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อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร
The Affecting of Integrated Marketing Communications and Marketing Factors to
Decision Making to Purchase on Condominium in Bangkok area
หนึ่งฤทัย เนาว์คาํ 1 ดร.นิเวศน์ ธรรมะ 2
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ อิทธิ พลการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปั จจัยทางการตลาด
และการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม (3) เพื่อศึกษาการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยม (4) เพื่อศึกษาปั จยั ทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผทู้ ี่จะพิจารณาซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ในเขต ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจกั ร จํานวน
400 ราย การกําหนดขนาดตัวอย่างผูว้ จิ ยั คํานวณจากสู ตรของ W.G. Cochran (1973) ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยกําหนดให้มีการ
ตอบคําถามเบื้องต้นการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิ บายค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)

1

นักศึกษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
2
อาจารย์พิเศษ โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติเชิ งอ้างอิง โดยใช้ค่า ANOVA และ Multiple Regression Analysis
(MRA) เพื่อหาค่า t-Test F-test ค่า Sig สัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ (R) สัมประสิ ทธิ์ การ
กําหนด (R2) และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต 0.5
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี
มีระดับการศึกษาปริ ญญา ส่ วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่ วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดื อ นระหว่า ง 30,001-40,000 บาท ส่ วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสด ประเภทของ
คอนโดมิเนี ยมที่ ตอ้ งการส่ วนใหญ่เลื อก 1 ห้องนอน ส่ วนใหญ่มีงบประมาณในการ
ซื้อระหว่าง 1,500,001-2,000,000 บาท ใช้เวลามากกว่า 6 เดือนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
ผลการสมมติฐานพบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นการศึกษา อาชี พ
รายได้ สถานภาพ งบประมาณ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน แต่เพศ
ประเภทของคอนโดมิเนี ยมที่ตอ้ งการ และเวลาในการตัดสิ นใจซื้ อไม่แตกต่างกัน ผูท้ ี่ซ้ื อ
คอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานครี การรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการใน
เรื่ องการส่ งเสริ มการรขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน แต่การโฆษณา การ
ขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรงไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม มีปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ปั จจัยทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้ อ,
คอนโดมิเนียม
ABSTRACT
This study aimed (1) to examine the affecting of demographic factors, an
integrated marketing communications and marketing factors to decision making to
Purchase on Condominium in Bangkok area. (2) to study the demographic that
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affect the decision to buy a Condominium (3) to study integrated marketing
communications to buying decisions, and (4) to study the marketing mix factors to
decision making to Purchase on Condominium in Bangkok area. The sample used in
this study include the population who making decision to buy and live in filled with
Condominium in Bangkok area total of 400 people were randomized to the
likelihood (probability sampling) and sampling method using probability (non
probability sampling), which used a questionnaire as a research tool to collect data
on the sample is representative. And statistical procedures. Data analysis were
percentage, mean, standard deviation, t-Test F-Test (One-way ANOVA) and
multiple regression analysis (Multiple Regression Analysis: MRA).
The results showed that the respondents were mostly female, aged 31-40
years, the status of a degree or equivalent, government/state, income 30,001 40,000 baht, types of condominium , mostly 1 bedroom, buying a home for more
than six months.
The results showed that the hypothesis. Demographic characteristics of the
level of education, occupation, income per month, status, budget to purchase a
different effect on the decision to buy a condominium in Bangkok area. But the
reason for the decision sex, type of condominium and time to buy a condominium
and participation in the decision to buy a home is no different. People who buy is
recognized integrated marketing communications in the promotion, with the
decision to buy a condominium but the advertising, the salesperson and publicity
correlated and direct marketing not related to the decision to purchase a
condominium. And those who buy and live in condominium in Bangkok area
marketing factors in the product and distribution channels correlated with the
decision to buy a home but the price is not correlated with the decision to buy a
house with statistical significance at 0.05.

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

4
Keywords : Integrated Marketing Communication (IMC), Marketing Factors,
Decision Making on Condominium in Bangkok area.
1. บทนํา
ปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก ซึ่ งมีผลทําให้ประชาชนมีรูปแบบและวิถีการดําเนิ นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย จากเดิ มที่ประเทศไทยได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นเมืองเกษตรกรรมและประชาชน
ส่ วนใหญ่ก็จะประกอบอาชี พเกษตรกรรม กลับเปลี่ยนไปเป็ นเมืองอุตสาหกรรม และ
ประชาชนก็หนั มาประกอบอาชีพรับจ้าง หรื อทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
เขตเมื อ งอย่า งเห็ น ได้ชัด โดยพื้ น ที่ ต้ งั โรงงานอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ อยู่ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลและตามจัง หวัดหัวเมื อ งใหญ่ ๆ ประชาชนต้อ ง
เดินทางมาทํางาน ในพื้นที่ดงั กล่ าวโดยเฉพาะใน กรุ งเทพมหานคร เพื่อหวังว่าจะมี
รายได้แ ละชี วิต ความเป็ นอยู่ที ดี ข้ ึ น โดยแต่ เ ดิ ม พื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครก็ มี
ประชากรอยู่ เ ป็ นอัน ดับ ต้น ๆ ของประเทศอยู่แ ล้ว ดัง จะเห็ น ได้จ าก ข้อ มู ล ของ
สํานักงานปกครองและทะเบียนสํานักปลัดกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับกรุ งเทพมหานคร
ในปี 2555 มีจาํ นวนประชากรทั้งหมด 7,791,000 คน (มหาวิทยาลัยมหิ ดล สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม)
เมื่ อจํานวนผูบ้ ริ โภคหรื อประชากรในกรุ ง เทพมหานครมี จาํ นวนเพิ่ม มาก
เช่นนี้ จึงก่อให้เกิดความต้องการในเรื่ องของที่พกั อาศัย อสังหาริ มทรัพย์ ที่เพิ่มสู งขึ้น
อย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันขนาดพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานครที่จดั เป็ นพักอาศัยนั้น
มีขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ได้ในลักษณะแนวราบ
จึงทําให้เกิดที่พกั อาศัยในลักษณะแนวสู งขึ้นมา นัน่ ก็คือคอนโดมิเนียม
การเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในปั จจุบนั มีโครงการเกิดขึ้นมาใหม่มากมาย ไม่
ว่า เศรษฐกิ จจะดี หรื อไม่ เพราะในแต่ล ะวันมี คนเกิ ดขึ้นมากมาย เมื่ อมี โครงการ
คอนโดมิเนี ยม จึงเกิ ดปั ญหาว่า จะเลื อกซื้ ออย่างไร จึงจะคุ ม้ ค่าที่สุด ปั ญหาใหญ่คือ
การคมนาคม จะต้องใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ถนนใหญ่ หรื อใกล้ที่ทาํ งาน เพื่อหลีกหนี
การจราจรที่ติดขัด ราคาถ้าอยูใ่ นทําเลดี ราคาก็จะสู งตามไปด้วย รู ปแบบของ
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คอนโดมิเนียมและพื้นที่ใช้สอย ล้วนมีผลต่อผูซ้ ้ื อทั้งสิ้ น
ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึงประสงค์ที่จะทําการศึกษาถึงปั จจัยประชากรศาสตร์
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ย ม รวมทั้ง เป็ นข้อมู ล ในการวางแผนพัฒ นากลยุท ธ์ ท างการตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายในปั จจุบนั นอกจากนี้ ขอ้ มูลที่ได้จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จตอนโดมิ เนี ย มและผูส้ นใจที่ จ ะลงทุ นใหม่ หรื อผูท้ ี่
กําลังขยายธุ รกิจเดิม และเป็ นแนวทางในการดําเนินธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อม
ทั้งสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสู งสุ ดต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่ งให้กบั ธุ รกิจและประสบความสําเร็ จในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ในการค้น คว้า อิ ส ระปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า
คอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ต้งั ความมุ่งหมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ อิ ท ธิ พ ลการสื่ อ สารการตลาดแบบ
บู ร ณาร ปั จจั ย ทางการตลาด และการตั ด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เ นี ยมในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
เขต ลาดพร้ าว บางกะปิ บางเขน จตุจกั ร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทางการตลาดต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม
การตลาด
4. เพื่ อ ศึ ก ษาการสื่ อสารการตลาดแบบบู ร ณาการต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าคอนโดมิเนียมใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จะได้คุณค่าและประโยชน์ ดังนี้
1. ผลการวิจยั นี้ สามารถนําไปเป็ นข้อมูล อ้างอิง สําหรับแนวทางในการสร้ า ง
คอนโดมิเนียม ให้ตรงกับความความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
2. ผลการวิจยั นี้ให้รู้ถึงความต้องการของบริ โภคในเขตเมืองกรุ งมากขึ้น
สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นซื้ อสิ นค้าคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นคอนโดมิเนียมที่
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยการสื่ อสารการคลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้า นประชากรศาสตร์ ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ในเขต ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจกั ร
2.ขอ บ เ ข ต ด้ า นเ นื้ อ ห า จ ะ ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส่ ว น ที่ เป็ น ปั จ จั ย ท า ง
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
แบบบู ร ณาการ ว่า มี ค วามสั ม พันธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม
หรื อไม่
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กรอบแนวความคิด
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1 เพศ
2 อายุ
3 สถานภาพ
4 การศึกษา
5 อาชีพ
6 รายได้
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
1 ด้านผลิตภัณฑ์
2 ด้านราคา
3 ด้านทําเลที่ต้งั
4 ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม

การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1 การโฆษณา
2 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์
3 การขายโดยใช้พนังกงานขาย
4 การตลาดทางตรง
5 การส่ งเสริ มการขาย
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมแนวความคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการศึกษา ซึ่ งเนื้อหาที่ทบทวนมีรายละเอียดดังนี้
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1. แนวคิดและทฤษฎีด้านลักษณะประชากร
บริ ษทั ที่จะประสบความสําเร็ จจะให้ความสําคัญกับข้อมูลของผูบ้ ริ โภค โดย
ทําความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจึงจะสามารถพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมนั้นได้ ในการทําความเข้าใจ
ผูบ้ ริ โภคนั้น นักการตลาดจําเป็ นต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปประโยชน์ในการ
แบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภค โดยสามารถแบ่งออกตามลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน
(Solomon อ้างถึงในปณิ ศา มีจินดา, 2553, หน้า 18)
จากแนวคิดลักษณะประชากรที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ชี้ให้เห็นว่าความแตกต่าง
ทางด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เ พศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และ
สถานภาพสมรส อาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ ง
นําเอาแนวคิดลักษณะประชากรมาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
2. ทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนผสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรื อ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ งบริ ษัท ใช้ ร่ ว มกัน เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจแก่
กลุ่มเป้ าหมาย (ศิริวรรณ, 2546: 53 อ้างถึง Kotler, 2003:16)
ผลิตภัณฑ์
ผลิ ตภัณฑ์ (product) หมายถึ ง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความ
จํา เป็ นหรื อความต้องการของลู ก ค้าให้เกิ ดความพึง พอใจ การกํา หนดกลยุท ธ์ด้า น
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (product differentiation) และความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (competitive differentiation)
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (product component)
3. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (product positioning)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development)
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (product mix) และสายผลิตภัณฑ์
(product line)
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ราคา

ราคา (price) หมายถึง จํานวนเงินหรื อสื่ งอื่นๆ ที่มีความจําเป็ นต้องจ่าย เพื่อให้
ได้ผลิ ตภัณฑ์หรื อ หมายถึ ง คุ ณค่ าผลิ ตภัณฑ์ใ นรู ปตัวเงิ น ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ย บเทีย บ
ระหว่างคุณค่า (value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั
การจัดจําหน่ าย
การจัด จํา หน่ า ย (place) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทาง ซึ่ งประกอบด้ว ย
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วย
ในการกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้า
คงคลัง
การส่ งเสริมทางการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสาร เพื่อสร้างความ
พึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิด
ความต้อ งการ เพื่ อ เตื อ นความทรงจํา ในผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยคาดว่า จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความรู้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ าย
3. ทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) คือ
เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาํ คัญมีดงั นี้
1. การโฆษณา (advertising) เป็ นกิ จ กรรมในการเสนอข่ า วสารเกี่ ย วกับ
องค์การและผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิดที่ตอ้ งมีการจ่ายโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (personal selling) เป็ นการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ื อที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
หรื อมีปฎิกิริยาต่อความคิ ดหรื อเป็ นการเสนอขายโดยหน่ วยงานขาย เพื่อให้เกิ ดการ
ขาย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
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3. การส่ งเสริ มการขาย (sales promotion) เป็ นสิ่ งจูงใจที่ มีคุณค่าพิเศษที่
กระตุ ้น หน่ ว ยงานขาย (sale forces) ผู ้จ ัด จํา หน่ า ย (distributors) หรื อผู ้บ ริ โภคคน
สุ ดท้าย (ultimate consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทนั ใด เป็ น
เครื่ องมื อกระตุ ้นความต้องการซื้ อที่ ใช้สนับสนุ นการโฆษณา และการขายโดยใช้
พนักงาน ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อ โดยลูกค้าคน
สุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation: PR)
5. การตลาดทางตรง (direct marketing) การโฆษณาเพื่ อ ให้เ กิ ด การ
ตอบสนองโดยตรง (direct response advertising) และการตลาดเชื่ อมตรงหรื อการ
โฆษณาเชื่อมตรง (online marketing) มีความหมายต่างกันดังนี้
5.1 การตลาดทางตรง (direct marketing) เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรง หรื อหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นกั การ
ตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ือและทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้
ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่ น ใช้
สื่ อโฆษณาและแคตตาล็อก
5.2 การโฆษณาเพื่ อให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรง (direct response
advertising) เป็ นข่าวสารการโฆษณา ซึ่ งถามผูอ้ ่าน ผูร้ ับฟั ง หรื อผูช้ ม ให้เกิ ดการ
ตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูส้ ่ งข่าวสาร ซึ่ งอาจจะใช้จดหมายตรงหรื อสื่ ออื่น เช่น
นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์
5.3 การตลาดเชื่ อมทางตรงหรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (online marketing)
หรื อการตลาดผ่า นสื่ ออิ เล็กทรอนิ ก ส์ (electronic marketing) เป็ นการโฆษณาผ่า น
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ หรื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ สื่ อ สาร ส่ ง เสริ ม และการขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การโดยมุ่งหวังกําไรและการค้า เครื่ องมือที่สําคัญประกอบด้วย การ
ขายทางโทรศัพท์
5.4 การขายโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อก การขายทาง
โทรศัพท์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งจูงใจให้ลูกค้ากิ จกรรมการตอบสนอง เช่ น ใช้
คูปองแลกซื้ อ
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3. ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
สมชาติ กิจยรรยง (2551, หน้า 39) ได้กล่าวถึงการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าว่า
เป็ นปั จจัย พื้ นฐานทางด้า นจิ ตวิท ยา ได้แยกแยะการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคว่า มี
องค์ประกอบอยู่ 4 ประการ คือ
1. ความต้องการ เช่น อาหาร นํ้า
2. แรงจูงใจ เช่น ความหิ ว
3. การรับรู ้ เช่น เมื่อถึงเวลา เช้า กลางวัน เย็น หรื อการได้กลิ่นอาหาร
4. ทัศนคติ เช่น คิดว่าคงอร่ อย ช่วยแก้กระหาย/อยาก
ขั้นตอนของกระบวนการซื้ อ (Stages in the buying process) มี 5 ขั้นตอน คือ
1) การทําให้เกิดความต้องการ 2) การแสวงหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การ
ตัดสิ นใจซื้ อ 5) ความรู ้สึกหลังการซื้ อ
กมล ชัยวัฒน์ (2551 , หน้า 92) ได้กล่าวถึ งการตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase
Decision) ว่า เมื่อถึ งจุดหนึ่ งในกระบวนการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะหยุดค้นหาและประเมิน
ทางเลือกเกี่ยวกับตราสิ นค้าต่างๆ ในกลุ่มทางเลือกที่พิจารณา (Evoked Set) แล้วทํา
การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) โดยหลังจากขั้นตอนการประเมินทางเลือก
(Alternative Evaluation) ผูบ้ ริ โภคอาจมีความตั้งใจในการซื้ อ (Purchase Intention)
หรื อ มี ค วามเอนเอี ย งในการเลื อ กตราสิ น ค้า บางชนิ ด โดยความตั้ง ใจในการซื้ อ
โดยทัว่ ไปจะเกิดจากการจับคู่แรงจูงใจในการซื้ อกับรายละเอียดหรื อลักษณะของตรา
สิ นค้าที่พิจารณาโดยอาจประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การ
รับรู ้ การสร้างทัศนคติ และการรวบรวมข้อมูล
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ ชี้ ให้เห็ นประเด็นความแตกต่างของรู ปแบบ
ของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งนําเอาแนวคิ ดเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อมาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
เนื่องจากประเด็นความแตกต่าง อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สรวีย ์ วิศวชัยวัฒน์ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พล
ต่ อการตัดสิ นใจซื ้อคอนโดมิเนี ยมของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤตนํา้
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ท่ วม ปี 2554 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้า
ท่ ว มปี 2554 ที่ แ ตกต่ า งกัน นอกจากนี้ ผู ้วิ จ ัย ยัง พบอี ก ว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านราคา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ปั จจัย ด้านคุ ณ ภาพการบริ การด้า นความเชื่ อถื อไว้วางใจได้มี ความสัมพันธ์ก ับการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าท่วมปี
2554
สุ มาลี ทศพรวิชยั (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจซื ้อบ้ านเดี่ยวของ
เจ้ าของบ้ านในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้ และอาชี พที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านเดี่ยวในจังหวัด
นนทบุรี ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, การส่ งเสริ มการตลาด มี
อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อบ้ า นเดี่ ย วในจั ง หวัด นนทบุ รี ปั จจั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อม ได้แก่ วัฒนธรรมพื้นฐานและวัฒนธรรมย่อย และจิตวิทยาการจูงใจ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านเดี่ยวในจังหวัดนนทบุรี
ขวัญชนก เจริ ญสุ ข (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีความสั มพันธ์ กับ
การตัดสิ นใจซื ้ อสิ นค้ าที่ ศูนย์ การค้ าเทอร์ มิ นอล ทเวนตี ้วัน ผลการวิจยั พบว่าปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์ มินอล ทเวนตี้
วันจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านการตลาด
ที่ มี ผ ลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้า ที่ ศู นย์ก ารค้า เทอร์ มิ นอล ทเวนตี้ วนั ได้แ ก่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
กับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้า เทอร์ มินอล ทเวนตี้วนั มีความสัมพันธ์กนั ทุก
ด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research ) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
นําเสนอในลักษณะการวิจยั เชิ งพรรณา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงการ
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ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
ที่กาํ หนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ย ม
หรื อผูท้ ี่จะพิจารณาซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขตลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน และจตุจกั ร
ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จึงใช้การใช้สูตร
ของการคํา นวณกํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งแบบไม่ท ราบจํา นวนประชากรที่
แน่ นอน (infinite population) โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคาด
เคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
สถานภาพ ประเภทของคอนโดมิเนียมที่ตอ้ งการ งบประมาณในการซื้ อ และ
ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อการรับรู้
2. ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ทําเล ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย
3. ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบรู ณาการ ได้แก่ การโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และ
การตลาดทางตรง
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม จํานวน 4 ตอน ซึ่งประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นลักษณะเลือกตอบ (check list)ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) การศึกษา (4) อาชี พ (5)
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รายได้ (6) สถานภาพ (7) ประเภทของคอนโดมิเนียมที่ตอ้ งการ (8) งบประมาณใน
การซื้ อ และ (9)ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 7 point scale ratio
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการสื่ อสารการคลาดแบบบูรณาการ
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 7 point scale ratio
ตอนที่ 4 เป็ นการสอบถามข้อมูลด้านการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ใช้ระดับ
การวัดข้อมูลแบบ 7 point scale ratio
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งบรรยาย (descriptive analysis) ใช้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. อธิ บายข้อมูลลักษณะปั จจัยบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ประเภทของคอนโดมิเนียมที่ตอ้ งการ งบประมาณ
ในการซื้ อ และระยะเวลาที่ใช้พิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อ โดยแจกแจงเป็ น ค่าความถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. อธิ บายปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. อธิ บายปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบรู ณาการ ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ Personal selling Direct Marketing Sale promotion โดยหาค่าเฉลี่ย
(mean) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุ มานหรื อสถิติอา้ งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้
ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามสมมติฐานต่างๆ
ที่ต้ งั ไว้ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติต่างๆ ดังนี้

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

15
1. สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ,
รายได้, 1. สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดต่างกัน
1.1 เพศกับการตัดสิ นใจซื้ อ ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent
Sample: t-Test
1.2 อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ กับการตัดสิ นใจซื้ อ ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): Ftest
2. สมมติฐานข้อที่ 2 คือ ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม
3. สมมติฐานข้อที่ 3 คือ ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression
Analysis (MRA)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นผูห้ ญิ ง
(ร้อยละ 57.75) มีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 41.25) มีระดับการศึกษาปริ ญญา (ร้อยละ 59)
ส่ วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 44.00) ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 30,001-40,000 บาท (ร้ อยละ 32.25) ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ
62.50) ประเภทของคอนโดมิ เนี ยมที่ ตอ้ งการส่ วนใหญ่เลื อก 1 ห้องนอน (ร้ อยละ
54.50) ส่ วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้ อระหว่าง 1,500,001-2,000,00 บาท (ร้อยละ
54.50) ใช้เวลามากกว่า 6 เดือนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (ร้อยละ 60.50)
2. ปั จจัยการตลาด แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน พบว่า (1) ด้านสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
6.32 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าคอนโดฯ มี
คุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 6.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.662
(2) ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ราคามีผลต่อปั จจัยทางการตลาดสู งสุ ด คือจํานวนเงินจอง/เงินดาวน์
ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปจากกําลังในการส่ งเงิน มีค่าเฉลี่ย 6.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.652 (3) ด้านการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดสู งสุ ด
คือมีห้องตัวอย่างให้ชม มีค่าเฉลี่ย 6.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.828 และ (4) ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ด้านการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดสู งสุ ด คือมีการ
มอบส่ วนลดพิเศษ มีค่าเฉลี่ย 6.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.860
3. การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน พบว่า (1) การ
ส่ งเสริ มการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ ด้านการส่ งเสริ มการขายสู งสุ ด คือ มีการให้คูปองส่ วนลดร้ านค้าต่างๆ
ค่าเฉลี่ยเท่ากัย 6.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.883 (2) การโฆษณา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้านการ
ส่ งเสริ มการขายสู งสุ ด คือ มีการโฆษณาผ่านสื่ อกลางแจ้ง เช่ นบิลบอร์ ด ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 5.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.013 (3) การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้าน
การส่ งเสริ มการขายสู งสุ ด คือ เว๊ปไซต์ของโครงการเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 5.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.969 (4) การขายโดยใช้พนักงานขาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้าน
การส่ ง เสริ ม การขายสู ง สุ ด คื อ มี ก ารต้อนรั บและให้คาํ แนะนําอย่า งถู กต้องจาก
พนักงานขาย มีค่าเฉลี่ย 6.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.842 และ (5) การตลาดทางตรง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้าน
การส่ งเสริ มการขายสู งสุ ด คือ มีจดหมายแนะนํา/เสนอขายคอนโดฯ ถึงท่านโดยตรง
ค่าเฉลี่ย 5.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.461
สรุ ปผลวิเคราะห์ ข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ า
ปั จ จัย ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลทางด้ า นการศึ ก ษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ
งบประมาณ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วน
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ประสมด้านการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนประสม
ด้ านการคลาดและปัจจัยสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า ได้
ข้ อมูลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู้ปัจจัยการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวพยากรณ์
B SE B T
Sig.
1. ด้านผลิตภัณฑ์
0.162 0.062 2.713 0.007*
2. ด้านราคา
0.139 0.075 2.327 0.020*
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
0.203 0.066 4.272 0.000*
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
0.133 0.044 3.039 0.003*
Constant = 2.098, R = 0.606 R2 = 0.367 SEE = 0.450 F = 57.209 Sig = 0.00
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ใน
เขตกรุ งเทพมหานครผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ปั จ จัย ทางการตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย มี
ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถทํานายการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 36.7
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่กการ
ตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนีย ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวพยากรณ์
B
SE B
T
Sig.
1. การโฆษณา
0.010 0.032 0.323 0.747
2. การใช้พนักงานขาย
0.036 0.029 1.239 0.216
3. การส่ งเสริ มการขาย
0.340 0.034 9.907 0.00*
4. การประชาสัมพันธ์
0.015 0.030 0.502 0.616
5. ด้านการตลาดทางตรง
0.00
0.020 0.014 0.989
Constant = 3.643, R = 0.512 R2 = 0.262 SEE = 0.486 F = 28.016
Sig = 0.00
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยสื่ อกสาร
การตลาดแบบบูรณาการด้านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ย ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร แต่ ใ นด้า นการโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05สามารถทํานายการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 26.2
5. อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลจากการวิ จ ัย เรื่ อง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
โดยใช้วธิ ี การแจกแบบสอบถาม ซึ่ งสามารถอภิปรายได้ ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลทีต่ อบแบบสอบถาม
พบว่ากลุ่มประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ มีรายได้ต่อเดื อน 30,001 - 40,000 บาท มี ระดับ
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การศึก ษา ปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มี สถานภาพโสด ประเภทของคอนโดมิ เนี ย มที่
ต้องการส่ วนใหญ่ เลื อก 1 ห้องนอน มี ง บประมาณในการซื้ อ 1,500,001-2,000,000
บาท และใช้เวลามากกว่า 6 เดือนก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
การวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของการสื่ อกสารการตลาดแบบบูรณาการและปั จจัย
ทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย
ดังนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึกษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ ด้านงบประมาณ
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้
ของสรวีย ์ วิศวชัยวัฒน์ (2555: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
สถานภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าท่วมปี 2554 ที่แตกต่างกัน
หทัยทิพย์ เจติยวรรณ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี ม
อาบนํ้าให้ความสําคัญมากที่ สุดในด้านผลิ ตภัณฑ์กบั ปั จจัยด้านสรรพคุ ณของครี ม
อาบนํ้า ในด้า นราคากับ ปั จ จัย ด้า นความเหมาะสมของราคากับ คุ ณ ภาพ ในด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่าย กับปั จจัยด้านสิ นค้าวางจําหน่ายในหลายแหล่งกระจายทัว่ ไป
และในด้านการส่ งเสริ มการตลาด กับปั จจัยด้านการโฆษณาผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ
สํ า หรั บ การตัด สิ น ใจซื้ อ ครี ม อาบนํ้า ให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด กับ ปั จ จัย ด้า นการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลต่าง ๆ
ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ กล่ าวคื อ ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด และปั จจัยการสื่ อสาร
การตลาด มีความสัมพันธ์กบั การเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ดังนี้
สรวีย ์ วิศวชัยวัฒน์ (2555: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ปั จจัย ด้านคุ ณ ภาพการบริ การด้า นความเชื่ อถื อไว้วางใจได้มี ความสัมพันธ์ก ับการ
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ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าท่วมปี
2554
สุ มาลี ทศพรวิชยั (2555: บทคัดย่อ) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, การส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน
เดี่ยวในจังหวัดนนทบุรี
ขวัญชนก เจริ ญสุ ข (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่าปั จจัยด้านการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าที่ศูนย์การค้า เทอร์ มินอล ทเวนตี้วนั มีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ด้านการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กด้าน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา
ตามลําดับ
หทัยทิพย์ เจติยวรรณ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี ม
อาบนํ้าให้ความสําคัญมากที่ สุดในด้านผลิ ตภัณฑ์กบั ปั จจัยด้านสรรพคุ ณ ของครี ม
อาบนํ้า ในด้า นราคากับ ปั จ จัย ด้า นความเหมาะสมของราคากับ คุ ณ ภาพ ในด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่าย กับปั จจัยด้านสิ นค้าวางจําหน่ายในหลายแหล่งกระจายทัว่ ไป
และในด้านการส่ งเสริ มการตลาด กับปั จจัยด้านการโฆษณาผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ
สํ า หรั บ การตัด สิ น ใจซื้ อ ครี ม อาบนํ้า ให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด กับ ปั จ จัย ด้า นการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลต่าง ๆ
6. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ปั จจัย ทางการตลาดด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ า ย ทางผูผ้ ลิ ตควรจะมี ห้อ ง
ตัวอย่างให้ชม สามารถเข้าอยู่ได้ทนั ที มีช่องทงการตอบโต้สําหรับผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
และผูซ้ ้ื อกับผูซ้ ้ือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูท้ ี่กาํ ลังมองหาคอนโดมิเนียมที่ตอ้ งการได้
ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ทางผูผ้ ลิ ต ควรจะมี ม าตรการในการ
ปรับปรุ งและตรวจสอบคุ ณภาพในการก่อสร้ าง เพื่อเป็ นการรักษาชื่ อเสี ยง ป้ องกัน
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อุบตั ิเหตุ และคุณภาพของคอนโดมิเนียมให้คงไว้ ซึ่ งมาตรฐานในคอนโดมิเนียมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั คอนโดมิเนียมได้
ปั จจั ย ทางการตลาดด้ า นราคา ทางผู้ผ ลิ ต ควรจะกํ า หนดราคาของ
คอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากคู่แข่ง ซึ่ งมีท้ งั คู่แข่งขันทางตรงและคู่แข่งขันทางอ้อม
รวมถึงพิจาณาถึงลักษณะสภาพพื้นที่และรายได้ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะมีความแตกต่างไป
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ การดําเนินการดังกล่าว
จะช่วยให้ผผู ้ ลิ ตสามารถตั้งราคาที่ แข่งขันได้ภายในกับผูป้ ระกอบการในกลุ่มธุ รกิ จ
ประเภทเดียวกัน
ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย ทางผูผ้ ลิ ต ควรจะมี ก ารจัด
โปรโมชัน่ ของแถม มีการมอบส่ วนลดพิเศษ การให้คาํ แนะนําและการบริ การ เพื่อเป็ น
แรงจูงใจให้ตดั สิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการส่ งเสริ มการขาย ทางผูผ้ ลิตควรจะ
มีการให้คูปองส่ วนลดร้านค้าต้าง ๆ มีเครื่ องใช้ไฟฟ้ า, เฟอร์ นิเจอร์ แถม หรื อมีสิทธิ ลุน้
รางวัลต่า ง ๆ เช่ นทัวร์ ท่องเที่ยว เป็ นต้น เพื่อเป็ นการจูงใจและกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อ
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการใช้พนักงานขาย ทางผูผ้ ลิตควรจะ
มี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานขายในเรื่ องการต้อนรั บ การพูดคุ ย ทางโทรศัพ ท์ รวมถึ ง
ปลูกฝังความซื่ อสัตย์ เพื่อแสดงถึ งความจริ งใจที่ผผู้ ลิตมีต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการประชาสัมพันธ์ ทางผูผ้ ลิตควรจะ
ทําการประชาสัมพันธ์โดยการจัดบูธตามงานแสดงต่าง ๆ และอาจทํากลยุทธ์การตลาด
แบบกองโจร เช่ น การเดิ นขบวนโฆษณาตามสี่ แยกไฟแดงที่ ผูค้ นพลุ ก พล่า น เพื่อ
ดึ งดู ดความสนใจให้ผูบ้ ริ โภค สนใจได้ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติ ม จนเกิ ดเป็ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการโฆษณา ทางผูผ้ ลิตควรจะทําการ
โฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อการแจ้ง เช่ น บิลบอร์ ด อย่างต่อเนื่ อง
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หรื อมี ก ารโฆษณาวิดีโอแบบสแตนด์อโลนหรื อแทรกโฆษณาไว้ใ นเนื้ อหาสตรี ม
วีดีโอ เป็ นการช่วยกระตุน้ ความทรงจําของผูบ้ ริ โภคได้อีกทางหนึ่งด้วย
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการตลาดขายตรง ทาง
ผูผ้ ลิตควรจะมีจดหมายแนะนําหรื อเสนอขายคอนโดมิเนียมถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรง หรื อ
การใช้โทรศัพท์เพื่อเสนอขาย เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ โภคได้ทราบ และเชื้ อ
เชิญให้พิจารณาตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
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The Factors Affecting Customer Satisfaction and Behavioral Intentions in
Using Telecommunication Service in Bangkok, Thailand
Junqi Lin 1 Sawaros Srisutto, Ph.D.2
Abstract
Purpose— This study aims to explore the factors affecting customer satisfaction in using
mobile telecommunications; and investigate the relationship between customer
satisfaction and behavioral intentions in mobile telecommunications service.
Design/Methodology— A survey questionnaire was used to collect data from 400
respondents in Bangkok, Thailand. The multi regression was used to analyze and
examine the postulated hypothesis.
Findings—The findings indicated that perceived value, service quality, and
marketing mix have positive effect on customer satisfaction; customer satisfaction
has positive effect on behavioral intentions.
Research Implications—The findings provide the understanding of the factors
affecting customer satisfaction and behavioral intentions. Thus, it gives
recommendations for managers to improve customer satisfaction on the mobile
telecommunication service.
Research Limitations— The questionnaires were only distributed in the Central
Ladprao department store. So the result can not represent the whole Bangkok,
Thailand.
Key words: Customer satisfaction, behavioral intention, mobile telecommunication
service, Thailand
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1. Introduction
In Thailand, “Telephone Organization of Thailand (TOT) was established
as a state agency to provide and regulate domestic telephony services in 1954;
Communications Authority of Thailand (CAT) was established as a state agency to
provide and regulate international telephony, postal and other non-voice
telecommunication services (Srinuan, 2011)”. “First mobile communications
services in Thailand were commercially introduced in 1986 by the state owned
companies: Telephone Organization of Thailand (TOT) and Communications
Authority of Thailand (CAT). Advance Info Service Public Company Limited (AIS)
and Total Access Communication Public Company Limited (DTAC) were two
private companies which were granted the concession agreements in 1990 and 1991
respectively to provide analog mobile services (Srinuan, Srinuan, &Bohlin 2011)”.
Advance Info Service Public Company Limited (AIS) launched 3G900MHz and signed agreement with Telephone Organization of Thailand (TOT) to
use 3G-2.1GHz to use data services. True Corporation Public Company Limited
(TRUE), jointly providers 3G services with Communications Authority of Thailand
(CAT) at a spectrum of 800MHz for 14.5 years. Total Access Communication
Public Company Limited (DTAC) has also managed to launch 3G services on the
850MHz band in spite of protest from Communications Authority of Thailand (CAT)
(The Nation, 2011; BMI, 2012). The 3G-WCDMA user coverage is not high,
because some Thai users are 2G-GSM user, some are 2.75-EDGEuser. For this
reason the Thai telecommunication is not a real 3G.
“Thailand has a population of 67.5 million with a GDP per capita of USD
1,275 as of the end of 2010. At the end of December 2010, the total number of
mobile subscribers reached 70.8 million, representing a penetration rate of 105% of
the total population (announced by AIS, 2011). Now there are 3 major mobile
telecommunication operators: AIS, DTAC, and TrueMove.
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Now the telecommunication system in Thailand is at the beginning of 3G,
and it will be in 3G era in the next decades. Customer will face the situation how to
choose the best mobile telecommunication service provided by the mobile
telecommunications service company. And the mobile telecommunications service
company also will face the situation how to meet the customer satisfaction in order
to increase the market share.
Thus, this research aims to study the factors affecting customer satisfaction and
behavioral intention in using mobile telecommunication service in Bangkok
Thailand.
2. Literature Review
Literature in this study includes perceived value, service quality, marketing
mix, customer satisfaction, and behavioral intention.
Perceived value
Perceived value is defined as the result of the personal comparison between
perceived overall benefits and the perceived costs paid by the customer (Zeithaml,
1988). Perceived value is the results or benefits customers receive in relation to total
costs (which include the price paid plus other costs associated with the purchase). In
simple terms, value is the difference between perceived benefits and costs. However,
what constitutes value appears to be highly personal, and may vary widely from one
customer to another (Holbrook, 1994; Zeithaml, 1988). Sweeney and Soutar (2001)
proposed the PERVAL dimensions including functional dimension, emotional
dimension and social dimension. Functional dimension refers to the rational and
economic valuations made by individual. The quality of service would form this
dimension. Emotional dimension refers to the internal emotions or feelings
generated by the service. Social dimension refers to the social impact of the
purchase made by customer.
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According to Andreassen and Lindestad (1998), customer perceived value
was positively associated with customer satisfaction in the service industries.
Patterson and Spreng (1997) also confirmed that perceived value had a positive and
direct relationship with customer satisfaction. While it is contended that value has a
direct impact on how satisfied customers are with the service supplier (Anderson et
al., 1994) and that satisfaction depends on value (Ravald & GroÈnroos, 1996), little
attention has been paid to customer value in evaluating services (Lemmink et al.,
1998). Therefore the result of our study supported the argument that there is a
positive correlation between the marketing mix and passenger satisfaction. So from
the above mentioned model and previous research the hypotheses are developed as
follow:
Hypothesis 1: Perceived value affects customer satisfaction.
Service quality
The recent decade literatures suggest that service quality is the consumer’s
subjective assessment of service performance (Cronin & Taylor, 1992). Service
quality is also regarded as the customer’s impression of the relative inferiority or
superiority of a service provider and its services (Bitner & Hubert, 1994).A good
example of a standardized framework for understanding service quality is the
SERVQUAL model developed by Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988). This
model includes reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles.
Reliability refers to the ability to perform the promised service accurately.
Responsiveness refers to the willingness to help customer and provide prompt
service. Assurance refers to the employees’ knowledge and courtesy, and their
ability to inspire trust and confidence. Tangible refers to appearance of physical
facilities, equipment, personnel and written materials.
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From the previous research, Oliver (1993) first suggested that service
quality would be antecedence of customer satisfaction, up to now, there are already
some other researchers who have found the empirical support for the view point
mentioned above (Anderson & Sullivan, 1993; Anderson et al., 1994; Fornell et al.,
1996; Spreng & Mackoy,1996 ), and customer satisfaction is a consequence of
service quality. Service quality should also be enhanced by raising expectations and
be positively related to consumer satisfaction (Fornell et al., 1996).From the above
mentioned model and previous research the hypotheses are developed as follow:
Hypothesis 2: Service quality affects customer satisfaction.
Marketing mix
The concept of marketing mix is generally divided into product and service
marketing mix. The service marketing mix consists of Product, Price, Place,
Promotion, People, Physical Evidence, and Process, simply called 7Ps.
Product is defined as anything that can be offered into a market for
attention, use, or consumption that might satisfy a need (Armstrong & Kotler, 2006).
According to Hirankitti, Mechinda, and Manjing (2009) the service product offers
service which can be explained based on the core service which represents the core
benefit, and the secondary service which represents both the tangible and augmented
product levels.
Price is the amount of money charged for a product or service, or the total
values that consumers exchange for the benefits of having or using the product or
service (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). Price is considered as the
most important measurement of repurchase intentions (Parasuraman & Grewal,
2000).
Place defined as the ease of access which potential customer associates to
a service such as location and distribution (Hirankitti et al., 2009). A firm should
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pay attention to place decisions, because of the importance of the service and
consumption occurring at the same time and at the same place; a place that provides
all information for customer, competition, promotion action, and marketing task. It
should pay attention to how it can deliver the service at the right time and at the
right place, and which channel should be used to deliver the service (Copley, 2004).
Promotion is defined as sales promotion, advertising, personal selling,
public relations and direct marketing (Borden, 1984). Promotion is about a decision
of how best to the related product to the target market and to persuade consumer to
buy it (Lovelock, Patterson, & Walker, 1998). A communication program is
important in marketing strategies because it plays three important roles: providing
needed information and recommendation, persuading target customers to buy a
specific product, and encouraging target customers to take action at specific times
and place (Lovelock & Wright, 2002).
Personnel refer to the service employees who produce and deliver the
service. It is a fact that many services involve personal interactions between
customers and the service employees, and they strongly influence the customer’s
perception of service quality (Hartline & Ferrell, 1996: Rust, Zahorik, &
Keiningham, 1996). Personnel is important to the delivery of service to customers.
If there is no support from the personnel, a customer-orientation is not possible to
get achievement (Judd, 2001).
Process is defined as the implementation of action and function that
increases value for service with a low cost and a high advantage to customer, and it
is more important for service than for goods. According to Hirankitti et al., (2009)
the process is clearly perceived by the customer and it forms the basis of customer
satisfaction with the purchase. Therefore, process management ensures the
availability and consistence of quality. The design and the implementation of
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product elements are crucial to the creation and delivering of product.
Physical Evidence is defined as the environment in which the service and
any tangible goods are delivered. It is hold the great importance for the customer
normally judges the quality of the service provided through physical evidence
(Rafiq & Ahmed, 1995). In addition, according to Bitner (1990) adds other visible
surroundings which can affect the impressions perceived by the customers about
service quality. The appearance of the service employees can greatly affect a
customer’s satisfaction with a service experience (Rust, Zahorik, & Keiningham,
1996).
Yelkur (2000) found that the elements in the services marketing mix
influence and positively effects customer satisfaction. It indicates that service
organizations should pay more attention to their employees same as to their
customers, this would increase both employee motivation as well as customer
satisfaction. Therefore, the result of our study supported the argument that there is a
positive correlation between the marketing mix and satisfaction. Also, Martin
Cengiz and Yayla (2007) found that marketing mix has a positive effect on
satisfaction and loyalty, on word of mouth communication from accounting offices
in Turkey. Therefore the result of previous study supported the argument that
service quality factors influences on customer loyalty. So in this study the
hypotheses are developed as follow:
Hypothesis 3: Marketing mix affects customer satisfaction.
Customer satisfaction
The early researched on customers’ satisfaction in traditional areas, Oliver
(1980) proposed the theory of “expectation inconformity”, that is the customers will
feel satisfied when the services actual performances are beyond their expectation.
Oppositely, when the services actual performances are under their expectation,
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customers will feel dissatisfied. During the last decade, satisfaction has been
considered as one of the most important theoretical as well as practical issues for
most marketers and customer researchers (Jamal, 2004). Kotler and Keller (2006, p.
144) proposed that, ‘‘Satisfaction is a personal feeling of satisfaction or
dissatisfaction resulting from comparing service performances in relation to his or
her expectation.’’
Behavioral intention
Intention or attitude of consumer behavior is discussed based on different
theories. While some researchers use the technology acceptance model (TAM) to
find out the influence of constructing a travel web site system on the willingness to
consume (Moon & Kim, 2001), others use the theory of planned behavior (TPB) to
create a more comprehensive description of the willingness to consume on the
internet and the understanding of use of information technology (Ajzen, 1991;
Taylor & Todd, 1995a). Behavioral intention is defined as goal states in the
expectancy value tradition that are the result of a conscious process that takes time,
requires some deliberation, and focuses on consequences (Loewenstein, Weber,
Hsee, & Welch, 2001).
Customer satisfaction has been regarded as a fundamental determinant of
long-term consumer behavior (Oliver, 1980). The relationship between customer
satisfaction and behavioral intentions has been identified (Bearden & Teel, 1983;
Oliver, 1980). It has been proposed that customers satisfaction of service value
influences purchase intentions and behavior intentions (Bolton & Drew, 1991),
these behavioral intentions may be either positive, for example customer retention,
loyalty intention, and word of mouth, or negative, for example, customer defection
or switching intention. Thus, in this study, from the above mentioned model and
previous research the hypotheses are developed as follow:
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Hypothesis 4: Customer satisfaction affects behavioral intention.
3. Conceptual Model
Based on the literature review, the conceptual model of this study is presented as
Figure 3.1

Figure 3.1: Conceptual model of the research

4. Methodology
The quantitative research method is used in this study by collecting primary
data from the customers who use mobile telecommunication in the Thailand,
according to the objective of the study. In this study, Independent variables are
perceived value, service quality and marketing mix; Dependent variables are
customer satisfaction and behavioral intention. The samples are selected by random
sampling from customers who use the mobile telecommunication service in the
Thailand. According the total number of the mobile subscribers in Thailand is
67,898,895 (Srinuan, Srinuan, & Bohlin, 2011), the number of samples is
calculating from number of population by using the formula of Yamane (1973): it is
almost 400 respondents. Five point Likert scale being one of the most reliable
measurement scales and very popular in Thailand, this scale is applied to present in
this study.
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Data for this research is collected through questionnaires in Thai language
from February 19, 2013 to March 9, 2013. The 400 questionnaires are collected
from people who are age over 17 years old at the rest area around the entrances of
Central Ladprao department store, Bangkok. The Central Ladprao department store
is selected, because it has a wide range of customers. This convenient sampling is
the basic random sampling method.
5. Results
In this study, 400 completed questionnaires from respondents were
analyzed. The respondents of female (51.75%) and male (48.25%) are balance, and
most respondents’ age between 21 – 30years old (47. 5%). Besides, the most of
respondents are holding bachelor degree education level (67%). Most occupation of
respondents (40.8%) is students. The respondents (36.5%) have monthly income in
10,000 to 20,000 Thai Baht.
The agreement level of respondents on the perceived value, service quality
(tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy), marketing mix
(product, price, place, promotion, personnel, process, and physical evidence),
customer satisfaction, and behavioral intention are shown in the table 5.1 – 5.5
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Table 5.1Level of Agreement of Perceived Value
Mean
Standard deviation Level of agreement
Perceived value
3.4233
0.68902
Agree
The mean of the perceived value is 3.4233 and the standard deviation is 0.68902,
which is considered as agree level.
Table 5.2Level of Agreement of Service Quality
Mean Standard deviation Level of agreement
Tangible
3.7183
0.60638
Agree
Reliability
3.6492
0.70006
Agree
Responsiveness
3.5942
0.76473
Agree
Assurance
3.6683
0.68602
Agree
Empathy
3.6333
0.71776
Agree
In service quality, the mean of the tangible is 3.7183 and the standard
deviation is 0.60638, which is considered as agree level. The mean of the reliability
is 3.6492 and the standard deviation is 0.70006, which is considered as agree level.
The mean of the responsiveness is 3.5942 and the standard deviation is 0.76473,
which is considered as agree level. The mean of the assurance is 3.6683 and the
standard deviation is 0.68602, which is considered as agree level. The mean of the
empathy is 3.6333 and the standard deviation is 0.75763, which is considered as
agree level.
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Table 5.3Level of Agreement of Marketing Mix

Product
Price
Place
Promotion
Personnel
Process
Physical Evidence

Mean
3.4567
3.6175
3.8950
3.7042
3.6833
3.6000
3.7483

Standard deviation
0.75763
0.69655
0.76295
0.75996
0.67641
0.71231
0.70878

Level of agreement
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree

In marketing mix, the mean of the product is 3.6175 and the standard
deviation is 0.75763, which is considered as agree level. The mean of the price is
3.6175 and the standard deviation is 0.69655, which is considered as agree level.
The mean of the place is 3.8950 and the standard deviation is 0.76295, which is
considered as agree level. The mean of the promotion is 3.7042 and the standard
deviation is 0.75996, which is considered as agree level. The mean of the personnel
is 3.6833 and the standard deviation is 0.67641, which is considered as agree level.
The mean of the process is 3.6000 and the standard deviation is 0.71231, which is
considered as agree level. The mean of the physical evidence is 3.7483 and the
standard deviation is 0.70878, which is considered as agree level.
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Table 5.4Level of Agreement of Customer Satisfaction
Mean Standard deviation Level of agreement
Customer Satisfaction 3.6167
0.72567
Agree
The mean of the customer satisfaction is 3.6167 and the standard deviation is
0.72567, which is considered as agree level.
Table 5.5Level of Agreement of Behavioral Intention
Mean Standard deviation Level of agreement
Behavioral Intention 3.5675
0.81609
Agree
The mean of the behavioral intention is 3.5675 and the standard deviation is
0.81609, which is considered as agree level.
Hypothesis 1:
The relationship between perceived value and customer satisfaction.
H1: Perceived value affects customer satisfaction.
As illustrated in Table 5.6 , the multiple regression analysis identifies that
perceived value affects customer satisfaction, and with a positive direction.
Specifically, perceived value (t=11.715, p<0.01) contributes to the customer
satisfaction. Moreover, relationship found is positive, implying that the more
positive perceived value, the greater customer satisfaction in using
telecommunication service. Therefore, H1 is supported, in that perceived value is
related to customer satisfaction.
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Table 5.6 Regression of Perceived Value towards Customer Satisfaction
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
1.791
.159
11.267 .000
perceived value .533
.046
.506
11.715 .000
а. Dependent Variable: customer satisfaction
Significant level = 0.05
The explanatory power of the model, as reported by R Square value, is
0.256 (see Table 5.7), it documented that variable (perceived value) is able to
explain about one-four of the variation in customer satisfaction.
Table 5.7 Summary of Model Regression of Perceived Value towards Customer
Satisfaction
Model R
R
Adjusted R
Std. Error of
F
Sig.
Square
Square
the Estimate
1
.506ª .256
.255
.62654
137.245 .000ª
а. Predictors: (Constant), perceived value
b. Dependent Variable: customer satisfaction
Significant level = 0.05
Regarding to the regression analysis from table 5.7, the relationship
between perceived value and customer satisfaction, considered with R Square is
0.256. It means that the independent variable (perceived value) can explain about
one-four of the variation of the dependent variable (customer satisfaction).
Considered with Adjusted R Square value, it shows the value at 0.255. According to
the F-test was 137.245, considering the result of significant level is 0.000 which is
below level of significant or the alpha level ( α =0.05 ) for the hypothesis test. It
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means that perceived value has influence on customer satisfaction.
Hypothesis 2:
The relationship between service quality and customer satisfaction.
H2: Service quality affects customer satisfaction.
As illustrated in Table 5.8, multiple regression analysis identifies only three
of five dimensions of service quality influencing customer satisfaction, and with a
positive direction. Specifically, tangible (t=3.582, p<0.01), reliability (t=3.171,
p<0.05), assurance (t=6.485, p<0.01), contributes to the customers’ satisfactions.
Moreover, relationships found are all positive, implying that the more positive
service quality in which tangible reliability and assurance, the greater customer
satisfation in using telecommunication service. However, the responsiveness and
empathy does not affect the customer satisfaction at a statistically significant level.
Therefore, H2 is moderately supported, in that three out of five dimensions of
service quality are related to customer satisfaction.
Table 5.8 Regression of Service Quality towards Customer Satisfaction
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
.431
.178
2.416
.016
Tangible
.212
.059
.177
3.582
.000
Reliability
.181
.057
.174
3.171
.002
Responsiveness .024
.054
.026
.450
.653
Assurance
.395
.061
.374
6.485
.000
Empathy
.055
.056
.055
.996
.320
а. Dependent Variable: customer satisfaction
Significant level = 0.05
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The explanatory power of the model, as reported by R Square value, is
0.476 (see Table 5.9), it documented that the five dimensions variables (tangible,
reliability, responsiveness, assurance, and empathy) are able to explain about onetwo of the variation in customer satisfaction.
The variance that can predict the constant is service quality. Thus, the reasonable
multiple regression equation for customer satisfaction is:
Customer satisfaction = 0.431 + 0.212(Tangible) + 0.181(Reliability)
+ 0.024(Responsiveness) + 0.395 (Assurance) + 0.055(Empathy)
Table 5.9 Summary of Model Regression of Service Quality towards Customer
Satisfaction
Model R
R
Adjusted R
Std. Error of
F
Sig.
Square
Square
the Estimate
1 .690ª .476
.470
.52837
71.721 .000ª
а. Predictors: (Constant), service quality (Tangible, Reliability, Responsiveness,
Assurance, and Empathy)
b. Dependent Variable: customer satisfaction
Significant level = 0.05
Regarding to the regression analysis from table 5.9, the relationship
between service quality and customer satisfaction considered with R Square is 0.476.
It means that the independent variable (service quality) can explain about one-two
of the variation of the dependent variable (customer satisfaction). Considered with
Adjusted R Square value, it shows the value at 0.470. According to the F-test was
71.721, considering the result of significant level is 0.000 which is below level of
significant or the alpha level (α =0.05) for the hypothesis test. It means that service
quality has the influence on customer satisfaction.
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Hypothesis 3:
The relationship between marketing mix and customer satisfaction.
H3: Marketing mix affects customer satisfaction.
As illustrated in Table 5.10, multiple regression analysis identifies the
marketing mix affects customer satisfaction, and with a positive direction.
Specifically, product (t=7.685, p<0.01), process (t=4.833, p<0.01), physical
evidence (t=0.5272, p<0.01), contribute to the customer satisfaction. Moreover, the
relationships found are all positive, implying that the greater in qualities of product
process and physical evidence are, the more customers are satisfied in
telecommunication service. However, the price, place, promotion, and personnel do
not affect the customer satisfaction at a statistically significant level at 95%.
Therefore, H3 is moderately supported, in that three out of seven Ps of marketing
mix are related to customer satisfaction.
Table 5.10 Regression of Marketing Mix towards Customer Satisfaction
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
.147
.163
.903 .367
Product
.300
.039
.313
7.685 .000
Price
.079
.045
.75
1.761 .079
Place
-.003
.043
-.003
-.068 .946
Promotion
.033
.043
.34
.768 .443
Personnel
.063
.057
.058
1.098 .273
Process
.253
.052
.248
4.833 .000
Physical evidence
.240
.450
.234
.5272 .000
а. Dependent Variable: customer satisfaction
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Significant level = 0.05
The explanatory power of the model, as reported by R Square value, is
0.574 (see Table 5.11), it documented that the seven Ps variables (product, price,
place, promotion, personnel, process, and physical evidence) are able to explain
about three-five of the variation in customer satisfaction.
The variance that can predict the constant is marketing mix. Thus, the
reasonable multiple regression equation for customer satisfaction is:
Customer satisfaction = 0.147 + 0.300 (Product) + 0.079 (Price) - 0.003 (Place) +
0.033 (Promotion) + 0.063 (Personnel) + 0.253 (Process) + 0.240 (Physical
evidence)
Table 5.11 Summary of Model Regression of Marketing Mix towards Customer
Satisfaction
Model R
R
Adjusted R Std. Error of
F
Sig.
Square Square
the Estimate
1 .758ª .574
.567
.47762
75.581
.000ª
а. Predictors: (Constant), marketing mix (Product, Price, Place, Promotion,
Personnel, Process, and Physical evidence)
b. Dependent Variable: customer satisfaction
Significant level = 0.05
Regarding to the regression analysis from table 5.11, the relationship
between marketing mix and customer satisfaction considered with R Square is 0.574.
It means that the independent variable (marketing mix) can explain about three-five
of the variation of the dependent variable (customer satisfaction). Considered with
Adjusted R Square value, it shows the value at 0.567. According to the F-test was
75.581, considering the result of significant level is 0.000 which is below level of
significant or the alpha level (α =0.05) for the hypothesis test. The null hypothesis
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(H3) of marketing mix was rejected. It means that marketing mix has influence on
customer satisfaction.
Hypothesis 4:
The relationship between customer satisfaction and behavioral intention.
H4: Customer satisfaction affects behavioral intention.
As illustrated in Table 5.12, multiple regression analysis identified
customer satisfaction (t=21.125, p<0.01) influencing behavioral intention, and with
a positive direction. It implies that the more positive customer satisfaction, the
greater in the behavioral intention. Therefore, H4 is supported, in that customer
satisfaction is related to behavioral intention.
Table 5.12 Regression of Customer Satisfaction towards Behavioral Intention
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
.610
.143
4.276 .000
customer satisfaction .818
.039
.727
21.125 .000
а. Dependent Variable: behavioral intention
Significant level = 0.05
The explanatory power of the model, as reported by R Square value, is
0.529 (see Table 5.13), it documented that variable (customer satisfaction) is able to
explain about one-two of the variation in behavioral intention.
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Table 5.13 Summary of Model Regression of Customer Satisfaction towards
Behavioral Intention
Model R
R
Adjusted R Std. Error of
F
Sig.
Square
Square
the Estimate
1
.727ª .529
.527
.56102
446.286 .000ª
а. Predictors: (Constant), customer satisfaction
b. Dependent Variable: behavioral intention
Significant level = 0.05
Regarding to the regression analysis from table 5.13, the relationship
between customer satisfaction and behavioral intention, considered with R Square is
0.529. It means that the independent variable (customer satisfaction) can explain
about one-two of the variation of the dependent variable (behavioral intention).
Considered with Adjusted R Square value, it shows the value at 0.527. According to
the F-test was 446.286, considering the result of significant level is 0.000 which is
below level of significant or the alpha level (α =0.05) for the hypothesis test. It
means that customer satisfaction has influence on behavioral intention.
6. Conclusion
The conclusion from the overall study is explained based on the research
objectives as follows:
Objective 1:
To explore which factor affecting customer satisfaction in using mobile
telecommunication service.
The perceived value, service quality in tangible, reliability, and assurance,
as well as some marketing mix (product, process, and physical evidence)
significantly affect the customer satisfaction.
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Objective 2:
To investigate the relationship between customer satisfaction and
behavioral intention in mobile telecommunication service.
Customer satisfaction has a significant effect to behavioral intention.
7. Discussion
According to the objectives of this study the factors affecting customer
satisfaction and behavioral intentions in using mobile telecommunication service in
Bangkok, Thailand, the importance and the discussion from overall study are
discussed as follows:
7.1. There is a significant relationship between the perceived value and
customer satisfaction. Furthermore, the value B of perceived value is 0.533, it
means when perceived value is increased by 1 unit, the customer satisfaction will be
increased by 0.533 units.
7.2. There is a significant relationship between the service quality and
customer satisfaction. But the service quality consisting of five dimensions,
different dimension has the different effect to customer satisfaction. The
tangible (β=0.177), reliability (β=0.174), and assurance (β=0.374) have the
relationship with customer satisfaction, the assurance (β =0.374) is higher than
the others, that means the assurance has more impact than the others on
customer satisfaction. The significant value of responsiveness and empathy are
more than alpha level (α =0.05). Therefore, they have no relationship with
customer satisfaction.
7.3. There is a significant relationship between the marketing mix and
customer satisfaction. But the marketing mix consisting of seven factors,
different factor has different effect to customer satisfaction. The product
(β=0.313), process (β=0.248), and physical evidence (β=0.234) have
relationship with customer satisfaction, the product (β=0.313) is higher than
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others, that means the product has more impact than the others on customer
satisfaction. The significant value of price, place, promotion and personnel are
more than alpha level (α =0.05).
7.4. The research found that it has the effect of customer satisfaction to
behavioral intention. It shows that there is a significant relationship between the
customer satisfaction and behavioral intention. Furthermore, the value B of
customer satisfaction is 0.818, it means when customer satisfaction is increased
by 1 unit, the behavioral intention will be increased by 0.818 units.
The future research should provide an appropriate quantity of questions in
the questionnaire. As far as possible ask each respondent serious answer all
questions. Ensure that the data collected with the highest quality.
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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุ ดชั้ นในสตรี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
Factors of Marketing and Purchasing Behavior Female Underwear
from Student in Siam University
เบญจวรรณ แย้มเพกา 1 ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง 2
-------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ด้ า นลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อปั จจัยการซื้ อชุดชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
และเพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง คื อ นักศึกษาสตรี มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน 370 คน ตัวอย่างในระหว่า ง
เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2555 โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมาตรฐาน t-test สําหรับตัวแปร 2 กลุ่ม F-test
สําหรับตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี
LSD (Least significant difference) อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ อายุ 20-22 ปี ศึกษาระดับชั้น
ปริ ญญาตรี ปี 3-4 และมีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 5,001-15,000 บาทต่อเดือน นิยมซื้ อชุ ด
ชั้นในยี่ห้อ วาโก้ ซื้ อแบบมีโครง ส่ วนกางเกงในเป็ นแบบครึ่ งตัว นิ ยมโทนสี ขาวเนื้ อ-ครี ม ซื้ อในห้างสรรพสิ นค้า เช่ นเดอะมอลล์ เซ็ นทรัล เป็ นต้น ราคาเฉลี่ ยที่ซ้ื อ
250-500 บาท ความถี่ในการซื้ อ 1-3 ครั้งต่อปี มักซื้ อช่วงต้นเดือน ชําระเป็ นเงินสด ผู้
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจคือ ตนเอง เหตุผลในการซื้ อชุดชั้นใน เนื่องจากของ

-------------------------------------------------------------------------------------------------1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
2
ผูช้ ่วยคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
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เก่าเสื่ อมสภาพ ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อชุ ดชั้นใน
สตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม มีระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคาและช่องทางการจัดจําหน่าย มี
ระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีระดับการ
ตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
คําสํ าคัญ: ชุดชั้นใน, ปั จจัยทางการตลาด, พฤติกรรมการเลือกซื้ อ
ABSTRACT
Factors of Marketing and Purchasing Behavior Female underwear from
Student in Siam University, the sample groups are 370 female students of the Siam
University. Personal data was analyzed by using descriptive statistics: percentage,
average, standard deviation and One-way Anova t-test and f-test for more than three
groups of variable by testing on LSD (Least significant difference) comparison in
the case of finding the level of significant .05The summary of the study was as
follows : The research found that majority aged between 20-22 years old of the year
3-4 in bachelor degree level and income was between 5,001-15,000 bath per
month. A popular brand of brasserie with a frame was Wacoal and half-body
underwear with the color of white, cream, light brown. The products purchased at
the department stores such as The Mall Department Store and Central Department
Store. The average price of 250-500 baht for a frequency of 1-3 times per year in
cash. Participants in the decision for the reason to buy underwear was deteriorate.
When studying factors affecting the number of female was found that the
strongest influences are products, price, places and promotion.
Keyword: Underware , Factor of Marketing, Purchasing Behavior
บทนํา
หากพูดถึงเสื้ อชั้นใน หรื อชุ ดชั้นในหรื อ บราเซี ย แล้วท่านสุ ภาพสตรี ทุกท่าน
คงรู้จกั ดีถึงแม้วา่ จะไม่ใช่สิ่งที่ใส่ โชว์เหมือนเครื่ องแต่งกายอื่นๆ แต่เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่สาว
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น้อยสาวใหญ่ทุกท่านให้ความเอาใจใส่ กนั อย่างยิ่ง การเลือกและใส่ เสื้ อชั้นในนั้น ก็ดู
เป็ นรสนิยมอย่างหนึ่ งของสาวๆ ในยุคปั จจุบนั หากพูดถึงชุดชั้นในนั้นได้มีการใช้กนั
มาตั้งแต่สมัยกรี กโบราณประมาณ 6 พันกว่าปี ก่อน เพื่อใส่ ในการออกกําลังกายหรื อ
ทําให้เต้านมสตรี ดูเล็กลงคล้ายบุรุษ แต่ที่เสื้ อชั้นในมีรูปทรงคล้ายกับที่ใส่ ในปั จจุบนั
ได้เริ่ มขึ้นเมื่อ 200 กว่าปี ก่อน โดยช่ างตัดเสื้ อชาวฝรั่งเศส ซึ่ งผลิ ตเสื้ อชั้นในเป็ น 2
ส่ วน ซึ่ งต่อมา Mary Phelps Jacob ได้นาํ มาจดลิขสิ ทธิ์ และผลิตจนเป็ นที่แพร่ หลายใน
อเมริ กา เสื้ อชั้นในได้มีการพัฒนาทั้งรู ปแบบ รู ปทรงและวัสดุมาเรื่ อย ๆ ตามสมัยนิ ยม
จนเป็ นลักษณะที่เห็นในปั จจุบนั ประโยชน์ของการใส่ เสื้ อชั้นในสตรี น้ นั มีท้ งั ในด้าน
การแพทย์และทางสังคม
ปั จจุบนั อัตราการซื้ อชุ ดชั้นในของผูห้ ญิงอยูท่ ี่ 10-12 ตัวต่อคนต่อปี และมี
แนวโน้มการซื้อที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากชุดชั้นในถูกพัฒนาให้มีรูปแบบเป็ นแฟชัน่ ที่
ซื้ อตามความรู ้สึก มากกว่าการซื้ อเพื่อความจําเป็ น อีกทั้งยังมีการแบ่งรู ปแบบการสวม
ใส่ ตามสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น ตลาดชุดชั้นในในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 1.2
หมื่ นล้านบาท แบ่งเป็ นตลาดพรี เมี่ยม 10% ระดับราคา 900 บาทขึ้นไป ตลาด
ระดับกลาง 40% ระดับราคา 300-900 บาท และตลาด ล่าง 50% ราคาตั้งแต่ 39-200
บาท แบรนด์ที่มีความเคลื่อนไหวในตลาดมากที่สุด คือ ‘วาโก้’ และ ‘ซาบีน่า’ ซึ่ งอยู่
ในระดับกลาง โดย วาโก้ ถือเป็ นผูน้ าํ สิ นค้าชุดชั้นในตลาดชุดชั้นใน
ในปั จจุบนั จากส่ วนแบ่งตลาดกว่า 57% จากตลาดชุดชั้นในผ่าน ช่องทางห้าง
มีมูลค่า 6,000 ล้านบาท สําหรับภาพรวมตลาดชุดชั้นในโลก ตลาดชุดชั้นในทัว่ โลกมี
มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ มีอตั ราการเติบโตที่ราว 3% โดยเฉพาะ ตลาด
เอเชี ยแห่ งเดียวมีอตั ราการเติบโตถึง 8% ต่อปี จึงถือเป็ นตลาดที่ตอ้ งจับตามองความ
เคลื่ อนไหวของตลาดชุ ดชั้นใน ยัง อยู่ที่ 2 แบรนด์หลัก ซึ่ งมี กิจกรรมตลาดอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวาโก้ ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 40 ปี ไปในปี 2553 และประกาศขยาย
ฐานลูกค้าจากกลุ่มผูใ้ หญ่ซ่ ึ งเป็ นลูกค้ากลุ่มเดิม ไปยังกลุ่มวัยรุ่ นมากขึ้น ซึ่ งปี ที่ผา่ นมา
ความพยายามนี้ ได้พบความสําเร็ จ จากการขยับสัดส่ วนลูกค้ากลุ่มวัยรุ่ นจาก 10% ใน
อดีต มาเป็ น 20% และเพิ่มเป็ น 30% ในปี นี้ ขณะที่แผนบุกตลาดในปี นี้ มีท้ งั แผน การ
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ลงทุนด้านการขยายกําลังผลิ ต และแผนการทําตลาดที่เข้มข้นขึ้น สําหรับตลาดใน
ประเทศ การแข่งขันตลาดชุ ดชั้นในเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้านี้ โดยวาโก้ครอง
ส่ วนแบ่งตลาด 56-57% อันดับ 2 สลับขึ้นลงระหว่าง "ซาบีน่า" กับ "ไทรอัมพ์" ล่าสุ ด
ซาบีน่าแซงขึ้นมาด้วยส่ วนแบ่ง 13% ส่ วนไทรอัมพ์มีส่วนแบ่ง 12% (สยามธุ รกิ จ,
2555 : ออนไลน์)
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า ว จึ ง ทํา ให้ ผู้วิ จ ัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อชุดชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ว่า
มี ปั จจั ย ใดบ้ า งที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจซื้ อ ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ที่
ผูป้ ระกอบการสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการรักษาคุ ณภาพสิ นค้าและบริ การ
วางแผนและปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันการทําการตลาด ให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อชุดชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อปั จจัยการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อชุ ดชั้นในของสตรี ซึ่ งผูท้ ี่
สนใจจะทําธุ รกิจและผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับชุดชั้นในสตรี สามารถนําข้อมูลไปใช้
ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
ได้
2. เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ผู ้ผ ลิ ต และจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
สามารถนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จาการศึ ก ษาไปใช้ใ นการวางแผนการในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อสามารถผลิตสิ นค้า ที่รองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

55
สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ต่างกันมีผลต่อปั จจัยการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี แตกต่างกัน
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม

ลักษณะข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับชั้นปี
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
พฤติกรรมการเลือกซื้อชุ ดชั้ นใน
สตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยาม
- แบรนด์ที่ซ้ื อ
- สถานที่ซ้ือ
- โทนสี ที่ซ้ื อ
- ปริ มาณที่ซ้ื อ
- จํานวนเงินที่ซ้ื อ
- วิธีการชําระเงิน
่

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ฮอว์กินส์ และคณะ (Hawkins
et al., 2007, p. 6) ได้อธิ บายว่า แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นเรื่ องของ
การศึกษาบุคคล กลุ่ม หรื อองค์การ และกระบวนการที่ใช้เพื่อคัดเลือก รักษา ใช้ และ
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จัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อความคิดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่แท้จริ งของลูกค้าข้างต้นและการที่กระบวนการดังกล่าวมีผลกระทบต่อลูกค้าทัว่ ไป
และสังคม คําถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่ ง
ประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อค้นหา
คําตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ่ งประกอบด้วย Occupant, Objects, Objectives,
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations (อรอัญชัน ธิดาเมือง, 2553:83)
แนวคิดและทฤษฏี เกี่ยวกับปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อ แนวคิดเรื่ องการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค มีการศึกษาและนําเสนอโดยนักคิดนักทฤษฎีช้ นั นําหลายคน (ค็อต
เลอร์ และคณะ, 2545, สุ ภาภรณ์ พลนิ กร, Best, 2005, Guiltinan et al., 1997,
Kyambalesa, 2003, Kotler, 2003, Lal et al., 2005) สาระสําคัญสรุ ปได้ว่า
กระบวนการหรื อขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าหรื อผูซ้ ้ื อ อยู่ภายใต้อิทธิ พล
ของปั จจัยต่างๆ 4 ด้าน
1. ปั จจัยด้านสังคม (Social Forces)
2. ปั จจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Forces)
3. ปั จจัยด้านข่าวสารและข้อมูล (Information Forces)
4. ปั จจัยด้านสถานการณ์ (Situation Forces)
แนวคิดและทฤษฏี เกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อความรู้ความเข้าใจ
ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ ชุ ด ชั้ นในสตรี ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสยาม ผูศ้ ึกษาขอนําเสนอประเด็นถัดไป นัน่ คือ แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้า
สมัยใหม่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
1 แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้าสมัยใหม่ กิลติแนน และคณะ (Guiltinan et al., 1997,
pp. 8-9) ได้นาํ เสนอผลการวิจยั ที่บ่งชี้ วา่ ลูกค้าสมัยใหม่ มีความเชื่อมัน่ ต่อสิ นค้าที่มี
คุณภาพเป็ นเลิ ศ และความเป็ นเลิ ศของสิ นค้าส่ งผลให้เกิ ดความพึงพอใจแท้จริ งของ
ลู ก ค้ า และประสิ ทธิ ภ าพการดํา เนิ น งานของกิ จ การก็ อ ยู่ ใ นระดั บ สู งเช่ น กั น
ความสั ม พันธ์ ข องคุ ณ ภาพและความสามารถในการทํา กํา ไรเกิ ดจากคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการแท้จริ งของลูกค้า การวาง
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ตําแหน่ งเรื่ องต้นทุนค่า ใช้จ่า ยในการผลิ ตโดยควบคุ มต้นทุ นให้อยู่ในระดับตํ่ากว่า
คู่แข่ง และผลตอบแทนจากการลงทุน
2 กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(Consumer buying decision process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค จากการสํารวจรายงานของผูบ้ ริ โภคจํานวนมากในกระบวนการซื้ อพบว่า
ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู ้ปัญหา 2. การค้นหาข้อมูล 3. การ
ประเมินทางเลื อก 4. การตัดสิ นใจซื้ อ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ทั้งนี้ ผบู้ ริ โภค
อาจจะข้า มหรื อ ย้อ นกลับ ไปเริ่ ม ต้น ขั้น ตอนก่ อ นหน้า นี้ ก็ ไ ด้ ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า
กระบวนการซื้ อเริ่ มต้นก่อนการซื้ อจริ ง และมีผลกระทบหลังจากการซื้ อ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นักศึกษาที่เป็ นสตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม จํานวน
ทั้งสิ้ น 10,200 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ทําการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางสําเร็ จรู ปของ เครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2535) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ + 5 ได้
ขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง สิ้ น 370 คน โดยใช้วิธี การสุ่ ม ตัวอย่า งแบบรายสะดวก
(Convenience Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิจยั โดยมี ข้ นั ตอนในการสร้ า ง
แบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องที่ทาํ การศึกษา
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และสมมติฐาน
3. นิยามตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม
4. สร้ างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรตามกรอบแนวคิดนําปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กษา
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5. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
6. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจ จากผูท้ รงคุณวุฒิให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ได้พิจารณาเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
7. นํา แบบสอบถามที่ ผ่า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาไป
ทดลองใช้ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี คุ ณ ลัก ษณะคล้า ยกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่
กําหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้จาํ นวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แอลฟา
ของครอนบาค
8. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหาและความเชื่อมัน่ ไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้
โดยผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถามขึ้นเอง โดยใช้แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจโดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคล ได้แก่ อายุ ระดับชั้นปี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน โดยมีลกั ษณะคําถามให้เลื อกตอบเพียงข้อเดี ยวและเป็ นคําถาม
ปลายปิ ด(Close-ended question) มีจาํ นวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ของ
นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย สยาม โดยมี ล ัก ษณะคํา ถามให้ เ ลื อ กตอบจากรายการที่
กําหนดให้ (Multiple Choices)และเป็ นคําถามปลายปิ ด Close-ended question) มี
จํานวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นคําถามแบบ Semantic Differential Scale จํานวน18 ข้อ โดยให้ค่า
คะแนนหรื อ Rating Scale ซึ่ งเป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval
Scale) เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
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นําแบบสอบถามกลับคืนมา ตรวจหาค่าความสมบูรณ์แบบสอบถาม และทํา
การบันทึกรหัสตามคู่มือที่ได้กาํ หนดไว้ เพื่อประมวลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป สําหรับ
แบบสอบถาม ที่เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
คะแนน
ระดับการตัดสิ นใจ
1
น้อยที่สุด
2
น้อย
3
ปานกลาง
4
มาก
5
มากที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ดังนี้
- ข้อมูลทัว่ ไป ของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)
- พฤติกรรมการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)
- ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) F-test
สําหรับตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี
LSD (Least significant difference) อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
เกณฑ์การแปรผล
สําหรับเกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ย เป็ นดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจด้วยมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อย
0.50 - 1.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
นักศึกษา จําแนกตาม ชั้นปี และรายได้ ที่ต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้ อชุดชั้นในสตรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนนักศึกษาที่จาํ แนก
ตามอายุ ที่ ต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิท ธิ พลต่อการเลื อกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ที่
แตกต่างกัน
นักศึกษาที่มีอายุ ต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนก
เป็ นรายด้า น พบว่า ปั จจัย ทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการซื้ อชุ ด ชั้นในสตรี ด้า น
ช่ องทางการจัดจํา หน่ าย และด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ไม่แตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วน ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านราคา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant
difference) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาที่มีอายุ 17-19 ปี มีปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่ า งจาก นัก ศึ ก ษาที่ มี อายุ 20-22 ปี และอายุ
มากกว่า 22 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ดา้ นราคา นักศึกษาที่มี
อายุ 17-19 ปี มีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 22 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นัก ศึ ก ษาที่ มี ช้ ันปี ต่ า งกัน มี ปั จจัย ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนก
เป็ นรายด้า น พบว่า ปั จจัย ทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการซื้ อชุ ด ชั้นในสตรี ด้า น
ช่ องทางการจัดจํา หน่ าย และด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ไม่แตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วน ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านราคา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant
difference) พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์นักศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 1-2 มี
ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึ กษาที่ มี
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การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 3-4 และ ปริ ญญาโท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่ วนด้า นราคาพบว่า นักศึ ก ษาที่ มี การศึ กษาระดับ ปริ ญญาเอก มี ปั จจัย ทาง
การตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่า งจาก นักศึ กษาที่ มีการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี ปี 1-2 ปริ ญญาตรี ปี 3-4 และปริ ญญาโท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 3-4 มีปัจจัยทางการตลาดที่
มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญา
โท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักศึ กษาที่ มีรายได้ ต่า งกันมี ปั จจัยทางการตลาดที่มี อิท ธิ พลต่อการซื้ อชุ ด
ชั้นในสตรี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
จําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วน ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ด
ชั้น ใน ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้า นราคา แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant
difference) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษาที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท และ5,001 15,000 บาท มีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก
นักศึกษาที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
ด้านราคา นักศึกษาที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท 5,001 - 15,000 บาท และ 15,00125,000 บาท มี ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อชุ ดชั้นในสตรี แตกต่างจาก
นักศึกษาที่มีรายได้ มากกว่า 25,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพล
ต่ อการซื้อชุ ดชั้นในสตรี
สถิติที่ใช้
ค่ านัยสํ าคัญ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่ อการซื้อชุ ดชั้นในสตรีแตกต่ างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์
F-Test
0.000
ยอมรับ
ด้านราคา
F-Test
0.035
ยอมรับ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

F-Test

0.977

ปฏิเสธ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

F-Test

0.272

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีช้ ันปี ต่ างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่ อการซื้อชุ ดชั้นในสตรีแตกต่ างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์

F-Test

0.000

ยอมรับ

ด้านราคา

F-Test

0.000

ยอมรับ

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

F-Test

0.823

ปฏิเสธ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

F-Test

0.328

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีรายได้ ต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่ อการซื้อชุ ดชั้นในสตรีแตกต่ างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์

F-Test

0.011

ยอมรับ

ด้านราคา

F-Test

0.002

ยอมรับ

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

F-Test

0.811

ปฏิเสธ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

F-Test

0.398

ปฏิเสธ
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลของการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยสยาม ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 คน และสุ่ มจากประชากรใช้
ตารางสําเร็ จรู ปของ เครซี่ และมอร์ แกนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ค่าความคลาด
เคลื่อนร้อยละ + 5 โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบรายสะดวก (Convenience Sampling)
โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และมาตรฐาน t-test สําหรับตัวแปร 2 กลุ่ม F-test สําหรับตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
และทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant difference)
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 สามารถสรุ ปผลการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุ คคล กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ น อายุ
20-22 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.92 ระดับชั้นปริ ญญาตรี ปี 3-4 คิดเป็ นร้อยละ 49.73 และ
มีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 5,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 45.14
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลื อกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่นิยมซื้ อชุ ดชั้นในยี่ห้อ วาโก้ คิดเป็ นร้อยละ 37.57 ซื้ อแบบมีโครง คิดเป็ น
ร้อยละ 34.59 ส่ วนกางเกงในเป็ นแบบครึ่ งตัว คิดเป็ นร้อยละ 48.11 นิ ยมโทนสี ขาวเนื้ อ-ครี ม คิดเป็ นร้อยละ 35.95 ซื้ อในห้างสรรพสิ นค้า เช่นเดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็ น
ต้น คิดเป็ นร้อยละ 38.11 ราคาเฉลี่ยที่ซ้ื อ 250-500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.92 ความถี่
ในการซื้ อ 1-3 ครั้ งต่อปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.24 มักซื้ อช่ วงต้นเดื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ
42.97 ชําระเป็ นเงินสด คิดเป็ นร้อยละ 81.89 ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจคือ ตนเอง
คิดเป็ นร้อยละ 59.46 เหตุผลในการซื้ อชุ ดชั้นใน เนื่องจากของเก่าเสื่ อมสภาพ คิดเป็ น
ร้อยละ 34.86
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้ อชุดชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
1. ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ใ นภาพรวมมี ก ารตัดสิ นใจ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอันดับ 1 คือ รู ปแบบทันสมัย สวยงาม สี สันถูกใจ มีการ
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ตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สวมใส่ สบาย ปรับถอดสายได้ มีการ
ตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนยี่ห้อที่มีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั อยูใ่ นระดับมาก เป็ น
อันดับสุ ดท้าย
2. ด้านราคา ในภาพรวมมีการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าอันดับ 1 คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก มีการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่ วนมีป้ายแสดงราคาชัดเจน มีการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับ
สุ ดท้าย
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในภาพรวมมีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอันดับ 1 คือ มีตวั แทนจําหน่ ายหรื อที่ต้ งั ร้าน
เดิ นทางสะดวก มี การตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดตกแต่ง
รู ปแบบเคาน์เตอร์ ให้น่าสนใจ มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนมีป้ายแสดง
รายละเอียดของวัสดุที่ชดั เจน มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก เป็ นอันดับสุ ดท้าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในภาพรวมมีการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอันดับ 1 คือ จัดโปรโมชัน่ สมํ่าเสมอ เช่น การออกบูธ
จัดมหกรรมลดกระหนํ่า Summer Sale หรื อซื้ อ 2 แถม 1 มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด รองลงมามี การจัดทํา เว็ปไซต์ที่ใ ห้ขอ้ มูลครบถ้วนและเป็ นประโยชน์ต่ อ
ผูบ้ ริ โภค มี การตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนมีพนักงานขายแนะนําและให้
ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก เป็ นอันดับสุ ดท้าย
หากมองในภาพรวมพบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลื อกซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยสยาม มีระดับการตัดสิ นใจอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด ด้านช่ องทางราคาเป็ นลําดับแรก ( x = 4.74) และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย ( x = 4.43)
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อชุ ดชั้นในสตรี ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยสยาม ” พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า นักศึกษามองรู ปแบบที่ทนั สมัย สวยงาม สี สันถูกใจ
เป็ นหลัก รองลงมาเป็ นเรื่ องของการสวมใส่ สบาย ปรับถอดสายได้ นัน่ แสดงให้เห็น
ว่า ผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษามี ช่ ว งอายุ ที่ ย งั อยู่ใ นช่ ว งของวัย รุ่ น จึ ง มองในเรื่ อ ง
ภาพลักษณ์ภายนอกเป็ นหลัก ยิง่ ปั จจุบนั มีการออกแบบและโฆษณาตามสื่ อต่างๆ มาก
ยิ่ง ขึ้ นการแข่ง ขันในเรื่ องของดี ไ ซน์จึงมี ค วามรุ นแรงมากยิ่ง ขึ้ น แทบจะกลายเป็ น
แฟชั่นอย่างหนึ่ งเลยทีเดี ยว และยิ่งชุ ดหรื อการแต่งกายเปลี่ ยนยุคเปลี่ยนสมัยไป ชุ ด
ชั้นในจึ ง ต้องสอดคล้องไปด้วย ไม่ว่า จะใส่ ชุ ดเกาะอก สายเดี่ ยวหรื อชุ ดนัก ศึ ก ษา
จะต้องสามารถใช้ร่วมกันได้และด้วยวัยของนักศึกษานั้นต่างกันทําให้พบว่า นักศึกษา
ที่อายุ 17-19 ปี ปริ ญญาตรี ช้ นั ปี 1-2 จะมีปัจจัยในการเลือกซื้ อชุ ดชั้นในแตกต่างจาก
นัก ศึ ก ษาอายุ มากกว่า 20 ปี ขึ้ นไปซึ่ งเป็ นนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ปี 3-4 และ
ปริ ญญาโท
ด้า นราคา พบว่า นักศึ ก ษามองเรื่ องราคาเหมาะสมกับ คุ ณภาพเป็ นหลัก
รองลงมาเป็ นเรื่ องของราคาที่มีความหลากหลายให้เลือก นัน่ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
โดยส่ ว นใหญ่ ย งั อยู่ ใ นวัย ที่ ต้อ งขอเงิ น จากผูป้ กครองบางคนอาจจะมี ร ายได้คื อ
เงินเดือนที่พ่อแม่จ่ายให้ การจะซื้ อสิ นค้าส่ วนตัวแต่ละชิ้ นนอกจากจะคุม้ ค่าคุม้ ราคา
แล้ว ความเหมาะสมของราคากับ คุ ณ ภาพต้อ งมี ค วามสอดคล้อ งกัน เพื่ อจะได้ใ ช้
ประโยชน์ได้นานๆ และด้วยรายได้ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากันทําให้นักศึกษา
ส่ วนใหญ่จึงกังวลในเรื่ องของราคาเป็ นสําคัญ หากมีทางเลือกได้หลายทางก็ยิ่งเป็ น
ผลดี ต่อตนเองมากยิ่งขึ้ นซึ่ งพฤติกรรมการซื้ อชุ ดชั้นในส่ วนใหญ่จะซื้ อที่ราคา 250500 บาท ซึ่ งถือว่าเป็ นราคากลางๆ ที่ไม่ถูกหรื อแพงเกินไป จะซื้ อ 1-3 ครั้งต่อปี เท่านั้น
เพราะคุ ณ ภาพกับ ราคาก็ เหมาะสมกับ อายุก ารใช้ง านพอสมควร เพราะเห็ นได้ว่า
นักศึกษาที่มีอายุ 17-19 ปี มีปัจจัยในการซื้ อต่างจากนักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 22 ปี และ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

66
พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อชุดชั้นในต่างจาก นักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และนักศึกษาที่มีรายได้ต่าํ กว่า 25,000บาท มีปัจจัย
ซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งจากนั ก ศึ ก ษาที่ มี ร ายได้ม ากกว่ า 25,000 บาท จะเห็ น ได้ถึ ง ความ
สอดคล้องในเรื่ องอายุ ชั้นปี รายได้ กับปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย พบว่านักศึกษามักจะซื้ อชุ ดชั้นในจากตัวแทน
จําหน่ายหรื อสถานที่ต้งั ร้านเดินทางสะดวก ซึ่ งอาจจะเป็ นในรู ปแบบห้างสรรพสิ นค้า
หรื อ ช้อ ปปิ้ งมอลล์ที่ อยู่ใ นทํา เลที่ ไ ปมาสะดวก นอกจากนี้ การจัดตกแต่ง รู ป แบบ
เคาน์เตอร์ ให้น่าสนใจก็เป็ นปั จจัยตัวหนึ่ งแต่ในขณะเดียวกันบนโลกเทคโนโลยีบน
อินเตอร์ เน็ตการซื้ อขายชุ ดชั้นในได้เข้ามาแทรกตัวและได้รับความนิ ยมในการสั่งซื้ อ
ขายผ่านอินเตอร์ เน็ตบ้างก็มี นักศึกษานิ ยมที่จะซื้ อชุดชั้นในช่วงต้นเดือนเพราะอาจจะ
ได้รับเงินเดื อนจากทางบ้านหรื อจากการทํางาน พอที่จะจัดสรรในการจับจ่ายซื้ อของ
ใช้ส่ วนตัวได้ นอกจากนี้ อายุ ชั้นปี และรายได้ มีก ารตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน นั่น
เพราะทุกคนต้องการความสะดวกสบาย ทําให้ส่วนใหญ่มุ่งตรงไปที่ห้างสรรพสิ นค้า
กันเป็ นหลัก
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่า นัก ศึ ก ษาชอบให้ มี ก ารจัด โปรโมชั่น
สมํ่าเสมอ เช่ นการออกบูธ จัดมหกรรมลดกระหนํ่า Summer Sale หรื อซื้ อ 2 แถม 1
เป็ นต้น นัน่ เป็ นเพราะว่าพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าของนักศึกษาส่ วนใหญ่จะไปหา
ซื้ อชุ ดชั้นในที่ห้างสรรพสิ นค้าและบ่อยครั้งที่ห้างสรรพสิ นค้าได้มีการจัดสิ นค้าลด
ราคาชุดชั้นในยีห่ อ้ ต่างๆ และส่ วนใหญ่เป็ นยีห่ อ้ ที่เป็ นที่รู้จกั และใช้งานกันอยูแ่ ล้ว เว็บ
ไซด์ก็ มีส่วนสํา คัญเพราะในโลกออนไลน์น้ ันทํา ให้นักศึกษาสามารถที่ จะเข้าไปดู
ความเคลื่ อนไหวหรื อการจัดโปรโมชั่นของสิ นค้ายี่ห้อต่างๆได้อย่างง่ายดาย และที่
สํา คัญ จะได้ไ ม่ ล้า สมัย และตามแฟชั่นได้ท ัน ว่า ตอนนี้ แ ฟชั่น ชุ ดชั้นในนั้น มี อะไร
ออกมาใหม่ๆ บ้าง
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตควรมีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีหลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น เพื่อที่จะสามารถทําตลาดได้ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์เก่าหรื อใหม่ก็ตาม แต่
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ยังคงรั กษาคุณภาพและชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ที่มีอยู่ให้สมกับที่ได้รับการไว้วางใจจาก
ผูบ้ ริ โภค
2. ด้านราคา ควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีตน้ ทุนที่ต่าํ ลง แต่
คุ ณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์น้ ันไม่ได้ล ดลง กําหนดราคาสิ นค้า และการให้ส่วนลดหรื อ
เปอร์ เซ็นต์การขายอย่างชัดเจน รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างออกมาหลากหลายระดับ
ราคาเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3. ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ควรมี ก ารจัด ตกแต่ ง บู ธ ที่ จ ัด จํา หน่ า ยให้
สวยงามและสะดุดตาอยูเ่ สมอ รู ปแบบไม่ควรที่จะนิ่งอยูก่ บั ที่ อาจจะปรับตามเทศกาล
ต่างๆ เช่นตรุ ษจีน สงกรานต์ คริ สต์มาส เป็ นต้น
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูผ้ ลิตชุดชั้นในสตรี ควรมีการจัดบูธเพื่อส่ งเสริ ม
การขายและแนะนําผลิ ตภัณฑ์ให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั มากยิ่งขึ้นมีการโชว์สินค้าและการ
จัด พนั ก งานขายให้ ค ํา แนะนํา เพื่ อ ให้ ผู้บ ริ โภคนั้ น ๆ ได้ส วมใส่ ชุ ด ชั้น ในอย่ า ง
เหมาะสมและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีใ่ ช้ ในการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING IN
BUYING NOTEBOOKS OF CONSUMERS IN BANGKOK)
พจมาน อภิเกษมสันติ์ 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และเพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์
แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้ ได้แก่ ประชาชนซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก
(Convenience sampling) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน สํา หรั บ การวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติอนุ ม าน หรื อสถิ ติอ้า งอิ ง ใช้วิธี
Anova (T-test, F-test) และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
สถานภาพโสด มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท และการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเลื อกรู ปแบบการชําระเงินแบบเงิ นสด ยี่ห้อโน้ตบุ๊คที่
เลือกซื้ อมากที่สุด คือ Acer โดยซื้ อจากตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อ
คือ เพื่อศึกษาหาความรู ้ ทํางาน / รายงาน แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการเลือกซื้ อ คือ
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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จากอินเตอร์ เน็ต โดยตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง และราคาของโน้ตบุ๊คที่จะซื้ ออยูใ่ นช่วง
20,001 – 30,000 บาท
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โน้ตบุ๊คมีคุณภาพได้มาตรฐานมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านราคา ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกับคุณภาพมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านสถานที่จดั จําหน่าย มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
ในสถานที่จดั จําหน่ายมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีการรับประกันจากบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ดงั นี้
สมมติฐานที่1 ปั จจัย ส่ วนบุคคลที่ป ระกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้ ต่ อ เดื อ น ระดั บ การศึ ก ษา ที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
สมมติฐานที่2 พฤติกรรมการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เฉพาะ
ในด้านวิธีการชําระเงิน สถานที่ซ้ื อ และราคาโน๊ตบุค๊ ที่จะซื้ อ
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ป ระกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์
ราคา สถานที่จดั จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด นั้นมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ABSTRACT
The purposes of this research were to study demographic factors affecting
decision making in buying notebooks of consumers in Bangkok, to study behavior
of consumers in Bangkok in using notebooks, and to study the marketing mix
affecting the decision making process in buying notebooks of consumers in
Bangkok. The population used in this study comprised 400 consumers living in
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Bangkok. Questionnaires were used to gather data by convenience sampling. The
data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, Anova (T-test, F-test)
and Multiple Regression Analysis.
The findings revealed that most samples were single males aged between
20-30 years old. They were officers of private companies with a salary lower than
10,000 Baht per month. They were all educated to bachelor’s degree level.
Most of those sampled chose to pay for a notebook by cash. Acer was the
most frequently bought brand. It was found that those sampled made their purchases
from notebook agencies. The objective of buying was to seek knowledge, to work,
or to conduct reports. They decided to buy the notebooks by themselves after
studying and comparing notebook data on the Internet. The notebooks mostly
bought were priced around 20,001-30,000 Baht.
In terms of marketing mix, most respondents paid attention to the product.
When considering each aspect, It was found that standard and quality notebook
affected buying decision the most. At the same time, the price of the notebook in
relation to its quality affected the buying decision the most. Similarly, the location
that provided sample products for consumers to test affected buying decisions the
most. Lastly, promotions offering reliable guarantees also affected buying decisions
the most.
Results of hypothesis test showed as follows.
Hypothesis 1: Different personal factors covering sex, age, status,
occupation, income per month, and educational level did not affect decision making
in buying notebooks.
Hypothesis 2: Different behavior in buying notebooks affected different
decision making in buying at the statistically significant level of 0.05 only in terms
of payment method, location for buying, and price of the bought notebook.
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Hypothesis 3: The factor of marketing mix covering product, price, place,
and promotion related to decision making in buying notebooks.
KEY WORDS: MARKETING MIX FACTORS, NOTEBOOKS
บทนํา
ในปั จ จุ บ ัน ความเจริ ญก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ข องคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการทํางานของมนุษย์มากขึ้น ซึ่ งมี
ผลต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ท้ ัง ในทางตรงและทางอ้อ ม ทํา ให้ค อมพิ ว เตอร์
กลายเป็ นสิ่ งของจําเป็ นอย่างหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเลี่ยงได้ ในบางครั้งหรื อบางเวลา
มนุ ษย์อาจจะไม่ทนั ได้นึกถึง ดังนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดําเนินชีวติ จึงมีความสําคัญอย่างมากทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
ทุกวันนี้ เป็ นยุคสมัยที่การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและไร้พรมแดน
เทคโนโลยีต่างๆ มีส่วนสําคัญและเข้ามามีบทบาทกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนเรามาก
ขึ้น ความเป็ นไปของเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
เพื่อให้สอดคล้องกับยุคการสื่ อสารที่ไร้ พรมแดนในปั จจุบนั อีกทั้งยังอํานวยความ
สะดวกให้กบั เราๆ ทุกคนได้อย่างมากมาย จึงอาจจะกล่าวได้วา่ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ เราอย่างไม่อาจปฏิเสธได้คอมพิวเตอร์ แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค)
เป็ นอี กหนึ่ งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเริ่ มเข้ามามี
ความสําคัญกับเรามากขึ้นเรื่ อยๆ การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีทาํ ให้
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา(โน้ตบุค๊ ) มีขีดความสามารถสู งขึ้นหลายๆด้าน
ในสมั ย ที่ มี ก ารนํ า คอมพิ ว เตอร์ เข้ า มาใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มากขึ้ น
คอมพิวเตอร์ แบบเดสก์ท็อปหรื อที่เรี ยกกันติดปากว่า Personal Computer (PC) นั้น
เป็ นที่ นิย มอย่า งมาก ไม่ ว่า จะเป็ นองค์ก รต่ า งๆ ทั้ง ภาครั ฐและเอกชนหรื อ จะเป็ น
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ใช่องค์กร เช่น นักเรี ยน นักศึกษา ครู อาจารย์ เป็ นต้น ต่างล้วนมีไว้ใช้
กัน แทบทั้ง สิ้ น แต่ ย ัง ไม่ เ ป็ นที่ แ พร่ หลายมากนั ก ต่ อ มาได้ มี ก ารพัฒ นามาเป็ น
คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา(โน๊ ต นุ๊ ค ) ซึ่ งมี ค วามสามารถเหมื อ นกับ คอมพิ ว เตอร์
เดสก์ ท็ อ ป ผู ้บ ริ โภคเริ่ มให้ ค วามสนใจในคอมพิ ว เตอร์ ท้ ัง 2 แบบมากขึ้ น แต่
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เนื่ องจากว่าในสมัยที่คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) เข้ามาในตลาดใหม่ๆ นั้นมี
ราคาที่ สู งกว่ า คอมพิ ว เตอร์ เ ดสก์ ท็ อ ปมาก ทํา ให้ ผู ้บ ริ โภคก็ ย ัง ให้ ค วามนิ ย ม
คอมพิ ว เตอร์ แ บบเดสก์ ท็ อ ป จากความต้อ งการของตลาดที่ ม ากขึ้ น ประกอบกับ
เทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัยมากขึ้นในปั จจุบนั ทําให้ตน้ ทุนในการผลิตตํ่าลง
ส่ งผลให้คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) สามารถขายได้ในราคาที่ถูกลงอย่างมาก
เมื่อเทียบกับราคาในสมัยที่มีการนํามาขายในยุคแรกๆ เมื่อราคาของคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพา (โน้ตบุ๊ค) ถูกลงและสวนทางกับประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ผูบ้ ริ โภค
ก็ให้ความสนใจเพิ่มขึ้ นเพราะว่าสามารถพกพาไปที่ต่างๆได้ง่ ายต่อการใช้ มีความ
สะดวกมากขึ้ น และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคคอมพิ ว เตอร์ เ ปลี่ ย นไป ประกอบกับ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั จะเป็ นเทคโนโลยีไร้ สายมากขึ้ น ราคาของเครื อข่ายไร้ สายก็
ลดลง ทํา ให้ ส ามารถใช้อิน เตอร์ เ น็ ต โดยไม่ต้อ งเล่ น อยู่ก ับ ที่ ก็ ไ ด้ซ่ ึ งเป็ นจุ ดเด่ น ที่
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค) สามารถทําได้ และเป็ นปั จจัยที่สําคัญอย่างหนึ่ งใน
การเพิ่มยอดขาย จนทําให้ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) กลายเป็ น
ตลาดคอมพิวเตอร์ ที่สาํ คัญตลาดหนึ่งที่ผขู ้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การไม่อาจมองข้ามได้
ซึ่ ง ตลาดของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คกํา ลัง ขยายตัวสู ง ขึ้น เนื่ องจากใน
ระบบธุ รกิ จปั จจุ บนั มีการแข่งขันกันสู ง ทางด้านข้อมูลข่าวสารจึงจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่
องค์กรธุ รกิจจะต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็ นการเก็บ
ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล หรื อนํ า เสนอข้ อ มู ล ซึ่ งความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการ
คอมพิ วเตอร์ รวมถึ ง คอมพิ วเตอร์ โน้ตบุ๊คเป็ นไปอย่า งรวดเร็ วและการทํา งานของ
เครื่ องโน้ตบุค๊ จะมีการพัฒนาด้านประสิ ทธิ ภาพและความเร็ วแล้ว ปั จจุบนั ยังมีน้ าํ หนัก
เครื่ อ งเบาของเครื่ อ งลงมาก เมื่ อ เที ย บกับ สมัย ก่ อ นๆ จึ ง เป็ นปั จ จัย ที่ ท าํ ให้ต ลาด
คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ค มี ก ารขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งนอกจากยุ ค ปั จ จุ บ ัน เป็ นยุ ค
โลกาภิวฒั น์มีการนิยมใช้อินเตอร์ เน็ทและคามแพร่ หลายของ การค้าอิเล็คทรอนิค( Ecommerces) ส่ วนประกอบต่างๆ เหล่านี้จึงส่ งผลให้ตลาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมี
การแข่งขันกันรุ นแรงขึ้น ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมีขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบา
และราคาลดลงมากจึงทําให้ไม่เพียงแต่ภาพธุ รกิจจะนิ ยมใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมาก
ขึ้น
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ปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ที่ ข ายโน้ตบุ๊ค จํา เป็ นจะต้องมี ก ารปรั บ ตัวให้เหมาะสม เพื่อ
ความอยู่รอดและสามารถแข่งขันในตลาดได้ จากเหตุผลนี้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คของ
ผูบ้ ริ โภค อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ ผูป้ ระกอบการเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริ งของ
ผูบ้ ริ โ ภค และทราบถึ ง ปั จ จัย ใช้ ใ นการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ต บุ๊ ค ของ
ผูบ้ ริ โภคเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
รายได้ ระดับ การศึ ก ษา ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติ กรรมการใช้คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้ ระดับการศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของคนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มธุ รกิจคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาและนําไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
2. ทราบพฤติ ก รรมการใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ธุ รกิจคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
3. ทราบปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนําข้อมูลที่ได้จาก
การวิจยั ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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เขตกรุ งเทพมหานคร อันจะก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิ งแข่งขัน ลดความเสี่ ยงใน
การทําธุ รกิจและจะทําให้ประสบความสําเร็ จในการทําธุ รกิจต่อไป
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน
2.พฤติกรรมการเลื อกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน
3.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั
จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ, อายุ, อาชี พ , รายได้,
การศึกษา, สถานภาพ

พฤติกรรมการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
- วิธีชาํ ระเงิน, ยีห่ อ้ ที่ซ้ือ,
สถานที่ซ้ือ, วัตถุประสงค์ใน
การซื้อ, แหล่งข้อมูล, ผูม้ ีส่วน
ในการตัดสิ นใจ, ราคาที่
ต้องการ

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด

-Product, Price,
Place, Promotion
วิธีการดําเนินงานวิจัย

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพา
-โน้ตบุ๊คมีฟังก์ชนั่ การใช้งานตรงตาม
ต้องการ
-ตราสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ เป็ นที่
ยอมรับ
-ราคาขายต่อมือสองของโน้ตบุค๊ ได้รา
คาดี
-ร้านค้าที่จาํ หน่ายอยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้า
-มีการรับประกันคุม้ ครองหลายปี และ
หลายความเสี่ ยง

วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในก ารวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ตอ้ งการซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา 400 ตัวอย่าง
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
สถานภาพโสด มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท และการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเลื อกรู ปแบบการชําระเงินแบบเงินสด ยี่ห้อโน้ตบุ๊คที่
เลือกซื้ อมากที่สุด คือ Acer โดยซื้ อจากตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อ
คือ เพื่อศึกษาหาความรู ้ ทํางาน / รายงาน แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการเลือกซื้ อ คือ
จากอินเตอร์ เน็ต โดยตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง และราคาของโน้ตบุ๊คที่จะซื้ ออยูใ่ นช่วง
20,001 – 30,000 บาท
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โน้ตบุ๊คมีคุณภาพได้มาตรฐานมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านราคา ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกับคุณภาพมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านสถานที่จดั จําหน่าย มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
ในสถานที่จดั จําหน่ ายมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีการรับประกันจากบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ดงั นี้
สมมติฐานที่1 ปั จจัย ส่ วนบุคคลที่ป ระกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้ ต่ อ เดื อ น ระดั บ การศึ ก ษา ที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
สมมติฐานที่2 พฤติกรรมการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เฉพาะ
ในด้านวิธีการชําระเงิน สถานที่ซ้ื อ และราคาโน๊ตบุค๊ ที่จะซื้ อ
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ป ระกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์
ราคา สถานที่จดั จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด นั้นมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการทดสอบปั จจัยส่ วนบุคคลกับ ค่านัยสําคัญ
ยอมรับ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
Sig.
สมมติฐาน
เพศ
0.248
อายุ
0.549
สถานภาพ
0.369
อาชีพ
0.875
รายได้ต่อเดือน
0.116
ระดับการศึกษา
0.428
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการทดสอบพฤติกรรมในการใช้ ค่านัยสําคัญ
ยอมรับ
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
Sig.
สมมติฐาน
วิธีการชําระเงิน
0.046*
X
ยีห่ อ้ ที่จะซื้ อ
0.104
สถานที่ซ้ื อ
0.000*
X
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
0.436
แหล่งข้อมูลประกอบการเลือกซื้ อ
0.201
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
0.508
ราคาโน๊ตบุค๊ ที่จะซื้ อ
0.031*
X
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทาง
ค่านัยสําคัญ
ยอมรับ
การตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อโน๊ตบุ๊ค
Sig.
สมมติฐาน
ผลิตภัณฑ์
0.00*
X
ราคา
0.00*
X
สถานที่จดั จําหน่าย
0.00*
X
การส่ งเสริ มทางการตลาด
0.00*
X
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ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
X
X
X
X
X
X
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
X
X
X
X
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่
กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่เลื อกรู ป แบบการชํา ระเงิ น แบบเงิ นสดยกเว้นกลุ่ ม
อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของวสันต์ กนิ ฏ ฐะกุ ล
(ออนไลน์, 2550) ที่พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมชําระด้วยเงินสด เพียงครั้งเดียว
ยี่ห้อโน๊ตบุ๊คที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อ คือ Acer และรองลงมาคือ
Apple, Asus ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ),
วสันต์ กนิฏฐะกุล(ออนไลน์, 2550), ปิ ติพฒั น์ อัฑฒ์ธนหิรัญกุล(บทคัดย่อ, 2551), ศุภ
ลักษณ์ ทวีเปล่ง(บทคัดย่อ, 2553), จักรชัย จีวรสุ วรรณกุล(ออนไลน์, 2551), ภัทรา
ภรณ์ น่วมดี(บทคัดย่อ, 2551) ที่พบว่า ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความนิยมมากที่สุด คือ Acer
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะซื้ อโน๊ตบุ๊ค จากตัวแทนจําหน่าย และรองลงมาคือ
ซื้ อ ที่ ห้า งสรรพสิ น ค้า วัตถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ คื อ เพื่อ ศึ ก ษาหาความรู้ ทํา งาน /
รายงาน ซึ่ งแตกต่างจากผลงานวิจยั ของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), วสันต์
กนิฏฐะกุล(ออนไลน์, 2550) ที่พบว่าวัตถุประสงค์ในการใช้โน๊ตบุ๊คส่ วนใหญ่คือ เพื่อ
เล่นอินเตอร์ เน็ต
โดยตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง และราคาของโน๊ตบุ๊คที่จะซื้ ออยูใ่ นช่วง 20,001 –
30,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจักรชัย จีวรสุ วรรณกุล(ออนไลน์, 2551),
ภัทราภรณ์ น่ วมดี (บทคัดย่อ, 2551), ธนพล อนันต์ปัญญาวงศ์(บทคัดย่อ, 2553) ที่
พบว่า ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คในราคาเฉลี่ยระหว่าง 20,001 – 30,000
บาท แต่จะแตกต่างจากผลงานวิจยั ของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), ศุภลักษณ์
ทวีเปล่ง(บทคัดย่อ, 2553) ที่พบว่าราคาของโน๊ตบุ๊คที่ซ้ื อส่ วนใหญ่จะซื้ ออยู่ในช่ วง
30,001 – 40,000 บาท
แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการเลือกซื้ อส่ วนใหญ่ คือ จากอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งหาก
พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของแหล่ ง ข้อ มู ล ประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ จะเห็ น ได้ว่า
อิ นเตอร์ เน็ ต เป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล สํ า คัญ อันดับ แรกที่ ผูบ้ ริ โ ภคใช้เป็ นเครื่ องมื อในการ
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ตัดสิ นใจซื้ อคอมพิ วเตอร์ ส่วนบุ ค คลแบบพกพา สะท้อนให้เห็ นว่า ปั จจุ บนั การรั บ
ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งอิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ นช่ อ งทางสํ า คัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา เนื่ องจากผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา
ใช้เวลาส่ วนใหญ่ท้ งั ในการทํางานและกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
การรับรู ้ขอ้ มูลทางการตลาดในการตัดสิ นใจด้านต่าง ๆจึงดําเนินการผ่านคอมพิวเตอร์
ด้วย โดยอิ นเตอร์ เน็ ตซึ่ งเป็ นสื่ อที่ ใช้คอมพิวเตอร์ ในการเปิ ดรั บจึ งมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจด้านต่าง ๆ อย่างสําคัญต่อผูใ้ ช้งานไปด้วย
เมื่อพิจารณาในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีทศั นคติเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา โดยให้ความสําคัญสู งสุ ด คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ซึ่ งเน้นความสําคัญที่โน้ตบุค๊ มีคุณภาพได้มาตรฐาน แต่ถึงแม้วา่ ด้านผลิตภัณฑ์จะมีผล
ต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อคอมพิ ว เตอร์ ส่ วนบุ ค คลแบบพกพาของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด แต่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านอื่น ๆ ก็เป็ นสิ่ งที่ผู้
จัดจําหน่ ายจะมองข้ามไปไม่ได้เช่นเดี ยวกัน ทั้งนี้ หากมองการค้นพบของการศึกษา
ครั้งนี้ยงั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ก็ยงั มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบ
พกพาในระดับสู งเช่นกัน ดังนั้นการทําตลาดของคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา
จึงไม่ควรที่จะเน้นด้านใดด้านหนึ่งจนละเลยความสําคัญของการตลาดด้านอื่น ๆ ไป
จนหมด ทั้งนี้เพราะตามความหมายของส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ดังที่
รศ. ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวไว้ คือ การประสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ของผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่จดั จําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ ม
การขาย (Promotion) นัน่ เอง
เมื่ อพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานแล้วซึ่ งพบว่า สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน สมมติฐานที่2 พฤติกรรมการ
เลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน
ในด้านวิธีการชําระเงิ น สถานที่ ซ้ื อ และราคาโน๊ตบุ๊คที่จะซื้ อ สมมติฐานที่3 ปั จจัย
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ส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่าย การ
ส่ งเสริ ม การตลาด นั้นมีค วามสัมพันธ์ก ับการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ดัง นั้น หากผูจ้ ดั จํา หน่ า ยจะนํา คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลแบบพกพามาจํา หน่ า ยใน
กรุ งเทพมหานครแล้ว ควรจะคํานึ งถึงความสําคัญของด้านวิธีการชําระเงิน สถานที่
ซื้ อ ราคาโน๊ตบุค๊ รวมถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดให้มากที่สุด
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ น 84.9% และ
ปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดสามารถอธิ บ ายการตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครได้ 72.1%
ซึ่ ง ข้อมู ล ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูจ้ ดั จํา หน่ า ยในการนํา ข้อมูล
เหล่านี้ ไปวิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะตามการศึกษาในครั้งนี้
1. จากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ จะนิ ยมเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพายี่ห้อ Acer, Apple, Asus โดยช่วงราคาที่จะเลื อกซื้ ออยู่ที่
ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท ดัง นั้น ร้ า นค้า หรื อตัว แทนจํา หน่ า ยควรนํา
คอมพิวเตอร์ แบบพกพายีห่ ้อ และราคาอยูใ่ นช่วงดังกล่าวมาเสนอขาย เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.แหล่ ง ข้อมู ล ที่ ใ ช้ป ระกอบการเลื อ กซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ คื อ จาก
อิ น เตอร์ เ น็ ต ดั ง นั้ น หากร้ า นค้า หรื อตั ว แทนจํา หน่ า ย ต้ อ งการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ผบู้ ริ โภครับรู้ จึงควรเลือกช่องทางอินเตอร์ เน็ตดีที่สุด
ซึ่ งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงจุดมากที่สุด
3.จากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ เลื อกรู ปแบบ
การชําระเงิ นแบบเงิ นสด ดังนั้น หากผูจ้ ดั จําหน่ ายต้องการส่ งเสริ มการขายหรื อจัด
โปรโมชัน่ จึงควรจัดกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อผูท้ ี่ชาํ ระแบบเงินสด เช่น การลดราคา การ
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ให้ส่ วนลดเงิ นสด การให้ ข องแถม เป็ นต้น ก็ น่ า ที่ จ ะยิ่ง เพิ่ม ความดึ ง ดู ดใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
4.จากผลการวิจยั ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู้ ริ โภคให้
ความสําคัญที่สุด โดยเน้นที่โน้ตบุ๊คมีคุณภาพได้ม าตรฐาน ดังนั้น หากร้ านค้าหรื อ
ตัวแทนจําหน่ายจะเลือกคอมพิวเตอร์ มาเสนอขายให้แก่ลูกค้าจึงควรคํานึงถึงฟั งก์ชนั
การใช้งานที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด
5.จากผลการวิจยั ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในด้านการ
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองในสถานที่จดั จําหน่ายมากที่สุด ดังนั้น ร้านค้า หรื อตัวแทน
จําหน่ายจึงควรมี สินค้าตัวอย่างให้ผบู ้ ริ โภคได้ดู ทดลอง และทดสอบสิ นค้า เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจได้ง่ายขึ้นว่าแบบหรื อรุ่ นดังกล่าวตรงกับความต้องการหรื อไม่
6.จากผลการวิจยั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญด้านการ
รับประกันจากบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด ดังนั้น ร้านค้าหรื อตัวแทนจําหน่าย จึงควร
จัดให้มีการรับประกันคอมพิวเตอร์ แบบพกพากับบริ ษทั ที่น่าเชื่ อถือ เพื่อให้ผบู้ ริ โภค
ได้ไว้วางใจ ว่าจะได้รับการบริ การอย่างดีที่สุดเมื่อมีปัญหา
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา
ในเขตปริ มณฑล และต่างจังหวัด เพื่อนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้
2.การศึกษาครั้งนี้อาจไม่ครอบคลุมตัวแปรที่มีผลต่อการซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคลแบบพกพาได้ครบถ้วน การศึกษาวิจยั ในอนาคตผูศ้ ึกษาอาจศึกษาตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามเพิม่ เติมในครั้งต่อไป
3.ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั เพียงอย่างเดียว ในการทําวิจยั ครั้งต่อไปอาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์
หรื อการสนทนากลุ่ม เพื่อเป็ นช่องทางในการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก
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การศึกษา ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการใช้ บริการซํ้าของ
โรงพยาบาลนนทเวช
(SERVICE MARKETING MIX THAT AFFECT THE RE-PURCHASE OF
NONTHAVEJ HOSPITAL)
นิตยา ชื่นศิลป์ 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร2
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่
มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช และเพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ พ นั ก งาน/ลู กค้ า ของบริ ษั ท คู่ สั ญ ญา ที่ อาศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างวันละ 10 คน จากผูท้ ี่นอนพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลนนทเวช มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาและเชิงอนุมาน มี
การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) t-test , F-test และ Multiple
Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40
ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส มีภูมิลาํ เนาในจังหวัดนนทบุรี และ
รายได้ต่อเดื อนเฉลี่ ย 20,000 – 30,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญอันดับ 1 คือด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รองลงมาคือด้าน
สถานที่ ด้านบริ การ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได้ มีผล
ต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และ
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การใช้ บ ริ การซํ้ าของ
โรงพยาบาลนนทเวช ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช
คําสํ าคัญ : การกลับมาใช้บริ การซํ้า, โรงพยาบาลนนทเวช
ABSTRACT
The purpose of this independent study is to study the demography that
affect the re-purchase of Nonthavej hospital and to study the service marketing mix
which relates to the re-purchase of Nonthavej hospital. Using 400 questionnaires
with the hospital patients from the partners of contract who live in Bangkok and
boundary. The statistic analysis methods are the descriptive statistics and the
inferential statistics; One-way Anova: t-test, F-test and Multiple Regression
Analysis for testing the hypothesis at 0.05 significant level.
The result of this independent study shown that most of the respondents are
female, 31 – 40 years old, Master Degree graduated, married status, live in
Nonthaburi and the monthly income is 20,000 – 30,000 baht. The most importance
of the service marketing mix is Physical Evidence, Place, Service, People, Process,
Price and Promotion respectively.
The result of hypothesis test revealed that the age, education, status and
monthly income affect the re-purchase of Nonthavej hospital and all of the service
marketing mix relate to the re-purchase of Nonthavej hospital except the marketing
promotion.
Keywords : the re-purchase , Nonthavej hospital
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บทนํา

โรงพยาบาลเอกชนเป็ นอีกธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบรุ นแรง จากการหดตัว
เศรษฐกิจเฉี ยบพลันตั้งแต่ปี 2540 เนื่องจากกําลังซื้อลูกค้าลดลง สวนทางกับกําลังการ
ให้บริ การ (service capacity) โรงพยาบาลเอกชนโดยรวมที่เพิ่มขึน้ ตามการขยายการ
ลงทุนอย่ างมากมายช่ วงที่ผ่านมา ทําให้ อัตราใช้ บริ การตํ่า (capacity utilization)
ลู ก ค้ า ทั่ ว ไปส่ วนหนึ่ ง พึ่ ง โรงพยาบาลรั ฐ มากขึ้ น ขณะที่ ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ สวั ส ดิ ก าร
รั กษาพยาบาลบริ ษัทเอกชนก็ลดน้ อยลงเนื่องจากผู้ประกอบการโยกย้ ายสวัสดิการ
ดังกล่ าวเข้ าสู่ ระบบสวัสดิการประกันสั งคมมากขึน้ เพื่อลดต้ นทุน ระยะต่อจากนี้
ธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงต้ องเผชิ ญการเปลี่ยนแปลง และต้ องปรับตัวอย่ างหนัก
เพื่ อ ประคองธุ ร กิ จ ผ่ า นพ้ น อุ ป สรรคที่ ร ออยู่ ข้ า งหน้ า บริ ษ ัท ต่ า งๆ ยกเลิ ก ให้
สวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลพนัก งานโดยปรั บ เปลี่ ย นให้ใ ช้ส วัส ดิ ก ารจากโครงการ
ประกันสังคมแทน เนื่ องจากควบคุมและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่ายิ่งลูกค้าทัว่ ไป
หรื อ ลู ก ค้า ภายใต้ส วัส ดิ ก ารบริ ษ ทั ปรั บ เปลี่ ย นใช้ระบบเหมาจ่ า ยมากขึ้ น เท่ า ใด
โอกาสสู ญเสี ยรายได้โรงพยาบาลเอกชนจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น เพื่อผ่านพ้นอุปสรรคและ
เพิ่มขี ดความสามารถ การแข่งขันปรับเปลี่ ยนกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยพยายามเน้น
ขยายฐานลู ก ค้า กลุ่ ม ประกัน สุ ข ภาพทั้ง ประกัน บุ ค คลและประกัน กลุ่ ม เพราะ
สามารถสร้ างรายได้ให้ผูป้ ระกอบการได้ระดับ สู ง แทนลูกค้า กลุ่ม เดิ ม ที่ส่วนใหญ่
กระจุกตัวกลุ่มประกันสังคม โดยมุ่งเน้นให้บริ การประทับใจเพื่อดึงดูดให้เลือกใช้ครั้ง
ต่อไป
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาถึง” ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลต่ อการใช้ บริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช” ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาล
เอกชนที่ต้ งั อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดนนทบุ รีและกรุ งเทพมหานคร ที่ จะต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริ การเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ใน
การเติบโตทางธุ รกิจที่มีการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ร่วมกลุ่มเป็ น
พันธมิตร อันจะเป็ นประโยชน์ในการนําผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒ นาขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ การใด้ ต รงตามความต้อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมาย ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของ
โรงพยาบาลนนทเวช
2 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้
บริ การซํ้า ของ โรงพยาบาลนนทเวช
3 เพื่อศึกษาถึงปั จจัยการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อทราบถึ ง ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มีผ ลต่อการใช้บ ริ การซํ้าของ
โรงพยาบาล นนทเวช โดยนําไปใช้ในการกําหนดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าบริ ษทั คู่สัญญาที่มาใช้
บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
2. เพื่อทราบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทีมีความสัมพันธ์กบั การใช้
บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ตอบสนองความต้องการของลู กค้า ที่ มาใช้บ ริ การได้อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ และมี
ประสิ ทธิ ผล
3. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกระบวนการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของ
โรงพยาบาลนนทเวชที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้าของ
โรงพยาบาลนนทเวช
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก าร ความหมายของการบริ ก าร คอตเลอร์
(Kotler, 1988, p. 477) กล่าวว่าการบริ การหมายถึงกิจกรรมหรื อปฏิบตั ิการใดๆ
ที่กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอให้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่ งไม่สามารถจับต้องได้
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2537, หน้า 142) ได้ให้ความหมายบริ การ
(service) ว่าเป็ นกิ จกรรมผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่สนองความต้องการของ
ลูกค้า ดังนั้นอาจสรุ ปความหมายของการบริ การคือกิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิใดๆก็
ตามของบุ ค คลหรื อองค์ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของบุ ค คลอื่ น หรื อ
ผูร้ ั บบริ การให้ได้รับความสุ ขความสะดวกสบายหรื อเกิ ดความพึงพอใจจากผลการ
กระทํานั้โดยมีลกั ษณะเฉพาะของตัวเองไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถครอบครอง
เป็ นเจ้าของและไม่จาํ เป็ นต้องรวมอยูก่ บั สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ
แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจบริการ
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริ การ (Service Marketing Mix )
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด
สําหรับธุ รกิจบริ การ ( Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ใน
การกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการ
ของมนุษย์ได้คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
2. ด้านราคา ( Price ) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า ( Value ) ของบริ การกับราคา ( Price ) ของบริ การนั้น ถ้า
คุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นการกําหนดราคาการให้บริ การควรมี
ความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริ การที่
ต่างกัน
3. ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย ( Place ) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนําเสนอบริ การให้แก่ลู กค้า ซึ่ งมี ผลต่อการรั บรู้ ของ
ลูกค้าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ของบริ การที่นาํ เสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้าน
ทําเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริ การ (Channels)
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4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion ) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสําคัญ
ในการติดต่อสื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ กาโดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคลลากร ( People ) หรื อพนักงาน ( Employee ) ซึ่ งต้องอาศัยการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ
ต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาสามารถสร้างค่านิยม
ให้กบั องค์กร
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation )
เป็ นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้ง ทางด้ า นกายภาพและรู ป แบบการให้ บ ริ การเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ับ
ลู ก ค้า ไม่ ว่า จะเป็ นด้า นการแต่ ง กายสะอาดเรี ย บร้ อ ย การเจรจาต้อ งสุ ภ าพ
อ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การ
อย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจั ยส่ วนบุคคล ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวถึ งปั จจัย
ส่ ว น บุ ค ค ล ว่ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค
(Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตัด สิ น ใจของผู้ซ้ื อ ได้รั บ
อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของคนทางด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ อายุ วงจรชี วิ ต
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรื อคุณค่า และรู ปแบบของ
การดํารงชีวติ
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ทฤษฏี เกี่ยวกับ พฤติก รรมผู้ บริ โภค โมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer
Behavior Model)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ2539 :110)โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อ S-R
Theory (Stimulus-Response Theory) เป็ นการศึกษาถึ งเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ทําให้เกิ ด
ความต้องการ ที่กระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box)
ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผผู ้ ลิต หรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ และความรู ้สึกนึ ก
คิดของผูซ้ ้ื อ ก็จะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยต่าง ๆ รวมไปถึงขบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
เอง จนในที่สุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s purchase response)
แนวคิดกลยุทธ์ ทางการตลาดและการแข่ งขัน
1. วิเคราะห์ กลยุทธ์ ด้านการตลาดในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
กลยุท ธ์ ท างการตลาด (Marketing Strategy) คื อวิธี ก ารที่ นํา มาใช้เพื่อให้
เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ทางการตลาด การนํากลยุทธ์การตลาดมาใช้น้ ันมีความ
จําเป็ นที่ตอ้ งเข้าใจในแนวคิดเรื่ องกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งชัยชนะ ซึ่ งมีแนวคิดอยู่ 3
แนวทางคือ (อ้างถึงใน กุณฑลี เวชสาร,2538:18)
1.1 แนวคิ ดการได้ชัยชนะ โดยที่ชยั ชนะนั้นเป็ นชัยชนะที่ชัดเจน เกิ ดจาก
สาเหตุ สําคัญ 2 ประการ คือ การมีทกั ษะเชี่ ยวชาญของบุคลากร และทรัพยากรที่
องค์ ก รอยู่ เ หนื อ องค์ ก รอื่ น ๆ คน เงิ น วัต ถุ ดับ เครื่ องจัก ร และการจัด การที่ ดี
(5Ms:Man,Money,Materials,Management)
1.2 แนวคิดของการวางกลยุทธ์ที่อาศัยความได้เปรี ยบเอาชนะคู่แข่งอันได้แก่
การได้เปรี ยบเพราะเป็ นผูน้ าํ ด้านต้นทุน (Cost Leadership) และ/หรื อการได้เปรี ยบ
เพราะผลิตภัณฑ์มีความต่างในสายตาของผูบ้ ริ โภค ( Product differentiation ) การ
เลือกกลยุทธ์แข่งขันในธุ รกิ จโรงพยาบาลนั้น จะต้องพิจารณาด้วยว่าโรงพยาบาลอยู่
ในสภาพการตลาดอย่างไร คือ เป็ นผูน้ าํ ตลาด เป็ นผูท้ า้ ชิงหรื อผูต้ าม หรื อไม่ตอ้ งการ
เป็ นคู่ต่อสู ้ใคร แล้วจึงเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับสถานภาพที่เป็ นอยู่ คือ (กุณฑลี
เวชสาร,2538:22-25)
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1.3 ในส่ วนการรั กษาพยาบาลและการดูแลสุ ขภาพ คอทเลอร์ (Kotlet
E.Potter,1985 :3 - 5 อ้างอิงในสมบูรณ์ ขัติยสุ วงศ์, 2543 : 45) กล่าวถึงการตลาดของ
โรงพยาบาลในมลรั ต น์ แ มสซาซู เ สทว่า ในระยะแรกมี ค นเพี ย งไม่ กี่ ค นเท่ า นั้น ที่
ยอมรับการนําความคิดการตลาดมาใช้กบั ธุ รกิจโรงพยาบาล และหนึ่ งในจํานวนไม่กี่
คนนี้ คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล Malden ซึ่ งได้กล่าวว่า การดําเนิ นการตลาดของ
โรงพยาบาลไม่ ใ ช่ ก ารขาย ไม่ ไ ด้ก่ อ ให้เ กิ ด ความต้อ งการที่ ไ ม่ จ าํ เป็ น แต่ เ ป็ นวิ ธี
เชื่ อมโยงระบบข้อมูลการวางแผนสนอให้ชุมชน และการประชาสัมพันธ์เข้าด้วยกัน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การตลาดยังช่วยให้โรงพยาบาลระบุได้วา่ ยังสามารถ
ให้บริ การอะไรเพิม่ เติมแก่ประชาชนหรื อพัฒนาบริ การใดได้อีก
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ประชากร(Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน/ลูกค้า
บริ ษทั คู่สัญญา ผูห้ ญิงและผูช้ ายที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจํานวน
400 คน คาดว่าจํานวนประชากรทั้งสิ้ น 400,000 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ พนัก งานของบริ ษ ัท
คู่สัญญา ผูห้ ญิงและผูช้ ายที่มาใช้บริ การที่โรงพยาบาลนนทเวช โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจยั ครั้ งนี้ มี จาํ นวน 400 คน เป็ นเกณฑ์ และใช้หลัก การคํานวนหาขนาด
ตัวอย่าง (Sample size) ของ Taro Yamane (เพ็ญแข แสงแก้ว , 2541:56)
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการตรวจเอกสารแนวความคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ปั จจัยการมาใช้บริ การซํ้า
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- ภูมิลาํ เนา
- รายได้
ปัจจัยส่ วนประสมทาการตลาด
- บริ การ
- ราคาค่ารักษาพยาบาล
- สถานที่และความสะดวก
- การส่งเสริ มการขาย
- บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
- กระบวนการให้บริ การ
- ลักษณะทางกายภาพ

การมาใช้ บริการซํ้า

สรุปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 241 คนคิดเป็ นร้อยละ 60.2 มีอายุเฉลี่ยในช่วง 31- 40 ปี มากที่สุด จํานวน
194 คนคิดเป็ นร้ อยละ 48.5 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน
211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อย
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ละ 57.8 ส่ วนใหญ่มีภูมิลาํ เนาจังหวัดนนทบุรีมากที่สุด จํานวน 233 คนคิดเป็ นร้อยละ
58.3 มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 20,001 - 30,000 บาทมากที่สุด
ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การกลับ มาใช้ บริ ก ารซํ้ า ของ
โรงพยาบาลนนทเวช ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากสุ ด ถึ ง 7 ด้าน ซึ่ ง
หากพิจารณาส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลนนทเวชให้ความสําคัญมากที่สุดเรี ยงลําดับได้
ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชมากที่สุด คือ สถานที่
สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผเู ้ ข้ารับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ย 4.46
2. ด้านสถานที่ (Place) มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การใช้บริ การ
ซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชมากที่สุดในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับปั จจัยด้าน
สถานที่ต้งั ของโรงพยาบาลใกล้ที่ทาํ งานสะดวกในการเดินทางค่าเฉลี่ย 4.43
3.ด้านบริ การ (Product) มีผลมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การใช้
บริ ก ารซํ้า ระดับ มากที่ สุ ดให้ค วามสํา คัญกับ มี บ ริ ก ารครบวงจร และมี เ ครื่ องมื อ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยค่าเฉลี่ย 4.34
4. ด้านบุคลากร (People) มีผลต่อมีผลต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดการ
ใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับพยาบาลมี
บุคลิกดีแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.33
5. ด้านกระบวนการ(Process) มีผลต่อปั จจัยการใช้บริ การซํ้าโรงพยาบาลน
นทเวช ในระดับ มากที่ สุ ดให้ค วามสํา คัญกับ ขั้นตอนการรั ก ษาพยาบาลไม่ยุ่ง ยาก
ซับซ้อน เข้าถึงบริ การง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23
6. ด้านราคา (Price) มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดการใช้บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาล นนทเวชในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับค่าบริ การโรงพยาบาล
ที่ เ หมาะสมกับ การบริ ก ารที่ ไ ด้รั บ แพทย์แ ละพยาบาลมี ค วามเข้า ใจและเข้า ถึ ง
ความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ย 4.17
1
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7. ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) มีผลต่อปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช ระดับมากที่สุดให้ความสําคัญ
กับการสื่ อสารให้ขอ้ มูลการป้ องกันความเสี่ ยงของโรค อาทิ ไขมัน ความดัน เบาหวาน
โดยแพทย์/พยาบาล/รวมทั้งบอร์ ดความรู้ต่างๆ ที่บริ ษทั ฯโดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 และมี
การจัด โปรแกรมการตรวจเพื่ อ ค้น หาความเสี่ ย งของโรคในราคาพิ เ ศษสํ า หรั บ
พนักงานและครอบครัว มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.05
โดยสามารถสรุ ป ปั จ จั ย ส่ วนประสมการตลาด การใช้ บริ ก ารซํ้ า ของ
โรงพยาบาลนนทเวช ในแต่ละด้าน 7 ด้านดังนี้
1.ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับมีบริ การครบวงจรและมี
เครื่ องมือเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ค่าเฉลี่ย 4.34
2.ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านค่าบริ การ
โรงพยาบาลที่เหมาะสมกับการบริ การที่ได้รับ แพทย์และพยาบาล มีความเข้าใจและ
เข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ย 4.17
3.ด้านสถานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับปั จยั ด้านสถาน
ที่ต้ งั ของโรงพยาบาลใกล้ที่ทาํ งานสะดวกในการเดินทางค่าเฉลี่ย 4.43
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับมี
การสื่ อสารให้ขอ้ มูลการป้ องกันความเสี่ ยงของโรค อาทิไขมัน ความดัน เบาหวาน
โดยแพทย์/พยาบาล/รวมทั้งบอร์ ดความรู ้ต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.05
และมี การจัดโปรแกรมการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ ยงของโรคในราคาพิเศษโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.05
5.ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จ ะให้
ความสําคัญกับสถานที่สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผเู ้ ข้ารับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ย 4.46
6.ด้านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับพยาบาลมี
บุคลิกดีแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.33
7. ด้านกระบวนการให้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับ
ขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน เข้าถึงบริ การง่ายโดยมีค่าเฉลี่ย 4.23
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ข้ อที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกันมีผลต่ อการใช้ บริการซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวช
1. ด้านเพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาล นนทเวช
ไม่แตกต่าง
2. ด้านอายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ด้านการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลน
นทเวชที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ด้านอาชีพ ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลน
นทเวชแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.ด้านภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนท
เวชที่ไม่แตกต่าง
6. ด้านรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนท
เวชที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสั มพันธ์ กับการใช้ บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวช
1. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวช คิดเป็ น 91.6%
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด สามารถอธิ บาย การใช้บริ การซํ้าของ
โรงพยาบาล นนทเวชได้ 83.8%
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
บุ ค ลากร ด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร และด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
1
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4. ส่ ว นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นการส่ ง เสริ ม การขายไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้า ของโรงพยาบาลนนทเวช
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.88
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.00
ยอมรับ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.00
ยอมรับ
สถานะภาพ
F-Test
0.02
ยอมรับ
ภูมิลาํ เนา
F-Test
0.76
ปฏิเสธ
รายได้
F-Test
0.00
ยอมรับ
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั บริ การใช้ซ้ าํ
ของโรงพยาบาลนนทเวช
ด้านบริ การ
MRA
0.002*
ยอมรับ
ด้านราคา
MRA
0.001*
ยอมรับ
ด้านสถานที่
MRA
0.000*
ยอมรับ
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
MRA
0.280
ปฏิเสธ
ด้านบุคลากร
MRA
0.000*
ยอมรับ
ด้านกระบวนการ
MRA
0.000*
ยอมรับ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
MRA
0.003*
ยอมรับ
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อภิ ปรายผลการวิจั ย จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ในบทที่ 4 ผู้ ศึกษาจะนํา เสนอการ
อภิปรายผลตามลําดับ แยกเป็ น 7 ด้ านดังนี้
1. ด้ านบริการ (Product) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช เป็ นอันดับ 3 ของ
ส่ วนประสมทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดคือ มีบริ การ
ครบวงจรและมีเครื่ องมือเทคโนโลยีที่ทนั สมัยค่าเฉลี่ย 4.34 ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การคอตเลอร์ ( Kotler, 1988, p. 477)
2. ด้ านราคา (Price) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็ นอันดับที่ 6 ของส่ วน
ประสมทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสํา คัญมากที่ สุ ดกับ ค่ า บริ ก าร
โรงพยาบาลที่เหมาะสมกับการบริ การที่ได้รับ แพทย์และพยาบาลมีความเข้าใจและ
เข้าถึงความรู ้ สึกของผูร้ ับบริ การ โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.17 ซึ่ งสอคล้องกับแนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ ( Service Marketing Mix ) ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2541)
3. ด้ านสถานที่ (Place) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็ นอันดับ 2 ของ
ส่ ว นประสมทางการตลาด ในระดับ มากที่ สุ ด ให้ ค วามสํ า คัญ กับ สถานที่ ต้ ัง ของ
โรงพยาบาลใกล้ที่ทาํ งานสะดวกในการเดินทางค่าเฉลี่ย 4.43 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
งานวิจยั ของ วันดี เจียมจิตศิริพงษ์ (2528, หน้า 98)
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช
เป็ นอันดับที่ 7 ของส่ วนประสมทางการตลาด ในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยด้านการสื่ อสารให้ขอ้ มูลการป้ องกันความเสี่ ยงของโรค อาทิไขมัน ความดัน
เบาหวาน โดยแพทย์/พยาบาล/รวมทั้งบอร์ ดความรู้ต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ มากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.05 และมีการจัดโปรแกรมการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ ยงของโรคในราคา
พิเศษ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดในส่ วนการรักษาพยาบาลและการ
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ดูแลสุ ขภาพ คอทเลอร์ (Kotlet E.Potter,1985 3 - 5 อ้างอิงใน สมบูรณ์ ขัติยสุ วงศ์,
2543 : 45)
5. ด้ านบุคลากร (People) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็ นอันดับที่ 4 ของ
ส่ วนประสมทางการตลาดมากที่ สุ ดให้ค วามสํา คัญกับ พยาบาลมี บุ ค ลิ ก ดี แต่ง กาย
สะอาดเรี ย บร้ อ ยเหมาะสมค่ า เฉลี่ ย 4.33สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ส่ ว นประสมทาง
การตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ ( Service Marketing Mix ) ศิริวรรณ เสรี รัตน์
(2541)
6. ด้ านกระบวนการให้ บริ การ (Process) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช
มี ผลต่อการใช้บ ริ การโรงพยาบาลนนทเวชในอันดับที่ 5 ของส่ วนประสมทาง
การตลาด มากที่สุดให้ความสําคัญกับขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
เข้าถึงบริ การง่ายโดยมีค่าเฉลี่ย 4.23
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ
( Service Marketing Mix ) ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึ งแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับ ธุ รกิ จบริ การ (
Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การ
ซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์
การตลาดด้านกระบวนการ ( Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ (อ้างถึงใน กุณฑลี เวช
สาร,2538:18)
7. ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ( Physical Evidence ) จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการมาใช้บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวช ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการใช้บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวชมากที่ สุดในอันดับที่ 1 ของส่ วนประสมทางการตลาด
มากที่สุดให้ความสําคัญกับ สถานที่ สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผเู้ ข้ารับบริ การเช่นจุด
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นั่งรอรั บ ยาโดยมี ค่าเฉลี่ ย 4.46 และสถานที่ ซ่ ึ งแยกเป็ นสั ดส่ วนและแยกบริ การที่
ชัดเจน รวมทั้งมีสื่อประชาสัมพันธ์และป้ ายบอกทางที่เข้าใจง่าย และมีส่ิ งอํานวย
ความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซื้ อ มุมกาแฟ ตูเ้ อทีเอ็ม Intermet ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ ( Service Marketing Mix )
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541)
ข้ อเสนอแนะ
1. งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการค้นหาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ
ใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช ซึ่ งผูท้ าํ วิจยั ครั้งต่อไปควรทําประเด็นดังกล่าว
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
2. ควรเพิ่มประเด็นตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากการใช้บริ การซํ้า เช่น การบอก
ต่อบุคคลอื่นให้มาใช้บริ การ
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การรับรู้ในตราสิ นค้ าของผลิตภัณฑ์ ธูปของผู้บริโภค
ในเขต กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
(PERCEPTION THE BRAND OF INCENSE PRODUCTS OF CONSUMER IN
BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS)
ขนิษฐา อังสนานนท์ 1 ดร. ไกรชิต สุ ตะเมือง2
--------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึ ก ษาค้นคว้า อิ สระคื อ เพื่อศึก ษาความแตกต่ างของ
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ส่งผลถึ งการรับรู ้ ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเครื่ องมือ
การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กับการรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยด้า นคุ ณ ภาพกับการรั บรู้ ใ นตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธู ป ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่
ซื้ อและใช้ธูป ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติเชิ งพรรณาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานคือ การทดสอบค่าที (Independent Sample t-Test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-Test (One-way ANOVA) และค่า MRA (Multiple Regression
Analysis) ทดสอบที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
___________________
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

109
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่า ง
21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่
ระหว่า ง 10,001-20,000 บาท และมี อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน/พนัก งาน
ธนาคาร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ,
รายได้, อาชี พไม่มีความแตกต่างกันต่อการรั บรู้ในตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธูปของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ปั จ จัย ด้า นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated
Marketing Communication: IMC) ด้านการทําตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กบั การ
รั บ รู ้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ธู ป ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธูป ประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การรับรู ้, ตราสิ นค้า, ผลิตภัณฑ์ธูป
ABSTRACT
The purpose of this independent to study the differences in personal factors
that affect the perception the brand of incense products of consumer in Bangkok and
Metropolitan areas ,to study the relationship of the Integrated Marketing
Communication factors that affect the perception the brand of incense products of
consumer in Bangkok and Metropolitan areas , to study relationship of the quality
factors that affect the perception the brand of incense products of consumer in
Bangkok and Metropolitan areas.
The representative sample used in this study was 400 consumers who
purchase and use of incense in Bangkok and Metropolitan areas. The research
instrument used was questionnaire and descriptive statistics used were frequency
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distribution, percentage, mean, standard deviation. Hypotheses were tested by using
Independent Sample t-Test, F-Test (One-Way ANOVA) and Multiple Regression
Analysis test at 95% confidence levels.
The results of the research suggested that the most of respondents were
female, age between 21 and 30 years, status single, have graduated in bachelor’s
degree, have average income between 10,001-20,000 baht per month and are
working either as an employee of private firm or as a banker.
Results of the hypotheses test are as follows:
Personal factors that include gender, age, income, occupation, no
significant difference in the perception the brand of incense products of consumer in
Bangkok and Metropolitan areas.
Factors of Integrated Marketing Communications (IMC) in category of
direct marketing correlated with the perception the brand of incense products of
consumer in Bangkok and Metropolitan areas at statistical significance of 0.05
levels.
The quality factors of incense composed features of the product and
security correlated with the perception the brand of incense products of consumer in
Bangkok and Metropolitan areas at statistical significance of 0.05 levels.
KEYWORDS: PERCEPTION, BRAND, INCENSE PRODUCTS
บทนํา
มนุ ษย์มีสัญชาตญาณในการดํารงชี วิตที่เป็ นไปตามกฏของธรรมชาติ เพราะ
เมื่อ ดิ นฟ้ าอากาศ เกิ ดความแปรปรวนทําให้มนุ ษย์เกิ ดความกลัวต่อภัยต่าง ๆ ที่เกิ ด
จากธรรมชาติ และถ้า มีความเป็ นอยูท่ ี่ยากลําบากเพราะขาดอาหารในการดํารงชีพ จึง
ต้องแสวงหาวิธีการป้ องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ จากความเชื่อด้วยการบูชา และมีการ
ประกอบพิธีกรรมการต่าง ๆ สมัยโบราณจะประกอบพิธีกรรม ด้วยการเผาไหม้บน
แท่นบูชาเป็ นการสักการะบูชาพระเจ้าด้วยไฟ และควันทีมีกลิ่นหอม พีธีกรรมเหล่านี้
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ยังได้ถู กนํามาใช้ เพื่อรัก ษาคนป่ วย เพื่อการให้ศีล ให้พร หรื อแม้กระทั้งเพื่ อขับไล่
ปี ศาจ เป็ นการสื่ อสารกับอํานาจเหนื อธรรมชาติ และเพื่ออ้อนวอนขอพรกับอํานาจ
สิ่ งลี้ลบั ไม่ให้ภยั ต่าง ๆ เกิดขึ้นกับตนเองอีกต่อไป ด้วยการนําวัตถุต่าง ๆ มาเป็ นเครื่ อง
บรรณาการตอบแทนกับสิ่ งที่เคารพนับถือและเชื่อว่าจะช่วยขจัดภัยเหล่านั้นให้ ของ
ผูค้ นในยุคนั้น
ธู ป เป็ นสิ่ งที่ ใช้เป็ นเครื่ องสักการะบูชามาช้านาน ในอดี ตธู ปทําจากเนื้ อไม้
หอม (Aromatic wood) หลายชนิ ด บดเนื้ อไม้ให้เป็ นผงละเอียด นํามาเป็ นวัตถุดิบใน
การทําธู ป เนื่ องจากตัววัตถุดิบเป็ นไม้หอม ควันธู ปค่อนข้างละเอียด ไม่ระคายเคือง
จมูกและตา เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ประกอบกับวัตถุดิบที่แพงขึ้น ไม้
หอมต่างๆที่ นาํ มาผลิ ตธู ปเริ่ มมี ราคาแพง ผูผ้ ลิ ตส่ วนใหญ่ จึงเปลี่ ยนมาใช้ข้ ีเลื่ อยไม้
ยางพาราแทน เนื่ องจากมีราคาถูกกว่า และมีสีขาวนวลเหมือนไม้จนั ทน์ขาว ลักษณะ
เป็ นผงละเอียด ขึ้นรู ปได้ง่าย แล้วจึงนํามาผสมนํ้าหอม เรี ยกว่า "ธูปหอม" เมื่อนํามาจุด
จะให้ควันและกลิ่นหอม ( http://th.wikipedia.org )
ในปั จจุบนั การตลาดมีการแข่งขันกันมากประกอบกับความเจริ ญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการผลิตสิ นค้าต่างๆมีความก้าวหน้าและทันสมัยมาก
ขึ้ น ส่ งผลให้การทํา การตลาดของผูป้ ระกอบการเป็ นไปด้วยความยากลํา บากมาก
ยิ่งขึ้นตามไปด้วยเ พราะเมื่อมีเทคโนโลยีดา้ นการผลิ ตที่ถูกคิดค้นและปรับปรุ งให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นเท่าใด ย่อมทําให้การสร้างหรื อผลิตสิ นค้าให้มีความแตกต่างกัน
นั้นก็จะยากขึ้นตามไปด้วยเช่ นกัน เนื่ องจากเทคโนโลยีในปั จจุบนั นั้นสามารถผลิต
สิ นค้าให้มีคุณสมบัติทางกายภาพและมีคุณภาพที่ทดั เทียมกันมากยิ่งขึ้นทําให้ความ
แตกต่างระหว่างสิ นค้าน้อยลงหรื อแม้วา่ จะสามารถสร้างหรื อผลิตสิ นค้าที่มีคุณสมบัติ
ที่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ต่ ก็ จ ะถู ก ลอกเลี ย นแบบได้โ ดยง่ า ย (Schultz, 1998) ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการ หรื อนัก การตลาด ต่างพยายามนําเสนอจุดเด่นของตนเองเพื่อที่ จะ
ดึ งดู ดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคในทุกรู ปแบบ ต่างฝ่ ายต่างก็ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆเช่ นใน
ส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันไป บ้างก็ใช้เรื่ องราคา บ้างก็ใช้เรื่ องจุดแข็ง
ของช่ องทางการจัดจําหน่ าย และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อพยายามสร้างความแตกต่าง
และความได้เปรี ยบต่ อคู่แข่ งขัน แต่เมื่ อระยะเวลาผ่า นไประยะหนึ่ ง แนวทางการ
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แข่งขันเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถทําให้เกิดความแตกต่างกันอีกต่อไป กล่าวคือ สิ นค้าใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีกระบวนการผลิต และระบบต้นทุน รวมถึงระบบการควบคุม
คุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่แข่งขันกัน ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ จะ
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้อย่างไร ถ้าไม่มีความแตกต่างกันของสิ นค้าและ
บริ ก าร ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จต่าง ๆ จึงพยายามสร้ างจุดเด่นของตนเอง และ
พยายามทํา ให้ สิ นค้า ของตนนั้น มี ค วามโดดเด่ น และแตกต่า งจากคู่ แข่ ง ขัน อย่า ง
เด่นชัด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้และจดจําถึงความแตกต่างจากสิ นค้าตัวอื่นๆใน
อุตสาหกรรมเดียวกันสิ่ งนั้นเรี ยกว่า “ตราสิ นค้า” (Brand)
“ตราสิ นค้า ” (Brand) ซึ่ ง เป็ นความแตกต่า งทางด้า นการรั บ รู้ (Perception)
ของผู ้บ ริ โ ภค ตราสิ น ค้า จึ ง กลายเป็ นสิ่ ง ที่ นัก การตลาดและองค์ก รต่ า ง ๆ ได้ใ ห้
ความสําคัญและพยายามทําให้ตราสิ นค้าของตนเองมีคุณค่าในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งก็คือการทําให้เกิดคุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity)นัน่ เอง (keller,1998) ทั้งนี้
เนื่ องจากประโยชน์ของคุ ณค่าตราสิ นค้าที่สามารถก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้า
(Brand Loyalty) นั้นคือการเกิดการจดจํา เกิดการซื้ อซํ้า รวมทั้งสิ นค้าประเภทอื่นของ
ตราสิ นค้าเดิมด้วย นอกจากนี้ ยงั เป็ นการป้ องกันไม่ให้ลูกค้าหันไปใช้ตราสิ นค้าของคู่
แข่งขัน ดังนั้นการสร้างตราสิ นค้า (Branding) จึงมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นในสภาวะ
การแข่งขันในปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันในหมู่นกั การตลาดว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญอย่าง
ยิ่งต่อความสําเร็ จทางการตลาด ปั จจุบนั เมื่อผูบ้ ริ โภคใช้เหตุผลในการเลือกซื้ อสิ นค้า
มากขึ้น และเริ่ มแสวงหาตราสิ นค้าที่มีคุณภาพ (Equity) มากขึ้น ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะมี
เงื่ อนไขหรื อหลัก เกณฑ์ในการตัดสิ นใจที่ จะซื้ อสิ นค้า จากตัวแปรต่าง ๆ ที่มี ผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แต่ผบู ้ ริ โภคก็ยนิ ดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นถ้าสิ นค้านั้น ๆมีคุณภาพที่ดี หรื อ
รั บรู ้ ในตราสิ นค้า ที่ ดีน้ นั เอง เมื่ อพูดถึ ง ตัวสิ นค้า (Product) คื อสิ่ งที่ จบั ต้องได้ มี
รู ป พรรณสั ณฐาน แต่ ตราสิ นค้า ไม่ใช่ ตวั ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นสิ่ ง ที่ จบั ต้องไม่ได้แต่ คื อ
ความรู้สึก ภายในของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตัวสิ นค้า และ การบริ การ ตราสิ นค้าเป็ นเรื่ อง
ของการรับรู ้ โดยตรง เป็ นความรู ้สึกภายในที่ตอ้ งใช้อารมณ์และสัญชาตญาณในการ
รับรู ้ ซึ่ งเป็ นความรู ้ สึกลึ กๆ ภายในตัวบุคคลของแต่ละบุคคลนั้นจะรับรู้ได้ และจะ
กํา หนดความรู ้ สึ กดังกล่ า วขึ้ นเป็ นของตนเองทั้ง สิ้ น ดัง นั้นตราสิ นค้า จึง เป็ นการ
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รวบรวมความรู้สึกและการรับรู้ (Collection of Perception) ตราสิ นค้าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของความคิดจิตใจ (Mind and Emotion) ฉะนั้นการสร้างตราสิ นค้าจึงเท่ากับเป็ นการ
สร้างการรับรู ้และความประทับใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า จนในที่สุดผูบ้ ริ โภค
สามารถรับรู ้ถึงความแตกต่างที่มีอยูใ่ นตราสิ นค้าได้ โดยการรับรู้ดงั กล่าวเกิดจากแรง
กระตุ น้ ทางอารมณ์ หรื อความรู้ สึกที่นักการตลาดเชื่ อว่าสามารถกระตุน้ ให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจเชิ งเหตุผล (Rational Decision) ได้อย่างนุ่มนวล (ดลชัย บุณยรัตเวช, 2545)
เพื่อสามารถที่จะแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันและมีความเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ได้เป็ นอย่างดี
จากความสํา คัญของการรั บ รู ้ ใ นตราสิ นค้า และประโยชน์ ข องคุ ณ ค่า ตรา
สิ นค้าในใจผูบ้ ริ โภค ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงการ
รับรู้ในตราสิ นค้าและศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตรา
สิ นค้า ผลิ ตภัณ ฑ์ธู ป ของผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บ นั เพราะทุ ก วันนี้ มี ค นมากกว่า ครึ่ งโลก
ยึดถื อวัฒนธรรมดั้ง เดิ ม ที่ มีม าแต่ โบราณ คือจุ ดธู ป เพื่อสัก การะเทพเจ้า เทวดา สิ่ ง
ศักดิ์ สิทธิ์ บรรพบุรุษ ในพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นงานบุญ งานแต่ง ขึ้น
บ้านใหม่ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนบานศาลกล่าวต่าง ๆ ของศาสนาทั้งฮินดูและพุทธ
ศาสนา โดยมีความเชื่ อว่าควันหอมนี้ เป็ นเครื่ องบูชาสิ่ งที่ตนเคารพสักการะจนอาจจะ
เรี ยกได้ว่าเป็ น “สัญลักษณ์ แห่ งศรัทธา” เพราะทุกพิธีกรรมเหล่ านั้นใช้ธูปทั้งสิ้ น มี
ความเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่เกิด จนกระทั้งสิ้ นลมหายใจ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อจุดบูชา
สิ่ งที่ ตนเคารพสักการะ รวมไปถึ งการจุดเพื่อผ่อนคลาย โดยใช้กนั ทุกวันในทุกหัว
ระแหงในปริ ม าณที่มากจนไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามีป ริ มาณเท่าไร ซึ่ งธู ปที่ใช้ก ัน
อย่างมหาศาลนี้ ในท้องตลาดมีธูปมากมายหลายตรายี่ห้อที่ผลิตออกมาเพื่อจําหน่าย
และแข่งขันกัน
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลถึ งการรับรู้ ในตรา
สิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บู ร ณาการ กั บ การรั บ รู้ ใ นตราสิ นค้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธู ป ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพกับการรับรู้ในตราสิ นค้า
ของผลิตภัณฑ์ธูป ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการสร้างการรับรู้ ในค่าตรา
สิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป ให้กบั ผูป้ ระกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น
2. เพื่ อ นํา ผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาไปเป็ นแนวทางในการกํา หนดกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
3. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ องการรับรู้ในตราสิ นค้า สําหรับผูท้ ี่สนใจ
ต่อไป
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ การศึ ก ษา,
รายได้, อาชี พ ที่ ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ธู ป ของ
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ด้า นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated
Marketing Communication : IMC ) ที่ประกอบด้วย การโฆษณา, การทําตลาด
ทางตรง ,การขายโดยบุคคล,การส่ งเสริ มการขาย,การประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์
กับการรับรู ้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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3. ปั จจัยด้านคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ธูปประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ ตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
4. - สถานภาพ
5. - ระดับการศึกษา
- รายได้
- อาชีพ
ปัจจัยทางด้ านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication:
IMC)
6.

ตัวแปรตาม

การรับรู้ ในตราสิ นค้ า
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธู ป
ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล

- การโฆษณา (Advertising)
- การทําตลาดทางตรง (Direct
marketing)
7. - การขายโดยบุคคล (Personal selling)
- การส่ งเสริมการขาย (Sales
promotion)
- การประชาสัมพันธ์ (Public relation)
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับด้ านคุณภาพ
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
- ด้ านความปลอดภัย

-
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แนวความคิด ทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎี ในการศึกษาการรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในครั้ งนี้ ค รอบคลุ มเนื้ อหาสําคัญ
ต่างๆ ได้แก่
Kotler, 2003: 404 (อ้างถึงใน มีนา อ่อนบางน้อย, 2553:13) นิยามว่า ตรา
สิ นค้า หมายถึ ง ชื่อ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ คําขวัญหรื อคําโฆษณา บรรจุภณ
ั ฑ์
เสี ยงเพลง (Jingle) หรื อส่ วนผสมของสิ่ งเหล่านั้น ที่เป็ นการระบุถึงสิ นค้าหรื อบริ การ
ของผูข้ าย หรื อกลุ่มผูข้ ายเพื่อทําให้สินค้าของตนแตกต่างจากคู่แข่ง
การรับรู ้ คือ การตีความหมายการรับสัมผัส ออกเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใดที มี
ความหมาย ซึ่ ง การตีความหมายนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์หรื อการเรี ยนรู้ ถ้า
ปราศจากการเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์จะไม่มีการรับรู้ แต่มีพียงการรับสัมผัสเท่านั้น
และการรับรู ้เป็ นสิ่ งเลือก คือ บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าบางอย่างที่สนใจ ไม่ได้รับรู้ไป
หมดทุกอย่าง (โยธิน ศันสนยุทธ, 2531: 41-45 อ้างถึงใน อภิญาณี พญาพิชยั , 2553:16)
วิวฒั นาการของ IMC เริ่ มขึ้นในปี ค.ศ 1980 บริ ษทั จํานวนมากเริ่ มหันมาให้
ความสําคัญกับการสื่ อสารด้วยแง่มุมที่กว้างขวางขึ้นและเห็นความสําคัญในการนําเอา
เครื่ องมือสําหรับการส่ งเสริ มการตลาดประเภทต่าง ๆ มาทํางานร่ วมกันอย่างมีกลยุทธ์
ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น มาจากการพัฒ นาของส่ ว นต่ า ง ๆ อย่า งมาก เช่ น การส่ ง เสริ ม การขาย
การตลาดแบบทางตรง และการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งเริ่ มมีบทบาทต่อจาการโฆษณาใน
แง่ ของการสื่ อสารทางการตลาดอย่างเห็นได้ชัด องค์กรต่าง ๆ เริ่ มปรับเปลี่ ยนไปสู่
กระบวนการสื่ อ สารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่ งเกี่ ย วกับ การทํา งานร่ วมกัน ของ
องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของการส่ ง เสริ ม การตลาดและกิ จกรรมการตลาดอื่ น ๆ เพื่ อ
สื่ อสารกับลูกค้าขององค์กร (Belch & Belch ,2551 : 6 อ้างถึงใน พรรทิพา ธงทอง,
2554:31)
เสรี วงษ์ม ณฑา ( 2540:28-29 อ้า งถึ งใน จิ ตติม า ศิ ริม งคล, 2554:15)ให้
ความหมายการสื่ อสารทางการตลาด (Integrated Marketing Communication : IMC )
ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาด ที่ตอ้ งใช้การจูง
ใจหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ อง เป้ าหมาย IMC คือ การที่มุ่งสร้ าง
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พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณา
วิธีการสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand contracts) เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเป้ าหมายได้รู้จกั สิ นค้า
และนําไปสู่ ความรู้ ความคุ น้ เคยและความเชื่ อ ในสิ นค้ายี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ ง ซึ่ ง IMC
เป็ นวิธีการพื้นฐานในการสํารวจ กระบวนการติดต่อสื่ อสารกับผูร้ ับข่าวสารที่เป็ น
เป้ าหมาย ซึ่ งในปั จจุ บนั นี้ เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดที่นิยมใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ และได้รับความสําเร็ จประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising), การตลาด
ทางตรง (Direct marketing), การขายโดยบุคคล (Personal selling), การส่ งเสริ มการ
ขาย (Sales promotion) และการประชาสัมพันธ์ (Public relation)
คุณภาพ หมายถึง (อ้างถึงใน ปั ญญา สุ ทธิ กูล, 2551:101) คุณสมบัติและ
ลักษณะโดยรวมของผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อบริ การที่แสดงให้ เห็ นว่ามีความสามารถที่จะ
ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจได้ตรงตามความต้องการที่ได้ระบุหรื อแสดงเป็ นนัยไว้ใน
อดีตคุณภาพมักจะถูกกําหนดขึ้นจากความต้องการของผูผ้ ลิต แต่ในปั จจุบนั สภาพการ
แข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ถ้าสิ นค้าไม่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของผูซ้ ้ื อหรื อผู้
ให้บริ การ การผลิตสิ นค้าและบริ การก็อาจจะล้มเลิกกิจการไป ซึ่ งสิ นค้าบางประเภท
แข่งขันกันที่คุณภาพ ซึ่ งบางประเภทแข่งขันกันที่ราคา แต่บางประเภทแข่งขันกันที่
ความแปลกใหม่แตกต่าง ดังนั้น การผลิตหรื อให้บริ การใด ๆ จะต้องมีการศึกษาสภาพ
ตลาดอย่างรอบครอบ เพื่อทําการกําหนดคุณภาพ
เรื่ องความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ ( Product Safety) เป็ นประเด็นที่สําคัญ
มาก ที่ธุรกิจต้องเผชิ ญ และยังเป็ นประเด็นปั ญหาด้านจริ ยธรรมทั้งธุ รกิจละผูบ้ ริ โภค
ผลิ ตภัณฑ์ที่ ไ ม่ป ลอดภัย ทํา ให้ผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายเกิ ดภาระจากผลิ ตภัณฑ์ (Product
Liability) ซึ่ งเป็ นสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ให้เกิดการทําลายหรื อเป็ นอันตราย
สํา หรั บ ผูผ้ ลิ ต ที่ ต้องรั บ ผิด ชอบ ซึ่ งในประเด็ น นี้ เ ป็ นสาเหตุ ใ ห้ ธุ ร กิ จต้องมี ก าร
รับประกัน (Product Warranty) ขึ้น สิ นค้าบางชนิดความปลอดภัยเป็ นเรื่ องสําคัญมาก
เช่น รถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ อง ทํานํ้าร้อน เครื่ องเป่ าผม ฯลฯ สิ นค้าเหล่านี้ถา้
ออกแบบมาไม่ปลอดภัย หรื อให้รายละเอียดวิธีการใช้ไม่เพียงพอจะมีผลต่อชื่ อเสี ยง
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต จึงต้องให้ความสําคัญต่อการออกแบบและ การทดสอบความ
ปลอดภัยก่อนนําออกจําหน่าย
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ธู ป (Incense) หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ที่จุดติดไฟแล้วมีกลิ่ นหอมตามธรรมชาติ
จากวัตถุดิบที่ใช้ทาํ หรื อจากสารปรุ งแต่งกลิ่น ทําเป็ นลักษณะต่าง ๆเช่น ก้าน ขด แท่ง
รู ปกรวย (มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม ธู ป มอก.2345-2550, ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ, 2550)
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในก ารวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ ซ้ื อ และใช้ธู ป แต่ เ นื่ อ งจากไม่ ท ราบจํา นวน
ประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการสํารวจโดยที่ไม่ทราบ
ขนาดของประชากร โดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณของ Cooper, D.R. and Emory
C.W. ขนาดของตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ 384 คน แต่เพื่อความเพียงพอของข้อมูลจึงเก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจยั ครั้ ง นี้ คื อแบบสอบถามในแบบสอบถามจะประกอบด้วยคําถามปลายปิ ดแบบ
กําหนดคําถามเพื่อให้เลือกเพียงคําตอบเดียว
สถิติที่ใช้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
สถิติเชิงพรรณาเป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) สถิ ติแบบร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสู งสุ ด (Maximum) และค่าตํ่าสุ ด (Minimum)
สถิ ติเชิ งอนุ มาน เป็ นการวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต่างๆ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่าสถิติ t-Test ค่าสถิติ FTest และ Multiple Regression Analysis (MRA)
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 268 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.0 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุดจํานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.3 มี
สถานภาพโสด จํานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 ในด้านระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.0 ด้านรายได้
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พบว่าส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.3 นอกจากนี้ ยัง พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร จํานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ปั จ จั ย ด้ านเครื่ อ งมื อ การสื่ อสารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated
Marketing Communication: IMC)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านเครื่ องมือการสื่ อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
ปั จจัยด้ านการโฆษณา โดยเห็นว่าการมีโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆเช่ น
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ
ผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 5.65
รองลงมาคื อ การมี โฆษณาผ่า นทางสื่ อ โทรทัศ น์ มี ค่าเฉลี่ ย 5.64 และการมี ป้ าย
โฆษณาตามที่ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 5.51 ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านการทําตลาดทางตรง โดยเห็นว่าการออกบูธแสดงสิ นค้าตามงาน
ต่าง ๆเช่ น OTOP มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ ในตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธูปของ
ผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 7.30
รองลงมาคือมีการขายทาง Website มีค่าเฉลี่ย 6.01 และมีการขายทางแคดตาล็อก มี
ค่าเฉลี่ย 5.52 ตามลําดับ
ปั จ จั ยด้ านการขายโดยบุ ค คล โดยเห็ นว่า พนัก งานขายต้องมี ความรู้ ใ นตัว
สิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 7.55 รองลงมาคือ เห็นว่า
พนักงานขายต้องแต่งเครื่ องแบบระบุชื่อบริ ษทั ชัดเจนและสะอาดสะอ้านมีค่าเฉลี่ ย
7.19 และเห็ นว่า พนักงานขายมี การเสนอขายสิ นค้า ด้วยความสุ ภาพ เรี ยบร้ อย มี
ค่าเฉลี่ย 7.06 ตามลําดับ
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ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการขาย โดยเห็นว่ามีการแจกสิ นค้าเพื่อทดลองใช้มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ธู ป ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 7.79 รองลงมาคือ มีการลด
ราคาขายตํ่ากว่าราคาขายปกติตามเทศกาลต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 7.47 และมีการส่ งเสริ มการ
ขายโดยให้ส่วนลดและของแถม มีค่าเฉลี่ย 7.35 ตามลําดับ
ปั จ จั ย ด้ า นการประชาสั ม พันธ์ โดยเห็ น ว่า การสนับ สนุ น ในเทศกาลทาง
ศาสนาเช่น อุปสมบทหมู่ ,ทอดกฐิน,ทอดผ้าป่ าสามัคคี มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ใน
ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 7.63 รองลงมาคือ มีการจ้างแรงงานในชุ มชนเพื่อสร้างรายได้ให้
ชุ มชน มีค่าเฉลี่ย 7.42 และ การสนับสนุ นโครงการเพื่อการศึกษาแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส มี
ค่าเฉลี่ย 7.41
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ปัจจัยด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ธูปประกอบด้ วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และด้ าน
ความปลอดภัย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ธูป ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ปัจจัยด้ านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ธูป โดยเห็นว่าเนื้อธูปต้องจุดติดไฟได้ง่าย
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ธู ป ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 8.75 รองลงมาคือ ก้านธู ป
ต้องไม่อ่อนจนปั กไม่ได้ มีค่าเฉลี่ย 8.70 และ เนื้อธูปต้องไม่มีฝุ่นธูปฟุ้ งกระจาย มาก
จนเกินไป มีค่าเฉลี่ย 8.66 ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านความปลอดภัย โดยเห็ นว่า ธู ปต้องไม่มีสารพิษในปริ มาณที่อาจ
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล มากที่ สุดโดยมี ค่า เฉลี่ ย
8.97
รองลงมาคือ คุณสมบัติของธูปทั้งหมดได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ย
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8.95 และ ไฟที่กา้ นธู ปต้องดับได้เองเมื่อเนื้ อธู ปเผาไหม้หมดแล้ว มีค่าเฉลี่ย 8.87
ตามลําดับ
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเป็ นของผู้ตอบแบบสอบถามใน
การรับรู้ ในตราสิ นค้ าของผลิตภัณฑ์ ธูป
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีความพึงพอใจในตราสิ นค้า
ของผลิตภัณฑ์ ธู ปตามที่ได้รับรู ้มา มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 7.41 รองลงมาคือ รับรู้วา่
ตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ ธู ปที่เลือกใช้น้ นั มีคุณสมบัติครบตามที่ตอ้ งการทุกประการ
มีค่าเฉลี่ย 7.17 และ เชื่ อว่าการรับรู ้ในคุณค่าตราสิ นค้าที่เลือกนั้นถูกต้องที่สุดแล้ว มี
ค่าเฉลี่ย 7.16 ตามลําดับ
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิตทิ ใี่ ช้ ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.219
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.752
ปฏิเสธ
สถานภาพ
F-Test
0.042
ยอมรับ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.000
ยอมรับ
รายได้
F-Test
0.244
ปฏิเสธ
อาชีพ
F-Test
0.343
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ด้านการโฆษณา
MRA
0.175
ปฏิเสธ
ด้านการทําตลาดทางตรง
MRA
0.000
ยอมรับ
ด้านการขายโดยบุคคล
MRA
0.537
ปฏิเสธ
ด้านการส่งเสริ มการขาย
MRA
0.101
ปฏิเสธ
ด้านการประชาสัมพันธ์
MRA
0.608
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ธูป
ด้านคุณสมบัติ
MRA
0.004
ยอมรับ
ด้านความปลอดภัย
MRA
0.014
ยอมรับ
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อภิปรายผลวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ระหว่าง 10,001-20,000
บาท เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยเครื่ องมื อการสื่ อสารทาง
การตลาด แบบบูรณาการ ( IMC ) ที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ในตราสิ นค้าของ
ผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยให้ความสําคัญ
มากที่ สุ ด กับ การมี โฆษณาผ่า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ต่ า งๆเช่ น หนัง สื อพิ ม พ์ นิ ต ยสาร การ
ออกบูธแสดงสิ นค้าตามงานต่าง ๆเช่ น OTOP โดยพนักงานขายต้องมีความรู้ ในตัว
สิ นค้า มีการแจกสิ นค้าเพื่อทดลองใช้ และมีการสนับสนุนในเทศกาลทางศาสนาเช่น
อุปสมบทหมู่ ,ทอดกฐิน,ทอดผ้าป่ าสามัคคี สําหรับความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ธูป ที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ให้ความสําคัญมากที่สุดกับ
เนื้อธู ปต้องจุดติดไฟได้ง่าย และ ธูปต้องไม่มีสารพิษในปริ มาณที่อาจเป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป ในภาพรวม
พึงพอใจในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ ธูปตามที่ได้รับรู ้มา ให้ความสําคัญมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
และอาชี พ ไม่มีความแตกต่ างกันต่อการรั บรู้ ใ นตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธู ป ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องการรับรู ้ ของ รัจรี นพเกตุ (2540: 1-3) ที่กล่าวว่า การรับรู้
คือ ขบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัวเราโดยผ่านอวัยวะรับ
ความรู้สึก การรับรู ้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีพลังมากระตุน้ อวัยวะรับความรู้สึก และเกิด
การแปลความหมายเป็ นการรับรู ้ เกิดขึ้น และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของไพรัตน์
ไพบูลย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องปรุ ง
รสนํ้าปลา พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ น เพศ อาชีพ รายได้ ไม่มีความแตกต่างกัน
ต่อการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องปรุ งรสนํ้าปลาของผูบ้ ริ โภค
ยกเว้น ปั จจัยด้านสถานภาพ และระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันต่อการรับรู้ใน
ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ มาลินี มาลีคล้าย (2554)
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ได้ศึกษาเรื่ องการรั บรู ้ การสื่ อสารการตลาด ของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ตรา
สิ นค้าอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า สถานภาพและระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีการรับรู ้ภาพลักษณ์ ดา้ นตราสิ นค้าโดยรวม ด้านของบริ ษทั โดยรวม ด้านคุณค่า
ตราสิ นค้า โดยรวม และด้า นความรั บ ผิดชอบต่ อสัง คมโดยรวม แตกต่ า งกัน และ
สอดคล้องกับแนวคิด ของ เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่าระดับการศึกษาถึอว่าเป็ น
ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยจากผลการศึกษา
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้น้ นั อธิ บายได้ตามกระบวนการรับรู้ ในความตั้งใจที่
จะรับข่าวสาร (Attention) (ชุ ษณะ เตชคณา 2553,หน้า 4) ผูบ้ ริ โภคจะเลือกสนใจใน
สิ่ งนั้นหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่ตอ้ งการให้รับรู้น้ นั สอดคล้องกับรู ปแบบการดําเนินชีวิต
กับกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่ และการรับรู ้จากสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการหรื อ
ความสนใจของบุคคล (Selective perception) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์.2550)
ปั จ จัย ด้า นการโฆษณา จากการศึ ก ษาพบว่ า ไม่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่
กําหนดไว้ กล่าวคือ ปั จจัยด้านการโฆษณา ไม่มีค วามสัม พันธ์ก ับการรั บรู้ ในตรา
สิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธูป ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของไพรัตน์ ไพบูลย์ (2552) ได้
ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องปรุ งรสนํ้าปลา พบว่า สื่ อ
โฆษณาที่ พ บเห็ นแตกต่ า งกันนั้น ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ คุ ณ ค่า ตราสิ น ค้า ผลิ ตภัณ ฑ์
ประเภทเครื่ องปรุ งรสนํ้าปลาของผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยด้านการขายโดยบุคคล จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว้ กล่าวคื อ ปั จจัยด้านการขายโดยบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ใน
ตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธู ป ซึ่ งอาจเป็ นเพราะผลิ ตภัณฑ์ธูปมี ลกั ษณะสิ นค้าที่ ใ ช้
โดยทัว่ ไปไม่จาํ เป็ นต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) เพราะธู ป
เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ไ ม่ มีค วามสลับ ซับ ซ้อนซึ่ ง สามารถสื่ อสารผ่า นสื่ อมวลชน (Mass
media) ได้ ต่างจาก ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมีความจําเป็ นจะต้องอาศัยการขายโดย
บุ คคลที่ มีความรู เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ เช่ น เครื่ องดู ดฝุ่ น เครื่ องทํานํ้าแข็ง เครื่ องจัก ร
รถยนต์ เครื่ องยนต์ สิ นค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะไม่สามารถใช้สื่อโฆษณาอธิ บายที่
ชัดเจนได้
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ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่กาํ หนดไว้ กล่าวคือ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จิตติมา ศิริมงคล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางด้าน
ผลิ ตภัณฑ์และการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตั ด สิ นใจใช้ บ ริ การคลิ นิ ก ผิ ว หนั ง และความงามของผู ้ บ ริ โภคเพศหญิ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการโฆษณา
ด้า นการส่ ง เสริ มการขาย และด้ า นการประชาสั ม พัน ธ์ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิกผิวหนังและความงามของผูบ้ ริ โภคเพศหญิง
ในกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ กล่าวคือ
ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ธู ป ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยั ของ จิตติมา ศิริมงคล ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์และการ
สื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ
คลิ นิกผิวหนังและความงามของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การ
สื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการโฆษณา ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิก
ผิวหนังและความงามของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในกรุ งเทพมหานครยกเว้นปั จจัยด้านการ
ทําตลาดทางตรงจากการศึกษาพบว่า เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ กล่าวคือ
ปั จจัยด้านการทําตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์
ธู ปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ธิ ติพฒั น์ เอี่ยมนิรันดร์ (2548) กล่าวว่า เครื่ องมือ
การสื่ อสารการตลาด หมายถึง สิ่ งที่ใช้ในการสื่ อความหมายภายใต้แนวคิดเดียวกัน
ด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิ นค้า หรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค
จากการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการตลาดที่สื่อสารเกี่ยวกับสิ นค้าต่าง
ๆ กับกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง เพื่อให้เกิ ดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย และสร้างให้เกิด
การตอบสนองในทันทีทนั ใด การตลาดทางตรงเป็ นช่องทางการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ที่
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

125
กําลังได้รับความนิ ย มมากขึ้นในปั จจุบนั เนื่ องจากวิถีการดํา เนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่ อสาร จึงทําให้ผบู้ ริ โภคมี
ความรับรู ้และสนใจสั่งสิ นค้าผ่านช่องทางการตลาดทางตรงมากขึ้น การตลาดทางตรง
มี การใช้หลักการสื่ อสารการตลาดเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์อนั ดี ก ับ
ลูกค้าเดิมและทําให้เกิดการซื้ อซํ้า
ปั จจัยด้านคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ธูป ประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์
และด้านความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า ทั้งสองด้าน เป็ นไปตามสมมติฐานที่
กํา หนดไว้ กล่ า วคื อ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า ของผลิ ตภัณฑ์ธู ป ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ สิ ริพลั ลภ (2542) กล่าวว่า คุณภาพสิ นค้า
(Product Quality) ในการรับรู้ ของผูบ้ ริ โภคนั้นต้องประกอบไปด้วย ปั จจัยต่าง ๆ
ต่อไปนี้เป็ นข้อบ่งชี้วา่ สิ นค้ามีคุณภาพได้แก่ การทํางานของสิ นค้า (Performance),
ความปลอดภัย (Safety), รู ปลักษณ์ (Feature)ดี ,น่าเชื่อถือ(Reliability) ,ความคงทน
(Durability) ดังนั้น ผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิตจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาปั จจัยต่าง ๆ ให้
ดีข้ ึนและต้องสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดียิ่งขึ้น โดยปั จจัยในด้าน
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วรมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาธู ป ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมธู ป เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค และควรมุ่งเน้นการเพิ่มผลิ ต
ภาพการผลิต (Productivity) เพื่อให้มีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการตั้งราคาที่
เหมาะสมที่ผูบ้ ริ โภคสามารถยอมรับได้ นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการสร้ างตราสิ นค้า
จะต้องให้ความสําคัญกับสิ่ งที่อยูร่ อบตัวของสิ นค้า ทุกเครื่ องมือที่เป็ นจุดการรับรู้ใน
ตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคอย่างสอดคล้อง เหมาะสม เพื่อเป็ นการสร้างความคุ น้ เคย จน
เกิดความชอบ และเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามมา จนเกิดเป็ นประสบการณ์หรื อการรับรู ้
ในตราสิ นค้าและคุ ณค่าตราสิ นค้าได้ในที่สุด เพื่อให้สามารถขยายตลาดให้กว้างขึ้น
ทั้ง ในและต่า งประทศ รวมทั้ง การจัดโปรแกรมการส่ ง เสริ ม การขาย และเพิ่ม ช่ อง
ทางการจัดจําหน่ายที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายให้มากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. สําหรับผูป้ ระกอบการผลิ ตธู ปนั้น ถ้าต้องการให้สินค้าของตนเองนั้นขายดี
ควรที่ จ ะมี ก ารเน้ น หนั ก ในเรื่ องของคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน
อุ ตสาหกรรมเนื่ องจากเป็ นปั จจัย ด้า นคุ ณภาพผลิ ต ภัณฑ์ท้ ัง ในด้า นคุ ณสมบัติข อง
ผลิตภัณฑ์ธูป และด้านความปลอดภัย คือเนื้อธูปต้องจุดติดไฟได้ง่าย และ ธูปต้องไม่มี
สารพิ ษ ในปริ มาณที่ อ าจเป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพที่ ผู ้บ ริ โ ภคจะคํา นึ ง ถึ ง และให้
ความสําคัญมากที่สุด
2. สําหรับการสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้าผลิภณ
ั ฑ์ธูปนั้นผูป้ ระกอบการควรจะ
เน้นหนักในเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication: IMC) โดยเน้นด้านของการทําตลาดทางตรง โดยเฉพาะการออกบูธ
แสดงสิ นค้าตามงานต่าง ๆเช่น OTOP ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภครับรู้ในตราสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะปั จจัยด้านการสื่ อสารทาง
การตลาด แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ซึ่ งสําหรับผู้
ที่จะศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในส่ วนของ ตัวแปรอื่น ๆ เช่ น 7 P’s เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่มีความหลากหลายและชัดเจนยิง่ ขึ้นเป็ นการต่อยอดการศึกษาในครั้งนี้
2. ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเขตกรุ งเทพฯ
และปริ ม ณฑลซึ่ งยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ในส่ ว นของผู ้บ ริ โภคที่ อ ยู่ใ นภู มิ ภ าค ดัง นั้น
การศึกษาในครั้งต่อไปจึงควรทําการศึกษาให้ครอบคลุมในส่ วนภูมิภาคด้วย เพื่อที่จะ
ได้ขอ้ มูลที่มีมุมมองแตกต่างกันมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
หลากหลายกลุ่ ม มากขึ้ นและสามารถกํา หนดกลยุท ธ์ ท างการตลาดได้ค ลอบคลุ ม
กลุ่มเป้ าหมายในวงกว้างมากขึ้นด้วย
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ทัศนคติทมี่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการทํางาน
กรณีศึกษาบริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
THE ATTITUDES THAT INFLUENCE WITH BEHAVIOR OF THE
EMPLOYEES A CASE STUDY OF MEDTRONIC (THAILAND) LIMITED
พิชญดา ศิริสาคร1 รศ. กาญจนาท เรื องวรากร2
----------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
ก าร ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ประ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานใน
บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัดจํานวน 60 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test ค่า one-way ANOVA โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Windows
มีผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูลตัวอย่าง ดังนี้ คือ พนักงานในบริ ษทั เมดโทร
นิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ส่ วนมากเป็ นผูห้ ญิง โดยมีช่ วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่งงานปั จจุบนั
ส่ วนมากเป็ นพนักงานปฏิบตั ิงาน โดย ส่ วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานตํ่ากว่า
5 ปี ผลการศึ ก ษาทัศ นคติ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการทํา งาน ด้วยกัน 5 ด้า น
ประกอบด้วยทัศนคติต่อองค์กร, ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน, ทัศนคติต่อผูบ้ งั คับบัญชา,
ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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และทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงานกล่าวคือ ทัศนคติต่อการทํางานร่ วมจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.88 อยูใ่ นระดับการรับรู ้ที่เห็นด้วย และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, ตําแหน่งงาน
และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย)
จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน
คําสํ าคัญ : บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด, ทัศนคติ
ABSTRACT
The purpose of this independent study was to analyze those demographic
characteristics of employees that beared upon their attitudes that influence with
behavior of the employees a case study of Medtronic (Thailand) Limited. The
sample comprised 60 persons. The independent studies tool used consisted of a
questionnaire. The statistical tools used were percentages, mean scores, standard
deviation, a t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) with the statistically
signification level set at 0.05.The data was analyzed using SPSS for Windows.
The result were those demographic characteristics consists of the most of
them were female, ranging between 20-30 years old, single, bachelor degree, staff,
work period most at less than 5 years. The results of studies the attitudes that
influence with behavior of the employees consists of 5 types were the attitudes with
organization, the attitudes with working, the attitudes with boss, the attitudes with
environments as working and the attitudes with co-colleague. The average score was
3.88 that accept with this job. The result from examined the hypothesis were
demographic factors regarding sex, age, marital status, level of education, position of
this job and period of employment did not relation with their attitudes that influence
with behavior of the employees a case study of Medtronic (Thailand) Limited.
KEY WORD: MEDTRONIC (THAILAND) LIMITED, ATTITUDES
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1.บทนํา

บริ ษทั เมดโทรนิ ค เป็ น ผูน้ าํ เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก เพื่อรักษา
อาการของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรั ง โดยคิ ดค้น ผลิ ตภัณ ฑ์ วิธี ก ารรั ก ษา และบริ ก ารต่า งๆ
มากมายเพื่ อ ยืดอายุข องผูป้ ่ วยหลายล้า นคนทัว่ โลก ในปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท เมดโทรนิ ค
สามารถ รักษาโรคเบาหวาน หัวใจ ความผิดปกติดา้ นประสาท และโรคหลอดเลือด
โดยบริ ษทั เมดโทรนิ คมีครอบคลุม 120 ประเทศทัว่ โลกโดยมีบริ ษทั แม่อยูท่ ี่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) ก็เป็ นสาขาหนึ่ งที่มีการเติบโตที่
น่าสนใจในวงการแพทย์โดยแรงผลักดันหนึ่งที่ทาํ ให้บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย)
ประสบความสําเร็ จ ก็คือพนักงานในองค์กร ดังนั้นในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั จะศึกษาเรื่ อง
ทัศ นคติ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการทํา งานของพนัก งานในบริ ษ ัท เมดโทรนิ ค
(ประเทศไทย) จํากัด ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย)
จํากัด จึงตระหนักเห็ นถึ งความจําเป็ นอย่างยิ่งในการศึกษาถึงทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อให้
ทราบถึ ง อิ ท ธิ พ ลของทัศ นคติ ข องพนัง งานที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการทํา งาน
ตลอดจนนําเสนอข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาเป็ นข้อมูลเบื้ องต้นสําหรั บเป็ นแนวทาง
ปรับปรุ งในด้านการบริ หาร และการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นําองค์กร
ให้เป็ นผูน้ าํ ด้านการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์อนั ดับหนึ่งในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึก ษาถึ งปั จจัยด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มีผลต่อ ทัศนคติที่มีอิท ธิ พลต่อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ต่างกัน มีผลต่อ ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัดต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
พนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัดจํานวน60 คน
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2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็ นการศึกษา ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ทาํ การเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มี.ค.เม.ย. 2556
4.ขอบเขตตัวแปรอิสระที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่เพศ,
อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, ตําแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
5.ขอบเขตตัวแปรตาม ที่ ศึก ษาได้แก่ทศั นคติที่ มีอิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการ
ทํา งาน กรณี ศึ กษา บริ ษ ทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํา กัดมี ท้ งั หมด 5 ด้า น คื อ
ทัศนคติต่อองค์กร, ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน, ทัศนคติต่อผูบ้ งั คับบัญชา, ทัศนคติต่อ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานและทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงาน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.ตําแหน่งงาน
6.ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทํางาน กรณี ศึกษา บริ ษทั เมดโทรนิค
(ประเทศไทย) จํากัด
1.ทัศนคติต่อองค์กร
2.ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน
3. ทัศนคติต่อผูบ้ งั คับบัญชา
4.ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน
5.ทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงาน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาปรับปรุ งและพัฒนาการทํางาน
อย่างยั้งยืน
2. เพื่อผูบ้ ริ หารสามารถนําข้อมูล พื้นฐานไปกําหนดนโยบาย โครงสร้ า ง
องค์ก ร และกลยุทธ์ ต่างๆ พร้ อมทั้ง ปลู กจิ ตสํา นึ ก ให้พ นัก งานให้มี ทศั นคติ ที่ดีต่อ
องค์กร เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานในองค์กร
2.แนวคิด
ทัศนคติ เป็ นแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม
และ การสื่ อสาร และมีการใช้ คํานี้กนั อย่างแพร่ หลาย สําหรับการนิยามคําว่า ทัศนคติ
นั้น ได้มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดงั นี้
โรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533,
หน้า 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็ นดัชนีช้ ีวา่ บุคคลนั้น คิดและรู ้สึกอย่างไร กับคน
รอบข้าง วัตถุหรื อสิ่ งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐาน
มาจาก ความเชื่อที่อาจส่ งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็ นเพียง ความ
พร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้า และเป็ น มิติของ การประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบ
หรื อไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่ งถือเป็ น การสื่ อสารภายในบุคคล (Interpersonal
Communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ทัศนคติ เป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง
ความรู ้สึก และความเชื่อ หรื อการรู ้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมี พฤติกรรมโต้ตอบ
ในทางใดทางหนึ่งต่อเป้ าหมายของทัศนคติน้ นั โดยสรุ ป ทัศนคติ ในงานที่น้ ีเป็ นเรื่ อง
ของจิตใจ ท่าที ความรู ้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร
และการเปิ ดรับ รายการกรองสถานการณ์ ที่ได้รับมา ซึ่ งเป็ นไปได้ท้งั เชิงบวก และเชิง
ลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้วา่ ทัศนคติ
ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และความรู ้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม
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ซิ มบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1970 อ้างถึงใน พรทิพย์
บุญนิพทั ธ์, 2531, หน้า 49) สามารถแยกองค์ประกอบของ ทัศนคติ ได้ 3 ประการคือ
1.องค์ประกอบด้านความรู ้ (The Cognitive Component)
2.องค์ประกอบด้านความรู ้สึก ( The Affective Component)
3.องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ( The Behavioral Component)
จะเห็ นได้ว่า การที่บุคคลมี ทัศนคติ ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดต่างกัน ก็เนื่ องมาจาก
บุ ค คลมี ค วามเข้า ใจ มี ค วามรู ้ สึ ก หรื อ มี แนวความคิ ด แตกต่ า งกัน นั้น เองดัง นั้น
ส่ ว นประกอบทาง ด้ า นความคิ ด หรื อ ความรู ้ ความเข้ า ใจ จึ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น
ส่ วนประกอบ ขั้นพื้นฐาน ของ ทัศนคติ และส่ วนประกอบนี้ จะเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ กับ
ความรู้สึกของบุคคล อาจออกมาในรู ปแบบแตกต่างกัน ทั้งในทางบวก และทางลบ
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ และ การเรี ยนรู ้
Kimble (อ้างอิงใน วิเชี ยร วิทยอุดม, 2547, หน้า 30) ได้สรุ ปไว้วา่ โดยปกติ
แล้วทัศนคติ จะมี ตาํ แหน่ ง ที่ ไม่คงที่ ทั้ง นี้ ข้ ึนอยู่กบั สิ่ ง ต่างๆที่เข้ามากระทบ ดังนั้น
ทัศนคติ จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ใช้ลกั ษณะถาวรของบุคลิ กภาพ และไม่ใช้เป็ นสิ่ งที่แน่ นอน
บางคนอาจเปลี่ยนทัศนคติได้จากประสบการณ์ที่เข้ามากระทบได้
Zimbardo(as cited in Quesal, 1997) ระบุว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1. การใส่ ใจ (attention)สิ่ งแรกที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม
2. ความเข้าใจ (comprehension) กระบวนการขั้นที่2 ที่ควรจะเกิดตามมาของ
การใส่ ใจ
3. การยอมรับ (acceptance) การยอมรับข่าวสาร
4. การคงอยู่ (retention) ประสิ ทธิ ภาพของข่าวสารจะสมบูรณ์หรื อไม่ข้ ึนอยู่
กับความคงอยูข่ องข่าวสารนั้น
การวิจยั ครั้งนี้ จะใช้มาตราวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ ท(Likert scale) ในการวัด
ทัศนคติ ของพนักงานบริ ษ ทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัดซึ่ ง กระบวนการของ
Likertจํานวนข้อความมีการกําหนดคะแนนเพื่อแยกแยะทัศนคติดา้ นบวกและด้านลบ
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โดยมีคะแนนถ่วงนํ้าหนักของแต่ละระดับความมากน้อยของความคิดเห็นด้วยหรื อไม่
เห็นด้วย โดยจะต้องตั้งคําถามเพื่อแสดงทัศนคติของบุคลที่มีต่อสิ่ งที่วดั โดยการถาม
จะประกอบไปด้วยคํากล่าวถึงแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัดโดยกําหนดมาตรา
วัดแบ่งเป็ น 5 สเกล คือตั้งแต่ 1ถึง 5 โดยที่ 5 แทนความหมายว่าผูต้ อบเห็นด้วยอย่างยิง่
และ 1 แทนความหมายว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Likertอ้างอิงในศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ,2541,หน้า 168)
3.การดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 60
คนเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางานกรณี ศึกษาบริ ษทั เมดโทรนิ ค
(ประเทศไทย) จํากัด เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยจะใช้โ ปรแกรม SPSSในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจากการทดสอบความเชื่อมัน่ แบบอัลฟ่ า (Cronbach’s Alpha) ได้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าเท่ากับ 0.7748ดังนั้นสรุ ปได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มี
ความเชื่ อมัน่ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับการวิจยั ครั้งนี้โดยสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ
3.1 การแจกแจงความถี่(frequency)และค่าร้ อยละ(percentage)ในการอธิ บาย
ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
3.2 ค่ าเฉลี่ ย (mean)และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ใช้
สําหรับวิเคาระห์ระดับความคิดเห็น และทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน
กรณี ศึกษา บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
3.3 ค่า t-testใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้น ซึ่ งจําแนกเป็ น 2
กลุ่ม (ทดสอบสมมุติฐาน)
3.4 ค่า F-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of
variance) ใช้เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของตัวแปรซึ่ งมีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (ทดสอบ
สมมุติฐาน)
3.5 โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติ กําหนดไว้ที่ระดับ 0.05
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4.ผลการวิเคราะห์
ส่ วนที่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั
พบว่า พนัก งานส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผูห้ ญิ ง อายุ อ ยู่ใ นช่ ว ง 20-30 ปี มี ส ถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่ งงานเป็ นพนักงานปฏิ บตั ิงานระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานตํ่ากว่า 5 ปี
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ทํางาน ด้วยกัน 5 ด้าน ประกอบด้วยทัศนคติต่อองค์กร, ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน,
ทัศนคติต่อผูบ้ งั คับบัญชา, ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และทัศนคติ
ต่อเพื่อนร่ วมงานกล่าวคือ ทัศนคติต่อการทํางานรวมจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยูใ่ น
ระดับการรับรู ้ที่ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยทัศนคติที่ต่าํ กว่าค่าเฉลี่ยรวมอยูด่ ว้ ยกัน 2 ด้าน
คือ ด้านทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน และทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 3การทดสอบสมมุติฐาน
เพศ การทดสอบความแตกต่า งของทัศนคติ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการ
ทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ของพนักงานเพศชาย
และหญิง โดยใช้การทดสอบทางสถิ ติแบบ t-test พบว่า พนักงานเพศชายและเพศ
หญิง มี ค่า Sig เท่ากับ 0.23 กล่าวคื อ พนักงานเพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ น
การปฏิเสธสมมติฐาน
อายุ ก ารทดสอบความแตกต่ า งของทัศ นคติ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการ
ทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ของพนักงานที่มีช่วง
อายุต่างกัน โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ F-test พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีค่า Sig เท่ากับ 0.21 กล่าวคือ พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีทศั นคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติ กรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ นการ
ปฏิเสธสมมติฐาน
สถานภาพการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด ของพนักงานที่มี
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สถานภาพต่ า งกัน โดยใช้ ก ารทดสอบทางสถิ ติ แ บบt-test พบว่า พนัก งานที่ มี
สถานภาพต่างกันมีค่า Sig เท่ากับ 0.24กล่าวคือ พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 เป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน
ระดั บ การศึ ก ษา การทดสอบความแตกต่ า งของทัศ นคติ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ของ
พนักงานที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบF-test พบว่า
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีค่า Sig เท่ากับ 0.21กล่าวคือ พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มี ทศั นคติ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการทํางานไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน
ตําแหน่ งงาน การทดสอบความแตกต่างของทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด ของพนักงานที่มี
ตําแหน่งงานต่างกัน
โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบว่าพนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกันมีค่า Sig
เท่ากับ 0.39 กล่าวคือพนักงานที่มีตาํ แหน่งงานแตกต่างกัน มีทศั นคติที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ นการปฏิเสธ
สมมติฐาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด ของ
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานต่างกัน โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ Ftest พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีค่า Sig เท่ากับ 0.33
กล่าวคื อพนักงานที่ มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานแตกต่ างมี ทศั นคติ ที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ นการปฏิเสธ
สมมติฐาน
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม
ตัวแปรต้น
สมมติฐาน

ตัวแปรตาม

ค่านัยสําคัญ
ทางสถิติ

ปั จจัยทางประชากร
เพศ
ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
อายุ
ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
สถานภาพสมรส ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
ระดับการศึกษา ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
ตําแหน่งงาน
ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
ระยะเวลาใน
ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
การปฏิบตั ิงาน ต่อพฤติกรรมการทํางาน

ผลการทดสอบ
ยอมรับ

ปฎิเสธ

0.23
0.21
0.24
0.21
0.39
0.33

√

√

√

√

√

√

5.อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน กรณี ศึกษา
บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด ในการวิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน
บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 60 คน โดยใช้วิธีการส่ งแบบสอบถาม
ให้พนักงาน โดยมีจากการศึกษาพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ คือ จากผลการศึกษามี
ประเด็นที่พนักงานบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัดมีความคิดเห็นสอดคล้อง
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กัน และต้องนํามาพิจารณาแก้ไขการดําเนินงานของบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย)
จํากัดเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางานอย่างเต็มที่ ซึ่ งจะสามารถ
นําบริ ษทั ไปสู่ ความสําเร็ จอย่างยั้งยืน ดังนี้ บริ ษทั ให้การดูแลเอาใจใส่ พนักงานเป็ น
อย่างดี , บริ ษทั มีนโยบายในการดําเนิ นงานที่เป็ นระบบแบบแผนและอย่างชัดเจน,
งานที่ ท่ า นทํา อยู่ ปั จ จุ บ ัน มี ค วามเหมาะสมกับ ท่ า น,ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นเป็ น
แบบอย่า งที่ ดี ,ความพึ ง พอใจในผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า น,ผู้บ ัง คับ บัญ ชาสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี,ขณะทํางานมักถูกรบกวนจากผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ และ เพื่อน
ร่ วมงานของท่านมี ความกระตือรื อร้ นในการทํางานสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่พนักงานให้
ความคิดเห็นร่ วมกันว่าควรทําการปรับปรุ งพัฒนา เพื่อให้เกิดความทัศนคติที่ดีต่อการ
ทํางาน และจากการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ท้ งั 6 ด้าน คือ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, ตําแหน่ง
งานและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ไม่มีผลต่อทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ทํา งาน กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํา กัดนั่น แสดงว่า การดู แ ล
พนัก งานทุ ก คนก็ ส ามารถใช้ม าตารฐานเดี ย วกัน ได้โ ดยไม่ ส่ ง ผลต่ อ ทัศ นคติ ต่ อ
พฤติกรรมการทํางานที่แตกต่างกัน หรื ออีกนัยหนึ่ ง คือ บริ ษทั ประสบความสําเร็ จใน
การสร้างความรู ้ สึกการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร จนทําให้ไม่เกิดความแตกต่างของ
ทัศนคติในการทํางานของลักษณะประชากรณ์ที่ต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1.จากการศึ ก ษาที่ ไ ด้ส ามารถนํา ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หา
ปรับปรุ งและพัฒนาการทํางานอย่างยั้งยืน เพื่อนําไปสู่ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
2.เพื่อนําข้อมูลพื้ นฐานไปกําหนดนโยบาย โครงสร้ างองค์ก ร และกลยุท ธ์
ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้ พ นั ก งานให้ มี ท ั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร เพื่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานในองค์กร
3. ในการทําวิจยั เพื่อต่อยอดงานวิจยั ฉบับนี้ ควรทําควบคู่กบั การศึกษา
แรงจูงใจในการทํางาน เพื่อให้ทราบความต้องการของพนักงานที่แท้จริ ง จนสามารถ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

141
สร้างเป็ นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานที่มีต่อองค์กร จน
กลายเป็ นความจงรักภักดีที่พนักงานมีต่อองค์กรต่อไป
4. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี สามารถขยายผลการศึกษาไป
ยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้
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คุณสมบัติของการเป็ นผู้นําที่พงึ ประสงค์ ของข้ าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
DESIRABLE LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF ROYAL THAI ARMY
OFFICERS AT THE SIGNAL DEPARTMENT
อิสสรญาณ จันทร์ แก้ว 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร2
------------------------------------------บทคัดย่ อ
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง คุ ณ สมบัติ ข องการเป็ นผู ้นํ า ที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารแตกต่างกัน 2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะงานมี
ความสัม พันธ์ ต่อ การเป็ นผูน้ ําที่พึงประสงค์ ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
3) เพื่อศึ กษาปั จจัยคุ ณสมบัติของผูน้ าํ มีความสัมพันธ์ต่อ การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร 4) เพื่อศึกษาคุ ณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึง
ประสงค์ของข้า ราชการกรมการทหารสื่ อสาร ประชากรที่ ใช้ใ นการวิจยั ครั้ ง นี้ คื อ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารทั้งระดับสัญญาบัตรและตํ่ากว่าสัญญาบัตร ยกเว้น
พลทหารกองประจําการ เท่านั้น มีจาํ นวนกําลังพลทั้งหมด 2690 คน ซึ่ งมีตวั แปร
อิสระคือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะงาน ปั จจัยคุณสมบัติของผูน้ าํ โดยใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
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ผลการวิจยั พบว่า ผูน้ ํา ที่ พึ งประสงค์ข องข้า ราชการกรมการทหารสื่ อสาร
จะต้อง มีความคิดริ เริ่ ม มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ซึ่ งระดับความเห็นที่
แตกต่ า งกัน เกิ ด จาก ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ตํา แหน่ ง งานปั จ จัย ลัก ษณะงาน
ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทํางาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ความพึง
พอใจในงาน
คําสํ าคัญ : คุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ,ข้าราชการกองทัพบก,กรมการทหารสื่ อสาร
Abstract
The purpose of this research is to study the correlation of desirable
leadership characteristics of Royal Thai Army officers at the Signal Department.
The objectives of this research will be stated as follows: 1) To study biographical
data of Royal Thai Army officers at the Signal Department. 2) To study the
relationship between job characteristics and desirable leadership of Royal Thai
Army officers at the Signal Department. 3) To study related
factors of leadership associated with desirable leadership of Royal Thai Army
officers at the Signal Department.4) To study desirable leadership characteristic of
Royal Thai Army officers at the Signal Department. The samples used in this
research are commission officers and non-commission officers of the Royal Thai
Army at the Signal Department except privates so that the total amount of samples
is 2690 personnel. Independent variables are including: personal characteristics, job
characteristics and characteristics of leadership style. Questionnaires are used for
collecting data and statistics received are analyzed by SPSS program for processing
significant results.
The results of this research indicate that the desirable leadership characteristics
of Royal Thai Army officers at the Signal Department are initiative, loyalty and
modesty. The degree of differences is originated from personal characteristic, which
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is position of job and job characteristics, which are freedom at work, the opportunity
to interact with others and job satisfaction.
KEY WORD: LEADERSHIP CHARACTERISTICS, PERSONEL THE ROYAL
THAI ARMY, THE SIGNAL DEPARTMENT
บทนํา
ผูน้ ําเป็ นองค์ป ระกอบที่ สําคัญของการบริ หารงานในองค์ก าร องค์ก ารจะ
ประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลวในการดําเนิ นงานนั้น ปั จจัยสําคัญที่สุดก็คือผูน้ าํ ถ้า
องค์ ก ารใดได้ ผู้นํา ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ ก็ จ ะสามารถสั่ ง การและใช้ อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนทํากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การให้สําเร็ จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผูน้ าํ ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะไม่
สามารถสั่งการและใช้อิทธิ พลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เชื่อฟั ง และปฏิบตั ิตามคําสั่งได้
และยังเป็ นการทําลายขวัญของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่มีต่อผูน้ าํ ซึ่ งจะเป็ นผลทําให้การ
ปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ในองค์การประสบความล้มเหลว
ผูน้ าํ จะไม่ได้รับมอบอํานาจทางสายงานแต่มีอาํ นาจโดยวิธีอื่น มีบทบาทที่กว้าง
กว่าบทบาทผูบ้ ริ หารและบ่อยครั้งที่ไม่ได้มีส่วนในองค์การอย่างมีรูปแบบ ผูน้ าํ จะเน้นที่
กระบวนการกลุ่ม การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการใช้อาํ นาจ
กับบุคคลอื่น ดังนั้นภาวะผูน้ าํ จึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อตัวผูน้ าํ เพราะภาวะผูน้ าํ จะเป็ นเครื่ อง
ชี้ ให้เห็ นความสํ าเร็ จของหน่ วยงาน งานจะดําเนิ นไปด้วยดี และบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์
ย่อมขึ้นอยู่กบั ทักษะและศิลป์ ในการบริ หารงานของผูน้ าํ ซึ่ งทักษะและศิลป์ ที่ใช้ในการ
บริ หารงาน คือ ภาวะผูน้ าํ
ผูน้ าํ เกิดจาการพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าํ ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่เกิดตามธรรมชาติโดย
กําเนิ ด ทุกคนมีศกั ยภาพที่เป็ นผูน้ าํ ที่ดีได้ การเป็ นผูน้ าํ เป็ นการพัฒนาตนเองที่ไม่มีที่
สิ้ น สุ ด เป็ นกระบวนการการเรี ยนรู้ การศึ ก ษา การอบรม และการสร้ า งสม
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่ อง ในการที่จะเป็ นหัวหน้า เป็ นผูน้ าํ พนักงาน ทีมงาน ให้
ปฏิ บ ตั ิ ง านในมาตรฐานที่ สู ง นั้นได้น้ ัน ไม่ใ ช่ เป็ นการบัง เอิ ญ ไม่ใ ช่ เป็ นเพีย งเรื่ อง
สามัญสํานึ ก หรื อเป็ นไปโดยธรรมชาติ หากแต่เป็ นสิ่ งที่ผนู้ าํ ต้องเป็ น ต้องรู้ และต้อง
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ทํา ซึ่ งจะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ และอาศัยการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
พัฒนาทักษะภาวะผูน้ าํ
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันที่ไร้
พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรอย่างจํากัด ผูน้ าํ จึงต้องเป็ น
ผูม้ ีวสิ ัยทัศน์ และมีความสามารถในการกระตุน้ ให้บุคลากรในองค์การได้ใช้ศกั ยภาพ
อย่างเต็มที่ ทํางานให้เกิดผลสู งสุ ด รวมทั้งการสร้างพันธมิตรภายนอก องค์การสื่ อสาร
กับ ลู ก ค้า และผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งด้วยความรู้ สึ ก ที่ ดีต่อ กัน และเป็ นผูน้ ํา ที่ มี ท ัก ษะ
ทางการบริ หารการจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของงานสู งสุ ด
ดังนั้นภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ ผูน้ าํ องค์การจึงต้องมี
วิสั ย ทัศ น์ ที่ ก ว้า งไกล มี ท กั ษะมี วุฒิ ภ าวะในการนํา มี ก ารติ ด ต่ อสื่ อสารทั้ง ภายใน
องค์การและภายนอกองค์กรที่ดี
เช่ นเดี ยวกับกรมการทหารสื่ อสารที่ให้ความสําคัญด้านผูน้ าํ ที่ดีขององค์การ ทํา
ให้ผนู ้ าํ ของกรมการทหารสื่ อสารนั้นต้องนําความความรู ้ความสามารถของตน เพื่อนํา
ให้องค์การดําเนินการให้บรรลุภารกิจที่กาํ หนด โดยที่ผบู ้ งั คับบัญชาในอดีตที่ผา่ นมาก็
ได้เป็ นผูน้ าํ ที่ดีที่ในการพัฒนา กรมการทหารสื่ อสาร มาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั ใน
ปัจจุบนั ปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศมีการขัดแย้งกันมากขึ้น ทําให้เกิดปั ญหา
โดยเฉพาะคุณสมบัติของผูน้ าํ ที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้
ดังนี้
1.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลของข้ า ราชการกรมการทหารสื่ อสาร
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน ยศ ตําแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
แตกต่างกัน
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านลัก ษณะงานของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์
ของงาน ผลป้ อนกลับของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ความก้าวหน้าใน
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การทํางาน ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์ต่อ การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผูน้ าํ ประกอบด้วย มีความรู้ มีความคิดริ เริ่ ม มี
ความกล้าหาญและความเด็ดขาด การมีมนุ ษยสัมพันธ์ มีความยุติธรรมและซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีความอดทน มีความตื่นตัว มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว มี
ความสัมพันธ์ต่อ การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
4. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการ
ทหารสื่ อสาร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุคคลของข้าราชการกรมการทหาร
สื่ อสาร มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณสมบัติของผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการ
กรมการทหารสื่ อสาร
2. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับ ปั จจัยลักษณะงาน มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
3. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ คุณสมบัติของผูน้ าํ ที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการเป็ นผูน้ าํ ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารในทุกระดับ
4. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ รู ปแบบของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร ที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ
ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารในทุกระดับ
5. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การเปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารกับการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการ
ทหารสื่ อสาร มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
6. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านลักษณะงาน
กับการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร มาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ
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7. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณสมบัติของ
ผูน้ ํา กับ การเป็ นผู ้นํา ที่ พึ ง ประสงค์ ข องข้า ราชการกรมการทหารสื่ อ สาร มาใช้
ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ งั คับหน่ วยของกรมการทหารสื่ อสาร โดยมี
ขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ า นเนื้อหา การศึกษาเรื่ อง คุ ณสมบัติของผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร ศึกษาเฉพาะ ปั จจัยส่ วนบุคคลของข้าราชการกรมการ
ทหารสื่ อสาร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน ยศ
ตํา แหน่ ง งาน ปั จจัย ลัก ษณะงาน ประกอบด้วย ความมี อิส ระในการทํา งาน ความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ ของงาน ผลป้ อนกลับของงาน งานที่มีโอกาส
ปฏิ สั มพันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น ความก้าวหน้าในการทํา งาน ความพึงพอใจในงาน ปั จจัย
คุณสมบัติของผูน้ าํ ประกอบด้วย มีความรู้ มีความคิดริ เริ่ ม มีความกล้าหาญและความ
เด็ดขาด การมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความยุติธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความอดทน มีความ
ตื่นตัว มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว
ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ น ข้าราชการกรมการ
ทหารสื่ อ สารทั้ง ระดับ สั ญ ญาบัต รและตํ่า กว่า สั ญ ญาบัต รยกเว้น พลทหารกอง
ประจําการ เท่านั้น มีจาํ นวนกําลังพลทั้งหมด 2690 คน
ขอบเขตระยะเวลา การวิจยั ครั้งนี้สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือน
มกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
•
•
•
•
•
•
•

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อายุงาน
ยศ
ตําแหน่ งงาน

ปัจจัยด้านลักษณะงาน
•
•
•
•
•
•
•

ความมีอสิ ระในการทํางาน
ความหลากหลายของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ผลป้อนกลับของงาน
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ กบั
ผู้อนื่
ความก้าวหน้ าในการทํางาน
ความพึงพอใจในงาน

การเป็ นผู้นําทีพ่ งึ ประสงค์ ของ
ข้ าราชการกรมการทหารสื่อสาร
•
•
•
•

มีลกั ษณะผู้นํา
มีวสิ ัยทัศน์
สร้ างและนําทีมงาน
แก้ ไขสถานการณ์ ความ
ขัดแย้ งให้ เกิดประโยชน์ ได้
ทั้งสองฝ่ าย
• เข้ า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆได้
อย่ างฉับไว ถูกต้ อง ถูกเวลา

ปัจจัยคุณสมบัติของผู้นํา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มีความรู้
มีความคิดริเริ่ม
มี ค วามกล้ า หาญและความ
เด็ดขาด
การมีมนุษยสั มพันธ์
มีความยุติ ธรรมและซื่ อสั ต ย์
สุ จริต
มีความอดทน
มีความตื่นตัว
มีความภักดี
มีความสงบเสงีย่ มไม่ ถือตัว
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สมมุติฐานในการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึง
ประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
สมมุติฐานที่ 3 ปั จจัยคุณสมบัติของผูน้ าํ มีความสัมพันธ์ต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึง
ประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายเกีย่ วกับคุณลักษณะงาน
คุณลักษณะงาน (Job Characteristics) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติงานในมิติ
ต่างๆ เป็ นการสร้างงานที่มีคุณลักษณะที่จะสร้างเงื่อนไขให้เกิดแรงจูงใจในงานอย่าง
สู ง เกิดความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วยความหลากหลาย
ของทักษะ ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในการทํางาน
และผลสะท้อนกลับจากงาน (Hackman and Oldham ,1980 อ้างถึงใน ศลินา ทวีวฒั นะ
กิจบวร,2548)
แนวคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะงาน
องค์ก ารที่ มี โครงสร้ า งการบริ หารงานที่ ดี ผูบ้ ริ หารต้องมี ก ารออกแบบ
คุณลักษณะของงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการออกแบบลักษณะงานจะเริ่ มที่
จากงานที่มีความง่ายไปหางานที่มีความยากดังนี้(Schermerhorm,1996 อ้างถึงใน มยุรา
สําเร็ จกิจ,2551)
1. การกําหนดลักษณะงานตามความเรี ยบง่าย (Job simplification) เป็ นการ
ออกแบบลักษณะงานโดยมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนขอบเขต
ของงานมีความเฉพาะเจาะจงและไม่เน้นรายละเอียดของงานมากนักเนื่ องจากผูป้ ฏิบตั ิ
ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ หรื อการวางแผนงานใดๆทั้งสิ้ น
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2. การกําหนดลักษณะงานโดยการขยายงาน (Job enlargement) เป็ นการ
ออกแบบลักษณะงาน โดยมีการกําหนดขอบเขตงานแบบกว้างๆ ผูป้ ฏิบตั ิงานต้อง
สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมหลายๆอย่างไปพร้อมๆกัน
3. การกําหนดลักษณะงานโดยวิธีการหมุนเวียนงาน (Job rotation)เป็ นการ
ออกแบบลักษณะงาน โดยมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ทุกลักษณะ
4. การกําหนดลักษณะงานโดยการเพิ่มคุณค่าของงาน (Job enrichment) เป็ น
การออกแบบลักษณะงาน โดยเพิ่มคุณค่าของงานเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความสนใจใน
งาน
Hackman and Oldham (1980 อ้างถึงใน มยุรา สําเร็ จกิจ,2551) กล่าวว่า
ผลลัพธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ บุ ค คลคื อความสามารถของบุ ค คล และผลลัพ ธ์ข องงานที่ มี
ประสิ ทธิภาพ เกิดขึ้นกับคุณลักษณะเฉพาะของงาน (Core JobDimensions) 5 ลักษณะ
ดังนี้
1. ความหลากหลายในการใช้ทกั ษะในงาน (Skill Variety) หมายถึง ลักษณะ
งานที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานต้องใช้ท กั ษะ ความสามารถ ความชํา นาญ หรื อมีค วามสามารถ
พิเศษในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งงานในลัก ษณะนี้ จะสามารถจูงใจให้ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ทํา
กิจกรรมหลายๆอย่างของหน่วยงานได้สาํ เร็ จผล
2. ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง ลักษณะงานที่แสดงถึง
ทุกส่ วนของงานตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นกระบวนการและเกิดผลงาน ลักษณะของ
งานที่ มี เ อกลัก ษณ์ ข องงานสู ง จะสามารถจู ง ใจให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านได้ ดี เนื่ อ งจาก
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้คิดและปฏิบตั ิงานนั้นเอง ตั้งแต่เริ่ มต้นจนงานนั้นเสร็ จสิ้ น
3. ความสําคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง ลักษณะของงานที่มี
ผลกระทบต่อการดํารงชี วิตหรื อบุคคลอื่นทั้งในและนอกองค์การ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะมี
ความรู ้สึกที่มีความสุ ขกับงาน เมื่อคิดว่างานที่ปฏิบตั ิมีความสําคัญต่อสิ่ งอื่น
4. ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) หมายถึง ระดับของงานเปิ ด
โอกาสให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการใช้วิจารณญาณที่ จะตัดสิ น ได้ด้ว ย
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

153
ตนเองในการดําเนิ นงาน และกําหนดเวลาในการทํางาน บุคคลจะเพิ่มความรู้สึกใน
ความรับผิดชอบต่อผลงานของงานที่เกิดขึ้นอย่างมาก
5. ผลป้ อนกลับของงาน (Feedback) หมายถึง ลักษณะของงานที่แสดงให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ทราบถึงข้อมูลโดยตรง และชัดเจนของผลลัพธ์ที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้ว โดย
รั บรู ้ จากความรู้ สึกของเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับ บัญชา หรื อหน่ วยงานที่ มีต่อการ
ปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานนั้นๆ
ดัง นั้ นองค์ ก ารที่ มี ก ารบริ หารงานที่ ดี ผู ้บ ริ หารจะต้อ งมี ก ารออกแบบ
คุณลักษณะงานให้สอดคล้องกับ 5 มิติท้ งั นี้เพื่อให้งานที่ทาํ มีทกั ษะหลากหลายไม่จาํ เจ
จนเกินไป มีความสําคัญในงาน มีเอกลักษณ์ของงาน ทั้งนี้ไม่เพียงเพื่อให้เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถของพนักงานเท่านั้น แต่ยงั ต้องออกแบบงานให้มีความอิสระใน
การทํางานเพื่อสามารถคิด แก้ปัญหา ตัดสิ นใจในงานได้อย่างรวดเร็ วประหยัดทั้งเวลา
และขั้นตอนในการทํางาน รวมทั้งเป็ นการเพิ่มการเรี ยนรู้ในงานอีกด้วย และเพื่อให้
ได้มาซึ่ งผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลจริ งๆ ต้องมีการออกแบบงานให้
สามารถมองเห็นผลกระทบจากงานที่ทาํ ด้วยเพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุ งให้มากขึ้น
แนวคิดเกีย่ วกับผู้นํา
ได้มีนกั วิชาการได้ทาํ การศึกษาวิจยั ถึงเรื่ องผูน้ าํ ได้พยายามประมวลความคิด
ในเรื่ องนี้ ออกมาในลัก ษณะต่า ง ๆ ตัวอย่างเช่ น R.M.Stogdill ได้มาํ การวิจยั และ
รวบรวมผลการวิจยั เรื่ องคุ ณลักษณะของผูน้ าํ ( Leadership Trait) และได้สรุ ป
ผลการวิจยั ในเรื่ องคุณลักษณะของผูน้ าํ ทําให้เราได้เข้าใจถึงคุณลักษณะบางประการที่
ผูน้ าํ จําเป็ นต้องมี ประกอบด้วยปั จจัยดังต่อไปนี้ ( สถิต , 2525 : 279 อ้างถึงใน วิเชียร
วิทยอุดม,2550 )
1. ปั จจัยทางร่ างกาย ( Physical and Constitutional Factors ) ผูน้ าํ ส่ วนใหญ่
สู งหนัก ตัวใหญ่ แข็งแรง สุ ขภาพดีกว่าคนอื่น ๆ แต่งตัวดี
2. ปั จจัยทางด้านเฉลียวฉลาด ( Inelligence ) มีเชาว์สูง
3. ปั จจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพ ( Personality Traits ) มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง มีความสามารถในการปรับตัว หรื อความกลมกลืนของบุคลิกภาพ
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( Personality Integration or Adjustment ) มีความเด่น เด่นทางด้านมีอาํ นาจเกียรติยศ
ชื่อเสี ยง และเป็ นคนที่สร้างประโยชน์แก่กลุ่ม ในสายตาของคนทัว่ ไปเห็นว่า เป็ นคน
ดีที่สุด เป็ นคนประเภทเปิ ดเผย ( Extravert ) มีความสามารถในการเข้าใจในผูอ้ ื่น
( Empathy or Interpersonal Sensitivity )
นอกจากที่กล่ าวมานี้ แล้ว ผูน้ าํ ยังต้องมีคุณสมบัติและคุ ณลักษณะอย่างอื่น
ประกอบอีกหลายอย่างที่จะทําให้ผเู ้ ป็ นผูน้ าํ ได้รับการยอมรับ และสามารถจูงใจโน้ม
น้าวจิตใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามเพื่อให้บรรลุซ่ ึ งความสําเร็ จตามความคิดและ
นโยบายของผูน้ าํ และเพื่ อที่ จะเป็ นเครื่ องชี้ ให้เห็ นว่า ผูน้ ํา ที่ป ระสบความสําเร็ จมี
ลักษณะอย่างไร ซึ่งจะเป็ นช่องทางให้สามารถพัฒนาและปรับปรุ งสู่ การเป็ นผูน้ าํ ที่ดี
จากการสรุ ปผลงานวิจยั ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าํ ของ Stogdill ทั้งในปี
ค.ศ. 1948 และ 1970 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ลักษณะของผูน้ าํ ที่ดีดงั นี้
( Stogdill , 1974 : 74 – 75 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม,2550)
1. ลักษณะทางกาย
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่แข็งแรง มีร่างกายเป็ นสง่า
2. ภูมิหลังทางสังคม
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่มีการศึกษา และมีสถานะทาง
สังคมดี
3. สติปัญญา
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่มีสติปัญญาสู ง มีการตัดสิ นใจ
มีทกั ษะในการสื่ อความหมาย และการพูด
4. บุคลิกภาพ
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่มีความตื่นตัวอยูเ่ สมอควบคุม
อารมณ์ได้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี
จริ ยธรรม มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
5. ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ผูน้ าํ เป็ นผูม้ ีความปรารถนาจะทําดีที่สุด
ปรารถนาที่จะรับผิดชอบ ไม่ยอ่ ท้อต่อ
อุปสรรค มุ ่งที่งาน
6. ลักษณะทางสังคม
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่ปรารถนาจะร่ วมมือกับคนอื่น
มีเกียรติและเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกและ
คนอื่น ๆ เข้าสังคมได้เก่ง
มีความเฉลียวฉลาดในสังคม
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ผูน้ าํ ที่ดีควรมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ คือ มีความรู้ มีความคิดริ เริ่ ม มีความกล้า
หาญและความเด็ดขาด การมีมนุษยสัมพันธ์ มีความยุติธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความ
อดทน มีความตื่นตัว มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารทั้งระดับสัญญา
บัตรและตํ่ากว่าสัญญาบัตรยกเว้นพลทหารกองประจําการ เท่านั้น มีจาํ นวนกําลังพล
ทั้งหมด 2690 คน ซึ่ งวิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรคํานวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) (อ้างถึงใน กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ และ คณะ , 2552) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ ระดับความคลาดเคลื่อน ±
5 % (α = 0.05) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 348 นาย
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับลักษณะงานและผูน้ าํ มาเป็ น
องค์ประกอบในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (questionnaire)
โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน รวม 105 ข้อโดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนตาม
ความเห็นด้วยจากน้อยไปหามาก 0-10 คะแนน
การหาคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ ทดสอบความเที่ ย งตรง (validity) โดยนํ า
แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นไปนําเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ในเนื้ อหา(content validity) และภาษาที่ใช้ของข้อคําถามในแต่ละข้อ เพื่อพิจารณา
ตัดสิ นว่าแบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรงมากน้อยเพียงใด โดยผลการทดสอบพบว่า
แบบสอบถามในแต่ละหัวข้อมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence :
IOC) 1.00 ทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้
( try out) กับข้าราชการ กองการสื่ อสาร จํานวน 30 ราย และนํามาหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient)ตามวิธีการ
ของครอนบาร์ ค (Cronbatch)
จากนั้นแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั
ทําการบันทึกข้อมูลและทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ
โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
R

R
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(Percentage) ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่เป็ นตัวแปรเชิ งคุณภาพ และ
ตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้ ANOVA F-test การ
ทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) โดยกําหนดระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล มีเฉพาะปั จจัยด้าน
ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05และเมื่อทดสอบความแตกต่างของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์จาํ แนก ตาม
ตําแหน่ งงาน เป็ นรายคู่ พบว่า ตําแหน่ งงานต่างๆมีผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 มี จาํ นวน 1 คู่ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู ง มีผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ มากว่า ผูบ้ ริ หารระดับกลาง/ผอ.กอง/ผบ.
พัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก ตํา แหน่ ง งานที่ แตกต่ า งกันจะมี ความความต้องการผูน้ ํา ที่ พึง
ประสงค์แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ คคลไม่ว่าจะเป็ น เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อายุงาน ยศ ไม่มีผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา (2551) ที่พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลไม่วา่ จะเป็ น
อายุ การศึกษา ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ตลอดจนปั จจัยด้านพื้นที่ไม่มีผล
ต่อความคิดเห็ นต่อรู ปแบบภาวะผูน้ าํ รัชนี หาญสมสกุล (2550) สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการทํา งาน มี ค วามสั ม พันธ์ ท างบวกกับ ความสุ ข ใน การทํา งานของ
บุคลากรพยาบาลประจํา ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานมี 3 ด้านที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
ความมีอิสระในการทํางาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ความพึงพอใจในงาน
ทั้งนี้ เนื่ องจาก ลักษณะงานที่แตกต่างกันก็จะต้องการผูน้ าํ ที่พึงประสงค์แตกต่างกัน
โดยเฉพาะในด้า นความมี อิส ระในการทํา งาน งานที่ มี โอกาสปฏิ สัม พันธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ น
ความพึงพอใจในงาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ศลินา ทวีวฒั นะกิจบวร (2548)
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ที่พบว่า คุ ณลักษณะงานโดยรวมเป็ นตัวแปรที่มีอาํ นาจในการทํานายการเสริ มสร้าง
พลังอํานาจในงานภายในตนมากที่สุด ภัทรา เผือกพันธ์ (2545) ที่พบว่าลักษณะงาน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชี วิตการทํางานของพยาบาลประจําการ หน่วยงาน
อุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นอย่าง มีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปั จจัยคุณสมบัติของผูน้ าํ มี 3 ด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
มีความคิดริ เริ่ ม มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ทั้งนี้เนื่องจาก กรมการทหาร
สื่ อสารเป็ นหน่ วยทหารที่ รับ ผิดชอบงานด้านการสื่ อสารซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งติ ดตาม
อย่างต่อเนื่องเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าได้ผนู้ าํ ที่มีความคิดริ เริ่ ม ก็
จะนํากรมการทหารสื่ อสารให้มีความเจริ ญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป และต้องมีความจงรัก
ภัคดีต่อหน่วยงานเนื่ องจากเราเป็ นทหารต้องมีความจงรักภัคดีต่อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ ดังนั้น ถ้าได้ผนู ้ าํ ที่มีความจงรักภัคดีก็จะเป็ นตัวอย่างที่ดีกบั กําลังพล
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา (2551) ที่พบว่า ลักษณะความ
เป็ นผูน้ าํ ที่ประชาชนต้องการ คือ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตมีการทํางานเพื่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ งโดยการทํางานต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของคนในท้องถิ่น
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อายุงาน
ยศ
ตําแหน่งงาน
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านลักษณะงาน
ความมีอิสระในการทํางาน
ความหลากหลายของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ผลป้ อนกลับของงาน
งานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ความก้าวหน้าในการทํางาน
ความพึงพอใจในงาน
สมมุติฐานที่ 3 ปั จจัยคุณสมบัติของผูน้ าํ
มีความรู ้
มีความคิดริ เริ่ ม
มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด
การมีมนุษยสัมพันธ์
มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริ ต
มีความอดทน
มีความตื่นตัว
มีความภักดี
มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ

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

0.324
0.126
0.720
0.510
0.338
0.716
0.025

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

0.007
0.471
0.574
0.785
0.000
0.761
0.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

0.376
0.002
0.512
0.092
0.275
0.124
0.903
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “คุ ณ สมบัติ ข องการเป็ นผู้นํา ที่ พึ ง ประสงค์ข อง
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร” สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ในภาพรวมได้วา่
ผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารจะต้อง มีความคิดริ เริ่ ม มีความ
ภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ซึ่ งระดับความเห็นที่แตกต่างกันเกิดจาก ปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ ตํา แหน่ ง งาน ปั จจัย ลัก ษณะงาน ประกอบด้วย ความมี อิส ระในการ
ทํา งาน งานที่ มี โอกาสปฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ น ความพึง พอใจในงาน ดังนั้น ผูน้ ํา ของ
กรมการทหารสื่ อสารจะต้อ ง มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม เพื่อที่ จะนํา ความเจริ ญก้า วหน้า และ
พัฒนาให้ทนั กับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง มีความจงรักภัคดีต่อ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัต ริ ย ์ เป็ นผูน้ ํา ที่ มี ค วามสงบเสงี่ ย มไม่ ถื อตัว เป็ นตัวอย่า งที่ ดี ให้
ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี อิ ส ระในการทํา งานและปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผู้อื่ น ซึ่ งก็ จ ะทํา ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความพึงพอใจในงานมากขึ้นทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมาก
ขึ้นไปด้วย
ข้อเสนอแนะสํา หรั บการวิจยั ครั้ง นี้ ค วรกํา หนดนโยบายในการอบรมและ
พัฒนาภาวะผูน้ าํ ของ กรมการทหารสื่ อสารเพื่อให้กาํ ลังพลทุกระดับมีการพัฒนาด้าน
ภาวะผูน้ าํ อย่างต่อเนื่อง ควรกําหนดนโยบายให้ผบู้ งั คับหน่วย มีความคิดริ เริ่ ม มีความ
ภักดี มีการเปิ ดโอกาสให้กาํ ลังพลมีอิสระในการทํางานแล้ววัดผลการปฏิบตั ิงานว่ามี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นหรื อไม่ ควรมีการให้รางวัลกับผูน้ าํ องค์การดีเด่นโดยวัดผลจาก
ประสิ ทธิ ภาพของงานและผูร้ ่ วมงานทั้งระดับที่สูงกว่าและตํ่ากว่าผูบ้ ริ หารควรเป็ น
ตัวอย่างที่ดีในเรื่ อง มีความคิดริ เริ่ ม มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ ถือตัว และ
ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารระดับกลางและระดับต้นนําไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องควรสนับสนุน
กําลังพลให้ มีอิสระในการทํางาน มี โอกาสปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และทําให้กาํ ลัง มี
ความพึงพอใจในงาน ควรมีการฝึ กอบรม เรื่ องลักษณะผูน้ าํ อย่างต่อเนื่อง และมีแบบ
แผนการฝึ กอย่า งเป็ นระบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถนํา ไปใช้ไ ด้ใ นแต่ ล ะระดับ เพื่ อสร้ า ง
แรงจูงใจในการทํางาน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั คุณสมบัติของ
การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ โดยเน้นปั จจัยด้านอื่นๆ ควรมีการศึกษาวิจยั คุณสมบัติของ
การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์โดยใช้วธิ ี การวิจยั แบบอื่นๆ หรื อใช้แนวคิดหรื อทฤษฎีอื่นๆ
นอกเหนื อจากงานวิจยั นี้ ควรมีการเจาะลึกในเรื่ องลักษณะผูน้ าํ ประเด็นอื่นๆที่ส่งผล
กับการปฏิบตั ิงาน ควรมีการวิจยั ภาวะผูน้ าํ ในแต่ละระดับย่อยๆในองค์การ ควรมีการ
วิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารแบบต่างๆกับประสิ ทธิ ภาพงาน
บรรณานุกรม
กาญจนา ธานะ. “ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และภาวะผูน้ าํ การปรับเปลี่ยนของหัวหน้าหอ
ผูป้ ่ วย โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุ งเทพมหานคร.” วิทยานิ พนธ์พยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิเกียรติ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุ งเทพฯ : สํานัก
พิมพ์เพียร์ สัน, 2552.
กุลนรี ถนอมสุ ข. “การวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงของครู ที่มีต่อคุณภาพนักเรี ยน.” วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร
มหาบัณฑิต, คณะครุ ศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
จันทรัศม์ ภูติอริ ยวัฒน์. “ภาวะผูน้ าํ ของคณบดีที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงาน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2551.
ตรี สรา ภิมุข. “ทัศนมิติของผูน้ าํ ทางการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ : กรณี ศึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรี สุพรรณ.”วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
ธิ ญารัตน์ ช่วยรักษ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทํางาน ภาวะผูน้ าํ
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย กับผลผลิตของหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลชุมชน
เขตภาคใต้.” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
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พิชยั อุ่นนันกาศ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ งั คับบัญชา
กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั ลัคกี้ยเู นี่ยนฟู้ ดส์ จํากัด.”
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
ภวภัทร ภัทรหิ รัญกนก. “ภาวะผูน้ าํ แบบบารมี และ การจูงใจของผูน้ าํ ทีมบริ หาร ที่มี
ต่อ แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และ
การรับรู ้ประสิ ทธิ ภาพของทีมบริ หารในธุ รกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กแบบ
โคเจเนอเรชัน.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548.
ภัทรา เผือกพันธ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ลักษณะงาน การ
บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย กับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ของพยาบาลประจําการหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลรัฐ
กรุ งเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาล
ศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
มยุรา สําเร็ จกิจ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเอง ลักษณะงาน ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย กับประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของงาน
ตามการรับรู ้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุ งเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551.
ยุพดี จันทร์ หอมกุล. “ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร.”วิทยานิพนธ์ครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,
2545.
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี . ภาวะผู้นาํ . กรุ งเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2544.
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รัชนี หาญสมสกุล. “ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการทํางาน ลักษณะงานกับความสุ ขในการทํางานของบุคลากร
พยาบาลประจําสถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ์.” วิทยานิพนธ์พยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255.
รัตนา เพช็รสู งเนิน. “คุณลักษณะของผูน้ าํ เทศบาลที่ประสบความสําเร็ จในการบริ หาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี.” วิทยานิพนธ์พฒั นาชุมชนมหาบัณฑิต, คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุ งเทพฯ: อักษร เจริ ญทัศน์, 2526.
วณิ ชชา อนุกลู ประเสริ ฐ. “แบบภาวะผูน้ าํ ของอธิ การบดีมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น.”
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
วิจิตร นันทวงศ์. “แบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานีตาํ รวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธ์ศิลปมหาบัณฑิต, คณะสังคม
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทแม่ กลองเวชกิจ จํากัด
OPERATING SATISFACTION OF EMPLOYEES WORKING IN
MAEKLONG VECHAKIT CO., LTD.
รุ จิรา ทัศนบรรจง 1 ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ
พนักงาน บริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวช
กิจ จํากัด จํานวน 92 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่ งมีค่า
ความเชื่ อมัน่ 0.9298 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30 ปี
และตํ่ากว่า การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี และ
ตํ่ากว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาทและตํ่ากว่า พนักงานปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่อยู่
ฝ่ ายการพยาบาล มีเหตุผลที่เลือกทํางานที่ บริ ษทั แม่กลองเวชกิ จ จํากัด เพราะใกล้
บ้าน มีจาํ นวนชัว่ โมงในการปฏิบตั ิงานต่อวัน มากกว่าชัว่ โมงปกติ 9 ชัว่ โมง
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์อนั ดีในหน่วยงาน และมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้าในตําแหน่ง
งาน ,ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
____________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์ ประจําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อปั จจัยส่ วนบุคคล
โดยรวมและรายด้าน พบว่าพนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทํางาน รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน ฝ่ ายในการปฏิ บ ตั ิง าน และจํานวนชั่วโมงในการ
ทํางานต่อวัน ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่ วนพนักงานที่มีเหตุผล
ในการเลือกทํางานที่บริ ษทั แม่กลองเวชกิ จจํากัด ต่างกันมีความพึงพอใจ ด้านความ
มัน่ คงและความก้า วหน้า ด้า นค่า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร ความสั ม พันธ์ อ ันดี ใ น
หน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
ABSTRACT
The study objective is to investigate and compare operating satisfaction of
employees working in Maeklong Vechakit Co., Ltd. The collected samples were 92
employees working in the company, and used questionnaires at reliability level of
0.9298 as a tool for data collection. Statistics used in data analysis were Percentage,
Mean, Standard Deviation, T-Test and F-Test
The results revealed that most participants were female, aged 30 years old
and below, held undergraduate education, had 5 years working experience and less,
earned average monthly income of 9,000 Baht and below. Most employees worked
in nursing department and chose to work for Maeklong Vechakit Co., Ltd. because
it closely located by their homes. While working hour per day was 9 hours longer
than regular working hour.
The results also revealed that the aspect the participants were satisfied the
most in operation was good relationship between staffs in the organization, while
the medium were stability and growth in jobs, compensation and benefits, and
working environment.
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The result of comparative study in employees’ attitude towards individual
factors for overall and each aspect found that different gender, age, education level,
working experience, average income per month, department, and number of
working hour per day had no different effect to operating satisfaction level. On the
other hand, different reasons chosen to work in this company affected to the aspects
of stability and growth in jobs, compensation and benefits, good relationship
between staffs in the organization, and working environment differently statistical
significantly at the level of 0.05.
KEYWORDS: compare operating satisfaction
1.บทนํา
การดํา เนิ นงานให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั้น มิ ใช่ อยู่ที่ เครื่ องมื อ
เครื่ องจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดี ย ว คุ ณภาพของบุ คลากรที่ มีความรู้
ความสามารถ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และความเอาใจใส่ ข องผูบ้ ัง คับ บัญ ชาหรื อ
ผูบ้ ริ หาร นั้นส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานทั้งสิ้ น การบริ หารงานบุคคลในองค์การหรื อ
หน่วยงานไม่วา่ ภาครัฐหรื อภาคเอกชนผูบ้ ริ หารต่างก็ตอ้ งมีความพยายามที่จะให้งาน
ของหน่วยงานได้รับความสําเร็ จลุ ล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบาย หรื อแผนงานที่
กําหนดไว้ให้ดีที่สุด พร้ อมทั้งยังต้องพัฒนาองค์การหรื อหน่ วยงานอยู่งานอยู่เสมอ
ดังนั้นภาระหน้าที่ของผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานนั้นจึงมีมากมาย แต่สิ่งสําคัญคือการ
ชักนําจิ ตใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อผูร้ ่ วมงานให้มี ความสมัครสมานสามัค คีก ัน
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกัน ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กัน และรั ก ในงานที่ ท ํา ผู้บ ริ หารจะต้อ งให้
ความสํา คัญ กับ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญชา เพื่ อให้เ กิ ด ความพึง พอใจของบุ คคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานโดยจะส่ งผลโดยตรงต่องาน ผูบ้ ริ หารจึงต้องหาหนทางที่จะยกระดับความ
พึ ง พอใจของบุ ค คลากรในองค์ก ารให้สู ง ยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ง านดํา เนิ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษั ท แม่ ก ลองเวชกิ จ จํา กั ด เป็ นองค์ ก ารที่ ป ระกอบกิ จ การธุ รกิ จ
โรงพยาบาลเอกชน ขนาดเล็ก 60 เตียง ตั้งอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสงคราม เปิ ดกิจการมาก
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ว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาการดําเนิ นกิจการที่ผา่ นมามีพนักงานเข้า-ออก จํานวนมาก ผู้
ศึกษาเป็ นพนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิ จ จํากัด ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปั จจุบนั จึงมี
โอกาสใกล้ชิดกับพนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด พบว่า พนักงานบางคนไม่มี
ความกระตือรื อร้นในการทํางานเท่าที่ควร ผูศ้ ึกษาจึงมีวามสนใจที่จะทําการศึกษาถึง
ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงานภายในบริ ษทั แม่ก ลองเวชกิ จ จํา กัด
เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ ห ารและผูเ้ กี่ ย วข้อ งได้ใ ช้ เ ป็ นแนวทางในการบริ ห ารบุ ค คลเกี่ ย วกับ
พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามปั จจัยแวดล้อมของพนักงาน
สมมติฐานการวิจัย
1. พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน
2. พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ที่มีปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่ มประชากรที่ใช้ในการศึ กษาคื อ พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด จํานวน 120 คน โดยแบ่งเป็ น พนักงานประจํา จํานวน 95 คน และ
พนักงานลูกจ้างชัว่ คราว จํานวน 35 คน
2. กลุ่ ม ตัวอย่า งในการวิจ ัย ครั้ งนี้ กํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้ โดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ
กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 จะได้กลุ่มตัวอย่างพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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บริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด จํานวน 92 คน โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1 เดือน คือ ในช่วง 1-30 เมษายน พ.ศ.2556
3. ตัวแปรที่ ใช้ในการศึ กษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด
3.1 ตัว แปรอิ ส ระ ประกอบด้ว ย ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล และปั จ จัย
แวดล้อม
3.2 ตัว แปรตาม คื อ ความเห็ น เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารบริ ษ ัท แม่ ก ลองเวชกิ จ จํา กัด ของการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมี 4 ปั จจัย ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิ การ ด้านความสัมพันธ์อนั ดี ในหน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิ จ จํากัด เพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั แม่กลอง เวชกิจ จํากัด
2. ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนัก งานในบริ ษ ทั แม่กลอง เวชกิ จ จํา กัด เพื่อเป็ นประโยชน์ใ นการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนางานตามบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
3. ได้ท ราบผลการเปรี ย บเที ย บระดับ ความพึง พอใจในการทํา งานของ
พนักงานฝ่ ายผลิ ตบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลของ
พนักงาน
4. ได้ท ราบผลการเปรี ย บเที ย บระดับ ความพึง พอใจในการทํา งานของ
พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามปั จจัยแวดล้อมของพนักงาน
5. เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

169
กรอบการวิจยั

ลักษณะส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ฝ่ ายการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยแวดล้อม
1. เหตุผลที่มาทํางานกับ
บริ ษทั
2. ช่วงเวลาการปฏิบตั ิงาน

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
1. ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งงาน
2. ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
3. ความสัมพันธ์อนั ดีใน
หน่วยงาน
4. สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน

2.วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
แพรวพรรณ นพตระกูล (อ้างถึงใน บุศรา เพชรศิริพนธ� 2546, หน�า
7) ได้�ให้ความหมายของความพึงพอใจว�า เป็ นความรู �สึ กของผู�รับบริ การ
หรื อลูกค้า�ที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการบริ การที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนได� ซึ่ งความพึงพอใจนี้ จะเป็ นปั จจัยที่มีผลต่�อ ความสําเร็ จขององค์�กรที่อยู่
�ในธุ รกิจบริ การ
ประวิทย์ ตระกูลเกษมสุ ข (2547, หน้า 25) ได้ให้ความหมายของความพึง
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พอใจว่าเป็ �น ความรู ้ สึกที่เกิ ดจากความต้องการที่มนุษย์�คาดหวังไว� ถ้าความ
ต้องการได้รับการตอบสนองตาม ที่คาดหวังไว� หรื อได�รับมากกว่าที่คาดหวังไว
�ความพึงพอใจก็จะเกิ ดขึ้น แต่�ถ้าความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองตามที่
คาดหวังไว� ความพึงพอใจก็จะไม�เกิดขึ้น
นิ วตั ิ กุลศรี (2546, หน้า 11) ได้ให�ความหมายของความพึงพอใจว่า เป�
นความรู้ สึ ก หรื อ ทัศ นคติ ด้า นบวกของบุ ค คลที่ มี ต่อสิ่ งหนึ่ ง สิ่ ง ใด ซึ่ ง จะเกิ ดขึ้ นก็
ต่อเมื่อสิ่ งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการให�แก่บุคคลนั้นได้ ขึ้นอยู�กับ
ค่า นิ ย มและประสบการณ์ � ที่ ไ ด�รั บ หรื อหมายถึ ง ความรั ก ความชอบ ความ
ประทับใจหรื อทัศนคติของบุคคลหนึ่ งที่มีต�อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในเชิงประเมินค่าได
� ซึ่ งความพอใจนี้จะเกิดจากสิ่ งเร�าต่างๆ
หลุย จําปาเทศ (อ้างถึงใน บุศรา เพชรศิริพนั ธ์�, 2546, หน้า 6) กล่าวว�า
ความพึงพอใจ หมายถึง ความต�องการ (Need) ที่ได้บรรลุเป�าหมาย พฤติกรรมที่
แสดงออกมาก็จะมีความสุ ข สังเกตได�จากสายตา คําพูด และการแสดงออก
แพรวพรรณ นพตระกูล (2552, หน้า 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือความรู
�สึ ก ด้านบวกที่แสดงออกมา เมื่อสิ่ งที่คาดหวังได�รับการตอบสนองความ
ต้องการ
3.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ได้
กําหนดวิธีดาํ เนินการวิจยั ตามขั้นตอนต่าง ๆ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานที่
บริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ทั้งหมด 120 ราย
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ ได้ออกแบบ
สอบถามจํานวน 92ชุด ฝากไปกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บุคคล
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4. การใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (X̅ ),ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน , การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test, F-test และ
LSD.
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสมมติฐานข้ อที่ 1 พนักงานบริษัทแม่ กลองเวชกิจ จํากัด ทีม่ ี
ปัจจัยส่ วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ทาํ งาน รายได้
และฝ่ ายการปฏิบัติงานแตกต่ างกัน มีระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกต่ างกัน
การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับความพึงพอใจ
t
Sig.
X
X̅ S.D.
S.D.
̅
1. ด้านความมัน่ คงและก้าวหน้า 3.32 .640 3.18 .594 -.979 .330
2. ด้านค่าตอบแทนและ
3.44 .585 3.21 .717 -1.468 .146
สวัสดิการ
3. ความสัมพันธ์อนั ดีใน
3.91 .840 3.81 .801 -.528 .599
หน่วยงาน
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการ
3.69 .738 3.32 .777 -2.096 .039
ทํางาน
รวม
3.59 .700 3.38 .722 -1.268 .361
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิ จ จํากัด จําแนกตามเพศ พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึง
พอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานแตกต่างกัน ส่ วนด้านอื่นๆพบว่าเพศที่แตกต่าง
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กันไม่มีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน เช่นเดียวกับการทดสอบระดับความพึง
พอใจที่จาํ แนกตาม อายุ
ส่ วนการทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิ จ จํากัด จําแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน และรายได้ ที่
แตกต่างกัน พบว่าไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสมมติฐานข้ อที่ 2พนักงานบริษัทแม่ กลองเวชกิจ จํากัด
ทีม่ ีปัจจัยแวดล้ อมแตกต่ างกัน มีระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกต่ างกัน
การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามเหตุผลในการทํางาน
ระดับความพึงพอใจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2.ด้านค่าตอบแทน ระหว่างกลุ่ม
และสวัสดิการ
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกลุ่ม
ในหน่วยงาน
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ด้านสภาพแวด
ระหว่างกลุ่ม
ล้อมในการทํางาน
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
โดยรวม
ภายในกลุ่ม
รวม
1.ด้านความมัน่ คง
และความก้าวหน้า

Sum of
Mean
Df
Squares
Square
4.370
29.266
33.635
5.688
37.124
42.812
6.718
52.938
59.656
7.096
48.263
55.359
5.968
41.898
47.866

3
88
91
3
88
91
3
88
91
3
88
91
3
88
91

F

Sig.

1.457
.333

4.380 .006

1.896
.422

4.495 .006

2.239
.602

3.723 .014

2.365
.548

4.313 .007

1.989
.476

4.228 .008
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั
แม่กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามเหตุผลในการทํางาน ด้วยสถิติ One way ANOVA ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ที่ค่า Sig. น้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญที่ α=.05 ทุกด้าน
คือ ด้านความมัน่ คงและก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์อนั ดี
ในหน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน แสดงว่าพนักงานที่เหตุผลในการ
ทํางานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
ส่ วนปั จจัยแวดล้อมในการทํา งานที่จาํ แนกตามชั่วโมงการทํางานนั้น ด้วย
สถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ที่ค่า Sig. มากกว่าค่าระดับ
นัยสําคัญที่ α=.05 คือ ด้านความมัน่ คงและก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความสัมพันธ์อนั ดีในหน่ วยงาน แสดงว่ามีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้าน ที่มีค่า Sig. น้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = .05 มี 1 ด้านคือด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน แสดงว่าพนักงานที่มีจาํ นวนชัว่ โมงการทํางานต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานแตกต่างกัน
5.สรุ ปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานบริษัท แม่ กลองเวชกิจ จํากัด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30 ปี และตํ่ากว่า การศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี และตํ่ากว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 9,000 บาทและตํ่ากว่าอยูฝ่ ่ ายในการปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายการพยาบาล มีเหตุผลที่เลือก
ทํา งานที่ บริ ษ ัท แม่ ก ลองเวชกิ จ จํา กัด เพราะใกล้บ ้า น มี จ ํา นวนชั่ว โมงในการ
ปฏิบตั ิงานต่อวันมากกว่าชัว่ โมงปกติ 9 ชัว่ โมง
5.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แม่ กลองเวช
กิจ จํากัด
พนักงานมีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์อนั ดีในหน่วยงานในระดับมาก
ส่ วนด้านความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้าในตําแหน่งงาน,ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ,ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานในระดับปานกลาง
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5.3 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษัท แม่ กลองเวชกิจ
จํากัด ตามปัจจัยส่ วนบุคคล
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของพนักงานต่อปั จจัยส่ วนบุคคลโดยรวมและ
รายด้าน พบว่าพนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการทํางาน
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ฝ่ ายในการปฏิ บตั ิงาน และจํานวนชั่วโมงในการทํางานต่อวัน
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานส่ วนใหญ่มีอายุรุ่นราว
คราวเดี ยวกัน ระดับการศึ กษาและประสบการณ์ ทาํ งาน รายได้ใกล้เคี ยงกัน อยู่ฝ่าย
ปฏิบตั ิงานเดียวกันเป็ นส่ วนมาก จึงมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
5.4 ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานจําแนกตามปัจจัยแวดล้ อมของพนักงาน
พนักงานที่มีเหตุผลในการเลือกทํางานที่บริ ษทั แม่กลองเวชกิจจํากัดต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันทุกด้าน คือ ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์อนั ดีในหน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานมีเหตุผลใน
การทํางานที่แตกต่ างกัน จึง มีความพึงพอใจแตกต่างกัน และ จํานวนชั่วโมงการ
ทํางานต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันเพราะพนักงานส่ วนใหญ่มีชว่ั โมง
การปฏิบตั ิงานเท่าๆกัน จึงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
บริ ษทั แม่กลองเวชกิจจํากัด ประกอบธุ รกิจโรงพยาบาล เอกชน ต่างจังหวัด
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ประกอบด้วย บุคลากรด้านการแพทย์และการพยาบาล
โดยมี พนักงานผูช้ ่ วยพยาบาลสังกัดฝ่ ายการพยาบาลซึ่ งมีจาํ นวนมากกว่า พนักงาน
สังกัดอื่นๆ บุคลากรเหล่านี้จบการศึกษาตํ่ากว่า ปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตามค่ า แรงขึ้ นตํ่า ขึ้ น ปฏิ บ ัติ ง านต่อ วันเป็ นเวร โดยแบ่ ง เป็ น เวรกลางวัน และเวร
กลางคืน ซึ่ งแต่ละเวรจะมีชวั่ โมงในการปฏิบตั ิงานขั้นตํ่า 9 ชัว่ โมง เกินจากนั้นจะเป็ น
ชัว่ โมงล่วงเวลา พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ เหตุผลเพราะบริ เวณพื้นที่ที่ต้ งั นี้
ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทย มีอาํ เภอ 3
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อําเภอ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ทําสวน และทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยว มี
โรงพยาบาลทั้งสิ้ น 4โรงพยาบาล ซึ่ ง 3ใน 4 เป็ นโรงพยาบาลรัฐบาล นัน่ หมายความว่า
โรงพยาบาลนี้คือโรงพาบาลเอกชนแห่งเดียว บุคคลากรที่อยูใ่ นจังหวัดประกอบอาชีพ
ธุ รกิ จส่ วนตัว หรื อทํางานในจังหวัดใกล้เคียง เช่ น สมุทรสาคร และกรุ งเทพฯ ซึ่ งมี
รายได้ที่ดีกว่า แต่ก็มีค่าครองชี พที่สูงกว่าตามไปด้วย ประชาชนบางส่ วนจึงเลือกที่จะ
ประกอบอาชีพในจังหวัด แม้เงินเดือนจะไม่สูงนักแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่มากตามไปด้วย
ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
เนื่ องจากบริ ษ ทั เป็ นบริ ษ ทั ขนาดเล็ ก อัต ราการจ้า งงานมี จาํ กัด และเป็ นธุ ร กิ จด้า น
บริ ก ารบางครั้ งมี ลู ก ค้า มาก อัตรากํา ลัง ก็ จะไม่เพีย งพอ พนัก งานหนึ่ ง คนอาจต้อ ง
ทํางานมากกว่าหนึ่ งอย่าง บางครั้งลูกค้ามีไม่มากก็ตอ้ งลดอัตรากําลังลง หรื อทําให้
พนัก งานมี เวลาว่างมากขึ้น ก็ทาํ ให้พนัก งานได้ผ่อนคลายจากงาน ซึ่ ง ไม่ได้เหน็ ด
เหนื่อยตลอดเวลา จะเห็นว่าผลความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์อนั ดีในหน่วยงาน อยู่
ในระดับมากนั้น เนื่องจากพนักงานมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานอยูบ่ ่อยครั้ง
ทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน อีกทั้งองค์กรเป็ นองค์ขนาดเล็กพนักงาน
ส่ วนใหญ่จะสนิทสนมรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน บริ ษทั แม่กลองเวช
กิจ จํากัด
2. ควรศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด
3. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ
จํากัด
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ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อความไว้ วางใจในการซื้อยาแก้ ไอสมุนไพรของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(FACTORS ASSOCIATED WITH THE TRUST TO BUY HERBALCOUGH
MEDICINE OF POPULATION IN BANGKOK AND CIRCUMFERENCE)
คณพัชญ์ นฤภัย 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัย
ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และสถาณภาพ ที่มีความสัมพันธ์
ต่ อ ความไว้ว างใจในการเลื อ กซื้ อยา แก้ ไ อสมุ น ไพรของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล, เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยการรับรู้ ได้แก่ ประสบการณ์ ที่
ผ่า นมาของผู ้บ ริ โ ภค ตราสิ น ค้า และสื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความ
ไว้วางใจในการเลือกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล, เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ สิ นค้า ราคา สถานที่จดั จําหน่าย และ
โปรโมชั่นมี ค วามสั มพันธ์ ต่อความไว้วางใจในการเลื อกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เป็ นผู้ที่ เ คยซื้ อ ยาแก้ ไ อสมุ น ไพรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คนใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
ทําวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, F-test และMultiple Linear Regression ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
--------------------------------------------3
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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จากการศึกษาพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการ
ซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ปั จจัยด้านการรับรู ้ ได้แก่ ความเชื่อต่อตราสิ นค้า และสื่ อวิทยุโทรทัศน์ มี
ความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สถานที่จดั จําหน่าย และ การส่ งเสริ ม
การตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลื อกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหา นครและปริ มณฑล
คําสํ าคัญ: ความไว้วางใจ, ยาแก้ไอสมุนไพร
ABSTRACT
In this independent study is able to divide into three main purposes. The
first purpose is to study the personal factors that associate with people in Bangkok
and circumference area to buy herbal cough medicine namely gender, age, income,
education, occupation, and trusting. The second purpose is to study the factors that
associate with the consumer’s perception. The examples are experience of
consumer, brand of product, and advertisement that associate with people in
Bangkok and circumference area to buy herbal cough medicine. The third purpose is
marketing factors. These factors are associated with product, price of the product,
place of selling the product, and promotion of the product.
Consumer sampling in this research are 400 people who live in Bangkok
and circumference area. For the research instruments, this study uses questionnaire
and the data was analyzed in terms of descriptive statistics such as percentage,
mean, standard deviation and significance tests such as t-test, F-test and multiple
regression
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The consequence of this study has showed that
1. The personal factors do not relate to trusting in buying herbal cough
medicine.
2. The perception factor i.e. brand of product and advertisement are
associate to trusting in buying herbal cough medicine.
3. The marketing factors i.e. product, place of selling and promotion are
associate to trusting in buying herbal cough medicine.
KEY WORDS : TRUST, HERBAL COUGH MEDICINE
บทนํา
อาการไอเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่ งของร่ างกายที่มีท้ งั ประโยชน์และ
โทษควบคู่กนั ไป ในส่ วนที่เป็ นประโยชน์ คือ เพื่อกําจัดสารคัดหลัง่ และสิ่ งระคาย
เคือง ออกจากระบบทางเดิ นหายใจ ส่ วนที่เป็ นโทษ คืออาจทําให้หน้ามืดเป็ นลม ไอ
จนเหนื่อยหอบรบกวนการนอนหลับ หรื อไอจนกล้ามเนื้ อท้องระบมจนทํางานไม่ได้
อาการไอเกิ ดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สารก่อความระคายเคืองกลุ่มควันบุหรี่ ฝุ่ น
ละออง อากาศที่ ร้อนหรื อเย็นเกิ นไป การรักษาคือ การหาสาเหตุของอาการไอและ
รักษาตามสาเหตุ โดยให้หลี กเลี่ ยงสิ่ งกระตุน้ ที่ทาํ ให้เราเกิดการไอ และใช้ยาแก้ไอ
บรรเทาอาการ ยาแก้ไอที่ นิยมใช้ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มยาที่มีอนุ พนั ธ์ของเด็กซ์โทรเม
ทอร์แฟน (dextrometorphan) และโคดีอีน (codeine) ซึ่ งเป็ นอนุพนั ธ์ที่ได้จากต้นฝิ่ น มี
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาคือ ระงับปวด และมีประสิ ทธิ ภาพในการะงับอาการไอได้ดี
มาก แต่อาจส่ งผลกระทบต่อระบบส่ วนอื่นของร่ างกายได้ หากใช้ผดิ วิธี
ยาสมุ น ไพรจึ ง เข้า มามี บ ทบาทในการรั ก ษาอาการไอในปั จ จุ บ ัน มากขึ้ น
เนื่ อ งจากยาสมุ น ไพรเปรี ย บเสมื อนภู มิ ปั ญญาที่ เก่ า แก่ ข องบรรพบุ รุษ ที่ ไ ด้ศึ ก ษา
ค้นคว้า พัฒนารู ปแบบใช้รักษาสื บทอดมาตั้งแต่โบราณกาล แต่เนื่ องด้วยในอดีตการ
รักษาของหมอยาด้วยสมุ นไพรนั้น เกิ ดจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองก่อนแล้ว
นํามารักษา จึงอาจส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยบางรายได้ผลการรักษาที่ดี แต่บางรายก็ไม่มีอาการที่
ดีข้ ึน ทําให้ความเชื่ อถือในการรักษาด้วยยาสมุนไพรไม่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
3
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เท่ า กับ ยาแผนปั จ จุ บ ัน อี ก ทั้ง ยัง ขาดความไว้ว างใจจากผู้บ ริ โ ภคในกรณี ข่ า วยา
สมุนไพรทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชี วิตเนื่ องจากมีการใส่ สารสเตียรอยด์เพื่อเร่ งผลในการรักษา
อีกทั้งยาสมุนไพรแก้ไอยังมีขอ้ ด้อยที่สําคัญคือ รสชาติ และรู ปแบบที่รับประทานได้
ยาก เช่น ยาหม้อ ยาลูกกลอนเป็ นต้น
ด้วยการแพทย์ยุคใหม่ของประเทศไทย ทั้ง แพทย์แผนปั จจุบ นั และแพทย์
แผนทางเลือกได้มีการวิจยั พัฒนาสมุนไพร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ถึงคุณสมบัติในการ
รักษาอาการไอจากสมุ นไพรอย่างกว้างขวาง อาทิเช่ น ขิง ดีปลี ชะเอม มะขามป้ อม
มะนาว มะแว้ง เพกา เป็ นต้น ทําให้ความน่าเชื่อถือต่อสมุนไพรในการนํามารักษาโรค
ได้รับการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ การใช้ยาแก้ไอสมุนไพรในปั จจุบนั มีอตั ราที่เพิ่ม
สู ง ขึ้ นมาก เนื่ อ งมากจาก รู ป แบบที่ รั บ ประทานง่ า ยขึ้ น รสชาติ ที่ ดี ใช้ แ ล้ว ได้
ผลการรักษาที่ดี หาซื้ อได้สะดวก มีตวั ยาให้เลื อกหลากหลาย และไม่มีสารตกค้างที่
เป็ นอันตรายต่อระบบต่างๆของร่ างกาย ตัวอย่างสําหรับการศึกษาวิจยั ความปลอดภัย
ของยาตํารับแผนไทยนั้นกรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์
แผนไทย ศึกษาพิษกึ่ งเฉี ยบพลันของยาตํารับที่มีการใช้กนั มาก ได้แก่ตรี สาร ตรี ผลา
ตรี กฏุกและเบญจกูล ในสัตว์ทดลองแล้ว พบว่ายาตํารับดังกล่าวมีความปลอดภัย และ
ได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจยั เผยแพร่ ในวารสารวิชาการแล้ว นอกจากนี้ การใช้ยาสมุนไพร
ยังก่อให้เกิ ดระบบการพึ่งพาตนเองทั้งตัวผูป้ ่ วย และประเทศชาติ เพราะช่ วยลดการ
สู ญเสี ยงบประมาณการนําเข้าตัวยาจากต่างประเทศปริ มาณมาก เกิ ดการสร้างรายได้
ให้กบั ชุ ม ชนหมู่ บา้ น ทั้ง ยัง เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิ ดการอนุ รัก ษ์ภูมิปั ญญาไทย การ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็ นที่ยอมรับอย่างยัง่ ยืน
ยาแก้ไอสมุนไพรในประเทศไทยมีหลากหลายขนานด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมี
การพิสูจน์ถึงสรรพคุณและความปลอดภัยของตัวยา แล้วนําจดขึ้นทะเบียนบัญชี ยา
หลักแห่งชาติไทย ซึ่ งยาแก้ไอที่ใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีท้ งั หมด 7
ขนานดังนี้ ยาแก้ไอผสมกานพลู ยานํ้า แก้ไอผสมมะขามป้ อม ยาแก้ไอผสมมะนาว
ดอง ยานํ้า แก้ไอพื้นบ้านอีสาน ยาตรี ผลา ยาประสะมะแว้ง และยาอํามฤควาที ซึ่ งตัว
ยาหลักของตํารับยาทั้ง 7 นี้ ได้ถูกนํามาแปรรู ป พัฒนาสู ตรและปรับปรุ งรู ปแบบให้
หลากหลาย แล้วนําออกวางขายตามท้องตลาด ร้ายขายยาเภสัช หรื อโรงพยาบาล เช่น
1
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1

1

1

1
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ยานํ้าแก้ไอมะขามป้ อมสู ตรโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ยานํ้าแก้ไอมะแว้งต้น ยานํ้าแก้ไอ
กานพลู ยาแคปซู ล แก้ไ ออํา มฤควาที ยาแคปซู ล แก้ไ อประสะมะแว้ง ยาอมแก้ไ อ
มะขาม หรื อยาอมแก้ไอมะขามป้ อม เป็ นต้น
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดเป็ นแรงจูงใจให้ผวู้ ิจยั สนใจศึกษาถึงปั จจัยใดบ้างที่
มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรใน
เขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ยา
สมุ นไพร และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง ใช้ประกอบการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
รวมทั้ง เป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ใ ห้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความเชื่ อถื อ และมัน่ ใจในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการขยายตลาดในธุ รกิจประเภทนี้
เป็ นอย่างยิง่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีต่อต่อความไว้วางใจในการ
เลือกซื้ อยา แก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยการรับรู ้ มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือก
ซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการ
เลือกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการในธุ รกิจยาแก้ไอสมุนไพร นําไปพัฒนาตัว
ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อทาให้เกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค
2. เข้า ใจถึ งปั จจัยสําคัญที่ท าํ ให้ผูบ้ ริ โภค หรื อผูป้ ่ วยเลื อกใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปั จจุบนั
3. เป็ นข้อมูลแก่ ส่ วนงานราชการ หรื อผูท้ ี่มีความสนใจทัว่ ไป นําไปวิจยั
พัฒ นายกระดับ ของยาสมุ น ไพรให้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ พัฒ นารู ป แบบของยา และ
สามารถใช้เป็ นแนวทาง ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศได้

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

184
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการขยายฐานลูกค้าโดยการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ตอบรับความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากเครื่ องมือ
ในการวิจยั
5. เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคคล หรื อองค์กรต่างๆ ที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
สมมุติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานภาพ มี
ผลต่ อ ความไว้ ว างใจใ นการซื้ อยาแก้ ไ อสมุ น ไ พรของประชาก รในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านการรับรู้ เช่ น ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผูบ้ ริ โภค ตราสิ นค้า
และสื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความไว้ว างใจในการเลื อ กซื้ อ ยาแก้ไ อ
สมุนไพรของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยทางการตลาด เช่น สิ นค้า ราคา สถานที่จดั จําหน่าย และโปรโมชัน่ มี
ความ สัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลื อกซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- ระดับการศึกษา - สถานภาพ
ปัจจัยด้ านการรับรู้
- ประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ โภค
- ความเชื อต่อตราสิ นค้า
- สื่ อวิทยุ โทรทัศน์

ความไว้ วางใจของประชากร
-ซื้ อยาสมุนไพรแก้ไอ

ปัจจัยทางการตลาด
- Product คือ สิ นค้า (ยาสมุนไพรแก้ไอ)
- Price คือ ราคายาสมุนไพรแก้ไอ
- Place คือ ความสะดวก สถานที่หาซื้อยา
- Promotion คือ การส่ งเสริ มการขายต่างๆ
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือกซื้ อยาแก้ไอ
สมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑลเท่านั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา
แนวคิด ทบทวนทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิจยั
ซึ่งสรุ ปแนวคิดได้ดงั นี้
5
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สเติร์น (Stern, 1997, pp. 7-17 อ้างถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549 : 18) กล่าว
ว่าความไว้วางใจ คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่ อสารในการให้บริ การ
แก่ลูกค้า องค์กรจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความคุน้ เคยเพื่อครอง
ใจลูกค้า ซึ่ งประกอบด้วย 5 C ได้แก่ การสื่ อสาร (Communication) ความดูแล และ
การให้ (Caring and Giving) การให้ขอ้ ผูกมัด(Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้า การ
ให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรื อความสอดคล้อง(Compatibility) การแก้ไข
สถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict) และการให้ความไว้วางใจ (Trust)
1. การสื่ อสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening
พนักงานควรจะสื่ อสารกับลูกค้าในลักษณะที่ทาํ ให้ลูกค้าอบอุ่นใจได้ พนักงานควร
แสดงความเปิ ดเผย จริ งใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ท้ งั สองฝ่ ายเต็มใจ
แสดงความรู ้สึกและความคิดร่ วมกัน
2. ความใส่ ใจ และการให้ (Caring and Giving) ความเอาใจใส่ และความ
พร้อมที่จะให้น้ นั กลายเป็ นคุณสมบัติของความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ประกอบด้วย ความ
เอื้ออาทร ความอบอุ่น และความรู ้สึกปกป้ อง ซึ่ งมีผลให้ลูกค้ารู ้สึกดี
3. การให้ขอ้ ผูกมัด (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้า องค์กรควรจะยอมเสี ย
ผลประโยชน์เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
4. การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรื อความสอดคล้อง (Compatibility)
ความเอาใจใส่ ลูกค้าจะทําให้ลูกค้ารู ้ สึกถึงความสะดวกสบาย กล่าวคือลูกค้าจะรู้สึก
ยินดีอบอุ่น มัน่ ใจ มัน่ คง ที่ได้รับบริ การลูกค้าส่ วนใหญ่ประเมินความสะดวกสบาย
จากการบริ การที่ดีขององค์กร
5. การแก้ไขสถานการณ์ ขดั แย้ง (Conflict Resolution) และการไว้วางใจ
(Trust) ถ้าองค์กรสามารถทําให้ลูกค้ารู ้สึกสบายใจได้ จะดีกว่าการที่องค์กรต้องแก้ไข
สถานการณ์ ความขัดแย้งกับลูกค้า นัน่ คือ องค์กรควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วย
การออกตัวไว้ก่อนว่า ถ้าลูกค้าพบสิ่ งใดที่สงสัย หรื อไม่ชอบใจในสิ นค้าและบริ การที่
ลูกค้าคิดว่าตนจะเสี ยเปรี ยบ ขอให้ลูกค้ารี บถาม เพื่อให้พนักงานได้รีบชี้ แจงโดยเร็ ว
ก่ อ นที่ ลู ก ค้ า จะรู ้ สึ กโกรธหรื อไม่ พึ ง พอใจในสิ นค้า และบริ การพื้ น ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า จะก่อให้เกิดวงจรการ
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พัฒนาความสัมพันธ์ ซึ่ งมีแบบจําลองของ ลีวินเจอร์ และสโนค (Levinger, & Snoek,
1972, p. 155 อ้างถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549 : 19) เรี ยกว่า แบบจําลองขั้นตอน
ABCDE
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่เคยซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ใช้สูตรคํานวณของ Cooper, D.R. and Emory C.W.
สู ตร
n = Z²pq
E²
กําหนดขนาดของตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ 384 คน แต่เพื่อความเพียงพอของข้อมูลจึง
เก็บจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 400 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้
แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจยั ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดทําข้อมูล ในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม-ตุลาคม พ.ศ 2555 นํามา
วิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยผ่านโปรแกรมสําเร็ จรู ป
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Anova) ค่าสถิติ (T-Test) ค่าสถิติ (F-Test) และการวิเคราะห์ความถดถอยถดถอยเชิง
พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้ อยละ59.8 มีอายุเฉลี่ยมากที่สุดระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ น
ร้อย 69.8 ร้อยละ 46.3 มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 73.5 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท และส่ วนใหญ่ร้อยละ 80.0
มีสถานภาพโสด
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู ้ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อ
ยาแก้ไอสมุนไพร ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านการรับรู ้ ด้านประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ โภค
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

188
โดยให้ความสําคัญมากที่สุดกับ แพทย์/เภสัช เป็ นผูแ้ นะนําให้ใช้ยาแก้ไอสมุนไพร
(ค่าเฉลี่ย 7.49) ด้านความเชื่ อถือต่อตราสิ นค้าให้ความสําคัญมากที่สุดกับ สามารถให้
ผลการรักษาตามที่ตอ้ งการ (ค่าเฉลี่ย 9.23) ด้านสื่ อวิทยุโทรทัศน์ให้ความสําคัญมาก
ที่สุดกับ การแจ้งข่าวสารทางแผ่นพับเกี่ยวกับสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.69)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการ
ซื้ อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ากลุ่ม
ตัว อย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสําคัญมาก
ที่สุดกับ สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 8.36) ด้านราคาให้ความสําคัญมาก
ที่สุ ดกับ ราคาไม่ เกิ นกํา ลัง จะซื้ อได้ (ค่า เฉลี่ ย 8.53) ด้า นสถาณที่ จดั จํา หน่ า ยให้
ความสําคัญมากที่สุดกับ สถาณที่จดั จําหน่ายมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 8.09) ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด กับ พนัก งาน/เจ้า หน้า ที่ พู ด จาสุ ภ าพ
(ค่าเฉลี่ย 8.28)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอ
สมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็ นเกี่ยวกับความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุนไพร โดยให้ความสําคัญ
มากที่สุดกับ สถาณที่จดั จําหน่ายยาแก้ไอสมุนไพร (ค่าเฉลี่ย 8.02)
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อ
ยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สําหรับปั จจัย
ด้านการรับรู ้พบว่า ความเชื่อต่อตราสิ นค้า และการรับสื่ อวิทยุโทรทัศน์ที่แตกต่างกันมี
ความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑลอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และปั จจัย
ทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตถัณฑ์ที่แตกต่างกัน ปั จจัยด้านสถาณที่จดั จําหน่าย
ที่ แ ตกต่ า งกัน และการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความ
ไว้ว างใจในการซื้ อยาแก้ไ อสมุ นไพรของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
สถานะภาพ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านการรับรู้
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา
ความเชื่อต่อตราสิ นค้า
สื่ อวิทยุโทรทัศน์
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอสมุนไพร
ราคายาแก้ไอสมุนไพร
สถาณที่จดั จําหน่ายยาแก้ไอสมุนไพร
การส่ งเสริ มการตลาด

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการทดสอบ
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.938
0.271
0.239
0.716
0.268
0.302

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA

0.428
0.000
0.012

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA

0.000
0.458
0.000
0.009

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยา
แก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลสามารถสรุ ป
ประเด็นได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุระหว่า ง 20-30 ปี มี อาชี พ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา การศึ ก ษาส่ วนมากอยู่ใ นระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท และส่ วนใหญ่ มีสถานภาพ
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โสดซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จงรัก ชิ นเกล้ากําจร (2554) ที่ทาํ การ
ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิ ดก้อนใน
เขตกรุ งเทพมหานครพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี
การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถาณ
ภาพสมรสเป็ นโสด
2. จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านการรับรู้
ด้านประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูบ้ ริ โภคโดยมี แพทย์/เภสัช เป็ นผูแ้ นะนําให้ใช้ยาแก้
ไอสมุนไพรมากที่สุด ด้านความเชื่ อถื อต่อตราสิ นค้าให้ความสําคัญมากที่สุดกับการ
สามารถให้ผลการรักษาตามที่ตอ้ งการ ด้านสื่ อวิทยุโทรทัศน์ให้ความสําคัญมากที่สุด
กับ การแจ้ง ข่ า วสารทางแผ่ น พับ เกี่ ย วกับ สิ น ค้า สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ
อภิญาณี พญาพิชยั (2553) ที่ทาํ การศึกษาการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการได้รับรอง
มาตรฐานร้ านยาคุ ณ ภาพของร้ า นบู๊ทส์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีก ารรับรู้ การ
สื่ อสารทางการตลาดของร้ านบู๊ทส์ ด้านเภสัชกรประจําร้านในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อและพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีระดับการรับรู ้ในข้อการทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อตัดสิ นใจใช้บริ การร้านยา
ที่มีเภสัชกรอยูป่ ฏิบตั ิการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
3. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย การตลาด ด้า นผลิ ตภัณฑ์ กลุ่ ม ตัวอย่า งให้
ความสําคัญมากที่สุดกับ สิ นค้าต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้านราคา ต้องไม่เกินกําลัง
จะซื้ อได้ ด้านสถาณที่จดั จําหน่ายต้องมีความน่าเชื่อถือ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยให้ความสําคัญมากที่สุดกับ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ พูดจาสุ ภาพ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของชลญา องค์มีเกียรติ และคณะ (2546) ที่ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุ ขภาพและความงามของ
ผูบ้ ริ โภควัยทํางานในกรุ งเทพมหานครปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คือด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ตอ้ งการความสะดวกของแหล่งขาย ด้านผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการสิ นค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้านราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดที่ตอ้ งมีพนักงานแนะนําสิ นค้า
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4. จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้
ไอสมุนไพร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดกับ สถาณที่จดั จําหน่ายยาแก้ไอ
สมุนไพรต้องมีความสะอาด สะดวก น่าเชื่อถือ รวมไปถึงความคุน้ เคย ความไว้วางใจ
ต่อการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Niklas Luhmann (1998) ความ
ไว้วางใจ เป็ นคําตอบของความเสี่ ยงของปั ญหาเฉพาะเรื่ อง โดยที่ความไว้วางใจจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ณ ที่น้ นั มีความคุน้ เคยประกอบอยูด่ ว้ ย ความไว้วางใจไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้หาก ที่นน่ั ไม่มีความคุน้ เคยเกิดขึ้น แต่ความคุน้ เคยอาจเกิดขึ้นได้แม้วา่ ณ ที่
นั้นจะปราศจากความไว้วางใจก็ตาม
5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน เช่น เพศ
อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจใน
การซื้อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เหตุผล
คือไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเพศชายหรื อหญิงก็สนใจที่จะรักษาอาการไอของตนเองให้
หาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดหากผลการรักษามีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ โภคก็พร้อมที่จะ
เลือกการรักษาวิธีน้ นั อีกประการหนึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การสํารวจ ค่อนข้างจะมีพ้ืน
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การรั ก ษาอาการไอด้ว ยยาแก้ไ อสมุ น ไพรอยู่แ ล้ว จึ ง ทํา ให้ปั จ จัย
ทางด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งไม่
มีงานวิจยั ใดที่สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้
สมมุติฐานที่ 2 จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านการรับรู้ ที่แตกต่างกันมี
ความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัยดังนี้
ด้ า นความเชื่ อ ต่ อ ตราสิ นค้ า กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามสํา คัญ กับ สามารถให้
ผลการรักษาตามที่ตอ้ งการ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ มีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสอดคล้องกับ การศึกษาของ
ยศสวดี อยู่นิท (2554) ที่ศึก ษาปั จจัยที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพร
บํ า รุ งผิ ว หน้ า โครงการหนึ่ งตํ า บลหนึ่ งผลิ ตภั ณ ฑ์ ของผู้ บ ริ โภคใ นเขต
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กรุ งเทพมหานครพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุดในเรื่ องผลิตภัณฑ์ ต้องมีการ
รับรองมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยา (อย.), GMP
ด้ านสื่ อวิทยุโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการแจ้งข่าวสารทาง
แผ่นพับเกี่ยวกับสิ นสิ นค้ามี มีป้ายโฆษณาแสดงสิ นค้า และสิ นค้าต้องปรากฏอยูใ่ นสื่ อ
ต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งยังทําให้เกิดการรับรู้อย่างสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ รุ่ งรวี เวทศักดิ์ (2542) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อยาสําเร็ จรู ปจากสมุนไพรของ
ผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากเฉลี่ยสู งสุ ด
กับการมีเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของยาสําเร็ จรู ปจากสมุนไพร
สมมุ ติฐานที่ 3 พจากผลการวิจยั บว่าปั จจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน มี
ความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไอสมุ นไพรของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แบ่งออกเป็ น 3
ปัจจัยดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีคุณภาพได้
มาตรฐาน รวมทั้งมีการรับรองคุ ณภาพจากองค์การอาหารและยา (อย.) สามารถให้
ผลการรักษาได้ตามที่ระบุไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ รักษ์เกียรติ จิรันธร และ
คณะ (2550) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าผูบ้ ริ โภคจะคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยโดยจะเลือกซื้ อจากผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่ องหมาย (อย.) กํากับเป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ ง
เป็ นผลจากการที่สังคมมีการโฆษณาการเลือกซื้ อจากสื่ อต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐบาลและ
เอกชนส่ งผลให้ประชาชนมี ความรู ้ ความเข้าใจและมีหลักในการเลือกซื้ อมากยิ่งขึ้น
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อที่ถูกต้องเหมาะสม
ด้ านสถาณที่จัดจําหน่ าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับสถาณที่จดั จําหน่าย
มากที่ สุด โดยจะต้องมี ความน่ า เชื่ อถื อ มีค วามปลอดภัยสู ง มีค วามสะดวกสะบาย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุไรวรรณ อัศวภูมิ (2550) ศึกษาทัศนติที่มีต่อยาสมุนไพร
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความไว้วางใจการวางขายยา
สมุนไพรในห้างสรรพสิ นค้า หรื อห้างสะดวกซื้ อเป็ นหลัก เนื่องจากด้วยความสะดวก
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สะบายในการเลื อกซื้ อ และสอดคล้องกับ สมประสงค์ แตงพลอย(2553) ศึ ก ษา
พฤติก รรมการซื้ อยาจากร้ านขายยาของผูบ้ ริ โภคในอํา เภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการพบว่า สถานที่ โดยรวมมี ความสําคัญต่อพฤติกรรมการซื้ อยาจากร้าน
ขายยาของผูบ้ ริ โภคในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในระดับมาก โดย
สภาพแวดล้อมโดยรอบร้านขายยา ความสะดวกในการเดินทางมายังร้านขายยา อยูใ่ น
ระดับมาก
ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ค วามสํา คัญ กับ การได้รั บ
คําแนะนําจากพนักงาน เจ้าหน้าที่พูดจาสุ ภาพ และให้คาํ ปรึ กษาได้อย่างเชี่ยวชาญ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรักษ์เกียรติ จิรันธร (2550) พบว่าการโฆษณาหรื อแนะนําที่
มีแพทย์ หรื อเภสัชกรเป็ นผูร้ ับรองจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคมาก ที่สุด เนื่ องจากจะเกิความมัน่ ใจต่อผูบ้ ริ โภคในการใช้
เพิ่มขึ้น มีความถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพและไม่ก่ออันตรายต่อร่ างกาย การแจกของ
แถม และการลดราคาของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อว่าเป็ นการสะท้อน
ถึ งคุ ณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ และ อรุ ณลักษณ์ ชนิ นทรภิวงศ์ (2547) ที่ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยในร้านขายยาแผนปั จจุบนั
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่กล่าวว่าพนักงานขายในร้ านยามีผลต่อการ
เลือกซื้ อในระดับสู ง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึก ษาปั จจัยที่ มีความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไ อ
สมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญต่อตราสิ นค้า ที่มีมาตรฐาน มีฉลากแสดงรายละเอียดสิ นค้าอย่างครบถ้วน
มี ก ารรั บ รองตราสิ นค้า จากองค์ก ารอาหารและยา (อย.) ซึ่ ง แสดงให้เห็ นถึ ง ความ
ปลอดภัย สามารถให้ ผ ลการรั ก ษาได้ต ามที่ ต้อ งการ และสร้ า งความไว้วางใจต่ อ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูผ้ ลิตยาแก้ไอสมุนไพรจึงต้องคํานึงถึงกระบวนการ และวิธีการผลิต
ยาสมุนไพรที่ทนั สมัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีการวิจยั และพัฒนายาสมุนไพร มี
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ผลการทดลองทางคลิ นิก ประกอบกับการมีเอกสารให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาแก้
ไอสมุนไพรด้วยข้อมูลเชิงวิชาการ ประโยชน์จากยาสมุนไพร เพื่อช่วยให้การจําหน่าย
ยาแก้ไอสมุนไพรได้ดีที่สุด และสร้างความไว้วางใจต่อผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ มทุกวัยได้ดี
ที่สุด
จากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ความสํ า คัญ กับ มาตรฐานของยาสมุ น ไพรมาก นอกจากนี้ ยัง เสนอแนะเกี่ ย วกับ
ภาพลักษณ์ ของยาสมุนไพร ปริ มาณต่อการใช้หนึ่ งครั้ง สี และกลิ่นของยาสมุนไพร
ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัย ใช้งานง่าย ทานสะดวก ปริ มาณ
ที่บรรจุเหมาะสมต่อการใช้ ซึ่ งจะทําให้ผบู้ ริ โภคมีความไว้วางใจต่อยาสมุนไพรเพิ่ม
มากขึ้น
จากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดด้านสถาณที่จดั จําหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด พบว่าผูบ้ ริ โภคค่อนข้างให้ความความสําคัญมากที่สุดเกี่ ยวกับสถาณที่จดั
จําหน่ายยาสมุนไพร ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดสถาณที่จดั จําหน่ ายให้เป็ นระเบียบ
จัดสรรสิ นค้าออกเป็ นหมวดหมู่ ชัดเจน และที่ สําคัญต้องมี พนัก งานขายที่ มีความรู้
อย่างแท้จริ งคอยให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําได้อย่างถูกต้อง และเนื่ องด้วยยาสมุนไพร
บางชนิ ดจําเป็ นต้องอยู่ภ ายใต้กฏหมาย พ.ร.บ.ยา 2510 ดังนั้นควรมี การร่ วมมือกับ
ภาครัฐในการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้ยาแก้ไอสมุนไพรอย่างทัว่ ถึง อันจะ
ส่ งผลให้เกิ ดตลาดใหม่ของการผลิ ต และบริ โภคยาสมุนไพรไทย ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุ ขที่ตอ้ งการให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้ และการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปั จจุบนั
จากการศึก ษาปั จจัยที่ มีความสัม พันธ์ ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้ไ อ
สมุนไพรของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่าบุคลลกรมีส่วน
สําคัญในการส่ งเสริ มการใช้ยาสมุนไพรของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
ต้องการข้อมูลที่ ถูกต้อง ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรมีผชู้ าํ นาญการ เช่น แพทย์แผน
ไทย หรื อพนักงานที่ผ่านการอบรมให้มีความรู้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ สรรพคุ ณของยา
วิธีการใช้ยาและวิธีการปฏิบตั ิดูแลตนเอง รวมทั้งการให้บริ การที่ประทับใจ เพื่อให้
เกิดการซื้ อซํ้า และบอกต่อของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ ผูป้ ระกอบการควรร่ วมมือกับภาครัฐ เอกชน รวมทั้งแพทย์
แผนไทย เพื่อจัดทํางานวิจยั เกี่ยวกับสมุนไพรไทย และยาตํารับจากสมุนไพร เพื่อให้
ยาสมุนไพรมีความน่าเชื่ อถื อ และสามารถใช้ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางสถิติ
มาอ้า งอิ ง ต่อผลการรั ก ษาที่ แน่ นอน นอกจากจะเป็ นการสร้ า งภาพลักษณ์ ที่ดีต่อยา
สมุนไพรไทยแล้ว ยังเป็ นการเพิ่มความเชื่อมันต่อผูบ้ ริ โภคว่ายาสมุนไพรไทยสามารถ
ให้ผลการรักษาได้ไม่แพ้ยาสังเคราะห์จากแพทย์แผนปั จจุบนั
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ปรับเปลี่ ยนกลุ่มตัวอย่างให้แคบลงและชัดเจนขึ้น โดยกําหนดเป็ นช่วงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง เช่น การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้ อยาแก้
ไอสมุ น ไพรของประชากรอายุ ร ะหว่ า ง 20-30 ปี ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
ศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอสมุนไพรในเชิ ง
ลึก เพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั เหตุผลในการใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการ
ไอ โดยขอความร่ วมมือเก็บข้อมูลจากสถาณพยาบาลในมหาวิทยาลัย หรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
ปรั บเปลี่ ย นสถาณที่ เก็ บข้อมูล จากกลุ่ มตัวอย่างจากกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลเป็ นกลุ่มภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก หรื อภาคใต้ เป็ นต้น
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อิทธิพลในการเลือกบริ โภคพิซซ่ าของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
INFLUENCE IN THE SELECTION OF PIZZA CONSUMPTION OF
CONSUMERS IN BANGKOK
วรรณวิภา ชัยวุฒิ 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การวิ จ ยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึ ก ษา สถานภาพ รายได้ อาชี พ (2) เพื่อศึ กษาถึ งปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด (3) เพื่อศึกษาปั จจัย
ด้านอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบด้วย
รสชาติ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ สาขา ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า การภักดี ต่อตราสิ นค้า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ จํานวน 400 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 20-23 ปี มี
การศึกษาที่ศึกษาอยู่ ในระดับ ปริ ญญาตรี มีอาชี พ นักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา และมี
รายได้ต่อเดือน ที่ 12,501-18,000 บาท
จากการวิจยั ในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมีทศั นคติในระดับปานกลาง
เกือบทุกๆด้าน ปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ปั จจัยด้านอื่นๆในการ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ส่ วนใหญ่จะมี
ทัศนคติในระดับปานกลาง
จากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า เพศ ที่แตกต่ างกัน ไม่ มีอิท ธิ พ ลกับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่ไม่แตกต่างกัน อายุ ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พล
กับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่แตกต่างกัน สถานภาพสมรส ที่
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza
House ที่แตกต่างกัน ยกเว้นกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ
Pizza House มากน้อยเพียงใดและในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza House มาก
น้อยเพียงใด มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ
Pizza House ที่แตกต่างกันอาชี พที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
ของ Pizza House ที่แตกต่างกันอาชี พที่แตกต่างกัน ยกเว้น สาขาที่จาํ หน่ายมีความ
สะดวกในการซื้ อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด ,
ความเป็ นที่รู้จกั ของตราสิ นค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มาก
น้อยเพียงใดไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่แตกต่างกัน
อาชี พที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่
แตกต่างกัน ยกเว้น กล่องบรรจุภณั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House
มากน้อยเพียงใดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House
ไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่
พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อพิ ซซ่ า ของ Pizza House ปั จจัยด้านอื่ นๆที่ ต่างกันจะมีความสัมพันธ์ก ับการ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกันรู ปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์ (กล่อง) เป็ น
ทรงสี่ เหลี่ยม และความรู ้สึกภายหลังการรับประทานอาหารที่ปัจจัยด้านอื่นๆที่ต่างกัน
จะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ:การเลือกบริ โภค,พิซซ่า,ผูบ้ ริ โภค
ABSTRACT.
This research aims. 1. Were to determine the personal factors that were
associated with the decision to buy the pizza of Pizza House includes sex, age,
education status, income, occupation. 2. identify the marketing mix, which is
correlated with the decision to buy. Pizza House consists of product, price,
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distribution channels. Promotion.3. To study other factors associated with the
decision to buy the Pizza House pizza flavors include packaging branch brand
image. Loyal to the brand. The sample used in this study consisted of 400
predominantly male and aged 20-23 years were enrolled in the study at
undergraduate students with career / students / students and revenues per month
12,501 to 18,000 Baht
Most of the research in this study will have a moderate attitude in almost
every aspect. Factors in the decision to buy a pizza.Other factors in the decision to
buy a pizza. Influence the decision to buy the Pizza House will have a moderate
attitude.Tests of hypotheses were found to be different. No influence on the decision
of buying a pizza at Pizza House is no different at different ages. No influence on
the decision of buying a pizza at Pizza House are different for different marital
status. No influence on the decision to buy a pizza. Pizza's different.
Education.Different. No influence on the decision to buy a pizza. Pizza's different.
Except for packaging affects the buying decision of the Pizza House pizza much and
overall you are satisfied are you with the Pizza House. Education.Different.
Influence on the decision to buy a pizza. Pizza's different. Different career.
Influence on the decision to buy a pizza. Pizza of different career fields available
different except the convenience of buying influence the purchasing decisions of the
Pizza House pizza much. , A well-known brand. Influence the purchasing decisions
of the Pizza House pizza much influence on the decision to buy a pizza. Pizza's
different. Different career. No influence on the decision to buy a pizza. 's Pizza
different except for packaging affect the decision to buy pizza Pizza House how
much influence the decision to buy pizza Pizza House the marketing mix at different
times are correlated with the decision to buy. Pizza's Pizza House is no different,
except for the distribution channel. And the promotion of market factors that the
marketing mix differ be associated with the decision to buy pizza Pizza House
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different factors other differences are correlated with the decision to buy the pizza
of Pizza. House the difference between the shape of the packaging (box) is
rectangular. And feel after eating and other factors that are correlated with the
decision to buy the pizza of Pizza House is no different.
KEY WORDS:SELECTION, PIZZA, CONSUMERS
บทนํา
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ส่ งผลให้วิถีการดํารงชี วิตของชาวไทยโดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
นั้นเปลี่ ยนแปลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็ นการลดขนาดของครอบครัวลงจากเดิ มเป็ น
ครอบครัวขนาดใหญ่เป็ นปั จจุบนั เหลือสมาชิกแค่ 2 – 5 คนต่อครอบครัวทั้งสภาพ
ความบีบรัดทางเศรษฐกิจยังส่ งผลให้พฤติกรรมของผูห้ ญิงเปลี่ยนแปลงไปคือจากเดิม
ที่ผหู ้ ญิงจะทําหน้าที่เป็ นแม่บา้ นดูแลบ้านทําอาหารรับประทานกันเองภายในครัวเรื อน
ผูห้ ญิ ง ต้อ งออกไปทํา งานนอกบ้า นเพื่ อ แบ่ ง เบาภาระของครอบครั ว ประกอบกับ
ความเร่ งรี บในแต่ละวันสภาพการจราจรที่ติดขัดส่ งผลให้คนในเมืองหลวงแสวงหา
สิ นค้าและบริ การที่จะมาช่วยทําให้ชีวติ สะดวกสบายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ในปี 2553 ร้านพิซซ่ าเฮาส์ ได้เปิ ดร้านแบรน Pizza House ซึ่ งได้คิดค้นสู ตร
แป้ งและหน้าต่างๆเองทั้งหมด เริ่ มทํามาประมาณ 3-4 ปี ราคาไม่แพงปั จจุบนั ขาย 79
บาท/ชิ้น เพิ่มชี ส 89 บาท/ชิ้น มีท้ งั หมด 3 หน้าฮาวายเอี้ยน-สโมกกี้แฮม-ซี ฟู้ด จะทํา
แป้ งเฉลี่ ยต่ออาทิ ตย์อยู่ที่ประมาณ 1,200-1,500 แผ่นสถานที่ทาํ แป้ ง อยู่บริ เวณ วัด
กัลยาฝั่งธนฯ แต่ แต่งหน้าพิซซ่าอยูท่ ี่บริ เวณ ลาดพร้าว 97 ซอยตรงข้ามลาดพร้าว 122
สถานที่ ข าย จะส่ ง ตามตลาดนัด บริ ษ ัท และศู น ย์ร าชการใหญ่ ๆ เช่ น การบิ น ไทย
สุ วรรณภูมิ TOT อ.ย. ฯ แต่ละที่จะขายอาทิตย์ละ1-2 วันต่อที่ มีร้านตรงโจ้กกองปราบ
และขายส่ งดิลกับสเต๊กลุงใหญ่ที่โชคชัย 4 หลังรพ.ลาดพร้าวและถนนนวลจันทร์ (ซึ่ ง
ปั จจุ บ นั 2 สาขาหลัง ได้เลิ ก กิ จการไปแล้ว)ปั จจุ บ นั มี ค นสนใจเป็ นจํา นวนมากที่
ต้องการนําพิซซ่ าเราไปขายแต่ติดปั ญหา คือ เรามีกาํ ลังคนไม่พอ คือไม่มีกาํ ลังการ
ผลิตมากกว่านี้ มีสาเหตุจากการขาดแคลนแรงงาน มีผูท้ ี่สนใจต้องการนําไปขาย แต่
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ติดปั ญหาไม่มีตูเ้ ย็นแช่ (มีส่วนผสมของชี สเลยจําเป็ นต้องมีตูเ้ ย็นและเราแต่งหน้าพิซ
ซ่ า สดทุ ก วัน ) แพกเกจจิ้ ง ตอนนี้ ยัง เป็ นกล่ อ งแบบนี้ อยู่ แ ต่ ก็ มี โ ครงการอยากจะ
ปรับเปลี่ยนในอนาคต แต่ยงั ไม่ลงตัว เนื่ องจาก Pizza House เป็ นแบรนด์ที่มี การเปิ ด
บริ การ มาประมาณ 3-4 ปี แต่ดว้ ย Location ที่ยงั ไม่ดีนกั พนักงานที่มีประสบการณ์
น้อย การส่ งเสริ ม Market Mix ด้าน Price และ Promotion ยังไม่โดนใจผูบ้ ริ โภค
ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั จะมีการทํา IMC ด้าน advertising เช่น การแจกโบร์ ชวั ร์ นอกจากนี้
ยังมีขาดระบบ E-commerce ที่เป็ นเว็บไซต์ของ Pizza House โดยตรง ซึ่ งจะมีบริ การ
สั่งพิซซ่า และให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของ Pizza House มากขึ้น
ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง เป็ นปั ญ หาใหญ่ ที่ ไ ม่ ส ามารถทํา ให้ Pizza House ประสบ
ความสําเร็ จเท่าที่ควร จนกว่าจะหาความ Differentiate ได้อย่างชัดเจนในความรู้สึก
ของผู ้บ ริ โ ภค อี ก ทั้ง พฤติ ก รรมการเลื อ กรั บ ประทานพิ ซ ซ่ า ของผู้บ ริ โ ภคก็ เ ป็ น
จุดสําคัญที่ทาํ ให้ยอดขายของ Pizza House เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่มี ค วามสัม พันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซ ซ่ า
ของ Pizza House ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้อาชีพ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านอื่ นๆที มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ
Pizza House ประกอบด้วย รสชาติ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ สาขา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า การ
ภักดีต่อตราสิ นค้า
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
จากการวิจยั ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจและเกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เพื่ อ เป็ นแนวทางในการกํา หนดนโยบาย และวางแผนทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ประเภทพิซซ่า หรื ออาหารประเภทอื่นๆ
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2. เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสิ นใจสําหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่สนใจ
เกี่ยวกับธุ รกิจพิซซ่า แบบจัดส่ งถึงบ้าน
สมมติฐานการศึกษา
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันจะมีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza
House ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้อพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกัน
3. ปั จจัยด้านอื่นๆที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ
Pizza House ต่างกัน
กรอบแนวความคิด
ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด

การตัดสิ นใจ
ซื้ อพิซซ่า
ของ Pizza
House

ปั จจัยด้านอื่นๆ
- ด้านรสชาติ - ด้านกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
- ด้านสาขา - ด้านการภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
- ด้านการภักดีต่อตราสิ นค้า
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แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้ งนี้ การศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิงถึ งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังนี้ ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
มรกต เหล่าอํานวยชัย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารฟาสต์
ฟู้ ด ของผูบ้ ริ โภคในศูนย์การค้าย่านลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21- 30 ปี อยูใ่ นสถานภาพโสด จบ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท และได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
จากโทรทัศน์ ส่ วนสาเหตุที่เลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด คือ ความสะดวก ร้านเค
เอฟซี เป็ นร้ านที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด นิ ยมรับประทานไก่ทอดหรื อไก่ย่าง และ
นิ ย มสั่ง อาหารแยกตามความต้องการ โดยตนเองจะเป็ นบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมากที่สุดนิยมทานในวันเสาร์ -อาทิตย์ ช่วงเย็น
เฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง เสี ยค่าใช้จ่ายในการรับประทาน 201-300 บาทต่อครั้ง และนิยม
ชําระค่าใช้จ่ายเป็ นเงินสด ส่ วนในการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมาก
ที่สุดรองลงมาเป็ นการส่ งเสริ มการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย และราคา ตามลําดับ
สุ วรรณี เตชะพานิ ช (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โ ภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดแบบบริ ก ารส่ ง ถึ ง บ้า นในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ทราบถึงบริ การจัดส่ งอาหารถึงบ้านจาก
สื่ อประเภท Direct Mail และทางโทรทัศน์มากที่สุด และมีความถี่ในการบริ โภคเดือน
ละ 1- 2 ครั้ งค่ า ใช้จ่า ยในการสั่ง ซื้ อ อยู่ที่ 201- 300 บาทต่ อครั้ ง และส่ ว นใหญ่ จ ะ
รับประทานกันครั้งละ 2 – 3 คนนิ ยมสั่งอาหารในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ ในเวลาช่วง
เที่ ย ง (11.00-13.00) มากที่ สุ ด โดยพิ ซซ่ า ได้รับ ความนิ ย มสั่ง มากที่ สุ ด และร้ า นที่
ผูบ้ ริ โภคนึ กถึงมากที่สุดคือ พิซซ่ าฮัท และส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ ยวกับความ
สะดวกในการติดต่อส่ งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากที่สุด รองลงมาคือประเภทของอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดมีให้เลือกหลายชนิ ด ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มี
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ความถี่และปริ มาณการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดเท่าเดิมและลดลงในอัตราที่ใกล้เคียง
กันในส่ วนของการศึกษาด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลกับปั จจัยในการพิจารณาเลือกซื้ อ
อาหารฟาสต์ฟู้ดแบบบริ การส่ งถึ งบ้าน พบว่า 1) อายุมีความสัมพันธ์กบั การไม่เสี ย
ค่าบริ การส่ งอาหารของร้านอาหาร 2) อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การจําหน่ายอาหารชุ ด
ประหยัด 3) ระดับรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ความสะดวกสบาย ความชอบในรสชาติ
อาหาร และความรวดเร็ วในการส่ งอาหารส่ วนการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบบริ การส่ ง
อาหารถึ งบ้า น พบว่า 1) เพศ มี ความสั ม พันธ์ กบั การจัดรายการแลกซื้ อ/ของแถม/
คูป อง/ และความรวดเร็ วในการบริ ก ารส่ ง ถึ งมื อลู กค้า 2) อายุ มีค วามสัม พันธ์ ก ับ
คุณภาพและรสชาติอาหารฟาสต์ฟู้ดเมื่อส่ งถึงมือลูกค้า ความสะดวกในการติดต่อสั่ง
อาหารฟาสต์ฟดู้ และการจัดรายการแลกซื้ อ/ของแถม/คูปอง 3 ) อาชีพ มีความสัมพันธ์
กับความเหมาะสมของราคาอาหารฟาสต์ฟู้ด และความรวดเร็ วในการบริ การส่ งถึงมือ
ลูกค้า 4) ระดับรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ความเหมาะสมของราคาอาหารฟาสต์ฟู้ด
ความสะดวกในการติดต่อสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ด และความรวดเร็ วในการบริ การส่ งถึง
มือลูกค้า
เฉลิ ม ศรี มาโนชนฤมล (2546 : บทคัด ย่อ ) ได้ท าํ การศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจใช้ แ ละไม่ ใ ช้ บ ริ การอาหารไทยจั ด ส่ งแบบถึ ง ที่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูท้ ี่มีความต้องการใช้
บริ การ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 18 - 25 ปี โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า มี
อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา หรื อธุ รกิจส่ วนตัวหรื อพนักงานบริ ษทั เอกชน จากการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการใช้บริ การอาหารไทยจัดส่ งแบบถึงที่พบว่า สาเหตุที่ไม่ตอ้ งการใช้
บริ การ คือ ชอบทําอาหารเอง อาหารไทยหาซื้ อได้ง่ายและรสชาติจาํ เจ ส่ วนสาเหตุที่
ทําให้ตอ้ งการใช้บริ การคือ ความสะดวกสบาย หลีกเลี่ ยงปั ญหาจราจร และไม่ชอบ
หรื อไม่สะดวกที่จะทําอาหารรั บประทาน โดยมีรูปแบบบริ การที่ตอ้ งการคือการใช้
บริ การสั่งอาหารเป็ นรายวันในราคาปกติ และประเภทอาหารที่ตอ้ งการคือ อาหารจาน
เดียว อาหารอีสาน และสํารับเป็ นชุดตามลําดับ โดยมื้ออาหารที่ตอ้ งการคือมื้อกลางวัน
และเย็น ซึ่ งมีความต้องการให้ไปส่ งที่บา้ นหรื อที่พกั ส่ วนราคาที่ยอมรับได้อยูใ่ นช่วง
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21 - 30 บาท มากที่สุด รองลงมาเป็ นช่ วง 41 - 50 บาท ส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ บริ การ รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการขาย ราคา และช่องทางการจัดจําหน่ายตามลําดับ
ปุณณสิ ริ เทียนชัยสุ ธารัตน์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดต่า งประเทศของผูบ้ ริ โ ภคใน
จังหวัดฉะเชิ งเทรา : ศึกษาเฉพาะกรณี เคเอฟซี และเดอะพิซซ่า คอมปานี โดยทําการ
สํารวจกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน สรุ ปได้วา่ ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ น และลัก ษณะส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคใน
จัง หวัด ฉะเชิ ง เทราด้า นประเภทร้ า นอาหาร แต่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม การ
บริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทราด้านสาเหตุใน
การบริ โภคและ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด และลักษณะส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านความถี่ในการบริ โภค ส่ วน อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์
ฟู้ ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทราด้านช่วงเวลาในการบริ โภค แต่ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะส่ วน
ประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคามี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการ
บริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทราด้านค่าอาหาร
เฉลี่ ย ต่ อครั้ ง นอกจากนี้ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด อาชี พ และ
ลัก ษณะส่ วนประสมทางการตลาดด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจ
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ศิริน เจริ ญพินิจนันท์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและ
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคต่ อ การสั่ ง ซื้ อ พิ ซ ซ่ า ฮัท แบบบริ การส่ ง ถึ ง บ้า นในเขต
กรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 –
29 ปี สถานภาพเป็ นโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี
รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน 1 – 4
คน และพบว่าผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ต่อการสั่งพิซซ่ าฮัท แบบบริ การส่ งถึ งบ้านในด้าน
ส่ วนประสมการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ายในระดับดี รองลงมาคือ ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นราคาและด้า นผลิ ตภัณฑ์ ในระดับ ปานกลาง นอกจากนี้ ย งั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคทําการสั่งซื้ อพิซซ่ า ฮัท แบบบริ การจัดส่ งถึงบ้าน โดยเฉลี่ ยเดือนละ
1.39 ครั้ง โดยแต่ละครั้งได้ทาํ การสั่งซื้ อเฉลี่ยจํานวน 1.29 ถาด และมีค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้ อเป็ นจํานวนเงินโดยเฉลี่ ยครั้งละ 354.28 บาท โดยส่ วนใหญ่มกั จะสั่งซื้ อพิซซ่ า
ฮัท แบบบริ การส่ งถึ งบ้านมาเพื่อรับประทานกับครอบครัว ในโอกาสเมื่อไม่มีอะไร
รับประทาน โดยผูท้ ี่มีอาํ นาจในการสั่งซื้ อโดยส่ วนใหญ่ คือ คนในครอบครัว และ
ผูบ้ ริ โภคมักจะสั่งซื้ อพิซซ่ าฮัท แบบบริ การส่ งถึงบ้านมาเพื่อรับประทานเป็ นอาหาร
เป็ นอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น ตามลําดับ
จากการศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง คือ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคแนวคิดเกี่ ยวกับ แนวคิดเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทฤษฎี ส่วน
ประสมทางการตลาดแนวคิดเกี่ยวกับธุ รกิจบริ การ และแนวคิดเกี่ยวกับธุ รกิจฟาสต์ฟู้ด
ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้ มาเป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถามโดยจะ
ใช้ แนวคิดเกี่ ยวกับธุ รกิ จบริ การของ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ.2539 และแนวคิด
เกี่ยวกับธุ รกิจฟาสต์ฟู้ดของ สุ วรรณี เตชะพานิช.2543 มาเป็ นแนวทาง
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House” เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ (QuantitativeResearch) โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research Method) และใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น สําหรับศึกษาอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ
Pizza House โดยมี
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ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การสั่งซื้อพิซซ่า ของ Pizza House
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านอื่นๆรสชาติ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
สาขา ภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า(Brand Image) และความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand
Loyalty)
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วิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติใน
การศึกษาดังนี้
สถิติที่ใช้
ตัวแปร
1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับ
ค่าร้อยละ
การศึกษาอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ข้อมูลปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของPizza
ค่าเฉลี่ย ส่ วน
House
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ข้อมูลปั จจัยด้านอื่นๆรสชาติ กล่องบรรจุภณั ฑ์ สาขา
ค่าเฉลี่ย ส่ วน
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) และความภักดีต่อตรา เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สิ นค้า (Brand Loyalty)
4. ข้อมูลอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House
ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันจะมีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจ
T-test, F-test
ซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกัน
(One way Anova)
6. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์
Chi-square
กับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกัน
7. ปั จจัยด้านอื่นๆที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
Chi-square
ซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกัน
ผลการวิเคราะห์
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
400 คน เป็ นเพศหญิงจํานวน 154 คน และ เป็ นเพศชายจํานวน 246 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 61.5 อายุส่วนใหญ่มีอายุ 20-23 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 48.5 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาที่
ศึกษาอยู่ ในระดับ ปริ ญญาตรี 190 คนคิดเป็ นร้อยละ 47.5 มีอาชีพ นักเรี ยน / นิสิต /
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นักศึกษา จํานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.0 และมีรายได้ต่อเดือน ที่ 12,501-18,000
บาท152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อพิซ ซ่ า ของ Pizza
Houseพบว่า ในด้านผลิ ตภัณฑ์ จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในระดับปาน
กลางในเรื่ องความหลากหลายของรายการอาหาร , รู ป ลักษณะของอาหาร , สี สัน
อาหาร , คุ ณค่าทางโภชนาการของแต่กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในระดับน้อยคื อ
บรรจุภณั ฑ์ของอาหาร ในด้านราคา จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อย
คือราคาของพิซซ่ า เมื่อเทียบกับคุ ณภาพ และมีระดับทัศนคติในระดับปานกลางใน
เรื่ อ งราคาสิ นค้า เมื่ อเที ย บกับ คู่ แ ข่ง ในด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย จะพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อยคือความสะดวกในการหาซื้ อและ มีเบอร์ ติดต่อใน
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อย คือ การ
แจกคูปองหรื อบัตรส่ วนลด , การจัดรายการอาหารชุ ดประหยัด และมีระดับทัศนคติ
ในระดับปานกลางในเรื่ อง รายการแลกซื้ อของสะสม , การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์
ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ ขอ้ มูลปั จจัยด้านอื่นๆรสชาติ กล่ องบรรจุภณ
ั ฑ์ สาขา
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า (Brand Image) และความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
พบว่า ในด้านรสชาติกลุ่มตัวอย่างมี ระดับทัศนคติในระดับปานกลางในเรื่ องรสชาติ
ของอาหารและมี ระดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ น้ อ ยในเรื่ องความรู ้ สึ ก ภายหลัง การ
รับประทานอาหารในด้านกล่องบรรจุภณั ฑ์กลุ่มตัวอย่างมี ระดับทัศนคติในระดับปาน
กลางในเรื่ องรู ปทรงของบรรจุภณั ฑ์ (กล่อง) เป็ นทรงสี่ เหลี่ยม และมี ระดับทัศนคติใน
ระดับน้อยในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ในการเก็บรักษาคุณภาพของในด้าน
สาขากลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ร ะดับ ทัศ นคติ ใ นระดั บ น้ อ ยในเรื่ องจํา นวนสาขาในด้ า น
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ระดับทัศนคติในระดับน้อยในเรื่ องภาพลักษณ์
ของตราสิ นค้า ในด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ระดับทัศนคติใน
ระดับปานกลางในเรื่ องโดยเฉลี่ยท่านรับประทานพิซซ่าบ่อยครั้งเพียงใด
ส่ วนที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติในระดับ ปานกลางคือ รสชาติมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
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ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า
ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , สาขาที่จาํ หน่ายมีความสะดวกในการซื้ อมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , ความภักดีต่อตราสิ นค้ามี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , ในภาพรวมท่านมี
ความพึงพอใจ Pizza House มากน้อยเพียงใด แต่ความเป็ นที่รู้จกั ของตราสิ นค้า มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันจะมีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
ของ Pizza House ต่างกัน พบว่า เพศ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลกับ การตัด สิ น ใจ
ซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่ไม่แตกต่างกันอายุ ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่แตกต่างกัน สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน
ไม่มีอิทธิ พ ลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่ แตกต่างกัน ระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่
แตกต่ า งกัน ยกเว้น กล่ อ งบรรจุ ภ ัณ ฑ์แ ละในภาพรวมท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจ Pizza
House ที่ แตกต่า งกัน มี อิท ธิ พ ลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่
แตกต่า งกัน อาชี พที่ แตกต่า งกัน มีอิทธิ พลกับ การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza
House ที่แตกต่างกันอาชีพที่แตกต่างกัน ยกเว้น สาขาที่จาํ หน่ายมีความสะดวกในการ
ซื้ อ , ความเป็ นที่รู้จกั ของตราไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza
House ที่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ
Pizza House ที่แตกต่างกัน ยกเว้น กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
ของ Pizza House
สมมติฐ านการศึ กษาที่ 2 พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ต่า งกัน จะมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ไม่แตกต่างกันยกเว้นช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกัน
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สมมติฐานการศึกษาที่ 3 พบว่า ปั จจัยด้านอื่นๆที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อพิ ซ ซ่ า ของ Pizza House แตกต่า งกันยกเว้นรู ป ทรงของบรรจุ ภณ
ั ฑ์
(กล่ อ ง) เป็ นทรงสี่ เ หลี่ ย ม และความรู ้ สึ กภายหลั ง การรั บ ประทานอาหารที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ไม่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จํานวน 246 คน มีอายุ 20-23 ปี มีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ ในระดับ ปริ ญญาตรี 190 คน มี
อาชี พ นักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา จํานวน 228 คน และมีรายได้ต่อเดื อน ที่ 12,50118,000 บาท จํานวน 152 คน ปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ าพบว่าใน
ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ร ะดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ ปานกลางในเรื่ องความ
หลากหลายของรายการอาหาร , รู ปลักษณะของอาหาร , สี สันอาหาร , คุ ณค่าทาง
โภชนาการของแต่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งมี ระดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ น้อยคื อ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ของ
อาหารในด้านราคา กลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อยคือราคาของพิซซ่ า เมื่อ
เทียบกับคุ ณภาพ และมีระดับทัศนคติในระดับปานกลางในเรื่ องราคาสิ นค้าเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งในด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายกลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อยคือ
ความสะดวกในการหาซื้ อและ มีเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อในด้านการส่ งเสริ มการตลาด
กลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อย คือ การแจกคูปองหรื อบัตรส่ วนลด , การจัด
รายการอาหารชุดประหยัด และมีระดับทัศนคติในระดับปานกลางในเรื่ องรายการแลก
ซื้ อของสะสม , การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ปัจจัยด้านอื่นๆรสชาติ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
สาขา ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า (Brand Image) และความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand
Loyalty) ในด้า นรสชาติ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งมี ระดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ ปานกลางในเรื่ อ ง
รสชาติของอาหารและมี ระดับทัศนคติในระดับน้อยในเรื่ องความรู้สึกภายหลังการ
รับประทานอาหารในด้านกล่องบรรจุภณั ฑ์กลุ่มตัวอย่างมี ระดับทัศนคติในระดับปาน
กลางในเรื่ องรู ปทรงของบรรจุภณั ฑ์ (กล่อง) เป็ นทรงสี่ เหลี่ยม และมี ระดับทัศนคติใน
ระดับน้อยในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ในการเก็บรักษาคุณภาพของในด้าน
สาขากลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ น้อย ในเรื่ อ งจํา นวนสาขา ในด้า น
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ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ระดับทัศนคติในระดับน้อยในเรื่ องภาพลักษณ์
ของตราสิ นค้า ในด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ระดับทัศนคติใ น
ระดับปานกลางในเรื่ องโดยเฉลี่ยท่านรับประทานพิซซ่าบ่อยครั้งเพียงใด
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติ
ในระดับ ปานกลางคือ รสชาติมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มาก
น้อยเพียงใด , กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มาก
น้อยเพียงใด , สาขาที่จาํ หน่ายมีความสะดวกในการซื้ อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , ความภักดีต่อตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด,ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza
House มากน้อยเพียงใด แต่ความเป็ นที่รู้จกั ของตราสิ นค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซ
ซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะมีทศั นคติในระดับปานกลางเกือบ
ทุ ก ๆด้า น ปั จ จัย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื้ อ พิ ซ ซ่ า ปั จ จัย ด้า นอื่ น ๆในการ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ส่ วนใหญ่จะมี
ทัศนคติในระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุ ปข้อเสนอแนะสําหรับ เพื่อการวิจยั ใน
ครั้งต่อไปผูท้ าํ การวิจยั มีความเห็ นว่า ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเปรี ยบเทียบกับอาหาร
ชนิดอื่นๆหรื อเปรี ยบเทียบกับตราสิ นค้าอื่นๆ
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษา
วิชาทหารหญิงของศูนย์ การกําลังสํ ารอง
FACTORS THAT AFFECT MOTIVATION IN THE DECISION OF FEMALE
STUDENT TO BE RESERVE OFFICER TRAINING CORPS STUDENT OF
RESERVE AFFAIRS CENTER
วัชริ นทร์ มุทะสิ นธุ์ 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร 2
------------------------------------------บทคัดย่ อ
การวิ จยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ส่ ว น
บุคคล, ปั จจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์, ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหาร
หญิง และปั จจัยอื่นๆ กับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปี ที่ 1 - 5 ประจําปี การศึกษา
2554 ที่เข้ารับการฝึ ก ณ ศูนย์การกําลังสํารอง จํานวน 374 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย การใช้สถิติเชิงพรรณนา การ
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายข้อมูลโดยสรุ ป การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ( ANOVA F-test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม และวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชา
ทหารหญิง โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่1ศึกษา
อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล อาชี พบิดา
----------------------------------------------0

1

นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโท หลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สํ า หรั บ ผู ้บ ริ หาร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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และมารดาประกอบธุรกิจส่ วนตัว รายได้ครอบครัวต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-15,000
บาท ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ ระดับ ชั้น ปี การเรี ย นวิช าทหาร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง โดยระดับชั้นปี การเรี ยน
วิชาทหารที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชา
ทหารหญิงแตกต่างกัน ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ด้านสิ ทธิ ได้รับการ
ประดับยศ ด้านสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ. และปั จจัยอื่นๆ ด้าน
ค่านิ ยม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการช่ วยเหลื อสังคม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ : แรงจูงใจในการตัดสิ นใจ, นักศึกษาวิชาทหาร

Abstract

The objective of this research is to study the relation between personal
factor, program, the rules and regulation factor, the right of the female reserve
officer training corps student factors and other factors and motivation in the
decision of female student to be reserve officer training corps student. The research
samples were 374 female reserve officer training corps students who attended
academic training year 2554, from 1st year to 5th year students at the Reserve Affairs
Center. The questionnaires were used as the tool of data collection. The data
was analyzed via descriptive statistics which are frequency, percentage, mean and
standard deviation to describe and summarize overall data. Analysis of
variance(ANOVA F-test) was used for study the difference between independent
variables and dependent variable. Multiple regression analysis was used for data
analysis to find out and forecast factors that affect motivation in the decision of
female student to be reserve officer training corps student. Statistical
significance was set at 0.05.
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The results showed that most of the samples were the first year students
who were in high school students in government schools, and their parents are
independent business owner. Family income is ranged between 10,001 to 15,000
baht per month. Regarding motivation in the decision of female student to be
reserve officer training corps student, the personal factor which is the different class
of year is affect motivation in the decision differently. For the factors of the right of
receiving army rank, opportunity to study in the Royal Thai Army Nursing College,
and other factors which are values, environment and social assistance, are affecting
motivation in the decisions of female student to be reserve officer training corps
students and have statistical significant.
KEY WORD: MOTIVATION IN THE DECISION, RESERVE OFFICER
TRAINING CORPS STUDENT
บทนํา
ตามบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ “รั ฐ ต้ อ งพิ ท ั ก ษ์ รั ก ษาไว้ซ่ ึ งสถาบั น
พระมหากษัตริ ย ์ เอกราช อธิ ปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ และต้องจัดให้มี
กําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจําเป็ นและเพียงพอ เพื่อ
พิ ท ั ก ษ์ รั ก ษาเอกราช อธิ ป ไตยความมั่น คงของรั ฐ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ ” โดยแนวทางในการจัดเตรี ยมกําลังของ
กองทัพนั้น ได้บรรจุกาํ ลังพลประจําการตามโครงสร้ างของหน่ วยทหารต่างๆ เพื่อ
ปฏิ บตั ิ ภารกิ จในปั จจุ บนั ขณะเดี ยวกันก็ได้มีแผนจัดเตรี ยมกําลังพลสํารอง เพื่อให้
สามารถทําการระดมพลได้อย่างทันท่วงที หากต้องเผชิญกับสงครามในอนาคต ซึ่ ง
กําลังพลสํารองนั้นเป็ นผลผลิตจากการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) หรื อที่เรี ยกกันว่า
รด. กล่าวคือ นักศึกษาวิชาทหาร เมื่อสําเร็ จชั้นปี ที่ 3 จะได้รับการขึ้ นทะเบียนฯ นํา
ปลดเป็ นทหารกองหนุ น และได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ยศเป็ นกํา ลัง พลสํ า รองประเภท
นายทหารชั้นประทวน แต่หากสําเร็ จชั้นปี ที่ 5 จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็ นนายทหาร
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ชั้นสัญญาบัตร ซึ่งหลักสู ตรการฝึ กวิชาทหารมี 5 ชั้นปี แต่ละชั้นปี จะมีการฝึ กภาคปกติ
80 ช.ม. และการฝึ กภาคสนาม โดยมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(นรด.) เป็ นหน่วย
รับผิดชอบ แต่เดิมนั้นการฝึ กวิชาทหาร มีเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชาย เป้ าหมายเพื่อ
ผลิตเป็ นกําลังพลสํารองดังที่กล่าวข้างต้น ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นว่าการฝึ กวิชาทหาร
ไม่ควรจํากัดอยูเ่ ฉพาะนักเรี ยนชายเท่านั้น ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนหญิงได้มีโอกาส
เรี ยนด้วย จึงมีการแก้ไขกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทําระเบียบ
หลักสู ตรการฝึ กฯ เพื่อให้สามารถรับนักเรี ยนหญิงเข้าฝึ กวิชาทหารได้ โดยเริ่ มรั บ
สมัครนักศึกษาวิชาทหารหญิงตั้งแต่ปี 2528 เป็ นปี แรก และดําเนิ นการต่อเนื่องมาจน
ปั จจุบนั นักเรี ยนหญิงต่างให้ความสนใจ และนิยมเรี ยนวิชาทหารเป็ นจํานวนมาก ซึ่ ง
ยอดการรับสมัครและรายงานตัวในแต่ละปี การศึกษานั้น กองทัพบกอนุ มตั ิให้รับได้
ไม่เกิ น 316,000 คน โดยพิจารณาจากปั จจัยด้านงบประมาณ ขีดความสามารถของ
หน่ วยฝึ ก ความต้องการกําลังพลสํารองของกองทัพ และตามโครงการเสริ ม สร้ า ง
ระเบียบวินยั ห่างไกลยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งยอดดังกล่าวนั้นเป็ นยอด
รวมของนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง 5 ชั้นปี ทัว่ ประเทศ
ในการสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารเป็ นการกระทําด้วยความสมัครใจของ
นักเรี ยน ซึ่ งแต่ละคนอาจมีมูลเหตุแรงจูงใจที่แตกต่างกัน สําหรับนักศึกษาวิชาทหาร
ชายนั้น ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร บัญญัติว่าชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมี
หน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน จึงอาจเป็ นมูลเหตุหนึ่ งที่นกั ศึกษาวิชาทหาร
ชายเลือกช่ องทางในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของตนตามกฎหมาย ด้วยการสมัครเรี ยนวิชา
ทหาร แต่ ในส่ วนของนักศึ ก ษาวิชาทหารหญิง นั้น ไม่มีบ ทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่
นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหารหญิ ง จะสามารถใช้ สิ ท ธิ อ ัน พึ ง ได้ จ ากการเรี ยนวิ ช าทหาร
เหมื อ นกับ นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหารชาย แต่ มี ส ถิ ติ ก ารสมัค รเรี ย นในแต่ ล ะชั้น ปี อยู่ใ น
ระดับสู ง โดยเฉพาะการสมัครเรี ยนต่อในชั้นปี ที่ 4 มีสัดส่ วนที่สูงกว่านักศึกษาวิชา
ทหารชายมาก ในอีกประเด็นหนึ่งนักศึกษาวิชาทหารชาย กองทัพมีเป้ าหมายเพื่อผลิต
เป็ นกําลังพลสํารองประเภทผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งภายหลังจากที่ได้สาํ เร็ จการฝึ กวิชาทหาร
แล้ว จะต้องอยู่ในระบบกํา ลัง สํารองและเข้า รั บการเรี ย กพลตามแผนของกองทัพ
ดังนั้น การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการฝึ กของนักศึกษาวิชาทหารชาย จึงสามารถพัฒนา
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ได้อย่างสอดคล้องตามเป้ าหมายของระบบกําลังสํารอง แต่ในส่ วนของนักศึกษาวิชา
ทหารหญิง เมื่อสําเร็ จการฝึ กวิชาทหารแล้วไม่ตอ้ งอยูใ่ นระบบที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ
อีก ดังนั้น การรับรู ้ถึงเป้ าประสงค์หรื อความต้องการที่แท้จริ งของการสมัครเรี ยนวิชา
ทหาร ซึ่ งเหตุผลหรื อปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเรี ยนวิชาทหาร
ตามมุมมองของตัวนักศึกษาวิชาทหาร อาจมองเห็นคุณค่าในมิติที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการ
ฝึ กวิชาทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถนําความรู้ และประสบการณ์ไปใช้
ประโยชน์ ใ นการดํา เนิ นชี วิ ตได้อย่า งแท้จริ ง รวมทั้ง จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยที่
รับผิดชอบในการฝึ กวิชาทหารในการวางแผน กําหนดนโยบาย สร้างมาตรการจูงใจ
ปรับปรุ งระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นกั ศึกษาวิชาทหารหญิง สามารถมีส่วน
ร่ วมกับกองทัพในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้ตามที่คาดหวัง
และตั้งใจ ซึ่งจะส่ งผลให้ประเทศชาติมีความมัน่ คง และเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ กับ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหาร กับ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นๆ กับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
สมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ว ยระดับ ชั้น ปี การเรี ยนวิ ช าทหารระดับ
การศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ครอบครัวต่อเดือน
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
แตกต่างกัน
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2. ปั จ จัย หลัก สู ต ร ระเบี ย บ และกฎเกณฑ์ ประกอบด้ ว ย ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ การพัฒนาตนเอง ระเบียบวินยั และอุดมการณ์ ส่ งผลต่อแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
3. ปั จจัย สิ ท ธิ ของนัก ศึ ก ษาวิช าทหารหญิ ง ประกอบด้วย สิ ท ธิ ใ นการแต่ง
เครื่ องแบบ นศท. สิ ทธิ ได้รับการประดับ ยศ และสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย
พยาบาล ทบ. ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
4. ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ค่านิยม สภาพแวดล้อม และการ
ช่วยเหลือสังคม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ การวิจยั ครั้ งนี้ คือ นัก ศึกษาวิชาทหารหญิ ง
ชั้นปี ที่ 1-5 ประจําปี การศึกษา 2554 ที่เข้ารับการฝึ ก ณ ศูนย์การกําลังสํารอง กรุ งเทพฯ
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ประกอบด้วย ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร ระดับ
การศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ครอบครัวต่อเดือน
2. ปัจจัยหลักสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย ความรู้และประสบการณ์
การพัฒนาตนเอง ระเบียบวินยั และอุดมการณ์
3. ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ประกอบด้วย สิ ทธิ ในการแต่ง
เครื่ องแบบ นศท. สิ ท ธิ ได้รับ การประดับ ยศและสิ ท ธิ เพิ่ม โอกาสสอบเข้า วิท ยาลัย
พยาบาล ทบ.
4. ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ค่านิยม สภาพแวดล้อม และการ
ช่วยเหลือสังคม
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
- ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร
- ระดับการศึกษา
- ประเภทสถานศึกษา
- อาชีพบิดา
- อาชีพมารดา
- รายได้ครอบครัวต่อเดือน
ปั จจัยหลักสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์
- ความรู ้และประสบการณ์
- การพัฒนาตนเอง
- ระเบียบวินยั
- อุดมการณ์
ปั จจัยสิ ทธิของนักศึกษาวิชาทหารหญิง

แรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ น
นักศึกษาวิชาทหาร
หญิง

- สิ ทธิในการแต่งเครื่ องแบบ นศท.
- สิ ทธิได้รับการประดับยศ
- สิ ทธิเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย
พยาบาล ทบ.
ปั จจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณ์
- ค่านิยม
- สภาพแวดล้อม
- การช่วยเหลือสังคม
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษา
วิชาทหารหญิง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และกําหนดนโยบายในการรับ
สมัครนักศึกษาวิชาทหารหญิง
2. ทราบปั จจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กนักศึกษา วิชาทหารหญิง
3. ทราบปัจจัยสิ ทธิของนักศึกษาวิชาทหาร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
สมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งสิ ทธิ ของ
นักศึกษาวิชาทหารหญิง
4. ทราบปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ค่านิยม สภาพแวดล้อม และ
การช่วยเหลือสังคม ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
หญิง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารหญิง
5. ทราบแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง เพื่อนํา
ไปใช้ในการวางแผน กําหนดนโยบาย และสร้างมาตรการแรงจูงใจ
วิธีดําเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรคือ นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปี ที่ 1-5
ประจําปี การศึกษา 2554 ที่เข้ารับการฝึ ก ณ ศูนย์การกําลังสํารอง จํานวน 5,724 คน
โดยใช้สูตรคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) n = N / 1 + N(e2)
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % (α = 0.05) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 374 คน ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งโควตานักศึกษาวิชาทหาร
หญิงชั้นปี ที่ 1-5 แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม แล้วทําการกําหนดสัดส่ วน และกระจายไปยัง
แต่ละกองร้อยตามจํานวนโดยเป็ นการกระจายแบบสะดวก
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานF-test
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)
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ผลการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นนักศึกษาวิชา
ทหาร ชั้นปี ที่ 1 จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.41 ศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.86 ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล
จํานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.05 อาชี พบิดาประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 120
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.09 อาชีพมารดาประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 128 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.22 และรายได้ครอบครัวต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-15,000 บาท จํานวน
92 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.60
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลซึ่ งประกอบด้ว ย
ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร ระดับการศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพ
มารดา และรายได้ครอบครัวต่อเดื อน มีเพีย งปั จจัย ระดับ ชั้นปี การเรี ย นวิชาทหาร
เท่านั้น ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์
ซึ่ งประกอบด้วย ด้านความรู้และประสบการณ์ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านระเบี ยบ
วินยั และด้านอุดมการณ์ ไม่มีปัจจัยด้านใดส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัคร
เป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ซึ่งประกอบด้วย ด้านสิ ทธิ ในการแต่งเครื่ องแบบ นศท. ด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ
และด้า นสิ ท ธิ เพิ่ม โอกาสสอบเข้า วิท ยาลัยพยาบาล ทบ. มี เพีย ง 2 ด้า นที่ ส่ ง ผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ และด้านสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้า
วิทยาลัยพยาบาล ทบ.
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ปัจจัยอื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์
ด้านค่านิยม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือสังคม มีเพียง 3 ด้านที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านค่านิ ยม สภาพแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือสังคม
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร
F-Test
0.04
ตอบรับ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.37
ปฏิเสธ
ประเภทสถานศึกษา
F-Test
0.63
ปฏิเสธ
อาชีพบิดา
F-Test
0.36
ปฏิเสธ
อาชีพมารดา
F-Test
0.72
ปฏิเสธ
รายได้ครอบครัวต่อเดือน
F-Test
0.20
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์
ความรู ้และประสบการณ์
MRA
0.703
ปฏิเสธ
การพัฒนาตนเอง
MRA
0.543
ปฏิเสธ
ระเบียบวินยั
MRA
0.775
ปฏิเสธ
อุดมการณ์
MRA
0.330
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสิ ทธิของนักศึกษาวิชาทหารหญิง
สิ ทธิ ในการแต่งเครื่ องแบบ นศท.
MRA
0.842
ปฏิเสธ
สิ ทธิ ได้รับการประดับยศ
MRA
0.000
ตอบรับ
สิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าพยาบาล ทบ. MRA
0.000
ตอบรับ
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์
MRA
0.486
ปฏิเสธ
ค่านิยม
MRA
0.002
ตอบรับ
สภาพแวดล้อม
MRA
0.001
ตอบรับ
การช่วยเหลือสังคม
MRA
0.018
ตอบรับ
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ตารางแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทีม่ ีค่าสั มประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ และนัยสํ าคัญของตัวแปรทีอ่ ยู่ในสมการพยากรณ์ Enter
ตัวแปร
ค่าคงที่
ปัจจัยหลักสู ตร ระเบียบและกฎเกณฑ์
-ความรู ้และประสบการณ์
-การพัฒนาตนเอง
-ระเบียบวินัย
-อุดมการณ์
ปัจจัยสิ ทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
-สิ ทธิในการแต่งเครื่ องแบบ นศท.
-สิ ทธิได้รับการประดับยศ
-สิ ทธิเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย
พยาบาล ทบ.
ปัจจัยอื่นๆ
-ภาพลักษณ์
-ค่านิยม
-สภาพแวดล้อม
-การช่วยเหลือสังคม

Unstandardized
Coeffients
B
Std.Error
1.458
.366

Standardized
Coeffients
Beta

t

sig

3.987

.000

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

-.017
.029
-.013
.049

.045
.047
.044
.050

-.023
.038
-.017
.057

-3.81
.609
-.287
.975

.703
.543
.775
.330

.403
.365
.414
.417

2.479
2.740
2.415
2.397

.012
.221

.061
.056

.013
.229

.199
3.984

.842
.000*

.327
.425

3.061
2.350

.113

.025

.200

4.463

.000*

.699

1.430

-.050
.164
.117
.110

.072
.053
.034
.046

-.053
.196
.170
.131

-.697
3.080
3.468
2.382

.486
.002*
.001*
.018*

.242
.347
.587
.465

4.136
2.882
1.704
2.150

(* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 )
สมการพยากรณ์แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
Y
= 1.458 + .221 X 1 + .113 X 2 + 0164 X 3 + .117 X 4 + .110 X 5
Y หมายถึง ระดับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชา
ทหารหญิง
X 1 หมายถึง ปั จจัยด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ
X 2 หมายถึง ปั จจัยด้านสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ.
X 3 หมายถึง ปั จจัยด้านค่านิยม
X 4 หมายถึง ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
X 5 หมายถึง ปั จจัยด้านด้านการช่วยเหลือสังคม
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อภิปรายผล
จากการวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการตัด สิ น ใจสมัค รเป็ น
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ของศูนย์การกําลังสํารอง สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตาม
สมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร ส่ งผลต่อแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง โดยระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหารที่
แตกต่างกันของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ น
นักศึกษาวิชาทหารหญิงแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
นักศึกษาวิชาทหารหญิงแต่ละชั้นปี จะได้รับการฝึ กสอนทั้งภาคปกติและภาคสนาม
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิแตกต่างกัน ซึ่ งจะส่ งผลให้การรับรู้ของนักศึกษา
วิชาทหารหญิ งแต่ล ะชั้นปี แตกต่างกันด้วย หากเป็ นการรั บรู้ ด้า นบวกก็จะเป็ นการ
สร้างแรงจูงใจและส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
หญิงในเชิ งบวก แต่หากเป็ นการรับรู ้ ดา้ นลบก็จะส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
สมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิงในเชิงลบ
ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ ส่ งผล
ต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน(t) เป็ นบวก แสดงให้
เห็ นว่าปั จจัย ดัง กล่า วส่ ง ผลในทิ ศ ทางเดี ย วกับแรงจู งใจในการตัดสิ นใจสมัค รเป็ น
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็ จการฝึ กวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 5
แล้ว จะได้รั บ การประดับ ยศเป็ นว่า ที่ ร้ อ ยตรี สามารถใช้ย ศนํา หน้า ชื่ อ และแต่ ง
เครื่ องแบบทหารกองหนุ นร่ วมพิธีในโอกาสต่างๆ ได้ รวมถึงหน่ วยบัญชาการรักษา
ดินแดน ได้ประกอบพิธีประดับยศร้อยตรี ให้กบั ผูส้ ําเร็ จการฝึ กวิชาทหารชั้นปี ที่ 5 ทัว่
ประเทศ เป็ นประจําทุกปี ซึ่ งในพิธีดงั กล่าวได้เชิญผูบ้ ญั ชาการทหารบก เป็ นประธาน
และมีผบู้ งั คับบัญชาระดับสู งของกองทัพบกร่ วมพิธี นับว่าเป็ นพิธีที่เป็ นเกียรติ และ
สร้ า งความภาคภู มิใ จแก่ ผูไ้ ด้รับ การประดับ ยศ และครอบครั ว กล่ า วโดยสรุ ป ผูท้ ี่
สํา เร็ จ การฝึ กวิช าทหาร และได้รั บ การประดับ ยศ จะรู้ สึ ก ภาคภูมิ ใ จ มี เกี ย รติ และ
ศักดิ์ศรี เป็ นที่ยอมรับ และชื่นชมจากสังคม
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ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ด้านสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย
พยาบาล ทบ. ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน(t)
เป็ นบวก แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัย ดัง กล่ า วส่ ง ผลในทิ ศ ทางเดี ย วกับ แรงจู ง ใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ การมีอาชี พที่สามารถสร้างรายได้
เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของความสําเร็ จในชีวิต ซึ่ ง
การจัดสรรโควตาสอบเข้าเรี ยนวิทยาลัยพยาบาล ทบ. ให้กบั ผูส้ ําเร็ จการฝึ กวิชาทหาร
เป็ นการเพิ่มโอกาสของผูส้ ําเร็ จการฝึ กวิชาทหารในการสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ.
ให้มากขึ้น และอาชีพพยาบาลถือเป็ นอาชี พที่มีความมัน่ คง และเป็ นอาชีพที่เป็ นความ
ปรารถนาของเยาวชนหญิงอาชีพหนึ่ง
ปั จจัยอื่นๆ ด้านค่านิยม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษา
วิช าทหารหญิ ง อย่างมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และมี ค่า สถิ ติที่ใ ช้ใ นการ
ทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่ งผลในทิศทางเดียวกับ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ การฝึ กวิชาทหาร
เป็ นค่านิยมของนักเรี ยน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปของสังคมไทย ที่มีความเชื่ อว่าการ
ฝึ กวิชาทหาร จะช่วยหล่อหลอมให้เป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั มีความเป็ นผูน้ าํ เป็ นสิ่ งที่ มี
คุณค่า ถูกต้องเหมาะสม และดีงามควรปฏิบตั ิ รวมถึงการมีความชื่ นชมและศรัทธาต่อ
อาชี พ ทหาร โดยเฉพาะการเชื่ อ ว่า การเรี ย นวิช าทหาร จะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ป ระสบ
ความสําเร็ จในชี วิต และมีชื่อเสี ยงในสังคม ค่านิ ยมดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ปั จจัยอื่นๆ ด้านสภาพแวดล้อม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ น
นักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมุ ติฐาน (t) เป็ นบวก แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยดังกล่าวส่ งผลในทิศทาง
เดียวกับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม เป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบๆ ตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งสิ่ งที่มีชีวิต และไม่มี
ชีวิต รวมทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม โดยเฉพาะการเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร ทํา
ให้มีเพื่อนมากขึ้น เนื่ องจากกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของนักศึกษาวิชาทหาร สร้าง
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โอกาสให้ ไ ด้รู้ จ ัก เพื่ อนต่ า งห้ องเรี ย น และต่ า งสถานศึ ก ษา รวมถึ ง การได้ร่ วมทํา
กิจกรรมที่ชื่นชอบ สภาพแวดล้อมจึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
สมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ปั จจัยอื่นๆ ด้านการช่วยเหลือสังคม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัคร
เป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าปั จจัยดังกล่าวส่ งผลในทิศทาง
เดี ยวกับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ การเป็ น
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ทํา ให้ เ พิ่ ม โอกาสการมี ส่ ว นร่ วมทํา กิ จ กรรมการบํา เพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ การพัฒนาสัง คม และกิ จกรรมการกุศ ลต่า งๆ มากขึ้ น ซึ่ งมี ท้ งั
กิ จกรรมตามหลักสู ตร และกิ จกรรมตามสถานการณ์ ที่ตอ้ งการการรวมพลังในการ
ดําเนิ นการ ซึ่ งกิจกรรมช่วยเหลื อสังคมเหล่านี้ เป็ นกิจกรรมที่นกั ศึกษาวิชาทหารส่ วน
ใหญ่ ชื่ น ชอบ และมี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สาธารณะ ปั จ จัย ด้า นการ
ช่วยเหลือสังคม จึงเป็ นปั จจัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจแก่นกั ศึกษาวิชาทหารหญิง
บทสรุป/สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อแรงจู ง ใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ น
นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหารหญิ ง ของศู น ย์ก ารกํา ลัง สํา รอง มี ข ้อ ค้น พบที่ ส ามารถนํา ไป
พยากรณ์ ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
หญิ งในอนาคตได้ 6 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร
ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ และสิ ทธิ เพิ่ม
โอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ. และปั จจัยอื่นๆ ด้านค่านิยม สภาพแวดล้อม และ
การช่ วยเหลื อ สั ง คม ดัง นั้น หน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบการฝึ กวิช าทหาร อาจต้องให้
ความสําคัญกับปั จจัยดังกล่าว เพื่อนําไปวางแผนและกําหนดนโยบายสําหรับการฝึ ก
วิ ช าทหาร ซึ่ งเป็ นการดํา เนิ น การที่ ต รงกับ ความต้อ งการ เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจแก่
นักศึกษาวิชาทหาร อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กวิชาทหาร และควร
พัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน
การสอน การจัดการสอน ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรี ยน รวมทั้งควรส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมการช่วยเหลื อสังคม ที่ เกิดคุ ณค่าทางจิตใจต่อนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจน
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ควรประชาสัมพันธ์สิทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารให้ทราบอย่างทัว่ ถึง และประกอบพิธี
เกี่ ย วกับสิ ทธิ ให้เกิ ดความประทับใจ ภาคภูมิใ จ เช่ น พิธีป ระดับ ยศร้ อยตรี เป็ นต้น
รวมถึงควรพัฒนากระบวนการและขั้นตอนของสิ ทธิ ต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ งต่อไป ควรมีการศึ กษาวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง โดยขยายกลุ่มประชากร
เป็ นนั ก เรี ยนวัย ก่ อ นการสมัค รเรี ยนวิ ช าทหาร หรื อมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลการวิจยั ซึ่ งจะทําให้ได้ขอ้ มูลสําหรับวางแผนและกําหนดนโยบายที่
สอดคล้องต่อเนื่ องกัน อย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่ก่อนการตัดสิ นใจสมัคร ระหว่างที่เป็ น
นักศึกษาวิชาทหาร จนกระทัง่ สําเร็ จการฝึ กวิชาทหาร และควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิ ง
คุ ณ ภาพด้ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ค ํา ตอบเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ที่
การศึกษาเชิงปริ มาณไม่สามารถทําได้ชดั เจน เช่น ความรู ้สึกทางด้านจิตใจ เป็ นต้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
FACTORS AFFECTING THE COOPERATIVE OF EMPLOYEES
THANACHART BANK
ชุมนุมพร วิทยนคร 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
________________________________________________
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
ผลต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาปั จจัย
ด้า นประสบการณ์ ใ นการทํา งานที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความร่ ว มมื อ ของพนัก งาน
ธนาคารธนชาต จํา กัด (มหาชน) (3) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้า นการรั บ รู ้ ข่ า วสารที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นพนักงานของธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test,
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนพนักงาน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุงานอยูร่ ะหว่าง 6 - 10 ปี
ตําแหน่งงานปฏิบตั ิการ

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์ที่ปรึ กษา โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1
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ผลการวิจัย พบว่ า
1. ปั จจัย ส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศที่แตกต่า งกันไม่ มี ผลต่ อความร่ วมมื อของ
พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) แต่อายุงาน, ตําแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
2. ปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญ
ต่อองค์กร, ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร, ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่ วมงานและองค์กร , ความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายขององค์กร, ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์กร มี ค วามสัม พันธ์ต่อความร่ วมมื อของพนัก งานธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปั จจัย การจัดการด้า นการรั บ รู้ ข่าวสารองค์กร มี ค วามสัม พันธ์ต่อความ
ร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ความร่ วมมือ, ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ABSTRACT
This study aimed to study (1) the difference of personal factors that
influence satisfaction in the performance of the employees Tanachat Bank (2)
Factors experienced in working of the employees Tanachat Bank (3) Factor
perception. In behavior perception. Factors that influence the cooperation of the
employees Tanachat Bank
The sample used in this research was an employee Tanachat Bank of the
400 people. The research tools used is the questionnaire and Data were analyzed by
using Statistical Packet for the Social Sciences. The statistics used to analysis data is
frequency, percent, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, One Way ANOVA and
Multiple Regression Analysis (MRA) a significance level of 0.05.
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The results showed that the sample is representative of the employees of the
Tanachat Bank. Most are female, position operating, work experience lower 5 years
between 6 to 10years
1. The research results found that.Personal factors including sex, that
Different not influence satisfaction in the cooperation of the employees Tanachat
Bank but position operating, work experience that different influence satisfaction in
the cooperation of the employees Tanachat Bank
2. Factors experienced in working of the employees Tanachat Bank.
Influence satisfaction in the cooperation of the employees Tanachat Bank.
Statistically significant at the level 0.05.
3. Factor perception. In behavior perception. Factors that influence the
cooperation of the employees Tanachat Bank. influence satisfaction in the
cooperation of the employees Tanachat Bank. Statistically significant at the level
0.05.
KEYWORD: COOPERATIVE, TANACHAT BANK
บทนํา
การแข่งขันของภาคธุ รกิจทางการเงินมีความรุ นแรงมากขึ้น ทั้งจาก
ผูป้ ระกอบการรายเดิมและผูป้ ระกอบการรายใหม่รวมทั้งธุ รกิจ Non Bank ที่ต่างปรับ
องค์กรให้มีความแข็งแกร่ งที่พร้อมจะรักษาฐานลูกค้าเดิมและช่วงชิ งลูกค้าใหม่อย่าง
เต็มที่ โดยสถาบันการเงิ นต้องเสนอขายบริ การที่มีคุณภาพ ในขณะที่ผูบ้ ริ โภคจะมี
อํา นาจในการต่ อ รองมากขึ้ น ทํา ให้ ก ารบริ หารจัด การมี ค วามยากลํา บากและ
สลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นธนาคารและสถาบันทางการเงินต่างๆ ต่างปรับกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างผลกําไรให้กบั ตนเองอย่างสู งสุ ด
ซึ่ งการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆภายในองค์การต้องอาศัยความร่ วมมือจากพนักงานใน
องค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่วางไว้ นั้นคือผลประกอบการ
ที่มีกาํ ไรสู งสุ ด
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ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) เดิมเป็ นสถาบันการเงินชื่อ บริ ษทั เงินทุน
เอกชาต จํากัด(มหาชน)ที่มีธุรกิจการเช่าซื้อรถยนต์เป็ นธุรกิจหลัก จนกระทัง่ กลายเป็ น
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จากการแข่งขันที่
รุ นแรงของธุ รกิ จทางการเงิ นของธนาคารพาณิ ช ย์และสถาบันการเงิ นต่างๆ ทําให้
ธนาคารได้มุ่งเน้นการวางรากฐานที่แข็งแกร่ ง อาทิ การฝึ กอบรม การพัฒนาบุคลากร
การปรั บปรุ งสาขา การปรับโครงสร้ า งระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ กระบวนการ
ให้บริ การและการทํางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมตอบสนองทุกความ
ต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่ ความแข็งแกร่ ง
และการประสานประโยชน์ร่วมกัน จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู้ ิจยั มี
ความสนใจอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะทํา การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความร่ ว มมื อ ของ
พนักงาน ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธน
ชาต จํากัด (มหาชน)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นประสบการณ์ ใ นการทํา งานความรู ้ สึ กว่ า ตนมี
ความสําคัญต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร ทัศนคติที่ดี
ต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร ความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายขององค์กร ความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วน
หนึ่ งขององค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของ
พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ประโยชน์ ของการวิจัยทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
จากการศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคาร
ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ” ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรต่าง ๆ ดังนี้
1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทราบถึงระดับความร่ วมมือของพนักงาน
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2. ธนาคารธนชาต จํา กัด (มหาชน) สามารถนํา สร้ า งปั จจัย ต่า งๆ ที่ ท าํ ให้
พนักงานมีความร่ วมมื อในการทํางานเพื่อสร้างความแข็งแกร่ งในภาคธุ รกิ จการเงิ น
การธนาคาร
3. สามารถนําข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์ และ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานเพื่อสร้ างความร่ วมมือให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ
สู งสุ ด
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ ง ประกอบ เพศ อายุงาน ตําแหน่งงาน ที่แตกต่าง
กันมีต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2. ปั จจัยด้านประสบการณ์ ในการทํางาน ประกอบด้วย ความรู้ สึกว่าตน มี
ความสําคัญต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร ทัศนคติที่ดี
ต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร ความเชื่อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายขององค์กร ความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์กร ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน)
3. ปั จจัยด้านการรับรู้ ข่าวสารที่แตกต่างกันมี ความสัมพันต่อความร่ วมมื อ
ของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
• เพศ
• อายุงาน
• ตําแหน่ง
ปัจจัยด้ านประสบการณ์ การทํางาน
• ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญกับ
องค์กร
• ความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร
• ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานและ
องค์กร
• ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร
• ความภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ง
ขององค์กร
• ด้านช่องทางในการให้บริ การ

ANOVA
ตัวแปรตาม

MRA

ความร่ วมมือของ
พนักงานธนาคาร
ธนชาต จํากัด

MRA

ปัจจัยด้ านการรับรู้ ข่าวสาร
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กุสุมา จ้อยช้างเนียม (2547) ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
สํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย 2) ศึกษาเปรี ยบเทียบ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ ก รไทย ตาม
ปั จจัยส่ วนบุ คคล 3) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูง ใจในการทํางานของ
พนัก งานสํ า นัก งานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ ก รไทย ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนัก งาน
สํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย มีแรงจูงใจในการทํางานอยูใ่ นระดับสู ง และ
มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านงานอันเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใน
การทํางานอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมีความแตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบตามอายุ อายุงานและรายได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บตามเพศ สถานภาพสมรส และระดับ การศึ ก ษา พบว่า ไม่ มี ค วาม
แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านงาน 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงในการทํางาน ด้านสัมพันธภาพในการทํางาน ด้านความพึงพอใจใน
รายได้และสวัสดิ การ และด้า นสภาพแวดล้อมในการทํา งาน มีความสัม พันธ์ใ น
ทางบวกกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานใหญ่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05งานของพนักงานบริ ษทั ไม่แตกต่าง
สุ รั ต น์ จี คู ต ระกู ล (2550)ศึ ก ษาเรื่ อง “แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงาน: กรณี ศึกษาธนาคารพาณิ ชย์ไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน และศึ ก ษาลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ผลการวิจยั พบว่า
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมของพนักงานธนาคารพาณิ ชย์ไทยในเขต
กรุ งเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 9ด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยมากสุ ด ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ย 3.59 ส่ วน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด คือ 2.80 และมีค่าอยูใ่ นระดับสู ง 2 ด้าน
คือ ด้านความสําเร็ จในงานมีค่าเฉลี่ ย 3.91 ด้านความมัน่ คงปลอดภัยมีค่าเฉลี่ ย 3.71
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และพนัก งานธนาคารพาณิ ช ย์ไ ทยที่ มี ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ด้า นอายุ ด้า นสัง กัด
ธนาคาร ด้านระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน และด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิ บ ัติ ง านแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ วนปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ ด้า นเพศ ด้า นตํา แหน่ ง งาน และระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่า งกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
อัจ จิ ม า หอมระรื่ น (2552) ได้ศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ อ งความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัดผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี มีระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและมีระยะเวลาการ
ปฏิ บตั ิ งานตํ่ากว่า 5 ปี ผลการวิจยั พบว่า (1) พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลาง 6
ด้า น คื อ ด้า นความมั่น คงในการทํา งาน, ด้า นนโยบายและการบริ ห าร, ด้า นการ
ปกครองบังคับบัญชา, ด้านสวัสดิ การ, ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้าน
ค่าตอบแทน(2) ปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ส่ ว นจํา แนกตามเพศ, อายุ และระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
วิธีดําเนินการศึกษา
1. การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดย
ดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
2. ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คือพนัก งานของธนาคารธนชาติ จํากัด
(มหาชน) สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) การ
กําหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) โดยสุ่ มตัวอย่างจากพนักงาน จํานวน
400 คน จากนั้ น ใช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งโดยไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non-Probability
Sampling) โดยวิธีแบบสะดวกแจกแบบสอบถามไปยังสาขาต่างๆ อย่างทัว่ ถึง
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3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบ
สอบถาม ลั ก ษณะตรวจสอบรายการ (check-list) มี ข ้ อ คํ า ถามจํ า นวน 3 ข้ อ
ประกอบด้วย เพศ อายุงาน และ ตําแหน่งงาน เป็ นคําถามปลายปิ ด (closed ended
question) แบบให้ผตู ้ อบเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํา งาน
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํ ตอบให้
เลือก 11ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10เป็ นคําถามเชิงบวกโดยมีขอ้ คําถามเกี่ยวกับ
การ จํานวน 30 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับปั จจัย ด้า นการรั บรู้ ข่า วสาร ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํ ตอบให้เลื อก 11
ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10 เป็ นคําถามเชิงบวก โดยมีขอ้ คําถาม จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธน
ชาติจาํ กัด(มหาชน)ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(rating
scale) มีคาํ ตอบให้เลือก 11ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10 เป็ นคําถามเชิงบวก โดยมี
ข้อคําถาม จํานวน 5 ข้อ
การสร้างเครื่ องมือ
1. ผูว้ ิจยั ทํา การศึ กษาทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อใช้เป็ นข้อมู ล
อ้างอิงประกอบงานวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ผูว้ จิ ยั ทําการการสร้างแบบสอบถามจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจาก
กรอบแนวความคิดที่ได้กาํ หนดไว้
3. ผูว้ ิจยั ทําการทดสอบแบบสอบถามที่สร้ า งขึ้ น โดยทําการสุ่ ม สํารวจกับ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุ ด และนําผลได้ไปวิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดย
ใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์
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4. ผูว้ ิจยั ทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือพนักงาน
ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แหล่ ง ข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary data) ผูว้ ิจยั เก็บ รวบรวมข้อมูล จาก
เอกสารอ้างอิง บทความในวารสาร อินเตอร์ เน็ต และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ
ซึ่ ง เป็ นการเก็ บข้อมู ลขึ้ นมาใหม่ตามกลุ่ม ประชากรที่ก าํ หนด จํานวน 400 คนโดย
ได้รับความร่ วมมือจากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์ และสรุ ปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลภายหลังจากที่ได้ทาํ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจํา นวน 400 ตัว อย่า งมาลงรหัส ข้อ มู ล และ
วิเคราะห์ตวั แปรต่างๆตามวัตถุประสงค์โดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
1. วิเ คราะห์ ล ัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยการทดสอบใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
บรรยาย(descriptive
statistics)ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (frequency)และค่ า ร้ อ ยละ
(percent)เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะกลุ่มตัวอย่างและเปรี ยบเทียบข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํางานและปั จจัยด้านข้อมูล
ข่า วสาร โดยการทดสอบใช้สถิ ติเชิ ง บรรยาย (descriptive statistics) ค่า ร้ อยละ
(percent),ค่าเฉลี่ ย (mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)เพื่อ
บรรยายคุณลักษณะของความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปั จจัยด้านต่างๆ ว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือหรื อไม่
3. วิเคราะห์ ลกั ษณะปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยเพศ, อายุงาน , ตําแหน่งงาน โดยการทดสอบใช้สถิติเชิ ง
อ้างอิง (inferential statistic) คือt-Test, F-Test และ One Way ANOVA (Post Hoc
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

239
Multiple Comparisons Scheffe) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความร่ วมมือหรื อไม่
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํางาน และปั จจัยด้านการ
รับรู้ข่าวสาร โดยการทดสอบใช้สถิติเชิ งอ้างอิง (inferential statistic) ใช้คือ Multiple
Regression Analysis (MRA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05เพื่อศึกษาปั จจัยด้านต่าง ๆ ของ
การปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือ หรื อไม่
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
ค่า
ผลการ
นัยสําคัญ
ทดสอบ
สมมติฐานที่ 1ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.415
ปฏิเสธ
อายุงาน
F-Test
0.000
ยอมรับ
ตําแหน่ง
F-Test
0.042
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2ด้านประสบการณ์การทํางาน
ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญ
F-Test
0.000
ยอมรับ
ต่อองค์กร
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง F-Test
0.000
ยอมรับ
จากองค์กร
ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานและ
F-Test
0.000
ยอมรับ
องค์กร
ความเชื่อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายของ F-Test
0.000
ยอมรับ
องค์กร
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
F-Test
0.000
ยอมรับ
เพื่อประโยชน์ขององค์กร
ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ง
F-Test
0.000
ยอมรับ
ขององค์กร
1
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สมมติฐานที่ 3ด้านปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสาร
พฤติกรรมการรับรู ้ข่าวสาร
F-Test

0.000

ยอมรับ

ตารางที่ แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พล
ต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด มหาชน
ตัวแปรทํานาย
ค่าคงที่
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ
การชี้แจงจากการประชุม
ค่าคงที่
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ
การชี้แจงจากการประชุม
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
ค่าคงที่
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ
การชี้แจงจากการประชุม
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
พอใจในสวัสดิการเช่นค่า
เดินทาง ค่าปฏิบตั ิงานนอก
เวลา ค่าที่พกั โบนัส
ค่าคงที่
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ

ค่ าสั มประสิ ทธิ์

T

Sig.

0.700

13.663
19.480

0.000*
0.000*

2.535
0.442

0.522

8.719
11.939

0.000*
0.000*

0.279

0.287

6.555

0.000*

1.669
0.413

0.488

5.328
11.563

0.000*
0.000*

0.251

0.258

6.113

0.000*

0.157

0.205

6.025

0.000*

0.504

5.362
11.949

0.000*
0.000*

b0
3.544
0.593

1.664
0.427

β0
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การชี้แจงจากการประชุม
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
0.235
0.241
5.726
0.000*
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
พอใจในสวัสดิการเช่นค่า
0.138
0.180
5.174
0.000*
เดินทาง ค่าปฏิบตั ิงานนอก
เวลา ค่าที่พกั โบนัส
อายุงาน
0.075
0.099
2.933
0.004*
ค่าคงที่
1.350
4.097
0.000*
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ
0.408
0.483
11.333
0.000*
การชี้แจงจากการประชุม
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
0.240
0.247
5.900
0.000*
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
พอใจในสวัสดิการเช่นค่า
0.124
0.162
4.605
0.000*
เดินทาง ค่าปฏิบตั ิงานนอก
เวลา ค่าที่พกั โบนัส
อายุงาน
0.089
0.118
3.432
0.001*
ทํางานนอกเวลางานได้โดย
0.062
0.092
2.685
0.008*
ไม่รับค่าตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณระหว่า งความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ
จํากัด มหาชน กับตัวแปรอิสระ 35 ตัวแปร โดยใช้การคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอนเข้า
สู่ สมการทีละปั จจัย พบว่า มีตวั แปรอิสระเพียง 5 ตัวแปรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์เชิ ง
เส้นตรงกับความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด มหาชนโดยตัวแปรอิสระ
กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด
มหาชนร้อยละ 59.1และสามารถอธิ บายผลสัมฤทธิ์ ความร่ วมมือของพนักงานธนาคาร
ธนชาติ จํากัด มหาชนได้ร้อยละ 59.6 (R2 = 0.596)จากการพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์
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การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญให้แก่ตวั แปรที่มีผลต่อ
ความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด มหาชน ได้แก่ปฏิบตั ิตามนโยบายที่
ได้รับการชี้ แจงจากการประชุ ม, ได้รับข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตั ิงานขององค์กร,
พอใจในสวัสดิ การเช่ นค่าเดินทาง ค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลา ค่าที่พกั โบนัส, อายุงาน
และ ทํางานนอกเวลางานได้โดยไม่รับค่าตอบแทนมีค่า Beta เท่ากับ0.408, 0.240,
0.124, 0.089 และ0.062จากผลการวิเคราะห์ได้สมการถดถอยพหุ คูณ เพื่อพยากรณ์
ความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด มหาชนเป็ นดังนี้
ความร่ วมมือ (Y) = 1.350 + 0.41(ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับการชี้แจงจาก
การประชุม)+0.24(ได้รับข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตั ิงานขององค์กร)+ 0.12(พอใจใน
สวัส ดิ ก ารเช่ นค่า เดิ นทาง ค่ า ปฏิ บ ตั ิ ง านนอกเวลา ค่า ที่ พ กั โบนัส )+0.09(อายุง าน)
+0.06(ทํางานนอกเวลางานได้โดยไม่รับค่าตอบแทน)
สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
- ปั จจัย ส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศที่ แตกต่า งกันไม่มี ผลต่ อความร่ วมมื อของ
พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) แต่อายุงาน, ตําแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีความ
ผลต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญ
ต่อองค์กร, ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร,ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่ วมงานและองค์กร, ความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายขององค์กร, ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์กร มี ค วามสัม พันธ์ ต่อความร่ วมมื อของพนัก งานธนาคารธนชาติ จํากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ปั จจัย การจัดการด้า นการรั บ รู้ ข่าวสารองค์กร มี ค วามสัม พันธ์ต่อความ
ร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคล เกี่ยวกับตําแหน่งงาน และอายุงาน มีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือ
ต่อองค์กร อาจแสดงให้เห็นว่า ตําแหน่ง มีส่วนสําคัญในการจูงใจพนักงานให้มีความ
ร่ วมมือกับ ธนาคาร และอายุง านอาจแสดงให้เห็ นว่า ถ้ามี อายุง านมากก็จะมีค วาม
ผูกพันและเต็มใจร่ วมมือกับองค์กร
2. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ปัจจัยด้านประสบการณ์การทํางานและปั จจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร ต่างก็เป็ นสิ่ งสําคัญ
ที่แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของพนักงาน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาซํ้าในเรื่ องนี้ และติดตามผลเป็ นระยะเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มี
ความทันสมัยตรงตามความต้องการของพนักงานที่มาจากธนาคารนครหลวงไทยก่อน
ควบรวมกับพนัก งานธนาคารธนชาต ว่ามี ความแตกต่างกันอย่างไร เป็ นเรื่ องของ
ความรู้ สึ ก และทัศ นคติ ข องแต่ ล ะคนที่ อาจจะเปลี่ ย นแปลงได้ตามระยะเวลาและ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดและสามารถทําให้ทราบความร่ วมมือของ
พนักงานได้อย่างต่อเนื่อง
2. ควรทํา การวิจยั เปรี ย บเทีย บด้า นความร่ วมมือและผลการปฏิ บ ตั ิ งานว่า
สอดคล้องกันหรื อไม่
อ้างอิง
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วิเคราะห์ การเตรียมความพร้ อมของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ สู่ ทางรอด AEC
(AN ANALYSIS OF THE PREPARATION ON PRINTING AND PACKAGING
INDUSTRY TO SURVIVE FOR UPCOMING ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY)
กนิษฐา ก้องเกียรติยศ 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง “วิเคราะห์การเตรี ยมความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด
AEC” เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยและองค์ประกอบ, ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยด้านศักยภาพทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบของผูป้ ระกอบการ SMEs กับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
กลุ่มตัวอย่า งที่ ใช้ในการศึ กษานี้ มีเฉพาะกลุ่ม ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้ตารางของ
Taro Yamane ในการคํานวณขนาดตัวอย่าง ซึ่ งค่าของกลุ่มตัวอย่าง (N) คลาดเคลื่อน
ได้ 5 % จะได้เท่ากับ 222 ราย และการกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามความต้องการของ
ผูว้ ิจยั โดยใช้พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างของ Gay, L. R. & Airasian, P. (2003). เป็ น
แนวทางกําหนดขนาดของกลุ่มคือ ถ้าจํานวนประชากรมีจาํ นวน 500 คน ผูว้ ิจยั ควร
ต้องเก็บข้อมูลจากประชากรประมาณ 250 คน หรื อร้อยละ 50 เพื่อกันความผิดพลาด
ของเอกสาร ดัง นั้นจึ ง ทํา การเก็ บ ทั้ง หมด 250 ชุ ด จากการเก็บ ตัวอย่า งจากกลุ่ ม
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
ผลการวิ จ ัย พบว่ า การเตรี ยมความพร้ อ มของผู ้ป ระกอบการ SMEs
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ ทางรอด AEC ประเภทธุ รกิจส่ วนใหญ่
ในด้านการจัดทําวัตถุ ดิบสําหรั บการพิมพ์โดยคิดเป็ นร้อยละ 37.50 และมี จาํ นวน
1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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พนักงานอยูร่ ะหว่าง 11-50 คน ยอดขายธุ รกิจต่อปี อยูร่ ะหว่าง 10.1-50 ล้านบาท ด้วย
เงินทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท เป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีการเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC
คําสํ าคัญ: อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์, AEC
ABSTRACT
The purpose of the independent study “Analysis of the preparation of the
SME’s printing and packaging sector to survive in AEC” is to study the different
factors, elements, also the relationship between the internal and external that will
impact SME’ s the printing and packaging industry.
The samples in this independent study are focused in the specific group.
Researcher has selected Taro Yamane for the calculation of samples size and the
deviation (N) equal 5% which is equal to 222. Researcher has applied the basis of a
group sample from Gay, L.R. & Airasian, P. (2003) for data collecting process. If
the total population are 500 people, we supposed to collect data at least 250 people,
or 50 percent from the sampling of the printing and packaging industry.
The results showed that only 37.5 % of total company which has the total
employee between 11 to 50 people, business sales per year 10.1 to 50 million baht,
1-5 million baht registered capital of entrepreneurial SMEs of in printing and
packaging industry are preparing to be able to enter the upcoming AEC.
KEY WORDS: PRINTING AND PACKAGING INDUSTRY, AEC
บทนํา
ปั จจุบนั สถานการณ์การค้าการลงทุนของโลกมีความผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่ ง
เป็ นผลพวงจากวิกฤตหนี้ สาธารณะในยุโรปที่ลุกลามรุ นแรงขึ้น ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยงั มีความไม่แน่นอนส่ งผลให้ผปู้ ระกอบการไทยที่ทาํ การค้าหรื อ
เข้าไปลงทุนในประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว
โดยเฉพาะจากปั ญหาความล่ า ช้ า ในการชํ า ระค่ า สิ นค้ า และบริ การดั ง นั้ น
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ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรมองหาโอกาสและตลาดใหม่ๆ ในการทําธุ รกิจ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงอย่าง กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่ งประกอบด้วย
กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม เนื่องจากเป็ นตลาดที่กาํ ลังพัฒนาและมีความ
พร้อมในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อีกทั้ง โอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนยังเปิ ดกว้างอยูม่ าก กล่าวคือ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้ม
ขยายตัวดีต่อเนื่อง มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเป็ นแหล่งแรงงานที่
มีค่าจ้างไม่สูงมากนัก จึงทําให้กลุ่มประเทศ CLMV เป็ นทั้งแหล่งผลิตและตลาดใหม่ที่
นักลงทุนทัว่ โลกให้ความสนใจซึ่ งผูป้ ระกอบการไทยสามารถอาศัยความได้เปรี ยบ
ด้านการแข่งขันในกลุ่มประเทศ CLMV โดยใช้ประโยชน์จากการรวมตัวไปสู่ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมทั้งจาก
ปั จ จัย ที่ ก ลุ่ ม ประเทศ CLMV มี ค วามใกล้ชิ ด กับ ไทยทั้ง ทางด้า นภูมิ ป ระเทศ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกระแสการรวมตัวสู่ การเป็ น AEC ในปั จจุบนั เข้มข้นขึ้น
ทุกขณะ ขณะที่ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศต่างตื่นตัวและเร่ งเตรี ยมความ
พร้อมในการก้าวสู่ AEC ในปี 2558 ไม่เว้นแม้กระทัง่ กลุ่มประเทศ CLMV ที่มา :
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ฝ่ ายวิจยั ธุ รกิจ, มิถุนายน 2555
ประเทศไทยและสมาชิ กเพื่อนบ้านอีก 9 ชาติก็จะก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มรู ปแบบ นัน่ จะ
ทําให้ขอบเขตการค้าและการลงทุนเปิ ดกว้าง จากขนาดตลาดที่มีประชากรสู งสุ ดเพียง
5 แสน - 200 ล้านคน ก็จะขยายถึ ง 600 ล้านคน จึงนับเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญของ
เศรษฐกิจและธุ รกิจไทย ที่จะต้องเตรี ยมความพร้อมเพื่อให้สามารถช่วงชิงโอกาสที่จะ
มาถึงอย่างเต็มที่ หากไม่แล้วโอกาสดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็ นอุปสรรคที่จะส่ งผลกระทบ
รุ นแรงและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ที่มา: ธนาคารกรุ งไทย สารวิจยั ธุรกิจ 14 (32); 2553
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยจึ ง ถื อเป็ น
กลไกหลักในการเสริ มสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างรายได้
ก่อให้เกิดการจ้างงาน อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาความยากจนและสร้าง
สังคมผูป้ ระกอบการด้วยการสร้างผูป้ ระกอบการรายใหม่ จึงถือได้วา่ มีบทบาทในการ
เป็ นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศที่สาํ คัญ
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ผูป้ ระกอบการนั้น ส่ ว นใหญ่ มี รายได้ห ลัก จากการผลิ ต เชิ ง อุ ตสาหกรรม
โดยเฉพาะการส่ ง ออกสิ นค้า เกษตร,สิ น ค้า เกษตรแปรรู ป และสิ นค้า อุ ตสาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละยานยนต์ซ่ ึ งกระบวนการผลิ ต เหล่ า นี้ ผู้ศึ ก ษาพบว่า จะต้อ งมี
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุ ภณ
ั ฑ์เข้ามาเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในกระบวนการ
เสมอ
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เกี่ยวสัมพันธ์ไปถึงการโฆษณาซึ่ ง
ถือได้ว่าเป็ นหนึ่ งในหัวใจที่สําคัญอันดับต้นต้นสําหรับการตลาดซึ่ งสามารถผลักดัน
ให้ สิ น ค้า หรื อ การผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ สามารถเข้า ไปอยู่ใ นใจผูบ้ ริ โ ภคได้ ในเวลา
อันรวดเร็ ว แต่ถา้ อุตสาหกรรมการพิมพ์หรื องานพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่สามารถ
พัฒนาหรื อตอบโจทย์ดา้ นคุ ณภาพให้ทดั เทียมกับงานพิมพ์จากบริ ษทั ยักษ์ใหญ่หรื อ
บริ ษทั สิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศได้แล้วอุตสาหกรรมการการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
ประเทศไทยเราอาจถูกแย่งชิ งส่ วนแบ่งตลาดได้โดยเฉพาะบรรดากลุ่มผูป้ ระกอบการ
พิมพ์หรื อสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ยงั ไม่มีการปรับตัวหรื อพัฒนาระบบการ
พิม พ์ตลอดจนการบริ หารจัดการให้ยกระดับทัดเที ยมเท่า กับ ประเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้ว
ผูป้ ระกอบการรายย่อยเหล่านี้ ก็จะมีความยากลําบากในการนําธุ รกิ จฝ่ าฝันและเข้าสู่
การค้าตลาดเสรี AEC ในอนาคต
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ งในห่วงโซ่ อุปทานสําหรับ
อุ ต สาหกรรมจึ ง จํา เป็ นต้อ งเริ่ ม ตระหนัก และปรั บ ตัว ตลอดจนหาวิ ธี พ ฒ
ั นาและ
ยกระดับคุ ณภาพการผลิ ตให้ทดั เที ยมกับคู่แข่งที่จะมีมากขึ้นในเวทีการค้าเสรี AEC
ตลอดจนผูป้ ระกอบการขนาดเล็ ก และขนาดกลางและรายใหม่ ๆ ที่ จะเข้า สู่ ตลาด
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ จะต้องเตรี ยมความพร้อมและปรับตัวอย่างไร
ให้สามารถต่อสู้กบั ตลาดการค้าเสรี AEC ได้ เพราะโรงพิมพ์คือผูท้ ี่ ถูกเลื อกโดย
ผูบ้ ริ โภค นัน่ ก็คือลูกค้า
ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการรับรู ้ขอ้ มูลของผูป้ ระกอบการและการเตรี ยม
ความพร้อมรับมือเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC ของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ และการวิเคราะห์การสนับสนุ นของภาครัฐต่อผูป้ ระกอบการ
“วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม” จึ ง มี ค วามสํา คัญอย่า งยิ่ง ต่ อฝ่ ายบริ หารของ
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ผูป้ ระกอบการ ซึ่ ง ผลการศึ กษานี้ จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาศัก ยภาพบริ หาร
จัดการต่างๆ ภายในองค์กรและการปรับธุ รกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้สามารถแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืนยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยและองค์ประกอบที่มีผลกระทบ
ของการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นศั ก ยภาพภายในที่ มี
ผลกระทบของการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ด้ า นศัก ยภาพภายนอกที่ มี
ผลกระทบของการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยและองค์ประกอบของ ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ประกอบไปด้วย
ประเภทของธุ รกิ จ, พนักงาน,ยอดขายธุ รกิจต่อปี , เงินทุนจดทะเบียน ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์
และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
2. ปั จจัยด้านศักยภาพภายในของผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ประกอบไปด้วย
แรงงาน, ภาษี, การเงิ น, การบริ หารจัดการมีความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อม
ของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
3. ปั จจัยด้านศักยภาพภายนอกของผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ประกอบไป
ด้วย กฎหมาย, เทคโนโลยี, แหล่งทุน, ตลาดการค้า มีความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด
AEC
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยและองค์ ประกอบของ
ผู้ประกอบการ SMEs
ประเภทของธุ รกิจ พนักงาน ยอดขาย
ธุ รกิจต่อปี เงินทุนจดทะเบียน
ปัจจัยด้ านศักยภาพภายในของ
ผู้ประกอบการ SMEs
แรงงาน ภาษี การเงิน การบริ หารจัดการ

ตัวแปรตาม

กาการเตรียมความพร้ อมของ
ผู้ประกอบการ SMEs
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ และ
บรรจุภัณฑ์ สู่ ทางรอด AEC

ปัจจัยด้ านศักยภาพภายนอกของ
ผู้ประกอบการ SMEs
กฏหมาย เทคโนโลยี แหล่งทุน
ตลาดการค้า
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางต่อผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ในการนําแหล่งที่มาของปั จจัยด้านศักยภาพภายในด้าน แรงงาน, ภาษี, การเงิน,
และบริ หารจัดการ เพื่อหาเทคนิ คความได้เปรี ยบต่อการแข่งขันเพื่อการเตรี ยมความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทาง
รอด AEC
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางต่อผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์และบรรจุ
ภัณ ฑ์ ใ นการนํา แหล่ ง ที่ ม าของปั จ จัย ด้ า นศัก ยภาพภายนอกในด้า นกฏหมาย,
เทคโนโลยี, การหาแหล่ ง ทุ น , และการค้า เพื่อ หาเทคนิ ค ความได้เปรี ย บต่อ การ
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แข่งขันเพื่อการเตรี ยมความพร้ อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
3. เพื่ อใช้เป็ นแนวทางต่อผูป้ ระกอบการภาคอุ ตสาหกรรมสิ่ ง พิมพ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ในการนําไปปรั บใช้กบั ธุ รกิจและการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แล ะ ประ สิ ทธิ ผล เพื่ อ ก ารเตรี ย มความพ ร้ อมของผู้ ป ระ ก อบก าร SMEs
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
แนวคิด
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในการศึกษาวิเคราะห์การเตรี ยม
ความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่
ทางรอด AEC
ไมเคิล แฮมเมอร์ และเจมส์ แชมปี้ (M. Hammer & J. Champy) ได้กล่าวถึง
กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของทฤษฎีท้งั สามด้าน เช่น จากแนวคิด
กระบวนการรื้ อปรับกระบวนการทางธุ รกิจ หรื อที่เรี ยกว่า Reengineering นั้น เป็ น
การมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ )
ลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จาํ เป็ นให้นอ้ ยลงเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการทํางานมาก
ยิง่ ขึ้น (ทฤษฎีระบบ) รวมถึงการนําหลักการทางจิตวิทยาเข้ามาใช้ในระหว่างการทํา
Reengineering (ทฤษฎีจิตวิทยา) สําหรับทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบด้วย
1. ทฤษฎี การใช้ทรัพยากรที่จาํ กัด : Scarce Resource Theory ทฤษฎีน้ ี
กล่าวถึงข้อจํากัดของการใช้ทรัพยากร ทั้งที่เป็ นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เวลา และ
อื่ น ๆ พบว่ า โครงการหรื อกิ จ กรรมตํา งๆ ที่ ก ํา หนดขึ้ น อาจเผชิ ญ ปั ญ หาการมี
ทรัพยากรไม่เพียงพอ ผูป้ ฏิ บตั ิงานจึงต้องตัดสิ นใจเลือกทรัพยากรอื่นมาใช้ทดแทน
โดยคาดการณ์ ถึ ง ทรั พ ยากรที่ ถู ก ใช้ก ับ ผลตอบแทนที่ ไ ด้รับ จากการลงทุ น หรื อ
พิจารณาถึงคํา ROI : Return on Investment ว่าการเลือกใช้ทรัพยากรนั้นจะคุม้ ค่ากับ
การลงทุนหรื อไม่
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2. ทฤษฎี การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน : Sustainable Resource Theory
ทฤษฎีน้ ีมุ่งเน้นผลตอบแทนที่ได๎รับ มองเป้ าหมายระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ดังนั้น
การลงทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจึ ง ต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง ข้ อ ได้ เ ปรี ยบในการแข่ ง ขั น อย่ า งยั่ง ยื น
(Sustainable Advantage) โดยนําเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการทํางานเพื่อปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานให้รวดเร็ วและมีคุณภาพมากขึ้น และต้องมองไกลถึงการสร้าง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันกับคู่แข่งภายนอกในระยะยาว
3. ทฤษฎี มองมนุ ษย์ให้เป็ นทุน หรื อทุนมนุษย์ : Human Capital Theory
ทฤษฎีทุนมนุษย์ เป็ นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่ถูกนามาใช้มากที่สุด โดยพิจารณาถึง
ผลผลิ ตที่ ได้รับจากพนักงาน เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ได้ลงทุนไปในรู ปแบบของการ
ฝึ กอบรมและการศึ ก ษา เป็ นการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ทธิ ภ าพของต้ น ทุ น (Costeffectiveness Analysis) ทฤษฎีน้ ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนรู้ที่เพิ่มขึ้น กับ
ผลผลิตของพนักงานที่เพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งเมื่อผลผลิตเพิ่มสู งขึ้น ผลตอบแทน
ที่พนักงานจะได๎รับย่อมเพิ่มสู งขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะผลผลิตของพนักงานที่สูงขึ้ น
จะนําไปสู่ ผลผลิตและ ผลประกอบขององค์กรที่เพิ่มสู งขึ้น ทฤษฎีทุนมนุ ษย์ จึงเป็ น
การวิ เ คราะห์ จ ากแนวคิ ด ของต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ (Cost-benefit
Analysis) และวิเคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน (ROI :
Return on Investment) ซึ่ งกิ จกรรมหรื อโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึ งถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษย์ที่เป็ น
พนักงานในองค์กร โดยเรี ย นรู ้ ผ่า นการศึ กษา การฝึ กอบรม และการพัฒนาต่า งๆ
นําไปสู่ ผลลัพธ์หรื อผลผลิตที่องค์กรต้องการ
ทฤษฎีความได้ เปรี ยบโดยสมบูรณ์ (The Principle of Absolute Advantage)
ของ Adam Smith ได้กล่าวไว้วา่ การค้าระหว่างประเทศจะช่วยให้ประเทศคู่คา้ ทั้งสอง
ได้ประโยชน์มากขึ้ นทั้งสองฝ่ ายก็ต่อเมื่อแต่ละประเทศมุ่งผลิ ตเฉพาะสิ นค้าที่ตนมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) แล้วนํามาแลกเปลี่ยนกัน แต่ก็เกิดคําถามขึ้นว่า
ถ้าประเทศหนึ่ งไม่มีความได้เปรี ยบอย่างสมบูรณ์ ในการผลิ ตสิ นค้าชนิ ดใดเลยเมื่อ
เทียบกับอีกประเทศหนึ่งจะสามารถทําการค้าระหว่างประเทศได้หรื อไม่
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การค้า ระหว่า งประเทศและการจัดสรรทรั พ ยากรธรรมชาติ ภายในระบบ
เศรษฐกิจจะเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบของระบบเศรษฐกิ จนั้นๆซึ่ งความ
ได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่ งในการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การด้วยต้นทุนที่ต่าํ กว่าประเทศอื่น ๆ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้มีเฉพาะกลุ่ม โดยคิดว่าจํานวนประชากร ตั้งแต่
เดือนสิ งหาคม ปี 2555 – เดือน ธันวาคม ปี 2555 มีจาํ นวน 500 ราย ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้
ตารางของ Taro Yamane ในการคํานวณขนาดตัวอย่าง ซึ่ งค่าของกลุ่มตัวอย่าง (N)
คลาดเคลื่อนได้ 5 % จะได้เท่ากับ 222 ราย และการกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามความ
ต้องการของผูว้ ิจยั โดยใช้พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างของ Gay, L. R. & Airasian, P.
(2003). เป็ นแนวทางกําหนดขนาดของกลุ่มคือ ถ้าจํานวนประชากรมีจาํ นวน 500 คน
ผูว้ ิจยั ควรต้องเก็บข้อมูลจากประชากรประมาณ 250 คน หรื อร้อยละ 50 จากการเก็บ
ตัวอย่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ttest F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA)
สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ “ปั จจัยด้ านศักยภาพภายในของผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ แรงงาน
ภาษี การเงิ น การบริ ห ารจัดการ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
ผูป้ ระกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC”
ปั จจัย ด้า นแรงงาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามสํา คัญกับ การพัฒนาฝี มื อ
ระดับแรงงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.96 ในขณะที่การปรับทักษะแรงงานด้าน
การพัฒนาความรู ้ภาษาอังกฤษน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.92
ปั จ จัย ด้า นภาษี พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บริ ษ ัท ได้รั บ
ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนาํ เข้าเครื่ องจักรการผลิตมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.40
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ในขณะที่ ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากสิ ทธิ พิเศษทางภาษี BOI
น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 4.67
ปั จจัยด้านการเงิ น พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับบริ ษทั มีการ
วางแผนความเสี่ ยงอันเนื่องมาจากสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.78 ในขณะที่ ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ บริ ษ ทั พึ่ง พาแหล่ ง เงิ นทุ นจากผูร้ ่ วมทุนจาก
ภายนอก น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 4.56
ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั
มีระบบการควบคุมการบริ หารจัดการโดยผ่านการประเมินผลจากฝ่ ายบริ หารมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.65 ในขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั ใช้โครงสร้างการบริ หาร
องค์กรแบบระบบเครื อญาติ น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.46
การวิเคราะห์ “ปัจจัยด้ านศักยภาพภายนอกของผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ กฏหมาย
เทคโนโลยี แหล่งทุน ตลาดการค้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเตรี ยมความพร้อมของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC”
ปั จจัยด้านกฏหมาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับบริ ษทั มีการ
คํา นึ งถึ ง การจดทะเบี ยนสิ ทธิ บ ตั รทางการค้าหรื อทรั พย์สิ นทางปั ญญามากที่ สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.88 ในขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั มีที่ปรึ กษาทางกฎหมายน้อย
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.36
ปั จจัยด้านเทคโนโลยี พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บริ ษ ัท มี
การพึ่งเครื่ องจักรในการผลิ ตเป็ นหลักมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.84 ในขณะที่กลุ่ม
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับบริ ษทั ส่ วนใหญ่เน้นการใช้เครื่ องจักรมือสองเพื่อลดทุนน้อย
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.64
ปั จจัยด้านแหล่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั ได้รับการ
สนับสนุ นแหล่งทุนจากธนาคารเอกชน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.93 ในขณะที่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนจากการระดมทุนของตลาด
หลักทรัพย์นอ้ ยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 2.00
ปั จจัยด้านตลาดการค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั มีการ
คํานึงถึงระดับคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้ามากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.82 ในขณะที่มี
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ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับบริ ษทั มี การคํานึ งถึ งการค้นหาแหล่งการค้านอกประเทศน้อย
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.04
สมมติฐานปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการเตรี ยม
ความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่
ทางรอด AEC พบว่าด้านประเภทธุ รกิจที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการเตรี ยมความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด
AEC ที่ ส่ วนด้านพนักงาน ยอดขายธุ รกิ จต่อปี เงิ นทุนจดทะเบียน ที่ แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการเตรี ยมความพร้ อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด AEC ที่ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
สมมติ ฐ านปั จ จั ย ด้ านศั ก ยภาพภายใน ได้ แ ก่ ก ารบริ หารจั ด การ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเตรี ยมความพร้ อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม
การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ ทางรอด AEC ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ยกเว้น ด้าน แรงงาน
ภาษี การเงิน ที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สมมติ ฐานปั จ จั ยด้ านศั กยภาพภายนอก ได้แก่ แหล่ง ทุ น และการตลาด มี
ความสัม พันธ์ ต่อทางรอดสู่ ตลาดการค้า เสรี ที่ ระดับ นัย สํา คัญ 0.05 ยกเว้น ด้า น
กฏหมาย และเทคโนโลยี ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การเตรี ยมความพร้ อ มของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด AEC ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
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Model

(Constant)

Coefficients
Standa
Unstandardize rdized
Collinearity
d Coefficients Coeffi
Statistics
t
Sig.
cients
Std.
B
Beta
Tolerance VIF
Error
10.736 1.797
5.976 .000

แรงงาน

.057

.092

.049

.617

.538

.306 3.269

ภาษี
การเงิน
การบริ หาร
จัดการ
กฏหมาย
เทคโนโลยี
แหล่งทุน
ตลาดการค้า

.060
-.066

.051
.052

.092 1.177
-.071 -1.272

.240
.205

.324 3.084
.628 1.594

.410

.094

.393

4.352

.000

.240 4.160

-.105
.139
.128
.173

.082
.081
.042
.082

-.117 -1.272
.142 1.702
.180 3.003
.192 2.107

.205
.090
.003
.036

.232
.281
.548
.238
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4.308
3.557
1.825
4.209
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่ า
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้ นัยสํ าคัญ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยและองค์ ประกอบของผู้ประกอบการ SMEs
ประเภทธุ รกิจ
F-Test
0.055
จํานวนพนักงาน
F-Test
0.001
ยอดขายธุ รกิจต่อปี
F-Test
0.000
ทุนจดทะเบียน
F-Test
0.000
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านศักยภาพภายในของผู้ประกอบการ SMEs
แรงงาน
MRA
0.538
ภาษี
MRA
0.240
การเงิน
MRA
0.205
การบริ หารจัดการ
MRA
0.000
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านศักยภาพภายนอกของผู้ประกอบการ SMEs
กฎหมาย
MRA
0.205
เทคโนโลยี
MRA
0.090
แหล่งทุน
MRA
0.003
ตลาดการค้า
MRA
0.036

ผลการ
ทดสอบ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับ “วิเคราะห์การเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ
SMEs ภาคอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภ ัณ ฑ์ สู่ ท างรอด AEC”พบว่ า
ผูป้ ระกอบการ ประเภทธุ รกิจส่ วนใหญ่จะเป็ นด้านการจัดทําวัตถุดิบสําหรับการพิมพ์
โดยคิดเป็ นร้อยละ 37.50 และมีจาํ นวนพนักงานอยูร่ ะหว่าง 11-50 คน ยอดขายธุ รกิจ
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ต่อปี อยู่ระหว่าง 10.1-50 ล้านบาท ด้วยเงิ นทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท เป็ นกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC
สํา หรั บ ความคิ ด เห็ นของกลุ่ ม ตัว อย่า งต่ อปั จ จัย ด้า นศัก ยภาพภายในของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ด้าน แรงงาน ภาษี การเงิน การบริ หารจัดการ พบว่าการบริ หาร
จัดการที่มีความสัมพันธ์กบั ทางรอดสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
การบริ หารเชิงสถานการณ์และการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุตสาหกรรม การพิมพ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษไทยก้าวสู่ ผูน้ าํ อาเซี ยนปี 2558 ของดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม (สศอ.) (กรุ งเทพธุ รกิ จ) ได้กล่ าวไว้ว่า ปี 2555
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษมียอดส่ งออกเติบโตไม่ต่ าํ กว่า 10%
และคาดการณ์ ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่ องจนถึ งปี 2558 ซึ่ งจะทําให้ประเทศไทยก้าว
เป็ นผูน้ าํ ด้านการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษใน AEC สามารถครองแชมป์ ผูส้ ่ งออก
อันดับ 1 ที่มียอดการส่ งออกการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษไม่ต่ากว่า 100,000 ล้าน
บาท ดัง นั้น จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี ก ารเตรี ยมความพร้ อ มและพัฒ นาศัก ยภาพที่ มี อ ยู่
สนองตอบกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการรองรับลูกค้าเกือบ 600 ล้านคน
ใน AEC โดยต้องทําการปรับกระบวนการผลิตให้เข้าสู่ ระบบ SMART MARKET ที่
ครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเทคโนโยลีการพิมพ์
ที่มีคุณภาพทั้งระบบฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ มีการบริ หารจัดการและการตลาด การ
บริ การลูกค้าหลังการขาย และมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ทิศทางที่จะ
เกิดขึ้นภายหลังเข้าสู่ AEC ในปี 2558 อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
ของไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็ วและมีโอกาสเป็ นศูนย์กลาง (HUB) ของ AEC และ
สามารถครองแชมป์ ผูส้ ่ งออกการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษอันดับ 1 ของอาเซี ยน
ได้อย่างแน่นอน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและเสริ มสร้างศักยภาพในการพัฒนา
ทั้งระบบต้องดําเนินการ ดังนี้
1. การปรับปรุ งระบบภาษี แม้วา่ ปั จจุบนั อัตราภาษีสิ่งพิมพ์อาเซี ยนจะปรับลด
เหลือ 0% แต่อตั ราภาษีศุลกากรเครื่ องจักรและอะไหล่ สําหรับผูผ้ ลิตเยื่อกระดาษและ
กระดาษยัง มี อตั ราค่ อนข้า งสู ง ระหว่า ง 5-10% ซึ่ ง ขณะนี้ มี ก ารเสนอปรั บ ปรุ ง ภาษี
ดังกล่าวเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทําให้ไทยสามารถ
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เข้าไปเจาะตลาดได้ดียิ่งขึ้น โดยหลายรายได้สนใจไปลงทุนเปิ ดตลาดใน AEC เช่น
เวียดนาม พม่า
2. การพัฒนากําลังคนและแรงงานคุณภาพ โดยผูป้ ระกอบการต้องเตรี ยม
ความพร้ อ มบุ ค ลากรในด้า นภาษาอัง กฤษและการสื่ อ สารกับ ลู ก ค้า ชาวต่ า งชาติ
โดยเฉพาะกลุ่ม พนักงานขาย พนักงานการตลาด และวิศ วกรการพิมพ์ รวมถึ งการ
พัฒนาบุค ลากรด้า นครี เอที ฟ ที่ มี ความรู้ เรื่ องโปรแกรมงานศิล ปะ ซอฟท์แวร์ และ
กราฟิ กดีไซน์
3. การพัฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมการพิ ม พ์ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ ก้าวลํ้านําหน้าอยูเ่ สมอ เช่ น การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ระบบ
ดิจิตอล ระบบซอฟท์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ การออกแบบเชิ งสร้างสรรค์ที่พฒั นาเทรนด์
การพิมพ์และนวัตกรรมใหม่ๆ
4. การพัฒ นาระบบขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ โดยทั้ง ภาครั ฐและเอกชนต้อ ง
ร่ วมกันปรับปรุ งการลดต้นทุนโลจิสติกส์ท้ งั ระบบ เพราะปั จจุบนั ไทยยังมีตน้ ทุนโลจิ
สติกส์ที่สูงประมาณ 18-19%
5. การตอบสนองเทรนด์รักษ์โลกที่กาํ ลังมาแรง อุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ กระดาษที่มุ่งผลิตสิ นค้าตอบสนองการรักษาสิ่ งแวดล้อมจะเป็ นเทรนด์ที่
ต้องการของตลาดโลก ใช้พลังงานน้อย ใช้ทรัพยากรน้อย และการใช้เยื่อกระดาษผลิต
น้อยที่สุดเพื่อลด การตัดไม้ทาํ ลายป่ า
6. การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษมีโอกาสเติบโตสู ง ตัวเลขบรรจุภณ
ั ฑ์ไทยที่
รวมทั้งกระดาษ พลาสติก แก้ว อลูมิเนียมฯลฯ แล้วมีมูลค่ารวมกันหลายแสนล้านบาท
ขยายตัวไปพร้อมกับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ในการผลิตกล่องหรื อหี บห่ อ
บรรจุสินค้า ทั้งโลกมองว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ถือเป็ นอาวุธสําคัญในด้านการตลาดอย่างหนึ่ ง
โดยเฉพาะบรรจุภณั ฑ์สินค้าฟุ่ มเฟื อย (Luxury Packaging) ซึ่ งมีอตั ราขยายตัวค่อนข้าง
สู ง
สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยด้านศักยภาพภายนอก ด้าน
กฏหมาย เทคโนโลยี แหล่ ง ทุ น ตลาดการค้า พบว่า แหล่ ง ทุ น ตลาดการค้า ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม
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การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ ทางรอด AEC ซึ่ งสอดคล้องกับ Warren J. Keegan
(Keegan, 1989:33) ที่ได้กล่าวถึงปั จจัยที่สนับสนุ นและผลักดันให้การตลาดระหว่าง
ประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. สํ า หรั บ ผู ้ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ถ้ า
ต้องการให้สินค้าเป็ นที่ยอมรับ ผูป้ ระกอบการควรคํานึ งถึงขั้นตอนและกระบวนการ
ผลิตและการบริ หารจัดการระบบโรงพิมพ์ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้ได้
ตามมาตรฐาน
2. ผูป้ ระกอบการควรเตรี ยมความพร้อมในด้านบุคคลกร ยกระดับช่างฝี มือ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC
3. สําหรับการทําการตลาดนั้นผูป้ ระกอบการควรจะเน้นหนักในเรื่ องของ
การบริ หารแหล่งทุน และตลาดการค้า ลดต้นทุนขนส่ งให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เรา
ควรใส่ ใจและตรวจสอบสสิ ทธิ ประโยชน์ของผูป้ ระกอบการอยูเ่ สมอ เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมและรองรับตลาดการค้าเสรี AECในอนาคต
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. ควรจะศึกษาในส่ วนของผูป้ ระกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอื่น
ๆ เพื่อวิเคราะห์เตรี ยมความพร้อมสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC ที่จะเกิดขึ้นด้วย
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มในเรื่ องของแรงงาน ภาษี การเงิน เพื่อประโยชน์ใน
การบริ หารและการลดต้นทุนของผูป้ ระกอบการ SMEs เพื่อจะนํามาเป็ นส่ วนสําคัญ
ในการช่วยตัดสิ นใจในการทําธุ รกิจต่อไป
3. ควรศึ ก ษาในส่ ว นของกฏหมายการค้า และเทคโนโลยีเ พื่อ การผลิ ต
เพื่ อ ที่ จ ะได้ นํา มาเป็ นส่ ว นประกอบในการดํา เนิ น กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ต่อการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ อระดับปริญญาโทในต่ างประเทศ
(FACTORS AFFECTING DECISION TO STUDY
MASTER DEGREE ABROAD)
ปรี ยานุช อินเทวา 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มี
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องวิจยั ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผูม้ าติดต่อใช้บริ การแนะแนวศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับปริ ญญาโท จํานวน 400 ตัวอย่าง และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ MRA
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000
บาทต่อเดือน และมีอาชี พเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา โดยมีความคิดเห็นกับปั จจัยต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศให้
ความสําคัญกับ การโฆษณาด้า นการโฆษณาผ่า นสื่ อสิ่ ง พิมพ์ต่า งๆ การทํา ตลาด
ทางตรงด้านการออกบูธจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ การขายโดยบุคคล
ด้านเจ้าหน้าที่แนะแนวมีความรู ้และให้ขอ้ มูลถูกต้องอย่างถูกต้องแม่นยํา การส่ งเสริ ม
การขายด้านการแถมคอร์ สเรี ยนเพิ่มและการประชาสัมพันธ์ดา้ น Facebook Fan page
ภาพลักษณ์ สินค้าด้านรู ปแบบการบริ การที่ชดั เจน ความภักดี ต่อสิ นค้าด้านความ
เชื่ อมัน่ ในคําแนะนําเกี่ ยวกับสู ตรของสถาบัน และความไว้วางใจด้านสถาบันมี
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรั บ และในด้านการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทใน
ต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการอธิ บายรายละเอียดคอร์ สอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ยกเว้น ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกัน
ในขณะที่ปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่ วนใหญ่ ได้แก่ การโฆษณา
การทําตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และการส่ งเสริ มการขาย ยกเว้น การ
ประชาสัมพันธ์ และทุกปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อ
สิ นค้า และความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญา
โทในต่างประเทศอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ: ศึกษาในระดับปริ ญญาโท, ต่างประเทศ
ABSTRACT
The objectives of this study are to study relationship between various
variables and decision to study Master Degree abroad by using questionnaire as
research tool to collect data from 400 customers who are using services of
educational guidance and using statistics, including percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test, and MRA to analyze the data.
The findings show most samples are female; have age between 21-30 years;
are single; graduated in bachelor’s degree; have income between 10,001 - 20,000
baht a month; and are a student.Their comments on various factors having
relationship with their decision consist of many types of printing media for
advertising, exhibition booth for direct marketing, staff with good communication
skills for personal selling, free course for sale promotion, Facebook Fan page for
public relation, clear service patterns for brand image, confidence in curriculum of
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the institute for their loyalty, and acceptable fame of the institute for trust. And,
providing fully complete and correct details of courses for making decision to study
Master Degree abroad.
Results of testing hypothesis show difference of most personal factors,
including gender, age, marital status, monthly income, and career but excluding
educational level influence the decision while most of integrated marketing
communication (IMC), including advertising, direct marketing, personal selling, and
sale promotion but excluding public relation and all other relating factors, including
brand image, loyalty, and trust have relationship with the decision at significant
level of .05.
KEY WORDS: MASTER DEGREE, ABROAD
บทนํา
การศึกษาของไทยได้มีววิ ฒั นาการมาโดยตลอด เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งปั จจัยภายในและภายนอกประเทศ ทําให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงถือ
เป็ นองค์ประกอบที่ สํา คัญมากในการพัฒนาประเทศ หากประเทศใดมีประชากรที่
ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงแล้ว ประเทศนั้นก็มกั จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วในทุกๆ ด้าน
ทั้งนี้ก็เพราะว่า การพัฒนาประเทศนั้นต้องอาศัยกําลังคนเป็ นสําคัญ การศึกษาเป็ นการ
สร้ า งบุ ค คลทุ ก สาขาวิ ช า เพื่ อ พัฒ นาให้ ก ับ ธุ ร กิ จ ทุ ก สาขา เราจึ ง จํา เป็ นต้อ งให้
ความสําคัญแก่การศึกษาเป็ นอันดับแรก ในสังคมไทยในปั จจุบนั การศึกษาจะใช้ใน
การประกอบอาชี พและเป็ นตัววัดความสามารถในการเข้าทํางานในแต่ละตําแหน่ ง
ขององค์ก รต่ า งๆได้ โดยขึ้ นอยู่ก ับ สาขาวิช า และระดับ วุฒิก ารศึ ก ษา จึ ง ทํา ให้ใ น
ปั จจุ บนั นักศึกษาได้ให้ความสนใจศึกษาต่อในระดับต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ, ความก้าวหน้าและตําแหน่งหน้าที่การงาน แนวโน้มของนักศึกษาปริ ญญา
ตรี ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในปั จจุบนั วุฒิปริ ญญาตรี อาจไม่เพียงพอต่อการสมัครเข้าทํางาน
ในองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั ปริ ญญาบัตรถื อเป็ นสิ่ งจําเป็ น
สํ า หรั บ การพิ จ ารณารั บ และเลื่ อ นตํา แหน่ ง ให้ แ ก่ พ นั ก งาน นอกเหนื อ จาก
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ประสบการณ์ ในการทํางาน ดังนั้นการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทจึงเป็ นอีกตัวเลือก
หนึ่งของการตัดสิ นใจของผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อที่ใช้ในการเลือกสถาบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ปั จจุบนั หลายครอบครัวนิ ยมส่ งบุตรหลานไปศึกษาปริ ญญาโทต่างประเทศ
รวมถึงการศึกษาในหลักสู ตรระยะสั้นไม่กี่เดื อน เหตุผลเพื่อต้องการให้บุตรหลานมี
ความเข้าใจภาษาอังกฤษ และวิชาการ อีกทั้งยังเป็ นการหาประสบการณ์ชีวิตในต่าง
แดนไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันก็เกิดคําถามขึ้นเกี่ยวกับการเลือกสถาบันการศึกษาที่
มีอยู่มากมายทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาตั้งแต่การเลื อกประเทศ ความแตกแต่งของ
ระบบการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการ
ตัดสิ นใจ ในการเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ ดังนี้
1. ความพร้อมด้านการเงิน แต่ละประเทศจะมีอตั ราค่าครองชี พที่สูงตํ่าต่างกัน
ไป แม้ในประเทศเดี ยวกันแต่ต่างเมือง ต่างรัฐ ก็อาจมีค่าครองชี พที่ต่างกันอย่างมาก
ดังนั้นก็วางแผนการเงินสําหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตร อันรวมถึงค่าเทอม ค่าอาหาร
ค่าที่พกั ค่าเดินทาง และสันทนาการอื่น ๆ จําเป็ นต้องรวมอยู่ในบัญชี รายจ่ายที่ตอ้ ง
เตรี ยมพร้อมไว้แต่แรก และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่วา่ จะเป็ นอุบตั ิเหตุหรื อการ
เจ็บป่ วยขณะที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ ก็อาจจะเป็ นค่าใช้จ่ายที่เราอาจต้องเผื่อเงินไว้อีก
ก้ อ น หากเราไม่ ไ ด้ ซ้ื อ ประกัน สุ ข ภาพและอุ บ ัติ เ หตุ ไ ว้ต้ ัง แต่ ก่ อ นการเดิ น ทาง
ประโยชน์ขอ้ สําคัญของการเตรี ยมเงินสํารองในบัญชีเงินฝาก คือ เป็ นหลักประกันใน
การขออนุมตั ิวซี ่าด้วย
2. ความพร้อมของผูศ้ ึกษา แม้ความพร้อมทางการเงินจะเป็ นปั จจัยต้น ๆ ใน
การส่ งบุตรหลานไปศึ กษาต่อต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของผูศ้ ึกษา ก็
เป็ นสิ่ ง สํา คัญที่ ต้องพิ จ ารณา ไม่ ว่า จะเป็ นความสามารถด้า นภาษา ซึ่ งผูศ้ ึ ก ษาต่ อ
สามารถที่จะสอบวัดความรู้ โดยข้อสอบแต่ละสถาบันจัดให้ แต่ท้ งั นี้ ความสามารถ
ด้า นภาษาจะพัฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว หากผู ้ศึ ก ษาต่ อ ตัด สิ น ใจเรี ย นภาษาใน
ต่างประเทศกับเจ้าของภาษา การปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ที่ต่างออกไป ก็เป็ นสิ่ งสําคัญที่ผศู ้ ึกษาต้องเตรี ยมใจไว้เผชิญ
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3. ชื่ อเสี ยงของสถาบัน ความน่าเชื่อถือของสถาบันอาจต้องให้การบอกเล่า
ปากต่อปากจากผูเ้ คยศึกษา แต่ปัจจุบนั มีการจัดอันดับของสถาบันการศึกษา ตั้งแต่
ระดับโลก ทวีป ประเทศและบางครั้งมีการจัดอันดับแบบแยกเป็ นสาขาวิชาอีกด้วย ซึ่ ง
การจัดอันดับ จะคํา นึ งถึ ง คุ ณ ภาพของอาจารย์ ผลงานของทั้ง นัก เรี ย นและอาจารย์
อัตราส่ วนของอาจารย์ต่อ นัก ศึ ก ษา เป็ นต้น ในส่ วนของการเลื อกศึ ก ษาต่ อระดับ
ปริ ญญาโท อาจจะต้องคํานึ งถึงการได้รับรองคุณภาพจากบางหน่วยงาน เช่น รับรอง
คุณภาพจาก British Council, IDP Education, สํานักงานก.พ. หรื อมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ต่างๆ เป็ นต้น การเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในสถาบันที่น่าเชื่ อถื อเป็ นอีกการ
ลงทุ นเพื่ออนาคตของผูศ้ ึกษาต่ อ เพราะองค์กรใหญ่ๆ พร้ อมที่จะรับพนักงานที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําจากต่างประเทศ
ในปั จจุบนั เพื่อเป็ นการไม่ยุ่งยากในการติดต่อมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง เรา
อาจจะติดต่อผ่านตัวแทนของสถาบันที่อยูใ่ นเมืองไทย ซึ่ งต้องเป็ นตัวแทนที่ได้รับการ
รับรองจาก กพ. และ สถาบันต่างๆในต่างประเทศด้วยในการทําวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญญาโทในต่ า งประเทศ ผู้วิ จ ัย จะเก็ บ
แบบสอบถามที่ตวั แทนสถาบันหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร ที่บริ ษทั ไอดีพี เอคดูเคชัน่
เซอร์ วิสเซส จํากัดเป็ นองค์กรเอกชนโดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลออสเตรเลี ย ทํา
หน้ า ที่ ช่ ว ยดํา เนิ น การสมัค รเข้า เรี ยนในสถาบัน การศึ ก ษาต่ า งๆ นอกจากนี้ ยัง
ดํา เนิ น การโครงการต่า งๆร่ วมกับ สถาบันการศึ ก ษา บริ ษ ทั หน่ วยงานภาครั ฐและ
หน่วยงานต่างๆเช่น AusAID ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ในปั จจุบนั
ไอดี พีเป็ นตัวแทนของสถาบันในหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริ กา
แคนาดา นิ วซี แลนด์ ผูท้ ี่ให้คาํ แนะนําทุกคน ทุกแผนก ล้วนแล้วเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ และ
ความชํานาญในประเทศต่างๆอย่างครบถ้วน
จากข้อ ความเป็ นมาข้า งต้น และความสํา คัญ ดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ว่า ในการ
ตัดสิ นใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ผูท้ ี่สนใจจะใช้เหตุผลหลายอย่างในการตัดสิ นใจ
ล้ว นแล้ว แต่ เ ป็ นปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโทใน
ต่างประเทศทั้งสิ้ น
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การกับการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆ กับการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชี พ, รายได้, สถานภาพ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
2. ปั จจั ย การสื่ อสารทางการตลาดแบบบู ร ณาการที่ ป ระกอบด้ ว ย
Advertising, Direct Marketing, Personal selling, Sales promotion, Public relation มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศ
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี
ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศกรอบ
แนวความคิดการวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ นํา ผลวิจ ัย ที่ ไ ด้เ พื่ อ เป็ นแนวทางในตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
ต่างประเทศ
2. เพื่อให้ตวั แทนที่ นักศึ กษามาติดต่อได้นาํ ผลที่ ได้ไปกํา หนดกลยุท ธ์เพื่อ
พัฒนาองค์กร
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ - อายุ - สถานภาพการสมรส
- ระดับการศึกษา - รายได้ต่อเดือน - อาชีพ
ปัจจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
- Advertising - Direct marketing
– Personal selling - Sales promotion
- Public relation

การตัดสิ นใจเลือก
ศึกษาต่ อระดับ
ปริญญาโทใน
ต่ างประเทศ

ปัจจัยอืน่ ๆ
- Brand Image -Brand Loyalty - Trust
แนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศครั้งนี้ครอบคลุมเนื้ อหาสําคัญ
ต่างๆ ได้แก่
Dewey (อ้างถึงในสถิต วงศ์สวรรค์, 2525: 7) การศึกษาเป็ นสิ่ งสําคัญมากต่อ
การพัฒนาประเทศ เป็ นปั จจัยที่ช่วยทําให้มนุษย์มีความรู ้ในด้านต่างๆ
Shimp, Terence A. (2010) การเข้าใจความหมายของการสื่ อสารการตลาด
ต้องพิจารณาองค์ประกอบสองส่ วนคือ คําว่าการสื่ อสารซึ่ งหมายถึงกระบวนการที่ทาํ
ให้ความคิดเหมือนกันและความหมายร่ วมกันระหว่างบุคคล หรื อระหว่างบุคคลกับ
องค์กรกับคํา ว่าการตลาดซึ่ งหมายถึ ง การดําเนิ นกิ จกรรมที่องค์การทางธุ รกิ จหรื อ
องค์กรอื่นๆเคลื่อนย้ายหรื อแลกเปลี่ยนคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การระหว่างองค์กรกับ
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ลูกค้า แม้วา่ คําว่าการตลาดจะมีความหมายกว้างกว่าการสื่ อสารการตลาดมาก แต่การ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสื่ อสารการตลาด
ประจวบ อินอ๊อด (2532: 96) ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งสะท้อนความรู้สึกความนึก
คิดของคนที่มีต่อกรณี บุคคล หรื อสถาบัน เป็ นคุ ณค่าเพิ่มหรื อความนิ ยมซึ่ งจะเป็ น
พลังที่จะนําไปสู่ พฤติกรรม
Schiffman, Leon G and Kanuk, Leslie Lazar (1994: 658) ความภักดีต่อตรา
สิ นค้า หมายถึ ง ความพึงพอใจที่สมํ่าเสมอ จนกระทัง่ อาจมีการซื้ อตราสิ นค้าเดิมใน
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง
Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994: 23) ความไว้วางใจมีความสําคัญอย่างยิง่
ในการกํา หนดลัก ษณะข้อผูก มัดเพื่ อแสดงสัม พันธภาพระหว่า งลู ก ค้า และองค์ก ร
ความไว้วางใจ คือ สภาพความเป็ นจริ งเมื่อคนจํานวนหนึ่งเกิดความเชื่ อมัน่ โดยเป็ นผูท้ ี่
มี ส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนความเชื่ อถื อ (Reliability) และความซื่ อสัตย์จริ งใจ
(Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่
ศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพและจิตวิทยา
Kotler, Philip (2003) กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ประกอบด้วย การรับรู ้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสิ นใจและการทําการซื้ อ และความรู ้สึกหลังชื้อ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบความเชื่อมัน่ 30 ชุ ดแล้ว
เก็บข้อมูลกับผูม้ าติดต่อใช้บริ การแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริ ญญาโท
จํานวน 400 รายและใช้สถิ ติต่างๆ วิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี
ร้อยละ 54.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 72.0 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 71.5 มี
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รายได้ 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37.8 และมีอาชีพเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา
ร้อยละ 34.3
2. สรุปปัจจัยด้ านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการโดยให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการทําตลาดทางตรงมากที่สุด ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 7.36 สําหรับปั จจัยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านการโฆษณากับการโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 7.06
ด้า นการทํา ตลาดทางตรงกับ การออกบู ธ จัด งานมหกรรมการศึ ก ษาต่ อ
ต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 7.46
ด้านการขายโดยบุคคลกับเจ้าหน้าที่แนะแนวมีความรู้ และให้ขอ้ มูลถูกต้อง
อย่างถูกต้องแม่นยํา มีค่าเฉลี่ย 7.37
ด้านการส่ งเสริ มการขายกับการแถมคอร์ สเรี ยนเพิ่ม มีค่าเฉลี่ย 7.17
ด้านการประชาสัมพันธ์กบั การมี Facebook Fan page มีค่าเฉลี่ย 7.17
3. สรุปปัจจัยอืน่ ๆ
พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามคิ ดเห็ นโดยให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้า นความ
ไว้วางใจมากที่สุด ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 7.54 สําหรับปั จจัยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านภาพลักษณ์สินค้ากับรู ปแบบการบริ การที่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ย 7.83
ด้า นความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า กับ ความเชื่ อ มั่น ในคํา แนะนํา เกี่ ย วกับ สถาบัน
หลักสู ตร มีค่าเฉลี่ย 7.45
ด้านความไว้วางใจกับสถาบันมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ มีค่าเฉลี่ย 7.65
4. สรุปการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ อระดับปริญญาโทในต่ างประเทศ
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น โดยให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การอธิ บ าย
รายละเอียดคอร์ สอย่างถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 7.78
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5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้
ต่อเดือน และอาชี พ ยกเว้น ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกัน
ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่ วนใหญ่ ได้แก่ การโฆษณา
การทําตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และการส่ งเสริ มการขาย ยกเว้น การ
ประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทใน
ต่างประเทศ
ทุ ก ปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และความ
ไว้ว างใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ นใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญญาโทใน
ต่างประเทศ
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ (MRA)
Coefficients
Unstandardized
Coefficients

Collinearity
Statistics

Standardized
Coefficients

Model

B

Std.
Error

(Constant)

1.204

.272

การโฆษณา

.421

.043

.392

การทําตลาด
ทางตรง

.189

.046

การขายโดยบุคคล .271
การส่ งเสริ มการ .154
ขาย

Beta

t

Sig.
Tolerance

VIF

9.732 .000

.560

1.787

.198

4.149 .000

.399

2.506

.075

.273

3.642 .000

.162

6.187

.065

.162

2.366 .018

.193

5.185

4.434 .000
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Coefficients
Unstandardized
Coefficients

Collinearity
Statistics

Standardized
Coefficients

Model

B

Std.
Error

(Constant)

1.204

.272

การ
-.122
ประชาสัมพันธ์

.063

Beta

t

Sig.
Tolerance

VIF

.294

3.403

4.434 .000
-.108

-1.942 .053

Coefficients
Unstandardized
Coefficients

Collinearity
Statistics

Standardized
Coefficients

Model

B

Std.
Error

(Constant)

.495

.240

ภาพลักษณ์สินค้า .377

.045

.388

Beta

t

Sig.
Tolerance

VIF

8.444 .000

.350

2.857

2.064 .040

ความภักดีต่อ
สิ นค้า

.343

.063

.305

5.467 .000

.238

4.206

ความไว้วางใจ

.239

.047

.224

5.055 .000

.377

2.656
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

ปั จจัยอื่นๆ

ปั จจัยการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ

ปั จจัยส่ วนบุคคล

ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
การโฆษณา
การทําตลาดทางตรง
การขายโดยบุคคล
การส่ งเสริ มการขาย
การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ

สถิติ
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

Sig.*
0.000
0.000
0.000
0.479
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.018
0.053
0.000
0.000
0.000

ผลลัพธ์**
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

หมายเหตุ: 1. ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
2. ผลลัพธ์** 1 หมายถึง สอดคล้องหรื อยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
2 หมายถึง ไม่สอดคล้องหรื อปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของนันธมน ประสพ
โชค (2540) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อของพนักงานรายเดือน บริ ษทั
สยามสตีลอินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด(มหาชน) ที่พบว่า ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศและ
อายุมีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อของพนักงานรายเดือน บริ ษทั สยามสตีลอินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของพรกมล ลีภกั ด์ปรี ดา
(2555) ที่ ทาํ การศึ ก ษาแรงจู งใจของผูป้ กครองไทยในการส่ ง บุตรหลานเข้า เรี ย น
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โรงเรี ยนนานาชาติในเขตกรุ งเทพมหานครที่พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ วน
ใหญ่ ยกเว้น ระดับ การศึ ก ษามี อิท ธิ พ ลต่ อแรงจูง ใจในการส่ ง บุ ตรหลานเข้า เรี ย น
โรงเรี ยนนานาชาติในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน แต่ตรงกันข้ามกันในส่ วนของ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยน ไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนนานาชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับบุคลากรโดยตรง ดังนั้น
ควรมีการพัฒนาปรับปรุ งเจ้าหน้าที่ที่ให้คาํ แนะนําเป็ นประจํา
2. จากการวิจยั พบว่าการประชาสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ จึงควรทําให้เข้าถึ ง กลุ่มผูท้ ี่ สนใจโดยตรง โดยการสํา รวจให้ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายว่าต้องการอะไร
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คุณค่ าตราสิ นค้ าทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ “ฮอนด้ า”
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY INFLUENCING PURCHASE DECISION TOWARD
HONDA’S CAR OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLIS
ปั ทมพร จิระบุญมา1 ดร.สิ ริภกั ตร์ ศิริโท2
……………………………………………………..
บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องคุ ณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า”
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วน
บุ ค คลของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า ” 2) เพื่ อศึ ก ษาการรั บ รู ้ คุ ณ ค่า ตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โ ภคต่ อที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า” 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้า
และการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า ” กลุ่มประชากรที่ใ ช้ในการศึก ษาครั้ งนี้ คื อ
ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขต กรุ งเทพมหานคร อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ในการ
ใช้รถยนต์ฮอนด้า จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยทําการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกซึ่ งใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อเก็บ ข้อมูลจากกลุ่ ม ตัวอย่างและการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ Test t-Test F-test
(One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (MRA)
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จํานวน 228
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 อายุมากกว่า 25 - 30 ปี จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00
__________________________
1
นักศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์พิเศษ โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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สถานภาพโสด จํานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 สําเร็ จการศึกษาสู งสุ ดในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.80 มีอาชี พเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จํา นวน 256คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 64 และ มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนระดับ
10,000 – 20,000 บาทจํานวน166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.50
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพจะมีแตกต่าง จะมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า” แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ0.50ส่ วน
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านอื่นๆไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า” ปั จจัย
คุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า” ระดับปานกลาง
ในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ:คุณค่าตราสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้ อ,ผูบ้ ริ โภค
Abstract
The study of brand equity influencing purchase decision toward Honda’s
car of consumer in Bangkok metropolis aimed 1) To investigate the factors of the
consumers in Bangkok affecting buying decision toward Honda’s car.2) To
investigate the perceived value of brand equity influencing purchase decision
toward Honda’s car 3) To study the relationship between brand equity and purchase
decision toward Honda’s car. The sample group was 400 Thai people, who live in
the area. Bangkok aged over 18 years with experience with Honda’s car . The
convenience sampling method was applied for the sample group. The instrument
used in the study was questionnaire and used frequency, percentage, mean, and
standard deviation, t- Test ,F-test (One-Way ANOVA), and multiple regression
analysis (MRA).
The study found that most respondents were female(228 persons 46.00%) ,
Age 25 - 30 years Old (184 persons 46.00%), Status Single( 258 persons 64.50%)
highest graduated in bachelor’s degree or the equivalent (251 persons 62.80%)
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,were business employees (256 persons, 64 %) and the average salary 10,000 20,000 THB per month.(166 persons or 41.50%)
Outcome of hypothesis testing shows the factor of demography affected
purchase decision toward Honda’s car with the efficiency at Significant level of
0.05. Brand equity directly related to purchase decision toward Honda’s car with the
efficiency at Significant level of 0.05
KEYWORDS: Brand equity, purchase decision, Consumer

บทนํา

ในปั จจุบนั แต่ละธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากการนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาการผลิ ตสิ นค้า ให้มีป ระสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ น สามารถผลิ ตสิ นค้า ได้
ปริ มาณมากและสะดวกสบายมากขึ้น ทําให้มีผูส้ นใจทําธุ รกิจต่างๆเป็ นจํานวนมาก
ดังนั้นแต่ล ะบริ ษทั จะต้องหาวิธี สร้ า งคุ ณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกันแต่มี คุณภาพ
ทัด เที ย มกัน กับ บริ ษ ทั คู่ แข่ ง เพื่ อ สร้ า งความแตกต่า งให้ก ับ ตัว สิ น ค้า ในระยะแรก
สามารถสร้ างความแตกต่างให้กบั สิ นค้าได้แต่ก็จะถูกลอกเลี ยนแบบได้ง่ายในเวลา
ต่อมา จึงทําให้การสร้างความแตกต่างของสิ นค้ามีความยากมากขึ้น (Schultz,1998)
กลยุทธ์การสร้ างตราสิ นค้า(Brand )จึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างความสําเร็ จทาง
การตลาดให้ก ับ หลายสิ น ค้า (Aaker,1991) เนื่ องจากกลยุท ธ์ ก ารสร้ า งตราสิ นค้า
สามารถสร้ า งความแตกต่า งและความได้เปรี ย บทางการแข่ง ขันให้ก ับ สิ นค้า หรื อ
บริ การ โดยเป็ นตัวกลางเชื่ อมโยงคุ ณค่า(Value)และเอกลักษณ์ (Uniqueness)เพิ่มเติม
เข้ากับประโยชน์ใช้สอยทัว่ ไปของสิ นค้าหรื อบริ การในการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะ
ช่ ว ยทํา ให้ ผูบ้ ริ โ ภคเห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งตัว สิ น ค้า ได้อ ย่า งชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะความแตกต่างในคุ ณสมบัติที่จบั ต้องไม่ได้(Intangible attributes)ที่มีคุณค่า
ในด้านความรู ้สึกและอารมณ์ของผูบ้ ริ โภค(Murphy,1990)
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวนักการตลาดมีความเชื่ อว่า การใช้กลยุทธ์การสร้ างตรา
สิ นค้านัน่ สามารถสร้างคุ ณค่าเพิ่มขึ้นให้กบั สิ นค้าได้ (Added Value) (Aaker,1996)
ดังนั้นความสําคัญของการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบั ตัวสิ นค้าผ่านทางการสร้างตราสิ นค้า
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จึ งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่ งที่ การสร้ างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งนั่น ต้อง
อาศัยการลงทุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีเป้ าหมายในการสร้างคุ ณค่าตรา
สิ นค้า (Brand Equity) คุ ณค่าตราสิ นค้ามีความสําคัญต่อแบรนด์สินค้าอย่างมาก
เพราะคุณค่าตราสิ นค้าทําให้สินค้ามีคุณค่าในสายตาผูบ้ ริ โภคและเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ผูว้ ิจยั มีค วามสนใจที่จะศึ กษาว่า อิทธิ พลและความสัมพันธ์ ของคุ ณค่าตรา
สิ น ค้า กับ การตัดสิ น ใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า ” ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง ในผูน้ ํา ตลาดถยนต์ใ น
ประเทศไทย โดยผู ้วิ จ ัย หวัง ว่ า กรณี ศึ ก ษานี้ จะสามารถนํา ไปใช้ เป็ นข้อ มู ล ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสร้ างคุ ณค่าตราสิ นค้า
และบริ หารคุ ณค่าตราสิ นค้า ที่ส่งผลดีต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทั้งในอุตสาหกรรม
รถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า”
(2) เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า”
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้าและการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์“ฮอนด้า”ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายได้
6. อาชีพ
1.
2.
3.
4.

คุณค่ าตราสิ นค้ าของฮอนด้ า
การตระหนักรู้ในตราสิ นค้าฮอนด้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้าฮอนด้า
การรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้าฮอนด้า
การเชื่อมโยงองค์ประกอบของตรา
สิ นค้าฮอนด้า

การตัดสิ นใจ
ซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า”

สมมติฐานการวิจัย
(1) ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โ ภคประกอบไปด้ว ย เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า” แตกต่างกัน
(2) ปั จ จัย คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า”
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา ทําการศึกษาทฤษฎี และวรรณกรรมการและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพิ่มและวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยการวิจยั แบบสํารวจ
(survey research) ในการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire)
ขอบเขตด้ านตัวแปร ตัวแปรอิสระได้แก่ 1)ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ 2) คุณ
ค่ตราสิ นค้าในด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าฮอนด้า ความภักดีต่อตราสิ นค้าฮอนด้า
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การรั บ รู้ คุ ณ ภาพตราสิ นค้า ฮอนด้า และการเชื่ อ มโยงองค์ป ระกอบของตราสิ นค้า
ฮอนด้า โดยที่ตวั แปรตามได้แก่ การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า”
ขอบเขตด้ านประชากร คื อ ผู ้ บ ริ โภคชาวไทย ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้รถยนต์“ฮอนด้า” อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขต กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านเวลา ระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
(1) ผลการศึ ก ษาสามารถสร้ า งองค์ค วามรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ทฤษฎี ก ารสร้ า งตรา
สิ นค้าและคุณค่าตราสิ นค้าได้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
(2) ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค ด้วยการส่ งเสริ มการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าของรถยนต์ “ฮอนด้า”ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
(3) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาดและการ
สร้างตราสิ นค้า ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความสนใจการสร้างตราสิ นค้าให้เข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่ าตราสิ นค้ า
Aaker (1996) กล่าวว่าคุณค่าตราสิ นค้า เป็ นกลุ่มของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่ ง
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ตราหรื อ สั ญ ลัก ษณ์ ข องสิ น ค้า ซึ่ งสามารถเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ สิ น ค้า ได้
นอกเหนื อจากคุณค่าที่แท้จริ งของสิ นค้านั้น คุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 2 ส่ ว น คื อ การรั บ รู้ ข องผูบ้ ริ โ ภค และพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภค โดยแนวคิดที่สอดคล้องและครอบคลุม มุมมองของผูบ้ ริ โภคทั้งด้านการรับรู ้
ของผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซิ้ อ นั้นคือแนวคิดของ Aaker ซึ่ งจําแนกคุณค่าตรา
สิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคออกได้เป็ น 5 องค์ประกอบ คื อ1)การรู ้ จกั ตราสิ นค้า
(Brand Awareness) 2) การรั บรู ้ คุณภาพตราสิ นค้า (Perceive Quality) 3) ความ
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เชื่ อมโยงของตราสิ นค้า (Brand Associations) 4)ความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand
Image)
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า ตราสิ นค้ า ข้ า งต้น ได้ ส ะท้ อ นถึ ง รู ป แบบในการ
ตรวจสอบคุณค่าของตราสิ นค้า ซึ่ งหากตราสิ นค้าใดมีคุณค่าตราสิ นค้าในทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โ ภคสู ง ย่อ มมี โ อกาสได้รั บ การยอมรั บ จากผูบ้ ริ โ ภคสู ง และสามารถครอง
ตําแหน่งทางจิตใจของผูบ้ ริ โภคได้ ในงานวิจยั นี้ จึงได้นาํ แนวคิดด้านคุณค่าตราสิ นค้า
มาเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า”
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูซ้ ้ือนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ อันจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อดังภาพ

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมีองค์ประกอบหลักคือ
การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post Purchase
Behavior) ซึ่ งตัวแบบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเกิ ดจากอิทธิ พลจากภายนอก เช่ น
ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมและอิทธิ พลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้
ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Schiffman & Kanuk, 1994)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
หรรษา เมฆกุลวิโรจน์ (2552) ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้า “คริ สตัล” ที่มีผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท เอกชน มี ร ายได้เ ฉลี่ ย เดื อ น 10,001-20,000 บาท โดย
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ตราสิ นค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก รับรู้คุณภาพมีความสัมพันธ์กบั ตรา
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สิ นค้าโดยรวม และภักดี ต่อตราสิ นค้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อนํ้าดื่มตราสิ งห์ โดยซื้ อที่ร้านสะดวกซื้ อ เช่น 7-11 แฟมิลี่มาร์ ท มาก
ที่สุด มีความถี่ในการซื้ อเดือนละครั้งมากที่สุด ส่ วนใหญ่ซ้ือจํานวน 1-2 ขวด/ครั้ง โดย
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านขนาดของนํ้าดื่มที่ซ้ื อมีความสัมพันธ์กบั อาชี พ และ
คุณภาพที่รับรู ้
สุ มศัทนา อุตะมะ ศึกษาเรื่ อง การวัดคุณค่าตราสิ นค้าอีซูซุในจังหวัดเชียงราย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-30 ปี ระดับ
การศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่
ในสถานภาพสมรสแล้วมีบุตร 1-2 คน ในด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท โดยกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรถยนต์ใช้อยู่แล้วจํานวน 1 คัน โดยส่ วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างเคยเห็นโลโก้ของตราอีซุซุ ในด้านความรู้จกั อีซูซุกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่รู้จกั อีซูซุจากครอบครัวหรื อคนรู ้ จกั โดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างยังไม่เคยได้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของอีซูซุ และส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเคยนัง่ รถอีซูซุและทดลองขับรถ
อี ซู ซุ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามเห็ น ด้ว ยต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า อี ซู ซุ ด้า นการตระหนัก รู้
เกี่ยวกับตราสิ นค้า(Brand name Awareness) โดยเห็นด้วยว่าเมือพูดถึงรถกระบะแล้ว
นึกถึง “อีซูซุ”ก่อนยีห่ อ้ อื่นอันดับแรกและรองลงมาคือเห็นด้วยรู้จกั และคุน้ เคยกับยี่ห้อ
“อีซูซุ” มากกว่ายี่ห้ออื่น ส่ วนด้านความเข้าใจถึงคุณภาพของตราสิ นค้า(Perceived
Quality) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยต่อ ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านนี้ โดยเห็น
ด้ว ยอย่า งยิ่ง ว่า อี ซู ซุ เ ป็ นรถกระบะที่ ป ระหยัด นํ้า มัน กว่า ยี่ ห้ อ อื่ น เป็ นอัน ดับ แรก
รองลงมาคื อ อี ซู ซุ เป็ นรถของญี่ ปุ่ นที่ มี คุณภาพและได้ม าตรฐาน ส่ วนผลของการ
ทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จ จัย เรื่ อ งของเพศและช่ ว งอายุที่ แตกต่า งกัน ของกลุ่ ม
ตัว อย่า งให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อคุ ณ ค่ า ตราสิ นค้า อี ซู ซุ โ ดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ส่ วนปั จจัยเรื่ องอาชี พของกลุ่ มตัวอย่างให้ความคิดเห็ นต่อคุ ณค่า
ตราสิ นค้าอีซูซุโดยรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง (Population and Sampling Procedures)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ประชากรชาวไทย ที่ อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้รถยนต์“ฮอนด้า” อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบด้วย
1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ปั จจัยคุ ณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ การตระหนักรู้ ในตราสิ นค้าฮอนด้า,
ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า ฮอนด้า, การรั บ รู้ คุณภาพตราสิ นค้าฮอนด้า , การเชื่ อมโยง
องค์ประกอบของตราสิ นค้าฮอนด้า
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้า
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นคําถาม
ชนิ ดเลื อ กตอบ ซึ่ ง ผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น เองจากการรวบรวมข้อ มูล ที่ ไ ด้จากทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องแล้วนํามาทําการประยุกต์เป็ นคําถามในแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล มี การจัดข้อมูลแบบนาม
บัญญัติ (Check List) จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ, สถานภาพ และ อาชีพ โดยที่มีการจัด
ข้อมูลแบบเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale) จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ระดับอายุ, ระดับการศึกษา,
ระดับเงินเดือน ของผูต้ อบ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า
ฮอนด้า” จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ 1. การตระหนักรู้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness )2.
ความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) 3. การรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า (Perceived
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Quality) 4. การเชื่ อมโยงองค์ประกอบของตราสิ นค้า (Brand Associations) โดยเป็ น
คําถามแบบปลายปิ ดโดยเป็ นลักษณะแสดงความคิดเห็น
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ “ฮอนด้า” โดย
เป็ นคําถามแบบปลายปิ ดโดยเป็ นลักษณะแสดงความคิดเห็น
โดยมาตราวัดระดับ คําถามแบบปลายปิ ด ใช้รูป แบบค่า คะแนนน (Likert
Scale) มีระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ตามหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนน 7 ระดับ ดังนี้
1
หมายถึง เห็นด้วย อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับน้อย
3
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
4
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับปานกลาง
5
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
6
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับมาก
7
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อ ยละ
46.00)อายุมากกว่า 25 - 30 ปี (ร้อยละ 46.00) สถานภาพโสด (ร้อยละ 64.50) สําเร็ จ
การศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า (ร้อยละ62.80) มีอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน(ร้อยละ 64) และ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนระดับ 10,000 – 20,000 บาท
(ร้อยละ 41.50)
ปัจจัยคุณค่ าตราสิ นค้ า
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้คุณค่า
ตราสิ นค้าของรถยนต์ “ฮอนด้า” โดยรวม อยูใ่ นระดับดี ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.14 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ามีดงั นี้ 1. การตระหนักรู้ในชื่อเสี ยงของ
ฮอนด้า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.93 2. ความภักดีต่อแบรนด์ฮอนด้า อยู่ใน
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ระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.10 3. การรับรู ้คุณภาพแบรนด์ฮอนด้า อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 1.06
4.การเชื่อมโยงองค์ประกอบของแบรนด์ฮอนด้า มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.01
ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ “ฮอนด้ า”
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า”โดยรวม อยูใ่ นระดับดี ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.04 พิจารณา
เป็ นรายด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้รถยนต์ฮอนด้ามีดงั นี้ 1. เมื่อท่านต้องการซื้ อรถยนต์
ท่านจะเลือกรถยนต์ฮอนด้าเป็ นอันดับแรกอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.32 2. ท่าน
เลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้าเสมอถึ งแม้จะมี รถยนต์ยี่ห้อหรื อรุ่ นอื่นที่คล้ายคลึงกันอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.28 3.ท่านจะแนะนําให้ผอู้ ื่นเลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้าอยูใ่ น
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.33 4.ท่านมีความยินดีที่จะใช้รถยนต์ฮอนด้าต่อไปในอนาคต
อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.31
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ พ บว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี อ าชี พ
แตกต่าง
กันมีการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า” แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.50 ส่ วน
ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ด้ า นอื่ น ๆไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อรถยนต์ “ฮอนด้ า ”
นอกจากนี้ พบว่าปั จจัยด้านคุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
“ฮอนด้า” ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับปานกลาง โดยที่ การตระหนักรู ้ในชื่ อเสี ยงของ
ฮอนด้า มี ร ะดับ ความสั ม พัน ธ์ 0.001 ความภัก ดี ต่ อแบรนด์ฮ อนด้า มี ร ะดับ
ความสัมพันธ์ 0.000 การรับรู ้คุณภาพแบรนด์ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.000
และการเชื่อมโยงองค์ประกอบของแบรนด์ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.000
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกันมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
รถยนต์ “ฮอนด้ า” แตกต่ างกัน
เพศ
T-test
0.455
ปฎิเสธ
อายุ

F-test

0.690

ปฎิเสธ

สถานภาพ

F-test

0.290

ปฎิเสธ

ระดับการศึกษา

F-test

0.480

ปฎิเสธ

อาชีพ

F-test

0.043

ยอมรับ

รายได้เฉลี่ย

F-test

0.430

ปฎิเสธ

สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านการรั บรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ ามีความสั มพันธ์ กับการตัดสิ นใจ
ซื้อ รถยนต์ ฮอนด้ า
การตระหนักรู ้ในชื่ อเสี ยงของฮอนด้า

MRA

0.001

ยอมรับ

ความภักดีต่อแบรนด์ฮอนด้า

MRA

0.000

ยอมรับ

การรับรู้คุณภาพแบรนด์ฮอนด้า

MRA

0.000

ยอมรับ

การเชื่อมโยงองค์ประกอบของ
แบรนด์ฮอนด้า

MRA

0.000

ยอมรับ

อภิปรายผล
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครมี ก ารรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตรา
สิ นค้าของรถยนต์”ฮอนด้า” โดยรวม อยู่ในระดับดี โดยทางด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ “ฮอนด้า” พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความยินดีที่จะใช้รถยนต์ฮอนด้าต่อไปในอนาคตมี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ 5.18 รองลงมาคือเมื่อมีความต้องการรถยนต์ท่านจะเลือกรถยนต์
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ฮอนด้าเป็ นอันดับแรก เลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้าเสมอถึงแม้จะมีรถยนต์ยี่ห้อหรื อรุ่ นอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน และการแนะนําให้ผอู ้ ื่นเลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้า
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ และ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่าง ยกเว้นอาชี พของ
ผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ม ศัท นา อุ ตะมะ ที่ ศึก ษาเรื่ องการวัด
คุณค่าตราสิ นค้าอีซูซุในจังหวัดเชียงราย
ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า” ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับปานกลาง โดยที่ การตระหนักรู้ในชื่อเสี ยงของ
ฮอนด้า มี ร ะดับ ความสั ม พัน ธ์ 0.001 ความภัก ดี ต่ อ แบรนด์ ฮ อนด้ า มี ร ะดับ
ความสัมพันธ์ 0.000 การรับรู ้คุณภาพแบรนด์ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.000
และการเชื่อมโยงองค์ประกอบของแบรนด์ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.178
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ผลการศึ ก ษาพบว่า ความเห็ น ต่ อ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ของ “ฮอนด้า ” มี
ความสัมพันธ์กบั ในการตัดสิ นใจซื้ อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ดังนั้นทาง
องค์กรควรมุ่งเน้นในการเสริ มสร้ างการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าของ “ฮอนด้า”ให้มาก
ยิง่ ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก าร
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ “ฮอนด้า” ได้ ซึ่ งจากสมการความสัมพันธ์ที่ได้แสดงถึงระดับ
อิทธิ พลของตัวแปรต้นแต่ละตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตามในระดับที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดควรมีการพิจารณาความสัมพันธ์น้ ี ประกอบด้วย
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและประหยัดค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นได้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. สําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาดําเนินการศึกษาในเชิงคุณภาพ
ประกอบด้ว ยเพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ รู ป แบบการรั บ รู้ ที่ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วาม
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ต้องการ ซึ่ ง จะทํา ให้องค์ก รสามารถดําเนิ นการสร้ า งภาพลัก ษณ์ และทัศ นคติ ที่ พึง
ประสงค์ได้รวดเร็ วขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มปั จจัยส่ วนผสมการตลาดเข้ามาร่ วม
ในการวิ เ คราะห์ ด้ว ย โดยการเปรี ย บเที ย บระดับ ความสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ประกอบการ
ตัดสิ นใจดําเนินกลยุธ์การตลาดตามลําดับความสําคัญได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ควรศึกษาการรับรู ้ตราสิ นค้าและการตัดสิ นใจเลือกใช้รถยนต์ของผูบ้ ริ โภค
ในลักษณะการทําเปรี ยบเทียบกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่เป็ นคู่แข่ง เพื่อนําผลการศึกษามา
เปรี ยบเทียบกัน
4.ควรศึ กษาถึ งความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปั ญหาและความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อให้การตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุ งด้าน
วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานยิง่ ขึ้น
5. ควรศึกษาถึงผูบ้ ริ โภคในพื้นที่อื่นๆ เพื่อหาความแตกต่าง ซึ่ งอาจเป็ นความ
แตกต่างในด้านประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของกลุ่ ม เป้ าหมายในทุ ก ๆพื้ นที่ ไ ด้อ ย่า ง
ถูกต้อง
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ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการยืน่ ชํ าระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาผ่ านทาง
อินเทอร์ เน็ต ในเขตกรุ งเทพมหานคร
SATISFACTION OF PEOPLE WHO USE INCOME TAX FILLING THOUGH
THE INTERNET IN BANGKOK AREA.
ณัฐวิทย์ เชื้อพรหม 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่ อการยื่นชํา ระภาษี เงิ นได้บุค คลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผ่า นทาง
อินเทอร์ เน็ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาและพัฒนาพร้ อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
ยื่นแบบชําระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม -31
มีนาคม 2556 จํานวน 400 คน โดยเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล
และระดับความพึงพอใจในการบริ การด้านต่างๆ ของการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางสัมคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชน ที่ยื่นแบบชําระภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2556 จากการ
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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สํารวจ กลุ่มตัวอย่างและจําแนกตัวแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 57.3 เป็ นผูห้ ญิง อายุส่วน
ใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 36-45 ปี ร้อยละ 35.5 วุฒิการศึกษา
ส่ วนใหญ่คือ ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้ อยละ64.5 รองลงมาคือปริ ญญาโทหรื อสู ง
กว่า ร้อยละ 24.00 สถานภาพสมรสส่ วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่ วนใหญ่คือ
พนักงานเอกชน ร้อยละ 49.5 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนส่ วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 31.8 ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตสู งสุ ดคือ ทุกวัน ร้อยละ 48.00 มีความเข้าใจ
ในการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตในระดับเข้าใจปานกลางสู งที่สุดคือ ร้อยละ 45.0
ผลการศึกษา
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะ อาชี พ รายได้
ระดับความถี่ การใช้อินเตอร์ เน็ต และระดับความเข้าใจเกี่ ยวกับการยื่นแบบภาษี
ทางอินเตอร์ เน็ต
- ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานะ อาชี พ และรายได้ ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริ การไม่แตกต่างกัน
- และพบว่า ระดับ การศึก ษา ระดับความถี่ ก ารใช้อินเตอร์ เน็ ต และ
ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริ การที่แตกต่างกัน
2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการบริ การด้านต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า
- ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็ วอยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจด้านระบบงานอยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจด้านการบริ การอยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาอยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจในการบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, การรับบริ การ, การยืน่ ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ทางอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ABSTRACT
The purposes of this research were studied for (1) Satisfaction of people
who use income tax filling though the internet in Bangkok area during period 1st
January – 31st March 2013. (2) To develop and propose the ways to improve eservice of The Revenue Department to be more effective.
The sample used in this satisfaction research was people who use income
tax filling though the internet in Bangkok area during period 1st January – 31st
March 2013. The population samples amount of 400 peoples. This quantitative
research aims to study both personal factors and level of satisfaction in each part of
service. The questionnaire was instrument of this research. Data were analyzed by
using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage,
minimum, maximum, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, one-way analysis of
variance and multiple regression analysis (MRA) at the significance level of 0.05.
The results showed that most of samples were female 57.3 percent and age
mostly between 25-35 years 39.3 percent, followed by 36-45 years 35.5 percent.
Education levels mostly in bachelor degree 64.5 percent, followed by master degree
or higher 24 percent. The married status of samples mostly was single 52.3 percent.
The occupation mostly was private company employees 49.5 percent. Average of
salary mostly between 20,001-30,000 Baht 31.8 percent. The highest of internet
usage frequency was everyday 48 percent. The level of understanding in income tax
filling though internet mostly was at middle level 45 percent.
The results found that.
1. Personal factors were including sex, age, education, married status,
occupation, salary, the frequency of internet usage and the understanding in
income tax filling though internet.
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- The results found that the differentiation of sex, age, married
status, occupation and salary were not influence the satisfaction in
service.
- In additional, the differentiation of education level, the frequency
of internet usage and the level of understanding in income tax
filling though internet were result to the different satisfaction in
service too.
2. The satisfaction level in each parts of service found that.
- The satisfaction of convenience was moderate.
- The satisfaction of system was moderate.
- The satisfaction of service was high.
- The satisfaction of cost and time saving were high.
- The satisfaction of public relations was moderate.
- THE SATISFACTION OF TOTAL SERVICE WAS HIGH.
KEY WORDS: Satisfaction of service, Income tax filling though internet
บทนํา
ในการบริ ห ารประเทศของรั ฐ บาลให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย รั ฐ บาลมี ค วาม
จํา เป็ นต้อ งอาศัย เงิ น งบประมาณจํา นวนมาก เพื่ อ นํา มาพัฒ นาประเทศ และ
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ ซึ่ งงบประมาณของรั ฐ ทุ ก ปี มี แ นวโน้ม ขยายตัว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและคุณภาพมาตรฐานความเป็ นอยูข่ องประชากรที่
มีวิวฒั นาการเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดีข้ ึ น ในการจัดทํา งบประมาณเพื่อพัฒนา
ประเทศในแต่ละปี รัฐบาลจัดสรรเงินค่าใช้จ่าย โดยคํานึงถึงการจัดหารายได้จากภาษี
อากรที่จดั เก็บจากประชาชน เป็ นสําคัญ เนื่องจากเป็ นการเฉลี่ยรายจ่ายทางสังคมของ
ประชาชนร่ วมกัน ไม่มีพนั ธะในการชดใช้คืนดังเช่นเงินกูย้ ืม ภาษีอากรจึงเป็ นรายได้
สําคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ความสามารถจัดเก็บภาษีให้เป็ นไปตามเป้ าหมายจึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล ในทางกลับกันหากผล
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การจัดเก็บภาษีไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายก็จะเกิดผลกระทบต่อแผนงานที่วางไว้และอาจ
จํา เป็ นต้อ งมี ก ารกู้ยืม เพื่ อนํา มาชดเชยงบประมาณในส่ วนที่ จ ัดเก็บ ภาษี ท าํ ให้ห นี้
สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น
จากการที่กรมสรรพากรเป็ นหน่ วยงานจัดเก็บรายรับของประเทศสู งสุ ดเป็ น
อันดับหนึ่ งของประเทศ ซึ่ งผลการจัดเก็บรายรับของประเทศที่สูงขึ้น มาจากการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษี โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั การ
บริ หารและการชําระภาษีในโลกแห่ งเทคโนโลยีและสารสนเทศ อินเทอร์ เน็ตหรื อ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื อข่ายและแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึง
ช่ ว ยให้ เ ข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ใ นเวลาอัน รวดเร็ ว กรมสรรพากรจึ ง ได้เ พิ่ ม ช่ อ งทางการ
ให้บริ การรู ปแบบใหม่ให้มีความสะดวกต่อผูเ้ สี ยภาษีมากขึ้น ผ่านทางเว็บไซด์ซ่ ึ งการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ตนั้น ผูเ้ สี ยภาษีสามารถสมัครขอใช้
บริ ก ารและทราบข้อ มู ล ต่ า งๆรวมทั้ง ข้อ กฎหมายและข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ ประมวล
รัษฎากรโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น จะเห็นได้วา่ การยื่นภาษีผา่ นทางอินเทอร์ เน็ต
อํานวยประโยชน์อย่างมากมายในการที่ผเู้ สี ยภาษีสามารถเลือกขอใช้บริ การได้ตามที่
ต้องการ โดยไม่ตอ้ งเดิ นทางไปยังสํานักงานสรรพากรพื้นที่ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะสร้าง
ความสะดวกสบายและก่ อให้เกิ ดประโยชน์กบั สัง คมมากขึ้ นในภาพรวมของการ
ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ
จากการที่ ก รมสรรพากรได้ พ ัฒ นาระบบงานให้ บ ริ การผู ้เ สี ยภาษี ท าง
อินเทอร์ เน็ตโดยผ่านเว็บไซด์ www.rd.go.th เป็ นการเพิ่มช่ องทางการชําระภาษีผา่ น
ทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
เป็ นต้นมา ในขณะที่การยื่นแบบฯ และชําระภาษีที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ต่างๆ ยังให้บริ การตามปกติ จึงเป็ นที่มาของความสนใจว่าการให้บริ การการชําระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นประเภทแบบแสดงรายการภาษีที่มี
ประชาชนเข้ามาใช้บริ การมากที่สุดเป็ นอันดับแรกนั้น ผูเ้ สี ยภาษีมีความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงใดต่อรู ปแบบการให้บริ การ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นได้
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อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูเ้ สี ยภาษีมากที่สุด เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในภาพรวมของการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้
บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า ( ภ .ง .ด . 90, 91) ผ่ า น ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจยั เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุ งระบบการ
ให้บ ริ ก าร การยื่นแบบชํา ระภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดาผ่า นทางอิ นเทอร์ เน็ ตของ
กรมสรรพากร ให้เกิดประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ สี ยภาษีในการรับบริ การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีทางอินเตอร์ เน็ต และได้รับการคืนเงินภาษีตามกําหนดเวลา
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ความถี่ ในการใช้อินเตอร์ เน็ต และความเข้าใจในการยื่น
แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต มีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากมีความสัมพันธ์ต่อ
การยืน่ ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคล

• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• สถานภาพ
• อาชีพ
• รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
• ความถี่ในการใช้ อินเตอร์เน็ต
• ความเข้าใจในการยื่นแบบภาษี
ออนไลน์

ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการยืน่ แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,
91) ผ่านทางอินเตอร์ เนต
ของผูเ้ สี ยภาษีที่ยนื่ แบบ

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจ

•
•
•
•

แสดงรายการตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม -31 มีนาคม

ด้ านความสะดวกรวดเร็ ว

2556 ในเขต

ด้ านระบบงาน

กรุ งเทพมหานคร

ด้ านการบริ การ
ด้ านความประหยัดค่าใช้ จา่ ยและ
เวลา

•

ด้ านประชาสัมพันธ์
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็ นส่ วนราชการระดับกรม
สังกัดกระทรวงการคลัง ที่เริ่ มก่อตั้งในสมัย รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
กรมสรรพากร มี ห น้ า ที่ ใ นการจัด เก็ บ ภาษี จากฐานรายได้แ ละฐานการบริ โ ภค
ภายในประเทศ ตาม ประมวลรัษฎากร และ กฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นรายได้ให้
รัฐบาล เพื่อนํามาใช้พฒั นาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และอากรรังนกนางแอ่น
นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุ งตัวบทกฎหมาย และระบบการบริ หารจัดเก็บ
ภาษีเพื่อส่ งเสริ มการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่ งออกกับ
นานาประเทศ ตลอดจนสร้ างความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริ มสร้ าง
ความสมัครใจในการเสี ยภาษี และยังทําความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บ
ภาษีซ้ าํ ซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
(จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี )
ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีที่เรี ยกเก็บจากผูม้ ีเงินได้พึงประเมิน
ตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ สําหรับผูม้ ีเงินได้จากการจ้างแรงงาน และ สําหรับผูม้ ีเงิน
ได้กรณี ทวั่ ไป ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรับปี ภาษีน้ นั
ภ.ง.ด. 90 หมายถึ ง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผูม้ ี
เงินได้หลายประเภท
ประเภทที่ 1 เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
ประเภทที่ 2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตําแหน่งงานที่ทาํ หรื อจากการรับทํางานให้
ประเภทที่ 3 การหักค่าใช้จ่าย
ประเภทที่ 4 ดอกเบี้ย เงินปั นผล
ประเภทที่ 5 ค่าเช่าทรัพย์สิน
ประเภทที่ 6 วิชาชีพอิสระ
ประเภทที่ 7 การรับเหมา
1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ประเภทที่ 8 การธุ รกิจ การพณิ ชย์
ภ.ง.ด.91 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผูม้ ีเงิน
ได้ประเภทเงินเดือนอย่างเดียว
ปี ภาษี หมายถึง ปี ประดิทิน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
อินเทอร์ เน็ ต (Internet) คือ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมโยงเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ที่มีความแตกต่างกันทางด้านอุปกรณ์
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ โดยใช้เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่ งข้อมูลแบบทีซีพี/ ไอพี
(TCP/IP) ในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมโยงกันในอินเทอร์ เน็ต
โครงการรั ฐบาลอิเลคทรอนิคส์ (e - government) คือ วิธีการบริ หารจัดการ
ภาครั ฐ สมั ย ใหม่ โ ดยการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพของการดํา เนิ นงานของภาครั ฐ ปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารแก่ ป ระชาชน
ให้บริ การด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
ให้ประชาชนใกล้ชิดภาครัฐมากขึ้น
เว็บไซด์ (web site) หมายถึ ง ที่อยู่ของบริ ษทั หรื อหน่ วยงานต่าง ๆ บน
อินเทอร์ เน็ตที่อา้ งอิงสําหรับการค้นหาในระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งมี ชื่อเป็ น
เอกลักษณ์ จะซํ้ากันไม่ได้ เช่น www.rd.go.th, www.google.com, www.sanook.com ,
www.yahoo.com เป็ นต้น
การยื่นชํ าระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาผ่ านทางอินเทอร์ เน็ต หมายถึง การยื่น
แบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ต้ งั แต่ 30,000 บาท
และยืน่ ชําระภาษีผา่ นทางอินเทอร์ เน็ตต่อกรมสรรพากร
ความพึงพอใจ หมายถึง การที่นิยมชมชอบหรื อความพึงพอใจในสิ่ งที่ได้รับรู้
และรั บ บริ ก ารทํา ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารการชํา ระภาษี ผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต
ระบบการให้ บริ การ หมายถึ ง ลักษณะของการบริ การที่เกิ ดจากวิธีการที่
กรมสรรพากรใช้บริ การลูกค้าทั้งก่อนที่ลูกค้าจะใช้บริ การ ขณะใช้บริ การ และหลังจบ
สิ้ นการใช้บริ การ
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อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ซ อฟแวร์ รวมถึ ง ระบบการสื่ อ สารข้อ มู ล ระหว่า งผู้เ สี ย ภาษี ก ับ
กรมสรรพากร
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรรณกรรมเกีย่ วกับภาษีอากร
เกริ กเกียรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม (2543 : 145-148) กล่าวว่าในปี ค.ศ. 1776
อดัมสมิท (Adam Smith) ได้วางหลักเกณฑ์ที่ดีในการจัดเก็บภาษีอากร ไว้ 4 ประการ
คือ
1. ประชาชนทุ ก คนในแต่ ล ะประเทศควรจะต้อ งเสี ย สละรายได้ห รื อ
ผลประโยชน์ตามฐานทางเศรษฐกิจของตนเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของรัฐ ทั้งนี้
เพราะว่าแต่ละคนต่างก็ได้รับประโยชน์และการคุม้ ครองจากรัฐ
2. ภาษี ที่ประชาชนแต่ละคนจะต้องเสี ยนั้น จะต้องมีความแน่ นอนไม่มี
ลักษณะกํากวม ลักษณะและรู ปแบบของภาษีตลอดจนจํานวนที่จะต้องเสี ยภาษีจะต้อง
เป็ นที่ชดั เจนแก่ผเู ้ สี ยภาษีทุกคน
3. การเก็บภาษีทุกชนิ ดควรจะต้องจัดเก็บตามวัน เวลา สถานที่ที่ผเู ้ สี ยภาษี
สะดวก และจะต้องอํานวยความสะดวกในการเสี ยภาษีแก่ผเู้ สี ยภาษีดว้ ย
4. ภาษีทุกชนิ ดที่จดั เก็บนั้นควรจะต้องเป็ นภาระแก่ผเู้ สี ยภาษีนอ้ ยที่สุดเท่าที่
จะน้อยได้ แต่ทาํ ให้รัฐบาลได้รับรายได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
วรรณกรรมเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
ความหมายของสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความหมาย
ของสารสนเทศ ได้มีนกั วิชาการให้ความหมายของสารสนเทศไว้ดงั นี้
สุ ชาดา กีระนันทน์ (2542: 2) สรุ ปความหมายไว้วา่ สารสนเทศ คือข้อความรู้
ที่ ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องนี้ จนได้ขอ้ สรุ ปเป็ นข้อความรู ้ ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์ คือ ความรู้ที่เกิ ดเพิ่ม
ขึ้นกับผูใ้ ช้ชาตพล
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ชาตพล นภาวารี (2544) กล่าวว่า ข้อมูล คือ ข่าวสาร เหตุการณ์หรื อ
ข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวัน ซึ่ งอาจนํามาใช้ประโยชน์ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง
ส่ วนความหมายของสารสนเทศจะคล้ายคลึงกับข้อมูล แต่มีความแตกต่างกันตรงที่
สารสนเทศจะถูกกลัน่ กรองเรี ยบร้ อยแล้ว ซึ่ งจะให้ประโยชน์ต่อหน่ วยงาน และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั งานในหน่วยนั้นๆ ได้เลยทันที
สารสนเทศ มี ค วามหมายเป็ น 3 แบบ ดัง นี้ (Oxford English
Dictionary,1989:944 – 946)
สารสนเทศ เป็ นกระบวนการ (information-as-process) คือ การแจ้งข่าวสาร
การสื่ อสาร หรื อข่าวสารข้อเท็จจริ ง หรื อสิ่ งบางประการที่เกิดขึ้น การดําเนินการใน
การบอกกล่าวหรื อข้อเท็จจริ งบางสิ่ งที่ได้รับการบอกกล่าว
สารสนเทศเป็ นความรู ้ (information-as-knowledge) การสื่ อสารข้อเท็จจริ งทั้ง
ในด้านเนื้อหาหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้รับการแจ้งหรื อบอกกล่าวถึงความคิด
หรื อข่าวสารที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะมีความแน่นอนหรื อไม่ก็ตาม นัน่ คือความรู ้
สารสนเทศเป็ นวัตถุ (information-as-thing) สารสนเทศใช้แสดงถึงคุณสมบัติ
ว่าเป็ นวัตถุต่างๆ เช่น ข้อมูล เพราะถือว่า ข้อมูลมีคูณสมบัติที่ให้ความรู้หรื อสามารถ
สื่ อสารได้
สรุ ป สารสนเทศ คือ ข้อมูลหรื อข่าวสารที่ได้ผา่ นการกลัน่ กรอง ประมวลผล
หรื อจัดระบบแล้วเพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสําหรับผูใ้ ช้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ พา อนันตกูล (2549) ได้ทาํ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ยื่นชําระภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ปี 2549 ในเขตอําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชําระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ไม่แตกต่างกัน ในด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน อันประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ลักษณะการทํางาน และช่วงเวลาเข้า
เยี่ยมชมหรื อใช้บริ การทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นผลมาจากในการยื่นแบบชําระภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต นั้น ผูใ้ ช้บริ การสามารถยืน่ แบบได้ดว้ ยตนเองโดย
ผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถออนไลน์ เข้าสู่ ระบบโปรแกรมการชําระภาษีเงินได้
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตได้ โดยไม่จาํ กัด วัน เวลา สถานที่ และไม่ตอ้ งอาศัยเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริ การ ทําให้เกิดความสะดวกสบายและได้รับมาตรฐานในการให้บริ การที่เท่า
เทียมกัน
ธิ นีนุช ศรี จนั ทร์ ประภัสสร อยูด่ ี และวิไล ดํารงอนันต์กุล (2543) ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต และทัศนคติต่อการพาณิ ชย์อิเลคทรอนิคส์
ของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในเขต กทม. ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชายมากกว่าหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มากที่สุด มีสถานภาพโสด
ระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี รองลงมา เป็ นระดับปริ ญญาโท ส่ วนใหญ่ยงั เป็ น
นักเรี ยน/นักศึ กษา รองลงมาเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีระดับรายได้น้อยกว่า
10,000 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็ นช่วง 10,000 - 20,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ใช้อินเทอร์ เน็ตที่บา้ น รองลงมาคือสถานศึกษา สถานที่ทาํ งานและร้าน
ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตตามลําดับ สําหรับทัศนคติของผูใ้ ช้ในเขต กทม. พบว่าในด้าน
ทัศนคติ ด้านความรู ้ ความเชื่อ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการใช้นอ้ ยกว่า 1 ปี มีทศั นคติ
ด้านความรู ้ ความเชื่ อ แตกต่างจากกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการใช้มากกว่า 3 ปี ใน
ด้านทัศนคติ ด้านความรู ้ สึก กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์ เน็ตต่างกันมี
ทัศนคติดา้ นความรู ้ สึก ไม่แตกต่างกัน และพบว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ในการซื้ อ
สิ นค้าฯและกลุ่ มที่ ไ ม่เคยซื้ อสิ นค้า ฯ แต่มีค วามต้องการทดลอง มี ทศั นคติ ด้า น
ความรู ้สึกแตกต่างกับกลุ่มที่ไม่เคยซื้ อสิ นค้าฯ และไม่มีความต้องการซื้ อสิ นค้า
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มุ่ ง ประเด็ น ที่ จ ะทํา การศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต่ อ การยื่ น ชํา ระภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาผ่า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ตในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีรายละเอียดขั้นตอนในการศึกษาดังต่อไปนี้
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แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ได้จากการใช้แบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั จะ
แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้ าหมายคือประชาชนที่ยื่นแบบชําระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นการศึกษาด้วยวิธีคน้ คว้าจากงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องเอกสารแผ่นพับ วารสาร บทความทางอินเตอร์ เน็ตและข้อมูลที่ได้จาก
หน่วยงานกรมสรรพากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร: ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ประชาชนที่ยื่นแบบชําระ
ภาษเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ผ่านอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 -31 มีนาคม 2556
2. กลุ่มตัวอย่ าง: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ จํานวนประชาชนที่ยื่นแบบ
ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400
คน จากประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่ยนื่ แบบภาษีทางอิเล็คโทรนิค
3. การสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง: ผูว้ ิจยั ได้ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยทําการเก็ บข้อมูล จากประชาชนที่ ยื่นแบบชําระภาษี เงิ นได้บุ คคล
ธรรมดาผ่านอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คน
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
2556 ถึง 1 มิถุนายน 2556 รวมเป็ นระยะเวลา 1 เดือน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 8 ตัวแปร ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามแบบปิ ด (closed ended question) แบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะ อาชีพ รายได้ ความถี่การใช้อินเตอร์ เน็ต และ
ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต
2. ข้อมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งหมด
5 หัวข้อ เป็ นคําถามเชิ งบวก ซึ่ งแต่ละหัวข้อมีหวั ข้อย่อยตั้งแต่จาํ นวน 3 ข้อไปจนถึง 7
ข้อ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10
โดยกําหนดให้ 0-3 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับตํ่า
4-6 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
7-10 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง
3. ข้อมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งหมด
6 หัวข้อ เป็ นคําถามเชิงบวก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10
โดยกําหนดให้ 0-3 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับตํ่า
4-6 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
7-10 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
บริ ก ารยื่ น ชํา ระภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาผ่า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ของการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กบั ประชาชนที่ใช้กรมสรรพากร โดย
ไปยังบริ ษทั และหน่วยงานราชกาอื่นๆ รวมถึงบุคคลที่มาใช้บริ การผ่านสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา และรอรับแบบสอบถามกลับคืน
หลังจากที่ได้มีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้ว จะนําข้อมูลที่ได้มาจัดดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องข้อมูล (Editing) เพื่อต้องการทราบว่า มี
แบบสอบถามชุดใด มีขอ้ มูลไม่ครบหรื อมีขอ้ มูลผิดพลาดหรื อไม่
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2. นําแบบสอบถามมาลงรหัส โดยลงรหัสเป็ นหมวดหมู่ของคําถามแต่ละตัว
แปร จากนั้นจะนํารหัส ต่า ง ๆ ของแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3. ประมวลผลข้อมูลเพื่อนําไปพิสูจน์วา่ จริ งหรื อเท็จตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
t
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(ค่าคงที่)
.830
.215
3.863
ด้านความสะดวก
.201
.045
.222
4.518
รวดเร็ ว
ด้านระบบงาน
.107
.044
.117
2.446
ด้านการบริ การ
.178
.035
.214
5.021
ด้านความประหยัด
.249
.043
.240
5.746
ค่าใช้จ่ายและเวลา
ด้านประชาสัมพันธ์
.239
.032
.260
7.425

Sig.

.000
.000
.015
.000
.000
.000

การทดสอบสมมติฐาน
1. เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพ อาชี พ รายได้ ระดับ ความถี่ ก ารใช้
อินเตอร์ เน็ต และระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต
พบว่า
- ผลการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ ค คลที่ ศึ กษา พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการรับบริ การไม่แตกต่างกัน
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- ระดับการศึกษา ระดับความถี่ การใช้อินเตอร์ เน็ต และระดับความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการรับบริ การที่แตกต่างกัน
2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการบริ การด้านต่างๆ ผลการศึกษา
พบว่า
- ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็ วอยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจด้านระบบงานอยูใ่ นระดับกลาง
- ความพึงพอใจด้านการบริ การอยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาอยูใ่ นระดับมาก
- ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับกลาง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชน ที่ยื่นแบบชําระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2556 จากการ
สํารวจ กลุ่มตัวอย่างและจําแนกตัวแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 57.3 เป็ นผูห้ ญิง อายุส่วน
ใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 36-45 ปี ร้อยละ 35.5 วุฒิการศึกษา
ส่ วนใหญ่คือ ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้ อยละ64.5 รองลงมาคือปริ ญญาโทหรื อสู ง
กว่า ร้อยละ 24.00 สถานภาพสมรสส่ วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่ วนใหญ่คือ
พนักงานเอกชน ร้อยละ 49.5 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนส่ วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 31.8 ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตสู งสุ ดคือ ทุกวัน ร้อยละ 48.00 มีความเข้าใจ
ในการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตในระดับเข้าใจปานกลางสู งที่สุดคือ ร้อยละ 45.0
ปั จจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการรับบริ การ (400 คน) คือ
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้

ค่ านัยสํ าคัญ

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคล
เพศ

t-Test

0.135

ปฏิเสธ

อายุ

F-Test

0.623

ปฏิเสธ

ระดับการศึกษา

F-Test

0.000

ยอมรับ

สถานะภาพ

F-Test

0.267

ปฏิเสธ

อาชีพ

F-Test

0.146

ปฏิเสธ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-Test

0.396

ปฏิเสธ

ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ต

F-Test

0.000

ยอมรับ

ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยืน่ แบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ต

F-Test

0.000

ยอมรับ

ด้านความรวดเร็ ว

MRA

0.000

ยอมรับ

ด้านระบบงาน
ด้านการบริ การ

MRA
MRA

0.015
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

ด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
ด้านประชาสัมพันธ์

MRA
MRA

0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการให้ บริการ

อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุ คคลในเรื่ อง เพศ อายุ สถานะ อาชี พ และรายได้ ที่แตกต่างกัน
ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90,
91) ผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วน ระดับการศึกษา ระดับความถี่
การใช้อินเตอร์ เน็ต และระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์ เน็ตที่
แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
ทางอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ปั จจัยด้านความสะดวกรวดเร็ ว, ด้านระบบงาน, ด้านการบริ การ, ด้านการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในการยื่ น ชํ า ระภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร คือเมื่อปั จจัยด้านความสะดวกรวดเร็ ว, ด้านระบบงาน, ด้านการ
บริ การ, ด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และด้านการประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลง
ไปจะส่ งให้ความพึงพอใจในการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์ เน็ต
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000, 0.015, 0.000,
0.000, 0.000 ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการวิ จ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งผู้ใ ช้บ ริ ก ารยื่ น แบบชํา ระภาษี ผ่ า นทาง
อินเตอร์ เน็ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี แต่ยงั มี
ข้อเสนอแนะบางประการที่ตอ้ งเพิ่มเติมในการบริ การ คือ ควรมีขอ้ กําหนดมาตรฐาน
การทํางานของหน่วยงานและนโยบายที่ชดั เจนในการยกระดับคุณภาพในการบริ การ
ให้มีระดับที่ดีมากขึ้น และเพื่อพัฒนาระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริ การประชาชน
และเก็บภาษีทว่ั ถึง และเป็ นธรรม
การสร้างแรงจูงใจในการยืน่ แบบชําระภาษีเงินได้ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ต ควรมี
การรณรงค์สร้างความเข้าใจ สิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงได้รับจากการยื่นแบบชําระภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เช่น สิ ทธิ ในการรับคืนเงินภาษีในระยะเวลาที่
รวดเร็ วกว่าการยื่นแบบชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางช่องทางอื่น สิ ทธิ ใน
การไม่ตอ้ งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรื อมีเจ้าหน้าที่ตอบปั ญหาออนไลน์ผา่ นทาง
เว็บไซด์ของกรมสรรพากร สําหรั บประชาชนที่มีขอ้ สงสัย หรื อต้องการความรู้เพิ่ม
เตมเกี่ยวกับการยืน่ แบบชําระภาษีทางอินเตอร์ เน็ต
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน กรมสรรพากรควรจัดให้มีการฝึ กอบรม
ความรู ้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที่ แ ก่ ผูร้ ั บ ผิด ชอบในหน่ ว ยงานอย่า งสมํ่า เสมอและ
ต่อเนื่อง ให้สามารถให้บริ การประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องความพึงพอใจในการใช้
บริ การการยืน่ แบบชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเขตพื้นที่อื่น
ๆ และภาษีเงินได้ประเภทอื่น ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาในระบบ
การจัดเก็บภาษี
ควรมีการศึกษาถึ งทัศนคติ ความคาดหวัง การยอมรับของประชาชนผูเ้ สี ย
ภาษีต่อการยื่นแบบชําระภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต หรื อทําการ
วิจยั เชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง และนํา
ผลการศึกษาไปปรับใช้ในอนาคต
ควรมีการศึกษาถึงปั ญหา อุปสรรคของประชาชนผูย้ ื่นแบบชําระภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุ งแก้ไขและให้การ
บริ การเสี ยภาษีได้รับความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
( THE DECISION SELECTION RESTAURANT SERVICES
OF CONSUMERS IN BANGKOK )
รัชนีวรรณ วัฒนปริ ญญา 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษา ด้านประชากร และด้าน
พฤติ ก รรมในการตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหารของผู ้บ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหาร โดย ใช้
แบบสอบถาม เป็ น เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน และ
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาและเชิ งอนุ มาน มีการใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวน ANOVA, T-TEST, F-TEST โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง มีอายุเฉลี่ ยอยู่
ในช่ วง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี อาชี พ พนัก งาน
บริ ษ ัท เอกชน มี ร ายได้ 15,001 –20,000 บาท และเลื อ กรู ป แบบการใช้บ ริ การ
รับประทานที่ร้านและซื้ อไปรับประทานที่บา้ น ผูร้ ่ วมใช้บริ การร้านอาหาร คือ 2-3 คน
โดยวันที่ชอบมาใช้บริ การคือวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ที่เลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ช่วงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถี่ในการใช้บริ การ คือ จํานวน 1 -2 ครั้ง โดยมีจาํ นวน
เงิ นต่อครั้งที่รับประทานอาหาร น้อยกว่า 500 บาท /ครั้ง และสื่ อที่ทาํ ให้ท่านทราบ
ข้อ มู ล ข่ า วสารของร้ า นอาหารคื อ ป้ ายหน้ า ร้ า นโดยมี เ หตุ ผ ลที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ การ
ร้านอาหาร คือ เดินทางสะดวกสบาย

1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้
มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้ านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และ พฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารในด้าน ลักษณะบริ ก าร จํานวนผูร้ ่ วมใช้
บริ การ วัน เวลา ความถี่ จํานวนเงิน ข่าวสารข้อมูล เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
คําสํ าคัญ: ร้านอาหาร, การบริ การ
ABSTRACT
The purpose of the independent study to study demography and the
consumer behavior which impact the decision selection restaurant services of
consumers in Bangkok.by using the 400 questionnaires .The statistic analysis
methods are the descriptive statistics and the inferential statistics; One-way
Anova : F-test and T- test for testing the hypothesis at 0.05 significant level.
The result of this independent study shown that most of the respondents
Are 20-29 years old Single ,Master Degree graduated,working in the private
company income is 15,001 -20,000 baht and choose to access the store and buy food
to eat.The service at the restaurant is like 2-3 people a day come to the holiday
Saturday - Sunday at the chosen restaurant between 19:01 to 22:00 am in the service
number is 1 -2 times the amount of time to eat less than 500 baht / time and
media.Please note that the information of the restaurants. Facia reasons for
Choosin grestaurant is convenient.
The results of hypothesis test revealed that gender, age, marital status,
education, occupation, income impact the decision selection restaurant services of
consumers in Bangkok and consumer behavior in the style restaurant offers a
number of joint time-frequency amount of information. Why options. impact the
decision selection restaurant services of consumers.
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บทนํา
ปั จจุบนั ธุ รกิจร้ านอาหารในประเทศไทย มีอยู่ 61,760 ราย สร้างรายได้ให้กบั
ประเทศกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องจาก ธุ รกิจร้านอาหารของคนไทยส่ วนใหญ่ ยังเป็ นธุ รกิจที่มีขนาดกลางและขนาด
เล็ก ที่ ย งั มี ข ้อจํา กัดในการเพิ่ม ศัก ยภาพด้า นการแข่ง ขันยัง ขาดกระบวนการบริ หาร
จัดการที่ มี คุ ณ ภาพ ทําให้ไ ม่ส ามารถพัฒนาคุ ณภาพของธุ รกิ จได้อย่า งต่อเนื่ อง กรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้าจึงได้ต้ งั เป้ าผลักดันธุ รกิ จร้านอาหารเข้า สู่ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือ และเป็ นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ
จากการเติบโตดังกล่าว ผูป้ ระกอบการร้านอาหารต่างๆต้องเร่ งปรับตัวใน การพัฒนา
ร้ า นอาหาร ให้ดีในการบริ ก ารลู กค้า และรสชาดอาหาร ความสะอาด ความสดของ
อาหาร มีเมนู อาหารที่หลากหลาย และ น่ าสนใจโดยนําการบริ หารร้านอาหารโดยใช้
หลักการตลาดมาช่วยพัฒนาร้านให้ดียงิ่ ขึ้น
ลักษณะร้ านอาหาร
กระทรวงพาณิ ชย์ แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็ น 4 แบบ โดยจําแนกตาม
การออกแบบตกแต่งเป็ นหลัก ได้แก่
1.ร้านอาหารระดับหรู ( fine dining ) เป็ นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งอย่าง
ประณี ต สวยงาม ใช้วสั ดุ และอุ ป กรณ์ ราคาแพง จัดอาหารอย่างหรู มีก ารบริ ก าร
ระดับ 5 ดาว
2.ร้านอาหารระดับกลาง ( casual dining ) เป็ นร้านที่มี การออกแบบตกแต่ง
แบบพอสมควรเน้นบรรยากาศแบบสบายๆ เป็ นกันเอง ราคาอาหาร ระดับปานกลาง
พนักงานบริ การแบบเป็ นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง
3.ร้านอาหารทัว่ ไป ( fast dining ) เป็ นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบเรี ยบ
ง่าย สะดวก รวดเร็ ว มีความทันสมัย เน้นบริ การอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจํากัด
และสามารถหมุนเวียนลูกค้าได้ในปริ มาณมาก
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4.ร้านริ มบาทวิถี ( kiosk ) เป็ น ร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบง่าย ๆ เน้น
อาหาร จานเดียว สามารถปรุ ง ได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยเป็ นธุ รกิจขนาดย่อมที่มีเจ้าของ
ร้านเป็ นพ่อครัวเอง
ปัญหาธุรกิจร้ านอาหาร
ปั จจุบนั ธุ รกิจร้านอาหารของไทยยังไม่สามารถขยายธุ รกิจให้เติบโต เข้มแข็ง
และไปสู่ สากลได้ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้แก่
 ด้านบุคลากร ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริ หาร
จัดการ และสื่ อสารด้านภาษาต่างประเทศ
 ด้านเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถหาแหล่งเงินกูใ้ หม่ ๆ ได้เนื่องจาก
ขาดข้อมูลข่าวสาร และวิธีการเขียนแผนธุรกิจ
 ด้านการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้ าหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ และความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของร้าน
 ด้า นการบริ ห ารจัดการ ไม่ มี ค วามพร้ อ มในการจัด หาและพัฒ นา
ระบบวิธีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ และ
การฝึ กอบรมยกระดับมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การ
จากปั ญหาดังกล่ าวผูป้ ระกอบการธุ รกิจร้ านอาหารจึงต้องมีการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพของธุ รกิจ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดผลประกอบการที่ดีเลิศ และ ยัง่ ยืนโดยให้
ความสําคัญกับการสรรหาและ ฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารหรื อเสนอความคิดเห็น เพื่อสร้างความรัก และ ภักดีต่อองค์กรมีบริ การที่ดีและ
เป็ นกันเองกับผูม้ าใช้บริ การ สร้างชื่ อร้าน หรื อเอกลักษณ์ของร้านเพื่อให้ลูกค้าระลึก
และจดจําได้ง่ า ย เสนอบริ ก ารรู ป แบบอาหารใหม่ๆ ที่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศี ก ษาข้อ มู ล ประชากร ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ , การศึกษา , อาชีพ ,รายได้ ที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกร้านอาหาร
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย
บริ การที่เลื อกใช้ ,จํานวนผูร้ ่ วมใช้บริ การต่อครั้ง,วันที่ใช้บริ การ, เวลาที่ใช้บริ การ,
ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก าร, จํานวนเงิ นที่ ใช้บ ริ การต่อครั้ ง,สื่ อที่ ท าํ ให้ท ราบข้อมูล
ข่าวสาร และเหตุ ผลที่ เลื อกใช้บริ การ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกร้านอาหาร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรมีความแตกต่างกับส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารมีความแตกต่างกับส่ วน
ประสมการตลาดในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ปั จจัยด้านประชากร
1. เพศ 2. อายุ
3.สถานภาพสมรส

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ
ร้านอาหาร

4. ระดับการศึกษา 5. อาชีพ
6. รายได้

1.ด้านผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมการใช้บริ การ
ร้านอาหาร

2.ด้านราคา

1. บริ การที่เลือกใช้
2. จํานวนผูร้ ่ วมใช้
บริ การต่อครั้ง
3. วันที่ใช้บริ การ
4. เวลาที่ใช้บริ การ
5. ความถี่ในการใช้บริ การ
6. จํานวนเงินที่ใช้
บริ การต่อครั้ง
7. สื่ อที่ทาํ ให้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร
8. เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ

3.ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย
4.ด้านการส่ งเสริ ม
ทางการตลาด
5.ด้านกระบวนการ
6.ด้านบุคคล
7.ด้านลักษณะทาง
กายภาพ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลข้อมูลปั จจัยด้านประชากรที่ได้จากการศึกษาไปใช้ทาํ การตลาด
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภค
2. พื่อนําผลข้อมูลด้านพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารที่
ได้จากการศึ ก ษาไปเป็ นข้อมู ล พื้ นฐานในการกํา หนดรู ป แบบทางการตลาด และ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มธุ รกิจร้านอาหาร
3. เพื่อนําผลข้อมูลด้าน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ได้ จากการศึกษา
ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อ
ลดความเสี่ ยง ในการทําธุ รกิจ และจะทําให้ประสบความสําเร็ จ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้ง
เดี ยวซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยทําการแจกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 ชุด โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
1.สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่ม
ประชากรการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test, (T-test) เพื่อทําการทดสอบ
สมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดย สเกลของข้อมูลแบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ( RATING
SCALE )
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง มีอายุ 20-29 ปี
สถานภาพโสด ระดับ การศึ กษาปริ ญญาตรี อาชี พพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน มีรายได้
15,001 –20,000 บาท
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2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ กรร้ านอาหารของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกรู ปแบบการใช้บริ การ
แบบใช้บริ การทั้งสองอย่าง ผูร้ ่ วมใช้บริ การร้านอาหาร คือ 2-3 คนโดยวันที่ชอบมาใช้
บริ การ คือวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ที่เลือกใช้บริ การร้านอาหาร คือระหว่างเวลา
19.01 -22.00 น.ความถี่ในการใช้บริ การ คือ จํานวน 1 -2 ครั้ง โดยมีจาํ นวนเงินต่อครั้ง
ที่รับประทานอาหาร น้อยกว่า 500 บาท /ครั้ง และสื่ อที่ทาํ ให้ท่านทราบข้อมูลข่าวสาร
ของร้านอาหารคือ ป้ ายหน้าร้านโดยมีเหตุผลที่เลือกใช้บริ การร้านอาหาร คือ เดินทาง
สะดวกสบาย
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหาร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัย
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ รสชาติ ที่ ถู ก ปากของอาหาร ด้า นราคา ราคาอาหารเหมาะสมกับ
คุ ณภาพมีอิทธิ พลต่อการเลื อกร้ านอาหาร ด้านสถานที่จดั จําหน่ า ย บรรยากาศการ
ตกแต่งร้านดูดีสวยงามมีอิทธิ พลต่อการเลือกร้านอาหาร ด้านการส่ งเสริ มการขายมี
การทํา บัต รสมาชิ ก เพื่ อ ใช้เ ป็ นส่ วนลดค่ า อาหาร ด้า นกระบวนการ ความสะดวก
รวดเร็ วในการให้บริ ก ารและลู กค้า ได้รับบริ การอย่า งรวดเร็ ว การบริ การพนักงาน
ภายในร้ านพนักงานมี ความกระตื อรื อล้นในการให้บริ การและมารยาท และมนุ ษย์
สั ม พัน ธ์ ข องพนั ก งาน ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพโดยมี พ้ื น ที่ ใ ห้ บ ริ การสะอาด
กว้างขวางไม่แออัด
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ตารางแสดงผลสรุป การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารในเขตกรุ งเทพฯที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การตัดสิ นใจเลือกใช้
ปั จจัยด้านประชากร
บริ การร้านอาหาร เพศ อายุ สถาน การศึก
อาชีพ รายได้
ภาพ
ษา
√
√
1.ผลิตภัณฑ์
√
√
2.ราคา
√
√
√
3.สถานที่จดั จําหน่าย
4.การส่ งเสริ ม
√
√
√
การตลาด
√
5.ด้านกระบวนการ
6.ด้านการบริ การ
พนักงานภายในร้าน
7.ด้านลักษณะทาง
√
√
√
√
√
กายภาพ
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สมมุ ติฐานที่ 2 พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารร้ า นอาหารมี ความ
แตกต่ า งกั บ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหารของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ
ร้านอาหาร

1.ผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
บริ การ จํานวน
ที่
ผูร้ ่ วม
เลือกใช้
ใช้
บริ การ

วันที่ใช้
บริ การ

6.ด้านการ
บริ การ
พนักงาน
ภายในร้าน
7.ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ

ความถี่
ในการ
ใช้
บริ การ

จํานวน
เงินต่อ
ครั้ง

สื่ อที่
ข้อมูล
ข่าวสาร

√

เหตุ
ผลที่
ใช้
บริ การ
√

√

2.ราคา
3.สถานที่จดั
จําหน่าย
4.การส่งเสริ ม
การตลาด
5.ด้านกระบวน
การ

เวลาที่ใช้
บริ การ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมุติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สมมุติฐานที่2
บริ การที่เลือกใช้
จํานวนผูร้ ่ วมใช้บริ การต่อครั้ง
วันที่ใช้บริ การ
เวลาที่ใช้บริ การ
ความถี่ในการใช้บริ การ
จํานวนเงินที่ใช้บริ การต่อครั้ง
สื่ อที่ทาํ ให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.262
0.335
0.357
0.062
0.267
0.228

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.027
0.192
0.118
0.114
0.343
0.124
0.245
0.196

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

อภิปรายผล
ผลการศึก ษาในครั้ งนี้ พบว่าเพศ, อายุ, สถานภาพ ,อาชี พ , รายได้เฉลี่ ยต่ อ
เดือน สรุ ปไม่มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
และพฤติกรรมการใช้บริ การไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
จากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ มีผรู้ ่ วมรับประทานอาหาร
ในแต่ละครั้ง 2-3 ท่าน และ เวลาที่ชอบไปทานอาหารคือวันหยุด เสาร์ –อาทิตย์ โดย
จะ ใช้บริ การ 1-2 ครั้ง /สัปดาห์ทาํ ให้เห็นว่า ควรเตรี ยมพร้อมในการให้บริ การโดย จัด
สิ นค้าและ บริ การให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะการบริ การภายใน
ร้านอาหาร และกระบวนการให้บริ การ ต้องรวดเร็ ว และครบถ้วน
ผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ การประชาสัมพันธ์
ส่ งเสริ มการขายในช่ วงเวลาวันหยุด ซึ่ งจะตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น
หากร้านค้า ต้องการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ผบู้ ริ โภครับรู้โดยผ่าน
ช่องทาง จึงควรเลือกทําป้ ายโฆษณาที่หน้าร้านดีที่สุด ซึ่ งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ตรงจุดมากที่สุดและควรทําWEB SIDE ร้านอาหาร เป็ นอีกช่องทางที่ทาํ ให้ร้าน
เป็ นที่รู้จกั และรับทราบข่าวสารข้อมูลจากทางร้าน ผลิตภัณฑ์ เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้
ลูกค้าประทับใจคืออาหารจะต้องมีความสดใหม่ และรสชาติที่ถูกปากและราคาอาหาร
ต้องเหมาะสมไม่แพงจนเกิ นไปและ รวมทั้งการบริ การของพนักงานในร้านที่สําคัญ
ต้องบริ การที่ดี เป็ นการสร้ างความประทับใจให้ลูกค้า และทําให้ลูกค้ากลับมาทาน
อาหารที่ร้านอีก
5.4 ข้ อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ด้านการบริ การพนักงานภายในร้านจากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ ค วามสํ า คัญ ในด้า นพนัก งานให้ บ ริ ก ารท่ า นได้อ ย่า งถู ก ต้อ งรวดเร็ ว ดัง นั้น
ร้านอาหารเป็ นธุ รกิจให้บริ การ ซึ่ งบุคคลากรมีความสําคัญมากในการสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า และสามารถสร้างความแตกต่างให้กบั ธุ รกิจได้ ดังนั้นทางร้านจึง
ต้องทําการคัดเลือกบุคคลากรที่มีรักในงานบริ การ และทําการจัดฝึ กอบรมทั้งในเรื่ อง
หน้าที่การทํางาน รายละเอียดของสิ นค้า การมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า รวมถึงการ
ให้บริ การลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ
ในการมาใช้บริ การ ทําให้อยากกลับมาใช้บริ การอีกในครั้งต่อไป
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ด้านราคา จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านราคา
การ กําหนดเมนูอาหารควรมีการวางแผนด้านรายการอาหารที่หลากหลาย รวมถึงเมนู
ที่มีความชํานาญเป็ นพิเศษของทางร้าน ควรทําการศึกษาประเภทอาหารที่ลูกค้าชอบ
และ หาราคาสิ นค้าที่เหมาะสมของร้านอาหารให้ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้าและ
ร้านอาหารมีกาํ ไรจากการขาย ควรทําการศึกษาหาวิธีการจะสร้างความจงรักภักดีของ
ลูกค้า เพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้เป็ นลูกค้าประจํา และเป็ นผูโ้ ฆษณาสิ นค้าให้อีกด้วย
ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ จากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสํ า คัญ ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ หรื อ สิ่ ง มี ต ัว ตนที่ ม องเห็ น ได้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญใน ป้ ายหน้าร้าน ด้านความสะอาด ภายในร้านอาหาร
ดังนั้นร้ านอาหารควรจัดให้มีพนักงานประจําคอยดูแลความสะอาดทั้ง ภายในและ
บริ เวณรอบๆร้านอย่างสมํ่าเสมอ เพราะเป็ นสิ่ งที่สําคัญมากสําหรับธุ รกิจร้านอาหาร
และควรให้ความสําคัญกับการดูแลในเรื่ องความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และ
เครื่ องใช้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นควรจัดบรรยากาศภายในร้ านให้มีความรู้ สึกเป็ น
กันเอง อบอุ่น โล่งกว้างขวาง นัง่ สบาย ไม่อึดอัด และมีที่นงั่ รองรับลูกค้าได้เพียงพอ
รวมทั้งการจัดจุดให้บริ การสําหรับนัง่ รอคิว
เอกสารอ้างอิง
กัลยา วานิชย์บญั ชา. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล. พิมพ์ครั้งที่ 6.
2546.กรุ งเทพฯ : คณะพานิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, เอกชัย อภิศกั ดิ์กุล, และจตุพร เลิศลํ้า. การวิจยั ธุรกิจ.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุ งเทพมหานคร:วิรัตน์ เอ็ดดูชนั่ ,2553.
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, ไกรชิต สุ ตะเมือง, เฉลิมพร เย็นเยือกและเรวดี อันนันนับ.
ระเบียบวิธีวจิ ยั พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร:วิรัตน์ เอ็ดดูชนั่ ,2554.
จันทิมา ไชยศักดิ์นเรศ. “พฤติกรรมการใช้บริ การสถานจําหน่ ายอาหารของผูบ้ ริ โภค
ในเขตบางแค”รายงานการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ หลัก สู ต รเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548.
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จิราวรรณ ทองบุ ญเรื อง. “ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคใน
การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารภัต ตาคารและผับ บริ เวณถนนศรี นคริ นทร์ จัง หวัด
สมุ ท รปราการ ” รายงานการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2554
ชนงกรณ์ กุ ณ ฑลบุ ตร. หลัก การจัดการ:องค์ก าร และ การจัดการแนวคิ ดการ
บริ หารธุ รกิ จในสถานการณ์ปัจจุบนั . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547.
ชนิดา เสถียรธนากร. “คุ ณค่าตราสิ นค้าและทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อภัตตาคารอาหารฟูจิ” รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ ,กรุ งเทพมหานคร,2551.
ฐิตาภัทร์ รัตน์นิธิพงศ์. “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจากร้านอาหาร
หาบเร่ แผงลอยบนถนนสี ลมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทํางาน” รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ, 2554.
ธงชัย สันติวงษ์ .พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทางการตลาด .พิมพ์ครั้งที่10. กรุ งเทพฯ:ไทย
วัฒนาพานิช ,2546.
ธนชัย ใจเที่ยง. “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้านอาหารไทยในเขต
ลาดกระบัง ”รายงานการศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระ หลั ก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2554
ธี รกิ ติ นวรัตน ณ อยุธยา. การตลาดบริ การ แนวคิดและกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่2.
กรุ งเทพฯ :สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
นพดล เจริ ญวิริยะธรรม. “ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
บรรยงค์ โตจินดา .องค์การและการจัดการ.พิมพ์ครั้งที่ 4 .กรุ งเทพฯ:รวมสาสน์ ,2548.
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พิกุล ทักษิณวราจาร. รองอธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า. สัมภาษณ์โดย ASTV ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์. 29 มีนาคม 2555.
ฟิ ลิป คอตเลอร์ .หลักการตลาด แปลโดย วารุ ณี ตันติวงศ์วานิ ชและคณะ.กรุ งเทพฯ:
บริ ษทั เพียร์ สัน เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า จํากัด, 2545.
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
กรณีศึกษา บุคลากรในส่ วนกลางของสํ านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Factors affecting Motivation for job performance of centralized personnel Office of
the Permanent Secretary Ministry of Commerce
ธนาวุฒิ นาคสังข์1 ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ2
------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อแรงจูง ใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของบุค ลากร
กระทรวงพาณิ ช ย์ กรณี ศึ กษา บุ ค ลากรในส่ วนกลางของสํา นัก งานปลัดกระทรวง
พาณิ ช ย์ใ นครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ(1)ศึ ก ษาปั จจัย ด้า นส่ วนบุ คคลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์จ ํา แนกตามเพศ อายุ
สถานภาพระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อายุราชการ(2)เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะ
งานที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์จาํ แนก
ตาม ด้านความสําเร็ จของการปฏิ บตั ิงาน ความมัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าใน
การทํางานการยอมรับนับถือ ความท้าทายของงานอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ทําการศึกษาจากลุ่มตัวอย่าง จํานวน195คนในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ น
การวิจยั เชิ งปริ มาณเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย 3
ส่ วน คือ ข้อมูลส่ วนบุคลของผูต้ อบแบบสอบถามข้อมูลปั จจัยด้านลักษณะงาน และ
ข้อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ คื อ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test (One-way ANOVA) และ Multiple
Regression Analysis (MRA)

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35 – 46ปี
สถานภาพสมรสจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาํ แหน่งระดับประเภทวิชาการมีอายุ
ราชการมากกว่า 5 ปี ขึ้ นไปโดยกลุ่ ม ตัวอย่า งมี ความคิ ดเห็ น แบ่ง เป็ น 8ด้า น คื อ
ความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ความมัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน
การยอมรับนับถื อ ความท้าทายของงานอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และด้านค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน พบว่าปั จจัย
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์
กรณี ศึกษา บุคลากรในส่ วนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์โดยภาพรวมให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเรี ยงคะแนนเฉลี่ ยตามลําดับในแต่ละด้าน
พบว่าปั จจัยในด้านลักษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ความมัน่ คงในงาน ด้านความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถื อ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความท้าทายของงานและอิสระในการทํางาน ด้าน
โอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปาน
กลาง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และด้านค่าตอบแทนที่ไม่
เป็ นตัวเงิน ตามลําดับ
คําสําคัญ : แรงจูงใจในงานแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทํางาน
ABSTRACT
The purpose of this study subject “Factors that influence on motivation and
performance of competent official at the Ministry of Commerce, case study is
competent official at Central Office of the Under-secretariat of Ministry of
Commerce” were (1) To study the factors that influence on motivation and
performance of competent official at the Ministry of Commerce; classify by gender,
age, marital status, education level, service position, and working age. (2) To study
the job description that influence on motivation and performance of competent
official at the Ministry of Commerce; classify by the success of operation, work
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stability, career path, recognition, challenges on work, work independent, and
environment at the workplace.
This study used a representative sample of 195 people with quantitative
research and tool used in this research were the questionnaire which consisting of
three parts; the personal data of respondents, information on job description, and
commentary. The statistics used in this analysis were percentage, mean, standard
deviation t-test, F-test (one way ANOVA) and multiple regressions (MRA).
The results of this study are:
The most of group were female aged between 35 – 46 years, marriage, graduated
with a bachelor’s degree, rank position (Trade Officer), government service age
more than 5 years. The sample have 8 opinions for motivation factors,success
factors, consistence factor, respect factor, challenges factor, working environment factor,
financial compensation,Non Financial Compensation. These personnel Office of the
Permanent Secretary Ministry of Commerce high levels of overall work motivation
have 6 opinions for motivation factors on the average, respectively, Consistence
factor, success factor,respectfactor,working environment factor,challenges factor,
progress factor and motivation factors medium have 2 aspect i.e. financial
compensation, Non Financial Compensation.
Keywords :Work Motivation Motivation Working satisfaction
บทนํา
ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กรหรื อหน่วยงาน เป็ นอีกหนึ่ ง
ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อประเทศเป็ นอย่างมาก เนื่องจากระบบราชการเป็ นฟันเฟื องที่
สํ า คัญ ต่ อ การขับ เคลื่ อ นประเทศ ขับ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาลให้ บ ัง เกิ ด ผล นํา พา
ประเทศชาติ ไปสู่ ความเจริ ญ ความสงบสุ ข สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้เพื่อการ
เสริ มสร้ างขี ดความสามารถให้ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิ จ บนฐานขององค์ความรู้
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ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม และวัฒนธรรมโดยคํานึงถึงมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อมและ
ด้านสังคมสร้ างความเชื่ อมโยงกับเศรษฐกิ จในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่ การเป็ นประชาคม
อาเซี ยนและเป็ นฐานไปสู่ เวที โลกการยกระดับประเทศเข้า สู่ เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
มูลค่า โดยการใช้นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ การเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สร้ าง
คุ ณค่าร่ วมกับสังคมการสร้ างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้ อต่อการประกอบ
ธุ รกิจได้อย่างเป็ นธรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เป็ น
ปั จจั ย เกื้ อหนุ น ในการลดต้ น ทุ น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพ สร้ า งสรรค์ มู ล ค่ า ให้ ก ั บ
ผูป้ ระกอบการและประชาชนได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่
กระทรวงพาณิ ชย์ มีท้ งั หมด 7 หน่ วยงาน ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
และองค์กรมหาชน 4 แห่ ง ได้แก่ องค์การคลังสิ นค้า ศูนย์ส่งเสริ มศิลปาชี พระหว่าง
ประเทศ สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นาอัญ มณี แ ละเครื่ องประดับ แห่ ง ชาติ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับการซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า-ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ ป ระมาณ 7,000 คน ประจํา อยู่ใ น
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และ ต่างประเทศ สายงานของข้าราชการกระทรวงพาณิ ชย์
สายงานหลักๆ ได้แก่ นักวิชาการพาณิ ชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล
นัก วิ ช าการการเงิ น และบัญ ชี เจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ว ไป เจ้า หน้า ที่ ธุ ร การ และ
ตําแหน่งทางด้านการบริ หาร ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผูต้ รวจราชการ
ที่ปรึ กษาฝ่ ายการพาณิ ชย์ อธิ บดี รองอธิ บดี และผูอ้ าํ นวยการซึ่ งกระทรวงพาณิ ชย์
เป็ นหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้าธุ รกิจบริ การ ทรัพย์สินทางปั ญญาและ
ราชการอื่นตามที่ มีกฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิ ชย์หรื อ
ส่ วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งมีบทบาทหน้าที่ท้ งั ภารกิ จในประเทศ ใน
เรื่ อ ง การดู แลราคาสิ นค้า เกษตรและรายได้เกษตรกร ดู แลผูบ้ ริ โภคภายใต้ก รอบ
กฎหมายของกระทรวงพาณิ ชย์ ส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิ จการค้าทั้งการค้าสิ นค้าและ
ธุ รกิ จบริ การ รวมทั้งธุ รกิ จประกันภัย คุ ม้ ครองด้านทรัพย์สินทางปั ญญาและภารกิ จ
ด้า นต่า งประเทศในเรื่ อง เจรจาการค้า ระหว่า งประเทศซึ่ ง ประกอบด้วยการเจรจา
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ภายใต้กรอบ WTO FTA อนุ ภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ จัดระเบียบและบริ หารการนําเข้า
ส่ งออกรวมทั้งการขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามันสําปะหลัง สิ นค้าข้อตกลงต่างๆแก้ไข
ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่ อง GSP การเก็บภาษีตอบโต้
การทุ่มตลาดส่ งเสริ มและเร่ งรัดการส่ งออกของประเทศ
ดังนั้น องค์กรหรื อหน่วยงานจําเป็ นต้องอาศัยการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากร
ในองค์กรและผูบ้ ริ หารนั้นจะต้องให้ความสําคัญกับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับ
ความมัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานการยอมรับนับถือ ความท้าทาย
ของงานและอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีค่าตอบแทนและ
สวัส ดิ ก ารที่ บุ ค ลากรจะต้อ งได้รั บ เพื่ อ ให้เ ป็ นแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร
กระทรวงพาณิ ช ย์ นั้น เพื่ อ เป็ นประโยชน์ สํ า หรั บ ผู ้บ ริ ห าร สามารถนํา ผลการ
ศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรไปเป็ นแนวทางใน
การสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั บุคลากรได้มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์จาํ แนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหน่ง อายุราชการ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะงานที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์จาํ แนกตาม ด้านความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ความ
มัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานการยอมรับนับถือ ความท้าทายของ
งานอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ง
อายุราชการ

ปัจจัยด้ านลักษณะงาน
1. ความสําเร็ จของการ
ปฏิบตั ิงาน
2. ความมัน่ คงในงาน
3. โอกาสความก้าวหน้า
ในการทํางาน
4. การยอมรับนับถือ
5. ความท้าทายของงาน
อิสระในการทํางาน
6. สภาพแวดล้อมในการทํางาน

แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
กระทรวงพาณิ ชย์

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการศึกษา
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นเพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอายุที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
4. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
5. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับตําแหน่ งที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
6. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุราชการที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
7. ปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1. ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ด้า นส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์จ าํ แนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับ
การศึกษา ระดับตําแหน่ง อายุราชการ
2. ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะงานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์จ ํา แนกตาม ด้า นความสํา เร็ จ ของการ
ปฏิบตั ิงาน ความมัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานการยอมรับนับถือ
ความท้าทายของงานอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3. ทําให้ทราบถึ งความสัมพันธ์ปัจจัยด้านลักษณะงานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์
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4. สามารถนําผลในการศึกษาไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเพื่อ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. สามารถนํา ผลการศึ ก ษาค้นคว้าไปใช้เป็ นแนวทางให้แก่ ผูส้ นใจศึ ก ษา
เกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด, ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ของการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาปั จจัย
ที่มีอิทธิ ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์กรณี ศึกษา
บุคลากรในส่ วนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้เป็ นแนวคิดในการวิจยั ดังต่อไปนี้
เฮลล์ ไรเกล และคณะ (Hellriegel .et al., 2001) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง
แรงผลักดันต่อบุคคลหรื อแรงผลักดันภายในตัวบุคคล ที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม
เฉพาะที่มีทิศทางไปสู่ เป้ าประสงค์
วิสาขาเทียมลม (2551: 8 - 9) กล่าวว่ากระบวนการจูงใจซึ่ งเป็ นภาวะที่อินทรี ย ์
ได้รับการกระตุน้ ชักนําให้แสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใดๆเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
นั้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
เฮอร์ ซเบอร์ ก(Frederick Herzberg, 1959) เป็ นนักจิตวิทยาอีกผูห้ นึ่งที่มุ่งมัน่
ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทํางานผลงานของเขาในเรื่ องนี้ มีปรากฏแพร่ หลายมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1966 และค.ศ. 1968 ปั ญหาที่เขาเฝ้ าถามตนเองอยูเ่ สมอคือทําอย่างไรจะจูงใจ
คนในการทํางานได้เป็ นอย่างดีเขาเห็นว่าการให้ค่าแรงตํ่าทําให้คนงานไม่พอใจแต่การ
ให้ค่าแรงสู งก็มิได้ทาํ ให้คนงานอยากทํางานหนักขึ้นเงินมิใช่สิ่งจูงใจสู งสุ ดจะทําให้
คนงานทํางานได้มากกว่าเดิ มแม้เงิ นจะมีความสําคัญก็ตามขณะเดี ยวกันความมัน่ คง
และบรรยากาศที่ ดีในองค์การก็มิใช่สิ่งจูงใจสู งสุ ดอีกเช่ นเดี ยวกันทฤษฎีของเฮอร์ ซ
เบอร์ กเน้นอธิ บายและให้ความสําคัญกับปั จจัย 2 ประการได้แก่ “ตัวกระตุ น้ ”
(Motivators) และ “การบํารุ งรักษา” (Hygiene) สองปั จจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิ พลต่อ
ความสํ า เร็ จ ของงานเป็ นอย่า งยิ่ ง ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารควรพิ จ ารณาเพื่ อ นํา ไปใช้
ประโยชน์ในการบริ หารคนและบริ หารงาน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนกลางของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ด้วยการ
ใช้สูตรของ Taro Yamane (1967: 727) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อระดับนัยสําคัญ
.05จากสู ตรดังกล่าวทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 192 คนจากประชากรทั้งหมด 336
คนดังนั้นในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามจํานวน 195 ชุ ด โดยใช้วิธีการ
แบบสุ่ มอย่างง่าย
สถิ ติที่ ใ ช้วิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ค่า ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
T – Test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม ของบุคลากรในส่ วนกลางของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ ง และอายุราชการ ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างของบุคลากร จํานวน
195 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 130 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 66.7 มี อ ายุ ร ะหว่า ง 35 - 46 ปี จํา นวน 77 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.5 เป็ น
สถานภาพสมรส จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.3 ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี
จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.4 ระดับตําแหน่ง ประเภทวิชาการ จํานวน 125 คน
คิดเป็ นร้อยละ 64.1 และมีอายุราชการมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 127 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65.1
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ข ้อมู ล ระดับ ความสํา คัญเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรในส่ วนกลาง สํานักปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์ให้ความสําคัญในแต่ละด้านได้ดงั นี้
1. ปัจจัยด้ านความสํ าเร็ จของการปฏิบัติงาน โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ระดับความคิดเห็นในด้านความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.20 และเมื่อพิจารณา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความ
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คิดเห็ นในด้านผลการปฏิบตั ิงานของท่านช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนด
ไว้ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.22อยูใ่ นระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 51.3จํานวน100 คนด้านผล
การปฏิบตั ิงานของท่านเป็ นประโยชน์ต่อองค์ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.25 อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็ นร้อยละ 51.3 จํานวน 100 คนด้านผลงานของท่านมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่
น่าภาคภูมิใจมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.14อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 51.8จํานวน 101 คน
2. ด้ า นความมั่น คงในงาน โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ ความ
คิดเห็นในด้านความมัน่ คงในงาน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.423 และ
เมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นด้านหน่วยงานของ
ท่านเป็ นองค์กรที่มีความมัง่ คงในการทํางานมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.51 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.0 จํานวน 117คน ด้านตําแหน่ งและหน้าที่ที่ท่านทําอยูท่ ่าน
คิดว่ามีความมัน่ คงในอาชี พของท่าน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.33อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 48.2 จํานวน94 คน
3. ด้ านโอกาสความก้ าวหน้ าในการทํางานโดยผูต้ อบแบบสอบถามให้
ระดับความคิ ดเห็ นในด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.761 และเมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับ
ความคิดเห็นด้านท่านได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความ
สารถเช่นการฝึ กอบรมสัมมนามีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.94 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 43.6 จํานวน 85 คน ด้านท่านได้รับการสนับสนุ นให้มีความเจริ ญก้าวหน้าตาม
ความรู ้ความสามารถในสายงานมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.83 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 46.7 จํานวน 91 คน ด้านการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งของท่านมีโอกาสก้าวหน้าไป
ยังตําแหน่ งที่สูงขึ้ นมีค่าเฉลี่ ยประมาณ 3.52 อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 36.4
จํานวน 71 คน
4. ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ โดยผู้ต อบแบบสอบถามให้ร ะดับ ความ
คิดเห็นในด้านการยอมรับนับถือ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.986 และ
เมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็ นด้านผูบ้ งั คับบัญชา
ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของท่านเสมอมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.90 อยูใ่ นระดับมาก คิด
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เป็ นร้อยละ 59.0 จํานวน 115 คนด้านงานที่ท่านทําอยูเ่ ป็ นอาชีพที่มีเกียรติและได้การ
ยอมรับในสังคม มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.16อยูใ่ นระดับ คิดเป็ นร้อยละ 49.7จํานวน 97
คนด้านเพื่อนร่ วมงานยอมรั บในความรู้ ค วามสามารถของท่าน มีค่า เฉลี่ ยประมาณ
3.98อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 59.5 จํานวน 116 คน
5. ด้ า นความท้ า ทายของงานและอิ ส ระในการทํ า งาน โดยผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็ นในด้า นความท้าทายของงานและอิสระในการ
ทํา งาน ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.80 และเมื่ อ พิ จ ารณาผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นด้านท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.92 อยูใ่ นระดับมาก คิด
เป็ นร้ อ ยละ 57.4 จํา นวน 112 คนด้า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ เ ป็ นงานที่ ท ้ า ทาย
ความสามารถและน่ า สนใจมี ค่า เฉลี่ ย 3.85 อยู่ใ น ระดับ มาก คิ ด เป็ นร้ อยละ 47.7
จํานวน 93 คน ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้ความคิด ริ เริ่ มสร้างสรรค์และความ
สามรถ อย่างเต็มที่ ระดับมี ค่า ประมาณ 3.83 อยู่ใ นระดับ มาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.2
จํานวน 92 คนด้านท่านได้รับสิ ทธิ ให้มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานอย่าง
อิสระมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.60 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 49.2 จํานวน 96 คน
6. ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความคิ ดเห็ นในด้านสภาพแวดล้อมในการทํา งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.824 และเมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
ด้านห้องทํางานและโต๊ะทํางานมีเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.95
อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 46.2 จํานวน 90 คนด้านเครื่ องมือ และวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิ บตั ิงานมีจาํ นวนเพียงพอ และสะดวกที่จะนํามาใช้งานมีค่าเฉลี่ยประมาณ
3.85 อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 47.7 จํานวน 93 คนด้านสภาพแวดล้อมในที่
ทํางาน เช่นอุณหภูมิ แสงสว่าง มีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยประมาณ
3.89อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 46.7 จํานวน 91 คนด้านหน่วยงานของท่านมี
การจัดบริ เวณที่ทาํ งานให้เป็ นสัดส่ วน เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยประมาณ
3.79 อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 45.1 จํานวน 88 คนด้านท่านสามารถทํางาน
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ร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานได้อย่างราบรื่ นมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.14 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 54.4 จํานวน 106 คนด้านท่านกับเพื่อนร่ วมงานมีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงานหรื อเรื่ องส่ วนตัวมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.94 อยู่ในระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 54.9 จํานวน 107 คน ด้านมีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกําลังให้กบั
บุคลากรอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.19 อยูใ่ นระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ
39.5 จํานวน 77 คน
7. ด้ า นค่ า ตอบแทนที่เ ป็ นตั ว เงิ น โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ร ะดับ
ความคิดเห็ นในด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.369 และเมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
ด้านท่านได้รับเงินเดือน ตามความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 3.70 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.6 จํานวน 85 คนด้านท่าน
ได้รั บ เงิ น เดื อ นเพี ย งพอกับ ค่ า ครองชี พ ในสภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บ ัน มี ค่ า เฉลี่ ย
ประมาณ 3.21 อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 42.6 จํานน 83 คนด้านท่านพอใจ
ในเงินค่าล่วงเวลา หรื อค่าตอบแทนพิเศษเช่น โบนัส, OT มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.19 อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 40.0 จํานวน78 คน
8. ค่ าตอบแทนที่ไม่ เป็ นตัวเงินโดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความ
คิ ดเห็ นในด้า นค่ า ตอบแทนที่ ไ ม่เป็ นตัวเงิ น ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.46 และเมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
ด้านท่านได้รับสวัสดิ การเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.73 อยู่ใน
ระดับ มาก คิดเป็ นร้ อยละ 39.0 จํา นวน 51 คน ด้า นท่านได้รับสวัสดิ การเกี่ ยวกับ
การศึกษาบุตรมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.19 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ30.8 จํานวน 60
คน
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 - 6 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ง และอายุราชการที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
ปัจจัย
ลักษณะบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ง
อายุราชการ

ค่ านัยสํ าคัญทางสถิติ

ผลการทอดสมมติฐาน

.132
.146
.684
.436
.025
.167

ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์

ปัจจัยด้ านต่ างๆ

Unstandardized
Coefficients

Standar
dized
Coeffici
ents

t

Sig.

B

Std. Error

.345

.442

.781

.436

-ด้านความสําเร็ จของ
-.094
การปฏิบตั ิงาน

.093

-.073 -1.008

-ด้านความมัน่ คงใน
งาน

.047

.095

.037

-ด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในการ
ทํางาน

.178

.085

-ด้านการยอมรับนับ
ถือ

.083

-ด้านความท้าทาย
ของงานและอิสระใน .300
การทํางาน

-ค่าคงที่

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.315

.680

1.472

.493

.623

.626

1.597

.187

2.092

.038

.444

2.254

.132

.064

.631

.529

.349

2.867

.088

.260

3.402

.001

.609

1.643

.707

1.415

-ด้านสภาพแวดล้อม
.291
.093
.223 3.138 .002
ในการทํางาน
R = .575
R2 = .330
SEE = .656
F = 15.45

Sig = 000

ผลการทดสอบพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การปฏิ บ ตั ิงานของบุค ลากรกระทรวงพาณิ ชย์ สัมพันธ์ กนั อย่า งมีนัยสํา คัญสถิ ติที่
ระดับ 0.05(ค่า F =15.45 ค่า Sig.= .000)
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
บุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์ กรณี ศึ ก ษา บุ ค ลากรในส่ ว นกลางของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ (1)ปั จจัยในด้านความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติวฒั น์ถมยา(บทคัดย่อ)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายกลยุทธ์และวางแผนสายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายกล
ยุทธ์และวางแผนสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่ามีแรงจูงใจอยู่
ในระดับมาก (2)ปั จจัยในด้านความมัน่ คงในงาน ภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวัชราภรณ์มณี วงศ์ (2541) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องแรงจูงใจและ
แนวทางเสริ มสร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากรในสายบริ หาร
มหาวิทยาลัยบูรพาผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสาย
บริ หารมหาวิทยาลัยบูรพามีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง(3)ปั จจัยในด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในการทํางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วาสนาพัฒ นานัน ท์ ชัย (2552)ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลตอแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริ ยพ์ นักงานสํานักงาน
ทรั พย์สินสวนพระมหากษัตริ ยม์ ี แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานในภาพรวมปั จจัยจูงใจ
และปัจจัยคํ้าจุนอยูใ่ นระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติพงษ์ศิริพร(2552)
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิ บตั ิการ: กรณี ศึกษา โรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ผล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4)ปั จจัยในด้านการยอมรับนับถือภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของคชภรณ์ แก้วลายและ ดร.ทิวากรแก้วมณี (บทคัดย่อ)ได้
ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง การศึ ก ษาปั จจัย จู ง ใจที่ มี อิท ธิ พ ลต่อผลการทํา งานของข้า ราชการ
ตํารวจจราจรสถานี ตาํ รวจภูธรเมืองพิษณุ โลกจากผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (5)ปั จจัยในด้านความท้าทายของงานและอิสระในการทํางาน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวสันต์ บุญหล้า และประจักร บัวผัน
(2554)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่มีผลต่อการปฏิ บ ตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ของนัก
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บริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที่ 12 ผลการวิจยั พบว่าแรงกดดัน
ทางสั ง คมในภาพรวมและการปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้า ที่ ข องนัก บริ ห ารงาน
สาธารณสุ ข ในเทศบาลเขตสาธารณสุ ข ที่ 12 อยู่ใ นระดับ มาก (6)ปั จจัย ด้า น
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของศิ วิไลกุลทรัพย์ศุทรา(2552) ได้ศึก ษาวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิ บ ตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั เอ. เอส. แอสโซซิ เอทเอนยิเนียริ่ ง (1964) จํากัดผลวิจยั พบว่าพนักงาน
บริ ษทั เอ. เอส. แอสโซซิ เอทเอนยิเนี ยริ่ ง (1964) จํากัดมีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากมีจาํ นวน 2 ด้านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือด้านความสําเร็ จของ
งานด้านลักษณะของงานอยูใ่ นระดับปานกลางมีจาํ นวน 3 ด้านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยคื อด้านความสัมพันธ์ ระหว่า งบุคคลด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิ บ ัติ ง านด้า นความก้า วหน้า และความมั่น คงในงานส่ วนด้า นผลตอบแทนและ
สวัสดิ การอยู่ในระดับน้อย (7)ปั จจัยในด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของอนันต์ไชยกุลวัฒนาและจุรีรัตน์จนั ทะ
มุด(2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลประจา
การแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์จงั หวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั
พบว่าระดับแรงจูงใจจําแนกตามปั จจัยจูงใจกับปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยภายนอกอยู่
ในระดับสู ง ( X = 3.76) โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ ( X = 4.02) ส่ วนแรงจูงใจ
ด้านโอกาสความก้าวหน้าของงานจะตํ่ากว่าด้านอื่น (X = 3.52) อย่างไรก็ตามแรงจูงใจ
จําแนกตามปั จจัยอนามัยกับปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยภายนอกอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 3.29) ส่ วนแรงจูงใจด้านเงิ นเดื อนและค่าตอบแทนตํ่ากว่าด้านอื่นๆ ( X =
2.60)และสอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยะนุชนริ นทร์ (2545) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจํากัด (มหาชน) เขต 17 พบว่าพนักงาน
ส่ วนใหญ่มีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (8)ปั จจัยค่าตอบแทนที่ไม่
เป็ นตัวเงิน ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชูยศศรี วรขันธ์
(2553)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงาน:กรณี ศึกษาขององค์การ
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บริ หารส่ วนตํ า บลเขตอํ า เภอเมื อ ง จ.นครราชสี มาผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการทางานมีความพึงพอใจในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.89
ประสิ ทธิภาพของการทางานในรอบปี ที่ผา่ นมาในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และทา
ให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์กรในรอบปี ต่อไปจะเพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย
3.58 และมีความพึงพอใจในการได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิเศษอยูใ่ นระดับ
ปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.35
ข้ อเสนอแนะในการศึกษา
จากผลการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งปั จจัยที่
มี อิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ กรณี ศึกษา
บุคลากรในส่ วนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ดังนี้
ด้ า นความสํ า เร็ จในการปฏิ บ ัติ ง าน ควรมี ก ารสร้ า งเว็ บ บอร์ ด ในการ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ ในองค์กร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นในเว็บบอร์ ดเพื่อให้บุคลากรนําองค์ความรู้ไปใช้ในการทํางานให้บรรลุตาม
เป้ าหมายและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ควรปรับปรุ งให้อากาศในห้องทํางานให้
ถ่ายเทได้สะดวก เช่น ล้างแอร์ หรื อดูดฝุ่ นในห้องทํางาน จัดสรรพื้นที่ให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย เพื่อเป็ นบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ด้านการออกกําลังกายให้เพียงพอ
ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นควรปรับปรุ งด้านสวัสดิการของข้าราชการให้
เข้ากับสภาวะค่าครองชีพในปั จจุบนั เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ที่กว้างขึ้น เพื่อให้ได้ค่า และกลุ่มตัวอย่างใหม่ ๆ
เพิ่มเติมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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กระบวนการตัดสิ นใจในการซื้อรถยนต์ จากผู้นําเข้ าอิสระของลูกค้ า
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
(THE DECISION TO BUY A CAR FROM GREY MARKET CUSTOMERS IN
BANGKOK AND SUBURBS)
อุษณิ ศา สุ ขีพจน์ 1 ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------4

บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ ง นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ ก ษากระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อ
รถยนต์จากผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและเพื่อศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยการตลาด พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
รถยนต์ และปั จจัยเกี่ยวข้องอื่ นๆได้แก่ ภาพลักษณ์ ของสิ นค้า ความภักดี ต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระของกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผู ้วิ จ ัย เก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ซ้ื อ รถยนต์จ ากผู้นํา เข้า อิ ส ระในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล จํา นวน 120 คน เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม และ เทคนิ คในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย T-test F-test (One-way ANOVA) และการใช้แบบวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณเชิ งเส้นตรง (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่มีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผู้
นํา เข้า อิ ส ระโดยการหาข้อ มู ล สิ น ค้า จากพนัก งานขาย สถานที่ จ าํ หน่ า ย และการ
โฆษณาที่ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้า อิ สระ มากที่ สุ ด คื อ การ
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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โฆษณาผ่านทางสื่ ออินเทอร์ เน็ต และส่ วนใหญ่ผซู้ ้ื อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์นาํ เข้า
อิสระมากที่ สุดจากเครื่ องมื อการสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน (Above the Line) จาก
ช่ องทางสื่ อนิ ตยสาร และผูซ้ ้ื อจะให้ความสําคัญกับปั จจัยเกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้านความ
ไว้วางใจในสิ นค้า ,บริ ษทั ,พนักงานขายและบริ การหลังการขาย ซึ่ งมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
คําสํ าคัญ: กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ, ผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระ
ABSTRACT
The objectives of this research are to study the decision to buy a car from
grey market customers in Bangkok and suburbs and to study the demographic
characteristics, marketing factors, car information perception behavior, and relating
factors, including image of the product, loyalty, trust relationship with decision to
buy cars from grey market customers in Bangkok and suburbs.
The researchers collected data from a sample of car buyers from grey
market in Bangkok and suburbs. The totally 120 persons using convenience
sampling. The statistical analysis employs descriptive (percentage, means, standard
deviation) and inferential statistic: t-test, F-test (One-way ANOVA) and Multiple
Regression analysis (MRA) to evaluate the relationship between variables and the
dependent variable.
The results showed that most of the buyers are buying the car from grey
market by finding the product of a salesperson, grey market showroom. And
advertising to influence the decision to buy a car is the most advertising via the
Internet. Most buyers can get information on cars imported from media
communications tools (Above the Line) from the magazine. And buyers to focus on
other relevant factors on trust in the products, companies, sales and after-sales
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service. Which is related to the decision to buy a car based on the assumption of
independence leader preset.
KEY WORDS: BUYING DECISION PROCESS, CAR GREY MARKET
บทนํา
รถยนต์นบั เป็ นสิ นค้าหนึ่งที่มีภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง เนื่องจากรถยนต์
ได้กลายมาเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชี วิต ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใน
การเดินทางและยังเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงฐานะของผูใ้ ช้อีกด้วย ตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระ
ในประเทศไทยถื อเป็ นตลาดที่มีอตั ราการเติบโตที่สูง แม้ว่าปั จจุบนั สภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศจะมีการผันผวนไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองบ้าง
แต่มิได้ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อตลาดรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระมากนัก สังเกตได้
จากการขยายสาขาของบริ ษทั ผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระรายเดิม และการเกิดขึ้นใหม่ของผู้
นําเข้ารถยนต์อิสระอีกหลายราย
ปั จ จุ บ ัน ระบบการจัด จํา หน่ า ยในประเทศไทยมี 2 แบบ ได้แ ก่ ตัว แทน
จําหน่ายรถยนต์อย่างเป็ นทางการ (Authorize Dealer) และผูน้ าํ เข้ารถยนต์อิสระ (Grey
market) จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วนี้ จะเห็ น ได้ว่า รถยนต์นํา เข้า ซึ่ งมี ผู้บ ริ โ ภคเป็ นลู ก ค้า
ระดับบนนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิ ม หากเปรี ยบเทียบจากตัวเลขของการ
ขยายตัวแล้วจะเห็นได้วา่ ความต้องการรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระนั้นมีอตั ราที่เพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน
อย่างไรก็ตามปั ญหาของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระยังมีความ
เสี่ ยงที่ตีค่าเป็ นตัวเงินได้ยาก เช่น ความเสี่ ยงในเรื่ องของการได้รับประกันจากเจ้าของ
ตราสิ นค้า ในกรณี ที่มีการเรี ยกรถคืนเมื่อพบว่าเกิดปั ญหา ผูซ้ ้ื อรถกลุ่มนี้ จะไม่สามารถ
ได้สิทธิ์ เพราะไม่ได้ซ้ื อจากศูนย์หรื อตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการ นอกจากนี้ ผู้
ซื้ อมี โอกาสถูกหลอกจากผูป้ ระกอบการที่ไม่สุจริ ต ที่นาํ เข้ารถเก่าแต่สภาพเหมือน
ใหม่และนําเข้ามาจําหน่ายในฐานะรถใหม่
จากการศึกษาข้อมูลเชิ งลึ กเพื่อประเมินขนาดตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระของ
ไทยในปี 2554 โดยจํากัดการพิจารณาเพียง 4 ยี่ห้อคือ Mercedes Benz, BMW, Lexus
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และ Mini โดยเปรี ยบเทียบในช่วงปี 2551 จนถึงครึ่ งปี แรกของปี 2554 ซึ่ งข้อมูลบ่งชี้
ว่า ตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 13 ในช่วงปี 2551 ถึง 2553
โดยรถที่มีสัดส่ วนสู งสุ ดคือ Mini (27%) และตํ่าสุ ดคือ BMW (6%) แต่เมื่อเทียบ
สัดส่ วนครึ่ งปี แรกของปี 2554 กับปี 2553 พบว่าตลาดตลาดรถยนต์นาํ เข้าอิสระเติบโต
เพิ่ม ขึ้ น ถึ ง 264% โดยตลาดรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระของ 4 ยี่ห้อ นี้ มี สัด ส่ ว น 30%
เมื่อเที ยบรายยี่ห้อพบว่า Mini มีสัดส่ วนสู งสุ ดคือ 65% รองลงมาคือ Benz
(44.5%) Lexus (43.5%) และ BMW (5.1%) โดยสาเหตุหนึ่ งที่การเติบโตเพิ่มสู งมาก
ในปี 2554 คือค่าเงิ นบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐและ
ปอนด์องั กฤษ ทําให้ราคารถนําเข้าถูกลง (ประชาชาติ, 2555)
โดยสรุ ป ปั ญ หาของตลาดรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระที่ จะต้องทํา การวิจ ัย มี ดัง นี้
วิเคราะห์ถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ ซึ่ งผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่าควร
ที่จะมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยทางการตลาด
ศึกษาถึ งพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารและพฤติกรรมภายหลังการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
รวมถึ งปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ ง นําไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าจากผูน้ ํา เข้า
รถยนต์อิสระ (Grey market) ซึ่ งถือเป็ นตลาดที่น่าสนใจ โดยได้เจาะจงเฉพาะในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพราะเป็ นเขตที่ มีผูบ้ ริ โภคมากที่ สุ ดและสามารถ
อ้างอิงถึงผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศได้
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันต่อ
การเลือกซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผู ้
นําเข้าอิสระของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ที่มีความสัมพันธ์
กับ การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระกลุ่ ม ตัวอย่างในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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4. เพื่อศึกษาปั จจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของสิ นค้า ความภักดีต่อ
สิ นค้า ความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ
ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันจะมี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าอิสระแตกต่างกัน
2. ปั จจัยการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้า
อิสระ
3. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ที่แตกต่างกันจะมี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าอิสระแตกต่างกัน
4. ปั จจัยเกี่ยวข้องอื่น ๆ ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของสิ นค้า บริ ษทั พนักงาน
ขาย บริ การหลังการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ -อายุ -ระดับการศึกษา
-อาชีพ -รายได้ -สถานภาพ
ปัจจัยทางการตลาด
1. โฆษณา
2. กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
3. พนักงานขาย
4. สถานที่จาํ หน่าย
5. บริ การหลังการขาย
6. อะไหล่

การตัดสิ นใจซื้อ
รถยนต์
จากผู้นําเข้ าอิสระ

ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
1. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
2. พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
ปัจจัยอืน่ ๆ
1. ภาพลักษณ์ของสิ นค้า
2. ความภักดีต่อสิ นค้า
3. ความไว้วางใจ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลที่ได้เป็ นแนวทางในการขยายฐานลูกค้าโดยการปรับปรุ งสิ นค้า
บริ การ และสร้างความเชื่อมัน่ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า
2. สามารถนําไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจรถยนต์นาํ เข้าอิสระ
และผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต
แนวคิด
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการศึ ก ษาเรื่ อ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจในการซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
เสรี วงษ์มณฑา (2540 การสื่ อสารทางการตลาดเชิ งบูรณาการ (Integrated
Marketing Communication : IMC) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการ
สื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งใช้ก ารสื่ อสารเพื่อการจูง ใจหลายรู ป แบบกับกลุ่ มเป้ าหมาย
อย่า งต่ อเนื่ องโดยมี เป้ าหมายคื อ การที่จะมุ่ งสร้ างพฤติก รรมของกลุ่ม เป้ าหมายให้
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของการตลาดโดยพิ จ ารณาวิธี ก ารสื่ อ สารตราสิ น ค้า
(Brand Contacts) เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั สิ นค้าที่จะนําไปสู่ ความรู้
ความคุน้ เคยและความเชื่อมัน่ ในสิ นค้ายีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่ง
Samual L. Becker (1978) การเปิ ดรับข่าวสารโดยจําแนกตามพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวสารดังนี้
1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ บุคคลที่จะแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารเพื่อต้องการให้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง
2. การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสาร
เพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ เพื่ออยากรู้ เช่น การเปิ ดดูรายการข่าวโทรทัศน์
หรื อขณะอ่านหนังสื อพิมพ์ หากมีขอ้ มูล ข่าวสารที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับตนเอง ก็
จะให้ความเอาใจใส่ อ่านหรื อดูเป็ นพิเศษ
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3. การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปิ ดรับ
ข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการกระทํา หรื อความต้องการเรี ยนรู้ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรื อเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูซ้ ้ื อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้า
อิสระในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 120 ราย และใช้สถิ ติต่างๆ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test F – Test
และ MRA
สรุปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 41-45 ปี ส่ วนใหญ่ สมรสแล้ว
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเจ้าของกิจการ ส่ วนใหญ่ มีรายได้ มากกว่า 500,000
บาทต่อเดือน
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อรถยนต์ นําเข้ าอิสระของกลุ่มตัวอย่ าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยทางการตลาดใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
ปั จจัยด้า นโฆษณาที่ มี ผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระ
มากที่สุด คือ การโฆษณาผ่านทางสื่ ออินเทอร์ เน็ต
ปั จจัย ด้า นกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การตลาดที่ มี ผ ลต่อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์นาํ เข้าอิสระมากที่สุด คือ แถมประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ปั จจัย ด้า นพนัก งานขายที่ มี ผ ลต่อ กระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อรถยนต์นํา เข้า
อิสระมากที่สุด คือ สามารถให้ขอ้ มูลสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี
ปั จจัยด้านสถานที่ จาํ หน่ า ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้า
อิสระมากที่สุด คือ ความทันสมัยของสถานที่จาํ หน่าย
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ปั จจัย ด้า นบริ ก ารหลัง การขายที่ มี ผ ลต่ อกระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อรถยนต์
นําเข้าอิสระมากที่สุด คือ เงื่อนไขการรับประกันที่ดี
ปัจจัยด้านอะไหล่ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าอิสระมาก
ที่สุด คือ มีความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์นาํ เข้าอิสระมากที่สุด
จากเครื่ องมือการสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน (Above the Line) จากช่องทางสื่ อนิตยสาร และ
ได้รับข้อมู ลเกี่ ย วกับรถยนต์นาํ เข้าอิ สระจากเครื่ องมือการสื่ อสารที่ไ ม่ผ่านสื่ อมวลชน
(Below the Line) จากช่องทางการขายโดยพนักงาน มากที่สุด ส่ วนเครื่ องมือการสื่ อสารที่
มี อิท ธิ พ ลต่ อกระบวนการตัด สิ นใจซื้ อรถยนต์นํา เข้า อิ ส ระมากที่ สุ ด คื อ การขายโดย
พนักงาน และมักจะนํารถยนต์เข้าศูนย์บริ การเพื่อเช็คระยะทางทุกๆ 10,000 กิ โลเมตร
เพราะ ใช้บริ การเนื่ องจากสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น ใกล้ที่พกั อาศัย ใกล้ที่ทาํ งาน
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เห็ นว่าอยากกลับมาใช้รถยนต์นาํ เข้าอีกในคันต่อไป หลังจากซื้ อ
รถยนต์นาํ เข้าอิสระ
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยอืน่ ๆ ประกอบด้ วย ภาพลักษณ์สินค้ า ความภักดี
ต่ อสิ นค้ า ความไว้ วางใจ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ ในด้านต่างๆ
ดังนี้
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์สินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้า
อิสระมากที่สุด คือ ตราสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ
ปั จจัย ด้า นความภัก ดี ต่ อสิ นค้า ที่ มี ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์
นําเข้าอิสระมากที่สุด คือ หลังจากซื้ อรถยนต์นาํ เข้าแล้วท่านยังสนใจข้อมูลของสิ นค้า
เพิ่มเติม
ปั จจัยด้านความไว้วางใจที่ มี ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้า
อิสระมากที่สุด คือ มีความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
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5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยกระบวนการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ นําเข้ าอิสระ
ของกลุ่มตัวอย่ าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
การรับรู ้ปัญหา ที่ลูกค้ามีมากที่สุด คือ เพื่อตอบสนองความต้องการส่ วนตัว
การค้นหาข้อมูล ที่ลูกค้ามีมากที่สุด คือ พนักงานขาย/สถานที่จาํ หน่าย
การประเมิ นทางเลื อก ที่ ลู ก ค้า มี ม ากที่ สุ ด คื อ ประเมิ นจากคุ ณสมบัติข อง
รถยนต์ที่สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการ
การตัดสิ นใจซื้ อ ที่ลู กค้ามี มากที่ สุ ด คื อ ตัดสิ นใจซื้ อเพราะชอบรู ปลักษณ์
การออกแบบของรถยนต์
พฤติ ก รรมภายหลัง การซื้ อ ที่ ลู ก ค้า มี ม ากที่ สุ ด คื อ การรั บ ประกัน และ
ระยะเวลาในการรับประกัน
6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลส่ ว นใหญ่ ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และ
สถานภาพ ยกเว้น ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
นําเข้าอิสระแตกต่างกัน
ปั จจัยทางการตลาดส่ วนใหญ่ ได้แก่ โฆษณา กิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
บริ การหลังการขาย และอะไหล่ ยกเว้น พนักงานขายและสถานที่จาํ หน่าย ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ
ปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรม ทั้ง พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารและพฤติ ก รรม
ภายหลังการซื้ อส่ วนใหญ่ ได้แก่ เครื่ องมือการสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน ชนิ ดของการ
สื่ อสาร เหตุผลในการเลือกศูนย์บริ การ และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์นาํ เข้าอิสระ ยกเว้น
เครื่ องมือการสื่ อสารไม่ผา่ นสื่ อมวลชนและเครื่ องมือการสื่ อสารไม่ผา่ นสื่ อมวลชน ที่
แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์นาํ เข้าอิสระแตกต่างกัน
ปั จจัยอื่นๆ ส่ วนใหญ่ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของสิ นค้าและภาพลักษณ์ของสิ นค้า
ยกเว้น ความไว้วางใจ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผูน้ าํ เข้าอิสระ
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
(Constant) 3.991
0.797
TAD
-0.019
0.077
-0.022
TPRO
-0.135
0.086
-0.170
TSALE
0.373
0.083
0.506
TPLACE 0.198
0.087
0.232
TAFTER 0.126
0.107
0.163
TSPARE 0.013
0.116
0.016

Model
(Constant)
TIMAGE
TLOYAL
TTRUST

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
3.792
0.590
-0.010
0.081
0.092
0.081
0.491
0.093

Standardized
Coefficients
Beta
-0.013
0.104
0.588

t

Sig.

5.006
-0.250
-1.561
4.489
2.285
1.178
0.113

.000*
0.803
0.122
.000*
.024*
0.242
0.910

t

Sig.

6.427
-0.128
1.134
5.274

.000*
0.898
0.259
.000*
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยทางการตลาด
1. โฆษณา
2. กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
3. พนักงานขาย
4. สถานที่จาํ หน่าย
5. บริ การหลังการขาย
6. อะไหล่
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสาร
1. เครื่ องมือการสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชน
2. เครื่ องมือการสื่ อสารไม่ผา่ นสื่ อมวลชน
3. ชนิดของการสื่ อสาร
4. ระยะทางที่เข้าศูนย์บริ การเช็คสภาพ
5. เหตุผลในการเลือกศูนย์บริ การ
6. ทัศนคติที่มีต่อรถยนต์นาํ เข้าอิสระ

สถิติที่
ค่า
ใช้ นัยสําคัญ

ผลการ
ทดสอบ

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

0.002
0.001
0.165
0.000
0.002
0.010

ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

0.803
0.122
0.000
0.024
0.242
0.910

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.000
0.509
0.000
0.504
0.021
0.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
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ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้

ค่า
นัยสําคัญ

ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ
1. ภาพลักษณ์ของสิ นค้า
MRA
0.898
ปฏิเสธ
2. ความภักดีต่อสิ นค้า
MRA
0.259
ปฏิเสธ
3. ความไว้วางใจ
MRA
0.000
ยอมรับ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุลที่กล่าวว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นเกิ ดจากปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่าง ๆ ได้แก่ วัฒนธรรม ชั้นสังคม
กลุ่ ม อ้า งอิ ง ครอบครั ว และปั จจัย ส่ วนตัวบุ ค คล ปั จจัย ต่า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมานั้นทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน และของ Phillip Kotler ที่ได้อธิ บาย
เกี่ ยวกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุทาํ ให้เกิดซึ่ ง
ประกอบด้วยสิ่ งเร้า รวมถึงแนวคิดของพรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ที่กล่าวว่าโดยส่ วนมากแล้ว
ผูร้ ับสารจะเลือกเปิ ดรับสื่ อที่ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปฎิบัติการจริง
1. เนื่ องจากสื่ อที่สําคัญที่สุดสําหรับการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า
รถยนต์นาํ เข้าอิสระ คือ สื่ ออินเตอร์ เนต ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับตัวสิ นค้าอย่างถูกต้องผ่านรู ปแบบที่ทนั สมัย เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า
และให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ สื่ อนิตยสาร ยังเป็ นอีกสื่ อที่ผใู้ ช้รถยนต์นาํ เข้าให้
ความสนใจและมี เ วลาศึ ก ษาข้อ มู ล สิ น ค้า ได้อย่า งละเอี ย ด นอกจากนี้ ควรเพิ่ม สื่ อ
ภายนอก เช่ นป้ ายโฆษณา โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ดังนั้นควรให้ความสําคัญกับ
การโฆษณาโดยผ่านสื่ อภายนอกให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยการเพิ่มจํานวนป้ ายโฆษณา
ตามจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความคุ น้ เคยและการจดจําตราสิ นค้า รวมทั้งมีการ
แจกแผ่นพับ และใบปลิ วให้ทว่ั ถึ ง นอกจากนี้ ค วรเพิ่มการโฆษณาทางสื่ อโทรทัศ น์
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เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของกลุ่มลูกค้า เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด
2. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากผู ้
นําเข้าอิสระโดยเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อบุคคลมากไม่ว่าจะเป็ นการแนะนําของเพื่อน
ครอบครั ว ญาติ หรื อพนักงานขาย ดังนั้นการทําการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารสู่ ผบู ้ ริ โภค ควรมีการใช้สื่อกิจกรรมเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ เพื่อให้เข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาในครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบคู่แข่งที่มีตาํ แหน่งทางการตลาดใกล้เคียงกับ
รถยนต์นาํ เข้าอิสระเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์
2. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อการหาข้อมูลและความสัมพันธ์
เบื้องต้นในช่วงเวลาที่จาํ กัด และยังมีพ้ืนที่ในการศึกษาไม่กระจายและครอบคลุมมาก
นัก ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาให้มากขึ้น
3. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงกระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อรถยนต์
จากผูน้ าํ เข้าอิสระในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้การศึกษาในรู ปแบบ
ของการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative Research)ในรู ปแบบของการวิจยั เชิ งสํารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ ทําให้มี
ข้อจํากัดคือ ขาดข้อมูลเชิ งลึ ก ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรทําการวิจยั เชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) มาเสริ ม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview)
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดลึกซึ้ งมากยิง่ ขึ้น
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การรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่ อสั งคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัยทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
THE PERCEPTION OF ADVERTORIALS ON SOCIAL NETWORK
FACEBOOK OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK METROPOLITAN
นุชนาถ ฮัดเจสสัน 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “การรั บ รู ้ โ ฆษณาแฝงบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ค
(Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ในครั้ งนี้ มี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความแตกต่า ง ทางด้านปั จจัย ประชากรศาสตร์ และปั จจัย
ทางด้านช่ องทางโฆษณาแฝง และปั จจัยด้านทัศนคติ ที่มีผลต่อการรับรู้ โฆษณาแฝง
ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมู ล กับ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร สื่ อสั ง คมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) จํา นวน 400
ตัวอย่างที่ทาํ งานอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปโดยใช้สถิติเชิ งพรรณาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แค่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
ทดสอบสมมติฐาน สถิ ติเชิ งอ้างอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiliple Regression
Analysis (MRA) เพื่อหาค่า T-test F-Test ค่า Sig สัมปสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ R
สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด R2 และค่าวัดการกระจายความคาดเคลื่อนเพื่อการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ระดับสําคัญ 0.05 ผลการวิจยั สรุ ปดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมี รายได้เฉลี่ ย 10,001-20,000 บาท มากที่สุด
รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท ส่ วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั
----------------------------------------------------1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
2
รังสิ ต
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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สมมติฐานข้อที่1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
มีการรับรู ้ ที่ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิ เสธสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น รายได้ ที่แตกกต่างมี
การรั บรู ้ ที่ แตกต่างกันจึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่ระดับ นัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านช่ องทางโฆษณาแฝง ที่ประกอบด้วย บนกระดานข่าว
(Wall) โฆษณาแฝงบนพื้นทีเฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงค์โปรด มีความสัมพันธ์
การรั บ รู้ โฆษณาแฝงของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล จึ ง ยอมรั บ
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยด้านทัศนะ
คติ ที่ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านความเป็ นส่ วนตัว มีความสัมพันธ์การ
รั บ รู ้ โ ฆษณาแฝงของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมฯและปริ ม ณฑล จึ ง ยอมรั บ
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเว้น ด้านความปลอดภัย
คําสํ าคัญ: การรับรู ้, โฆษณาแฝง, เฟซบุค๊
Abstract
This independent study report to study “The perceptions of advertorials on
social network Facebook of working people in Bangkok and Metropolitan. The
purpose of this research to study the difference of demographic factors, Types of
channel advertising factors and Attitude factors are effect the perception of working
people in Bangkok and Metropolitan area. The research study has focused on the
people who are working in Bangkok and Metropolis have used social network
Facebook. The questionnaire was designed to collect data which computer program
finished with descriptive statistics describe the Frequeny, Percentage, Mean,
Standard Deviation, and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and
Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-tes F-tes 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.
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The majority of the samples were female, have aged 31-40 years old, single
status and Graduated a bachelor’s degree, have an average personal income 10,00020,000 Baht, mostly were Career in private companies.
Hypothesis result found that
Hypothesis 1. The results show that demographic factors with different
gender, age, marital status, education career have indifferent perceptions towards
advertising on Facebook, (Except personal income) Hypothesis 2. Types of
advertising on Facebook factors consisting of Advertising on Wall, Facebook Ads,
Fanpage Ads have relationship with the perception of working people in Bangkok
metropolitan at the statistical significant level of 0.05 Hypothesis 3. The attitude
factors consisting of trust, personal private have relationship with the perception of
working people in Bangkok metropolitan at statistically significant level of 0.05
(Except safety factors)
Keyword: Perception, Advertorials, Facebook
1. บทนํา
ปั จจุบนั สังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป มีการรับข่าวสารจากเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ม ากขึ้ นเช่ น รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารจากเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ค
(Facebook)ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากหน้ากระดาษข่าวโดยตรงที่เพื่อน ๆ ร่ วมกัน
เผยแพร่ หรื อหน้าแฟนเพจที่ตนชื่ นชอบ จากความนิ ยมในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ดัง กล่ า วทําให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ ก ษาการรั บ รู้ ก ารโฆษณาแฝงบนเครื อข่า ย
สังคมออนไลน์อย่างสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัยทํางานในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล เนื่ องจากคนวัยทํางานเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการทราบว่า
กลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คิดเห็นอย่างไรกับการรับรู้
โฆษณาแฝงที่มีอยู่บนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่นกั วิจยั
มองว่า นักการธุ รกิจ นักการตลาด นักโฆษณาและผูส้ นใจที่เกี่ยวข้อง ควรต้องการที่
จะรั บ รู ้ ค วามต้อ งการที่ แ ท้จ ริ ง ของผู ้ใ ช้ง านบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่า งเฟซบุ๊ ค
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(Facebook) ซึ่ ง เป็ นช่ องทางการโฆษณาที่ สํา คัญ และมี จุดใดบ้า งที่ ธุ รกิ จต้องไม่
มองข้าม และ จุดใดข้างที่ตอ้ งนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ โดยนําข้อมูลผลการวิจยั ไป
วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการดําเนิ นธุ รกิจ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การสร้างตรา
สิ นค้า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายให้
ได้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และสามารถพัฒนากิจการงานให้กา้ วหน้าไปพร้อม ๆกับการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง่ ของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและนวัตกรรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
1.1 วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างมีผลต่อการรับรู ้
โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ Facebook ที่แตกกต่างกัน ของคนวัยทํางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.1.2 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านช่องทาง มีความสัมพันธ์กนั กับการรับรู้ โฆษณา
แฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล
1.1.3 เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านทัศนคติ มีสัมพันธ์กนั กับการรับรู้โฆษณาแฝง
บนสื่ อสั ง คมออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล
1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ล ัก ษณะ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
รายได้ อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค
(Facebook) ของคนในวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
1.2.2 ปั จจัยด้านช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วย บนกระดาษข่าว (Wall) บนพื้นที่
โฆษณาสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ค (Facebook) จากการกดถู ก ใจบนลิ้ ง ค์ โ ปรด
(Fanpage) มีความสัมพันธ์กนั กับการรับรู้ โฆษณาแฝงของคนในวัยทํางานในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
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1.2.3 ปั จจัย ทางด้า นทัศ นคติ ด้า นความวางใจ ความปลอดภัย ความเป็ น
ส่ วนตัวมี ความสัม พันธ์ก ันกับ การรั บรู้ โฆษณาแฝง บนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค
(Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรเป้ าหมายของการวิจยั คือ
ประชากรวัยทํางานที่ใช้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(Facebook) ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑลที่มีอายุต้ งั แต่ 20-60 ปี
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหา โดยได้เลือกทําการศึกษาเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ที่เป็ นที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่ สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook)
1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร ทําการศึกษาวิจยั เฉพาะตัวแปรที่สําคัญ คือตัวแปร
อิสระดังนี้ ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
อาชีพ และตัวแปรที่เกี่ยวกับปั จจัยด้านช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วย ช่องทางบนกระดาน
ข่าว (Wall) ช่ องทางบนพื้นที่โฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) และ
จากการกดถู ก ใจบนลิ ง ค์โ ปรด และตัว แปรที่ เ กี่ ย วกับ ปั จ จัย ทางด้า นทัศ นคติ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านความปลอดภัย และด้านความเป็ นส่ วนตัวของ
ผูใ้ ช้บริ การ และตัวแปรตามคือ การรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค
(Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝง บนสื่ อออนไลน์ของ
คนในวัยทํางานในเขต กรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่มีต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) ซึ่ งผลที่
ได้รั บ สามารถนํา ไปปรั บ ใช้ ใ นสร้ า งการรั บ รู ้ ใ นสื่ อ โฆษณาด้ า นการตลาดเพื่ อ
ประโยชน์ทางธุ รกิจ
1.4.2 เพื่อนําประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อรับรู้โฆษณาแฝง
บนสื่ อออนไลน์ เฟซบุค๊ (Facebook) ของคนในวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯ โดยผลที่ได้
จากการศึกษาวิจยั เจ้าของธุ รกิจ นักการตลาด นักโฆษณา สามารถนําข้อมูลไปใช้ใน
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งานด้านการตลาด งานขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
นําไปวางแผนกลยุทธ์ทางธุ รกิจในธุ รกิจบนสื่ อออนไลน์
1.4.3 เพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ า งสื่ อโฆษณาออนไลน์ ที่ ต รงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเพื่อสร้างความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขัน
1.4.4 เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท้ ี่สนใจอื่น ๆ
1.5 นิยามศัพท์
1.5.1 ช่องทางโฆษณา หมายถึงเป็ นช่องทางในการส่ งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ
สิ นค้าและบริ การ หรื ออื่น ๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นการสื่ อสารแบบเปิ ดโอกาสให้
สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ง่ายอย่างต่อเนื่องไม่จาํ กัด
1.5.2 เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงการที่มนุ ษย์สามารถ
เชื่ อมโยงถึ งกัน ทําความรู ้ จกั กัน สื่ อสารถึงกันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต ใน
รู ปแบบการให้บริ การผ่านเว็บไซต์ที่เชื่ อมโยงระหว่างบุคคลต่อบุคคล ไปจนถึงบุคคล
กับกลุ่มบุคคล
1.5.3 สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) คือ เว็ปไซต์สังคมออนไลน์ ที่
ผูใ้ ช้สามารถติดต่อสื่ อสารหรื อร่ วมทํากิจกรรมกับผูใ้ ช้งานท่านอื่น ๆได้เช่น การเขียน
ข้อความ การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร การแบ่งปั นรู ปภาพ วิดีโอ
1.5.4 เฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) หมายถึ ง เพจที่ ส ร้ า งขึ้ นมา
เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ สิ่งต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิ จกรรม ตลอดจนสิ นค้าและบริ การ
ต่า งๆ ให้ก ับ เพื่ อนๆ หรื อบุ ค คลที่ เป็ นสมาชิ ก ได้รับ รู้ ข่า วสารที่ เผยแพร่ ข ้อมูล จาก
เว็บไซต์และบริ การต่างๆ
1.5.5 กระดานข่าว (Wall) หมายถึง ช่ องทางที่มีไว้สําหรับโพสต์ ข้อความ,
วิดีโอ, กิจกรรม และรู ปภาพบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook)
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการ
สมรส
- ระดับการศึกษา
- รายได้
- อาชีพ

ปัจจัยด้ านช่ องทางการโฆษณาแฝง
- บนกระดานข่าว (Wall)
- บนพื้นที่โฆษณาของเฟชบุค๊
- บนเว็ บ ลิ ง ค์ จากการกดถู ก ใจ
(Fanpage)

การรั บ รู้ โ ฆษณาแฝง
บนสื่ อสังคมออนไลน์
เ ฟ ซ บุ๊ ค (Facebook)
ของคนวัย ทํา งานใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร
และปริ มณฑล

ปัจจัยด้ านทัศนคติ
- ด้านความไว้วางใจ
- ความปลอดภัย
- ความเป็ นส่ วนตัว
รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
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2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)
ของคนวัยทํา งานในเขตกรุ ง เพทมหานครและปริ มณฑล” ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึก ษา
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้
2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู ้
รัจรี พนเกตุ (2554 หน้า 29) กล่าวว่าการรับรู้ หมายถึง ขบวนการประมวล
และตีความ ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยูร่ อบ ๆ ตัวเราที่ได้จากความรู้สึก ส่ วนความรู้สึกเกิดจาก
การกระตุน้ อวัยวะรับความรู ้ สึกซึ่ งมีอยู่ 5 ชนิ ด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง การ
รู้สึกจึงมีลกั ษณะง่ายตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ใต้อิทธิ พลของการเรี ยนรู้ ประสบการณ์
แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ ส่ วนการรับรู ้จะเป็ นขบวนการต่อไปคือ ตีความจากสิ่ งที่ได้รับ
จากการรู ้สึกออกมาให้มีความหมายว่า สิ่ งที่เห็นอยูค่ ืออะไร เสี ยงที่ได้ยินคือเสี ยงอะไร
การรับรู้จึงมีเรื่ องของจิตวิทยา คือการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ เข้า
มามีบทบาทร่ วมอยูด่ ว้ ย
2.1.2 ขั้นตอนของการรับรู ้
ขั้นตอนของการรับรู ้ (Perception Process) สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (เสรี วงษ์มณฑา,2542 หน้า 88)
1. การเปิ ดรับรู ้ที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ด
โอกาสให้ขอ้ มูลเข้ามาสู่ ตวั เอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอื่น
2. การตั้ง ใจรั บ ข้อมู ล ที่ ไ ด้เลื อกสรร (Selective Attention) เกิ ดขึ้ นเมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคเลือกที่จะตั้งใจรับสิ่ งกระตุน้ อย่างในอย่างหนึ่ง
3. ความเข้าใจในข้อมูลที่ ได้เลื อกสรร (Selective Comprehension) แม้ว่า
ผูบ้ ริ โภคจะตั้งใจรับข่าวสาร แต่มิได้หมายความว่า ข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางที่
ถู ก ต้อง ในขั้นตอนนี้ จึง เป็ นการตี ค วามหมายข้อมูล ที่ ไ ด้รับ เข้า มาว่า มี ค วามเข้า ใจ
ความหมายที่นกั การตลาดกําหนดไว้หรื อไม่ ถ้าเข้าใจก็จะนําไปสู่ ข้ นั ตอนต่อไป การ
ตีความขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติ ความเชื่อมัน่ และประสบการณ์
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4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึงการที่
ผูบ้ ริ โภคจดจําข้อมูลบางส่ วนที่ได้เห็ น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิ ดการเปิ ดรับข้อมูล
และเกิดความเข้าใจแล้ว
2.1.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้
Wood, Julia T.(1999 หน้า 91-99) ได้กล่าวถึงปั จจัยหลายอย่างที่มีบทบาท
สําคัญต่อกระบวนการรับรู ้ของคนเรา ซึ่ งทําให้คนเรามองสิ่ งต่าง ๆ ไม่เหมือนกันดังนี้
1. ปั จจัยทางกายภาพ (Physiology) เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้คนเรารับรู้ต่างกัน
ถ้าคนเรามี ความสามารถในการใช้อวัยวะรับสัมผัส ไม่เท่ากัน อาจจะโดยบกพร่ อง
หรื อ มาตรการฝึ กฝนก็ตามย่อมทําให้ความสามารถในการรับสิ่ งเร้ามีประสิ ทธิ ภาพไม่
เท่ากันไปด้วย และการที่มีปริ มาณ หรื อคุณภาพในการรับเข้ามาไม่เท่ากัน ปริ มาณ
หรื อคุณภาพของข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์ก็ไม่เท่ากัน แม้จะได้ยินเสี ยง หรื อ สัมผัสได้
แต่ก็ไม่สามารถระบุรูปทรงที่ถูกต้องได้
2. ปั จจัย ด้า นอายุ (Age) คนเราเมื่ ออายุม ากขึ้ น ประสบการณ์ ก็ ม ากขึ้ น
มุมมองต่อสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวก็เปลี่ยนไป ตอนอายุนอ้ ยเราอาจจะตัดสิ นใจทําอะไรง่าย
เปลี่ยนใจง่าย แต่พออายุมากขึ้นเราจะมีความสุ ขุมรอบคอบมากขึ้น ใช้เหตุผลมากขึ้น
คิดถึงความเป็ นไปได้ คิดถึงใจเขาใจเรา และสังคมรอบข้างมากขึ้น
3. ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้คน
ในสั ง คมรั บ รู ้ ต่า งกัน คนต่ า งเชื้ อ ชาติ ต่า งศาสนา ต่า งวิถี ชี วิต ย่อมมี ว ฒ
ั นธรรมที่
แตกต่างกันไปด้วย เช่นคนชนบทมีวถิ ีชีวติ เรี ยบง่าย ค่อยเป็ นค่อยไป ขาดเหลือก็พึงพา
อาศัยกันได้ แต่ในสังคมเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่
ที่เรี ยกว่า Modern Western Culture ได้เข้ามามีบทบาทในการคิด และการกระทําของ
คนเป็ นอย่างมาก ทุกคนยึดติดกับความคิดที่วา่ ทุกอย่างต้องสะดวกสบาย ทุกอย่างต้อง
รวดเร็ ว
4. ปั จจัยทางด้านบทบาททางสังคม (Social Roles) โดยปกติคนเรามีบทบาท
อะไรก็มกั จะมีหน้าที่ควบคู่กนั เสมอ และสังคมโดยทัว่ ไปก็จะแสดงความคาดหวังใน
บทบาทนั้น ๆ ด้วย อาจจะเป็ นบทบาททางอาชีพ หรื อบทบาทโดยวิถีชีวิต หรื อแม้แต่
บทบาททางสังคม ซึ่ งโดยปกติลกั ษณะอาชี พที่ต่างกันจะทําให้คนเรามีความสนใจ
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ต่างกัน มีอาชี พอะไรก็มกั จะสนใจใคร่ รู้ในสิ่ งที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่ออาชี พ
ของตนมากกว่าเรื่ องอื่น ๆ ที่ไกลตัว บทบาทในสังคมอื่น ๆ ก็ทาํ ให้คนมองต่างกัน คิด
ต่างกันได้
5. ความสามารถในการรับรู ้ (Cognitive Abilities) เป็ นความสามารถในการ
วิ เ คราะห์ เ ชื่ อ มโยงและตี ค วามสิ่ งที่ ไ ด้ รั บ รู ้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย ซึ่ งแต่ ล ะคนมี
ความสามารถไม่เท่ากัน อาจจะเนื่องด้วยความฉลาดทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคม
ไม่เท่ากัน หรื อแม้แต่การได้รับการฝึ กฝนพัฒนา ดังจะเห็นว่าบางคนไม่ซับซ้อน แต่
บางคนคิดหลายชั้นลุ่มลึ ก บางคนคิดสุ ดโต่งแน่นแฟ้ น ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง บางคน
ยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์ บางคนคิด หรื อตีความเท่าที่เห็น หรื อที่ปรากฎ บางคนคิด
เชื่อมโยงอดีต-ปั จจุบนั -อนาคต มาร้อยเรี ยงจนได้รับคําชมว่ามีความคิดเป็ นผูใ้ หญ่
3. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ใช้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์
เฟซบุค๊ (Facebook) ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การกําหนดตัวอย่าง
โดย การคํานวณจากสู ตรที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั คือ 385 ตัวอย่าง และได้มีการเผื่อการสู ญเสี ยของแบบสอบถามสํารอง
ไว้ 15 ตัวอย่าง (5%) รวมเป็ นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งสามารถคํานวณ
ได้จากสู ตรซึ่ งมีวิธีการกําหนดตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้สูตร
Infinite Populationในกรณี ที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
(ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2550:48)
สู ตร
n
=
P(1-p)z2
e2
เมื่อ n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P
แทน ค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ตอ้ งการจะสุ่ มจากประชากรทั้งหมด
e
แทน ค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง
Z
แทน ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนด
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เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนผูว้ จิ ยั จึงต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น
50% หรื อ 0.50 จากประชากรทั้งหมด ต้องการระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับ
ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่างได้ 5% หรื อ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะ
คํานวณได้ดงั นี้
n
=
(0.50)(1-0.50)(1.96)2
0.052
n
=
(0.50)(0.50)(3.8416)
0.0025
n
=
0.9604
0.0025
n
=
384.16
ดังนั้นจากการคํานวณได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 385 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้ งนี้ คือแบบสอบถาม
(Questionnaire) ในแบบสอบถามจะประกอบด้วยคําถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended
Questions) ซึ่ งประกอบด้วย 4 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
เช่น เพศ อายุอาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ โดยจะเป็ นแบบกําหนด
คําถามเพื่อให้เลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านช่องทางโฆษณาแฝง ที่มีความสัมพันธ์กบั
การรับรู้โฆษณาปั จจัยได้แก่ โฆษณาแฝงบนกระดานข่าว Wall โฆษณาแฝงบนพื้นที่
โฆษณาเฟชบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิ งค์โปรด โดยการกําหนดคําถามแบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า ซึ่งกําหนดนํ้าหนักตัวเลือกในข้อคําถาม ไว้ที่ 10 ระดับ จํานวน 15 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ได้แก่
ความไว้วางใจ ความปลอดภัย ความเป็ นส่ วนตัวโดยเป็ นแบบกําหนดคําถามแบบ
มาตรส่ วนประมาณค่า ซึ่ งกําหนดนํ้าหนักตัวเลือกในข้อคําถาม ไว้ที่ 10 ระดับ จํานวน
15 ข้อ
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ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านการรับรู ้โฆษณาแฝงบนสื่ อออนไลน์เฟช
บุค๊ โดยเป็ นแบบกําหนดคําถามแบบมาตรส่ วนประมาณค่า ซึ่ งกําหนดนํ้าหนักตัวเลือก
ในข้อคําถาม ไว้ที่ 10 ระดับ จํานวน 5 ข้อ 10 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ รวบรวมได้มาดําเนิ นการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปและนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)แล้วนําเสนอ
ข้อมูลในรู ปตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Data) และค่าสถิติที่นาํ มาใช้ในการวิ
แคราะห์ คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) T-test และ Ftest ตามวิถีทางสถิติ ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้สถิติแบบร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ ปัจจัยด้านช่ องทางโฆษณาแฝงและปั จจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อ
การการรับรู ้ โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ใช้สถิติร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์การรับรู ้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคมออนไลน์โดยใช้ค่าสถิติT-test
และ F-test จาก One Way ANOVA
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบถดถอย Multiple Regression Analysis (MRA) จะใช้
วิเคราะห์ผลข้อมูลในส่ วนของปั จจัยด้านช่องทางโฆษณาแฝงและปั จจัยด้านทัศนคติที่
มี ความ สัม พันธ์ กบั การรับรู้ โฆษณาแฝงบนสื่ อสัง คมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)
ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ควัยทํางานในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีสถานภาพเป็ น
โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดื อน มีอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

386
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านช่ องทางโฆษณาแฝง
โฆษณาแฝงบนกระดานข่าว (Wall)
โฆษณาแฝงบนพื้นที่เฟซบุค๊
จากการกดถูกใจในลิง้ ค์โปรด
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านทัศนคติ
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความปลอดภัย
ด้านความเป็ นส่วนตัว

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ

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

0.947
0.523
0.427
0.492
0.016
0.248

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA

0.019
0.001
0.001

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA

0.001
0.129
0.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “การรั บ รู ้ โ ฆษณาแฝงบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ค
(Facebook) ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ในครั้ งนี้ มี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความแตกต่า ง ทางด้านปั จจัย ประชากรศาสตร์ และปั จจัย
ทางด้านช่ องทางโฆษณาแฝง และปั จจัยด้านทัศนคติ ที่มีผลต่อการรับรู้ โฆษณาแฝง
ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูล จํานวน 400 ตัวอย่าง และใช้สถติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แค่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test One Way ANOVA (F-Test) และ
Multiple Regressions Analysis (MRA) และ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวน ทฤษฎี และ แนวคิดที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
วิจยั ครั้งนี้
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จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง
31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,00120,000 บาท มากที่สุด ส่ วนใหญ่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั ผลการศึกษาปั จจัยด้า น
ประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ มีผลต่อ
การรั บ รู้ โฆษณาแฝงของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถอธิ บายตามแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ ที่เป็ นหลักการ
ของความเป็ นเหตุเป็ นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับ
จากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อว่ามนุษย์ดาํ เนินชีวติ ตามแบบฉบับที่สังคมได้วาง
เป็ นแม่บทไว้ และด้วยจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นคนวัยทํางานเป็ นพนักงานบริ ษทั
ที่มีสังคมและการติดตามข่าวสารในสังคมที่ใกล้เคียงกันจึงมีความต้องการทางด้าน
สังคมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นนท์วลี คูเกษมกิจ ได้ศึกษาเรื่ อง
“การรับรู้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบไป
ด้วย เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส มีการรับรู้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้ง
ของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิ เนี ยมไม่ต่างกัน ยกเว้นรายได้ ผลจากการสํารวจ
พบว่า ประชากรศาสตร์ ที่มีรายได้แตกต่างมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่ อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปณิ ชา
นิติพรมงคล ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทํางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกกต่างกัน มีพฤติกรรมการเข้า
ไปค้นหา รับรู ้ ข่าวสาร สั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ ที่แตกต่าง
ผลการศึกษาปั จจัยด้านช่องทางโฆษณาแฝงที่ประกอบด้วย โฆษณาแฝงบน
กระดานข่าว (Wall) โฆษณาแฝงบนพื้นที่เฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงค์โปรด มี
ความสัมพันธ์การรับรู ้โฆษณาแฝงของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล จึง
เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ ย วกับ การรับ สื่ อ ดารา ทีประปาล ได้ใ ห้ความหมายและกระบวนการการรั บสื่ อ
หมายถึง “ การที่ผรู้ ับสื่ อ เปิ ดรับข่าวสารโดยผ่านการได้เห็น ได้ยิน และได้ฟัง อาจ
สนใจหรื อไม่สนใจ หรื อรับข้อมูลได้ บางส่ วนก็อาจเป็ นได้ ทั้งนี้การรับสื่ อจะเกิดขึ้น
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หลังจากผูส้ ่ งข่าวสารส่ งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไปยังผูร้ ับเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่ นาํ เสนอพร้ อมทั้งเชิ ญชวนให้เกิ ดการ ซื้ อ” และ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การวางกลยุทธ์ของสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ที่
มี ก ารพัฒ นาและสร้ า งช่ อ งทางสื่ อ โฆษณาบนเฟซบุ๊ ค (Facebook)ไม่ ว่ า จะเป็ น
Facebook FanPage, Facebook Ads หรื อจากโฆษณาแฝงอยูบ่ นกระดานข่าว (Wall)
ของเจ้าของธุ รกิจ องค์กร นักการตลาด เพื่อเข้าถึงตัวตน และสังคมของกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นโฆษณาที่เรี ยกว่า “โฆษณาแบบมีส่วนร่ วม” การโฆษณาบนเฟซบุ๊ค (Facebook)
อยู่ในตําแหน่ งขวามือสุ ดบนหน้าจอที่ไม่รบกวนสายตาของผูใ้ ช้บริ การที่กระตุน้ ให้
เกิดการคลิ๊กโฆษณาและการเข้ามามีส่วนร่ วมกับเนื้ อหาการสนทนาบนเฟซบุ๊คกระ
ดานข่าว (Wall) ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน สมาชิ กในครอบครัว การ
โฆษณาทางอ้อมบนสื่ อสังคมออนไลน์ดว้ ยการสร้างกลุ่ม เพื่อกระตุน้ ให้สมาชิกร่ วม
ทํา กิ จกรรมซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค ทางการตลาดที่ เป็ นนวัตกรรมใหม่ ซึ่ งมี บ ริ ษ ทั องค์ก ร
จํานวนมากที่สร้างกลุ่ม Fanpage เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นโฆษณาแฝง
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ช่องทาง
การกดถูกใจในลิ้งค์โปรด ทั้งนี้ ย่ิงกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้นจากความถี่ ที่เข้าใช้บริ การมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีผลกับการรับรู้ ถึงข่าวสารมากขึ้น
เท่ านั้น สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เมวดี ศรี สร้ อย เรื่ อง อิ ทธิ พลของสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู ้ข่าวสารการตลาดของคนวัยทํางาน กล่าวคือ ปั จจัยด้านการ
นํา เสนอข่ า วสาร ผ่ า นเว็ บ ไซต์ เซ็ บ บอร์ ด เว็ บ บล็ อ ค และสั ง คมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้ข่าวสารการตลาดของคนวัยทํางานพบว่า การเสนอข่าวสาร
ผ่านสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิ งลบต่อการรับรู้ แสดงให้เห็นว่าข่าวสารสังคม
ออนไลน์มีมาก ทําให้การรับรู ้ข่าวสาร กลุ่มคนในวัยทํางานให้ความสนใจมีความเห็น
ว่า การจัดตั้งกลุ่มหรื อเพจของสิ นค้าบริ การต่าง ๆ บนเว็บเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทาํ
ให้เกิ ดความน่ า สนใจติ ดตาม และสนใจที่ จะติ ดตามข่าวสารที่ เพื่อนแนะนําหรื อที่
ปรากฏอยูใ่ นข้อมูลของเพื่อนผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์และได้รับข้อมูลสิ นค้าหรื อ
บริ การผ่านกิ จกรรมของเพื่อนร่ วมกับแบรนด์ และมักตอบคําเชิ ญเข้ากลุ่มต่างๆ ผ่าน
ทาง Facebook แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ ของคนวัยทํางาน
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ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ให้ความสําคัญกับการเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่ม หรื อแฟน
เพจ (Fanpage) ที่ เห็ นว่ามี การแจ้งอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง และเห็นการ
โฆษณาแฝงทางอ้อมบนช่องทางโฆษณาแฝงบนกระดานข่าว (Wall) โฆษณาแฝงบน
พื้น ที่ เ ฟซบุ๊ค จากการกดถู ก ใจในลิ ง ค์โปรด เป็ นความคุ ้นชิ น และยิน ดี ที่ เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมและรับข้อมูลข่าวสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จากเจ้าของเว็บเพจ ซึ่ งเป็ น
ทิ ศทางที่ ดีที่ องค์กรบริ ษ ทั นักการตลาด นัก โฆษณาใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
(Facebook) เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่สําคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
สิ นค้าและบริ การเพื่อเข้าถึ งตัวตน สังคม ที่แท้จริ งของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยที่มีตน้ ทุนที่ไม่สูงแต่ให้ผลคุม้ ค่า
ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นทัศ นะคติ ที่ ป ระกอบด้ว ย ความไว้ว างใจ ความ
ปลอดภัย มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ โ ฆษณาแฝงของคนวัย ทํา งานในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ ม ณฑล จึ ง เป็ นไปตามสมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้ ที่ ระดับ นัย สํา คัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดด้านทัศนคติดกล่าวว่า ทัศนคติเป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกัน
ระหว่างความรู้สึก ความเชื่ อ และการรับรู้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม
โต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้ าหมายของทัศนคติน้ นั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิ จอํา นวย เรื่ อง “องค์ป ระกอบคุ ณภาพความสัมพันธ์ข อง
เครื อข่ า ยสั ง คม” กล่ า วคื อ ความไว้ว างใจเป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ งของคุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ของเครื อข่ายสังคม ซึ่ งความไว้วางใจประกอบด้วย ความไว้วางใจใน
ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมเฟซบุ๊ค (Facebook) และความไว้วางใจผูใ้ ช้บนเครื อข่าย
สังคมความไว้วางใจผูใ้ ห้บริ การประกอบด้วย ความไว้วางใจผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย
สั ง คมเฟซบุ๊ ค ว่า มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ สามารถพัฒ นาระบบ
แอพพลิเคชัน่ ที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ มีความซื่ อสัตย์ที่จะปฏิบตั ิตามตามข้อตกลงกับ
ผูใ้ ช้และให้บริ การที่มีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ ความไว้วางใจในผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคม
เกิดจากความไว้วางใจผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง น่าไว้วางใจและมีความ
เอื้ออาทรช่วยเหลือผูอ้ ื่น รวมถึงมีความสามารถช่วยแก้ปัญหาของผูอ้ ื่นได้เสมอ
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของคนวัยทํางานในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ให้ความสําคัญกับด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับความไว้วางใจ ด้าน
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ความปลอดภัย และด้านการสร้างความไม่เป็ นส่ วนตัว โดยมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้
การที่ องค์ก ร บริ ษ ทั นัก การตลาด นัก โฆษณา จะใช้สื่ อโฆษณาออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งหวังในการนําเสนอสิ นค้าและบริ การนั้น มิได้ข้ ึนอยูก่ บั การได้
เผยแพร่ ข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวหรื อด้านเดียว แต่ยงั ต้องให้
ความสําคัญกับเนื้อหา ความปลอดภัยในข้อมูล และต้องไม่เป็ นการสร้างความไม่เป็ น
ส่ วนตัวแก่ผใู ้ ช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. สําหรับผูป้ ระกอบการและนักการตลาด เพื่อให้สื่อโฆษณาออนไลน์
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและสร้ างความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร
กับสิ นค้าและบริ การ เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ ก ารรับรู้ ถึง การใช้บริ การสื่ อสัง คมออนไลน์
เฟซบุ๊ค (Facebook)ถึ งความเสี่ ยง ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดทําสื่ อสังคมออนไลน์
เฟซบุค๊ (Facebook) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และนําเสนอข่าวสารที่ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
2. สํ า หรั บ การทํา การตลาดนั้ นเนื่ อ งจากเป็ นปั จ จัย ด้ า นช่ อ งทางที่
ผูใ้ ช้บริ การเข้าถึงและรับรู ้ถึงการมีโฆษณาแฝงมากที่สุดคือ จากกการกดถูกใจในลิงค์
โปรด ดัง นั้นนัก การตลาดและผูป้ ระกอบการควรจะทํา การตลาดในเรื่ องของการ
นําเสนอข่า วสารผ่านการกดถู กใจในลิ งค์โปรด โดยผูใ้ ช้บริ การยินดี ที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสิ่ งที่ผปู้ ระกอบการควรจะคํานึงถึงมากที่สุด
ในปั จจัยด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับความไว้วางใจ โดยผูใ้ ช้บริ การรับรู้ถึงโฆษณาแฝงบน
สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook) สร้างความไม่เป็ นส่ วนตัวต่อผูใ้ ช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนวัย
ทํา งานในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ในการทํา วิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปนั ก วิ จ ัย ควร
ทําการศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างในกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติมเนื่ องจากปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริ การ
สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คได้ขยายวงกว้างไปทุกเพศทุกวัย เช่น นักเรี ยน นักศึกษา
แม่บา้ น
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2. ในการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาในด้านช่องทางการโฆษณาแฝง
และด้านทัศนคติ ควรมีการศึกษาในปั จจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด
มากขึ้ น เช่ น ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ อิ ทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
(Facebook)
3. สําหรับการศึกษาครั้งต่อไปผูว้ ิจยั จะทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่
ต่างจังหวัด เพื่อนําผลการศึกษามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพกว้างมากขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกตัดสิ นใจในการนําบุตรหลานเข้ าเรียนประถมศึกษารัฐบาล
กรณี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
(DETERMINATION OF FACTORS THAT ATTRACT PARENTS TO ENROLL
THEIR CHILDREN TO GOVERNMENT PRATOM SCHOOL (PRIMARY
SCHOOL) AT NONGHONG PREFECTURE
BU-REERUM PROVINCE)
วาริ น รัตนเพียร1 ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจใน
การนําบุตรหลานเข้าเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล กรณี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 3,314 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 360 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจในการ
นําบุตรหลานเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล ด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยน ด้านระยะทางระหว่าง
บ้านกับโรงเรี ยน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจนําบุตรหลานเข้าเรี ยน
ระดับประถมศึ กษารั ฐบาล ตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ด้านชื่ อเสี ยงโรงเรี ยนด้าน
วิชาการ และด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก
2. ผูป้ กครองได้นาํ ข้อมูลแต่ละโรงเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกันก่อนตัดสิ นใจใน
การนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
อยูใ่ นระดับมาก
1

นักศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สําหรับผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์พิเศษ โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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3. ผูป้ กครองตัดสิ นใจจากเป็ นโรงเรี ยนที่ผปู ้ กครองได้เคยศึกษาเล่าเรี ยน ในการ
นําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อยูใ่ นระดับมาก
4. ผูป้ กครองที่มีอายุต่างกัน ความเกี่ ยวข้องกับบุตรหลานต่างกัน มีเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจโดยคํานึงถึงปั จจัยด้านต่างๆที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจของผูป้ กครอง
ABSTRACT
The purpose of this research is to determine factors that attract parents to
enroll their children to government Pratom school (primary school) at Nonghong
prefecture Bu-reerum Province academe year 2012. 360 names of students were
selected from total 3314 concerning for this research. Questionnaires requested the
parents to answer questions like reputation of schools; distances between home and
school; relationship between parents and school.
Result showed that
1. The prime factor that attracts parents to enroll their children to government
pratom school is the reputation of the school followed by the distance between the
school and their home.
2. Parents compared the information concerning schools before making a
decision to send their children to government pratom school at Nonghong prefecture
Bureerum Province at a high level.
3. Parents prefer schools which they used to attend before.
4. Decisions vary mainly according to ages of parents. Relative like
grandparents, uncles, aunts also play their parts with statistic level of 0.05.
Keywords ; Decisions by parrents
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุ บนั มี นโยบายเรี ยนฟรี 15ปี พร้ อมมี เงิ นช่ วยเหลื อให้กบั ผูป้ กครอง แต่
โรงเรี ยนเอกชนมีบ ทบาทมากขึ้ นต่อการศึกษาของไทย ทําให้มีแรงกระตุน้ ต่อการ
ตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการที่จะตัดสิ นใจว่าจะเลือกโรงเรี ยนไหน ให้กบั บุตรหลาน
แต่ก็ยงั มีผปู้ กครองบางส่ วนที่ยงั เลือกโรงเรี ยนรัฐบาลให้กบั บุตรหลาน และยังมีนโยบาย
เรี ยนฟรี เข้ามาช่ วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กบั ผูป้ กครอง ซึ่ งจะทําให้ผปู้ กครองตัดสิ นใจ
ให้บุตรหลานเรี ยนชั้นประถมที่โรงเรี ยนรัฐบาลในการจัดการศึกษาภาครัฐบาล
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจนําบุตรหลานเข้าเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจกับความตั้งใจในการนําบุตรหลาน
เข้าโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง
สมมติฐานของการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการนํา
บุตรหลานเข้าโรงเรี ยนประถมรัฐบาลของผูป้ กครอง
2.ปั จ จัย ด้า นชื่ อ เสี ย งของโรงเรี ย น ปั จ จัย ด้า นระยะทางระหว่า งบ้า นกับ
โรงเรี ยน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความ
ตั้งใจในการนําบุตรหลานเข้าโรงเรี ยนประถมรัฐบาลของผูป้ กครอง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้า นประชากรศาสตร์ การวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูป้ กครองของนัก เรี ย น
โรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อําเภอหนองจังหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 360 คน
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
2. ปั จจัยทางด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยน
3. ปั จจัยทางด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
4. ปั จจัยทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยน
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ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจของผูป้ กครองที่นาํ บุตรหลานเรี ยนระดับประถมศึกษา
ที่โรงเรี ยนรัฐบาล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อได้ทราบการตัดสิ นใจของผูป้ กครองทําให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถม
รัฐบาลทราบว่านโยบายที่ใช้บริ หารงานอยูน่ ้ นั ตรงกับการตัดสิ นใจของผูป้ กครองที่นาํ
บุตรหลานมาเข้าเรี ยนมากน้อยเพียงใด
2. ผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ สามารถเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการวางกลยุทธ์
ของโรงเรี ยนประถมรัฐบาลให้ทดั เทียมกับโรงเรี ยนประถมเอกชนและให้ใกล้เคียงกับ
การตัดสิ นใจของผูป้ กครองมากที่สุด
3. ผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ สามารถเป็ นข้อมูลที่ช่วยในงานวิจยั อื่น ๆ ได้
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกเรี ยนประถมศึกษาที่โรงเรี ยนรัฐบาลของ
ผูป้ กครอง กรณี อาํ เภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอตามลําดับดังนี้
1. ประวัติความเป็ นมาของการศึกษาไทย
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
2.1 ความหมายของการตัดสิ นใจ
2.2 กระบวนการตัดสิ นใจ
2.3 ประเภทการตัดสิ นใจ
2.4 ขั้นตอนในการตัดสิ นใจ
3. ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจ
3.1 ด้านส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง
3.2 ด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
3.3 ด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
3.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยน
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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กรอบด้ านความคิด
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง
1.1 เพศ
1.2 ความเกี่ยวข้องกับนักเรี ยน
1.3 อายุ
1.4 อาชีพ
1.5 รายได้
2. ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจ

ตัวแปรตาม
ความตั้งใจของ
ผูป้ กครองในการนํา
บุตรหลานเข้าเรี ยน
โรงเรี ยนประถมรัฐบาล

2.1 ด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
2.2ด้านระยะทางระหว่างบ้านและโรงเรี ยน
2.3ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูป้ กครอง

วิธีดําเนินงานวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจในการนําบุตรหลาน
เข้าโรงเรี ยนประถมรัฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งมีวิธี
ดําเนินงานวิจยั ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือมือที่ใช้ในงานวิจยั
3. วิธีสร้างเครื่ องมือ
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4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ได้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองที่มีบุตรหลานศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนรัฐบาลในเขต อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี การศึกษา
2555 จํานวน 360 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม เนื้อหา
แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่ วน โดยที่
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนตัวของผูป้ กครอง
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ตัดสิ นใจของครอบครัว และแบบสอบถามประเมินค่า (rating scale)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความตั้งใจในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
รัฐบาลประถม
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
for Windows ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ดงั นี้
1. ข้อมู ล เกี่ ย วกับ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้วิเ คราะห์ ค วามถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองใช้วิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าร้อยละ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการนําบุตรหลาน
เข้าโรงเรี ยนประถมรัฐบาล
1. หาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการเลื อกตัดสิ นใจของผูป้ กครองกับ ความตั้ง ใจของ
ผูป้ กครองใช้สูตรAnova
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ T-Test และ F-Test
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนประถมศึกษาที่โรงเรี ยน
รัฐบาลของผูป้ กครอง กรณี อาํ เภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถาม
แจกไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 370 ฉบับ ได้รับคืนมาจํานวน 360 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
97.30 %
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยส่ วนบุคคล
- สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 56.9 และ
เป็ นชายร้อยละ 43.1
- อายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุดร้อยละ 29.7
- ความเกี่ยวข้องกับนักเรี ยน ส่ วนมากเป็ นบิดามารดา ร้อยละ 48.6
- อาชีพ ค้าขายร้อยละ 26.1
- รายได้รวมต่อเดือน ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 53.1
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เกณฑ์การตัดสิ นใจของผูป้ กครองที่ส่งบุตรหลานเข้า
เรี ยนระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาล อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
- ปั จ จัย ด้ า นชื่ อ เสี ย งของโรงเรี ยนที่ ใ ช้ ใ นการตัด สิ น ใจเลื อ กโรงเรี ยน
ประถมศึกษารัฐบาลที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.715 ส่ วนปั จจัยด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจเลื อกโรงเรี ยนประถมศึกษารั ฐบาลที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ชื่ อเสี ยง
ของโรงเรี ยนด้านกีฬา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.987
และชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนด้านดนตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.019
- ปั จจัยด้า นระยะทางระหว่า งบ้า นกับ โรงเรี ย นที่ใ ช้ในการตัดสิ นใจเลื อก
โรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลที่อยูใ่ นระดับมากได้แก่ โรงเรี ยนอยูใ่ กล้บา้ น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.776 โรงเรี ยนอยูร่ ะหว่างบ้านและที่
ทํางานของผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.879
และประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรับ-ส่ ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.976
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- ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
เลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผูป้ กครองสามารถ
พบครู หรื อบุ ตรหลานได้ตลอดเวลาทําการของโรงเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.52 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.911 โรงเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมชุมชนในวันสําคัญต่าง ๆ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.926 และผูป้ กครองมีส่วน
ร่ วมเสนอความคิดเห็นต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.917
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความตั้งใจของผูป้ กครองในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยน
โรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลในแต่ละด้าน
- ด้านเป็ นโรงเรี ยนที่ผปู ้ กครองได้เคยศึกษาเล่าเรี ยนระดับความสําคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.029
- ด้านการนําข้อมูลของแต่ละโรงเรี ยนไปเปรี ยบเทียบกันระดับความสําคัญ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.946
- ด้านการศึกษาข้อมูลของโรงเรี ยนเพื่อนํามาพิจารณาประกอบกับความตั้งใจ
นําบุตรหลานเข้าเรี ยนระดับความสําคัญปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65
- ด้านกิจกรรมของโรงเรี ยนสอดคล้องกับความสนใจของผูป้ กครองและนักเรี ยน
ระดับความสําคัญปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.946
ด้านการค้นคว้าและติดตามข้อมูลของโรงเรี ยนจากสื่ อต่าง ๆ ระดับความสําคัญ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.799
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครองที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจของ
ผูป้ กครองในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมรัฐบาลแตกต่างกัน
2.ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมรัฐบาล(ด้านชื่อเสี ยงของ
โรงเรี ยน ด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน
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กับผูป้ กครอง)ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความตั้งใจของผูป้ กครองในการนําบุตรหลานเข้า
เรี ยนโรงเรี ยนประถมรัฐบาล รัฐบาลที่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิจัย
1. ระดับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตัด สิ น ใจนํา บุ ต รหลานเข้า เรี ย นระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อทั้ง 3 ด้านสรุ ปได้ ดังนี้ คือ
1.1 ปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยน ผูป้ กครองนํามาเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนด้านวิชาการ
1.2 ปั จจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ผูป้ กครองนํามาเป็ นปั จจัย
ที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจส่ ง บุ ตรหลานเข้า เรี ย นโรงเรี ย นประถมศึก ษารัฐบาลอํา เภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ กล้บา้ น โรงเรี ยนตั้งอยู่
ระหว่างบ้านและที่ทาํ งานของผูป้ กครอง และประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรับ-ส่ ง
นักเรี ยน
1.3 ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยน ผูป้ กครองนํามา
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล
อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจกับความตั้งใจใน
การนําบุตรหลานเข้าเรี ยนระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อ
ทั้ง 5 ด้านสรุ ปได้ ดังนี้ คือ
2.1 ผูป้ กครองได้ศึกษาข้อมูลในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเพื่อนํามา
พิจารณาประกอบกับความตั้งใจในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา
รัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 ผูป้ กครองได้คน้ คว้าและติดตามข้อมูลของโรงเรี ยนจากสื่ อต่าง ๆ ก่อน
ตัดสิ นใจในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2.3 ผูป้ กครองได้นาํ ข้อมูลแต่ละโรงเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกันก่อนตัดสิ นใจ
ในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก
2.4 ผูป้ กครองตัดสิ นใจจากเป็ นโรงเรี ยนที่ผปู้ กครองได้เคยศึกษาเล่าเรี ยน
ในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก
2.5 ผูป้ กครองตัดสิ นใจจากการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยนสอดคล้องกับความ
สนใจของผูป้ กครองละนักเรี ยนในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา
รัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ความเกี่ยวข้องของ
ผูป้ กครองกับบุตรหลาน และรายได้รวมต่อเดือน สรุ ปผลได้ดงั นี้
3.1 ผูป้ กครองที่มีอายุต่างกัน มีเกณฑ์การตัดสิ นใจโดยคํานึงถึงปั จจัยด้าน
ต่าง ๆ ที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 ผูป้ กครองที่มีความเกี่ยวข้องกับบุตรหลานต่างกัน มีเกณฑ์การตัดสิ นใจ
โดยคํานึงถึงปั จจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยนและปั จจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อําเภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ผูป้ กครองที่มีเพศต่างกัน มีเกณฑ์การตัดสิ นใจโดยคํานึงถึงปั จจัยด้าน
ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน ปั จจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยนและปั จจัยด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล
อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4 ผูป้ กครองที่มีอาชี พต่างกัน มีเกณฑ์การตัดสิ นใจโดยคํานึ งถึ งปั จจัย
ด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยนและปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนที่จะตัดสิ นใจ
เลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกันอย่าง
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มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูป้ กครองแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 ผูป้ กครองที่ มีรายได้รวมต่อเดื อนต่า งกัน มีเกณฑ์ก ารตัดสิ นใจโดย
คํานึงถึงปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยน ปั จจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยน
ประถมศึกษารัฐบาล อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
สมมุติฐานที่ 1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง
อายุผปู ้ กครอง
f-test
ความเกี่ ย วข้อ งของผู ้ป กครองกับ บุ ต ร f-test
หลาน
เพศของผูป้ กครอง
t-test
อาชีพของผูป้ กครอง
f-test
รายได้รวมต่อเดือนของผูป้ กครอง
f-test
สมมุติฐานที่ 2. ปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
ด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
anova
ด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน anova
ด้า นความสั ม พันธ์ ระหว่างโรงเรี ย นกับ anova
ผูป้ กครอง

ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
0.039
0.003

ปฎิเสธ
ยอมรับ

0.788
0.007
0.006

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.127
0.788
0.067

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา
รัฐบาล กรณี อาํ เภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
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1. ผูป้ กครองมีระดับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจนําบุตรหลานเข้าเรี ยน
ระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนรั ฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ทั้งนี้ เป็ นเพราะในปั จจุบนั มีโรงเรี ยนจํานวนมากและ
ความแตกต่างในการดํารงชี วิตของผูป้ กครองแต่ละคนทําให้การที่ผปู้ กครองจะเลือก
โรงเรี ย นจึ ง จํา เป็ น ต้องพิจารณาปั จจัย หลายประการรวมทั้ง ปั จจัยส่ วนบุ คคลของ
ผูป้ กครองที่แตกต่างกัน ฐานะทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นความสนใจในการศึกษา
ไม่เหมือนกันทําให้มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุดคือปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนด้านวิชาการ
ผูป้ กครองนํา มาเป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจส่ ง บุ ต รหลานเข้า เรี ย นโรงเรี ย น
ประถมศึ กษารั ฐบาลอําเภอหนองหงส์ จัง หวัดบุ รีรัมย์ อยู่ในระดับ มาก ปั จจัยด้า น
ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ผูป้ กครองนํามาเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถม ศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
อยูใ่ นระดับมาก
2. ผูป้ กครองที่มี เพศ อายุ อาชีพ ความเกี่ยวข้องกับบุตรหลาน และรายได้รวม
ต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจนําบุตรหลานเข้าเรี ยนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจส่ งบุตรหลาน
เข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
1. ปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนด้านวิชาการ เป็ นสิ่ งที่สําคัญในการตัดสิ นใจ
เลือกโรงเรี ยนให้กบั บุตรหลาน ดังนั้นโรงเรี ยนรัฐบาลควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสอน
วิชาการและส่ งเสริ มเด็กให้สามารถแข่งขันด้านวิชาการกับโรงเรี ยนเอกชนได้
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ของ
โรงเรี ยนให้กบั ชุมชนและผูป้ กครองได้ทราบเป็ นระยะ
3. โรงเรี ยนควรให้ความร่ วมมือกับชุ มชนในการทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
และเป็ นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนให้เป็ นที่รู้จกั
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
ในบริษัทประเมิน สั งกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยทีป่ ฏิบัติงาน
อยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF THE APPRAISAL OF THE
ASSESSMENT UNDER THE VALUERS ASSOCIATION OF THAILAND
WORKING IN BANGKOK AND VICINITY
ประภาส บุญมาสงค์ 1 ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ 2
------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนัก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อ
ศึกษาถึ งความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั
ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล และ(2) เพื่อเปรี ยบเทียบถึ งความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน ระดับชั้นของผูป้ ระเมิน
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท อายุ
การทํางาน 1-5 ปี ส่ วนความพึงพอใจผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ในปั จจัยด้านงาน ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความพึงพอใจ
ต่อวิชาชีพ อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1. ระดับ ความพึ ง พอใจผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นในบริ ษ ัท ประเมิ น สัง กัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีเพศ และระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่า แตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาระดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการ
ทํางานในสายวิชาชี พ แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ สภาพการ
ทํางาน ความสําเร็ จในการทํางาน ความมัน่ คง ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ผลตอบแทน
สวัสดิการต่างๆ มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
3. ปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่ นโยบาย/แผนและการบริ หาร คุณลักษณะภาวะ
ผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองศ์กร มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
4. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ทาํ งาน
ภาพลักษณ์องศ์กร และการได้รับการยอมรับนับถือความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มี
ความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
บริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่, ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน, สังกัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the work satisfaction of employee
related with the asset appraisement in the company that are subordinate to Thai
Valuers Association and located in Bangkok and perimeter area. 2) to compare the
work satisfaction of employee related with the asset appraisement in the company
that are subordinate to Thai Valuers Association and located in Bangkok and
perimeter area divide by gender, age, marriage status, education level, monthly
income, working experience (only experience of auction assets filed) and the
seniority of assessor. The Company estimated the fair value of the property. Under
the Valuers Association of Thailand. Who work in Bangkok and perimeter of 171
people. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard
deviation, and the t-test ,One-Way ANOVA and (Pearson's Product Moment
Correlation Coefficient).
The results sound that
1) the level of work satisfaction of assessor related with the asset
appraisement in the company that are subordinate to Thai Valuers Association and
located in Bangkok and perimeter area who had difference in gender and seniority
of assessor caused the indifferent work satisfaction excepted the difference in age,
marriage status, education level, monthly income, working experience caused the
different work satisfaction at significant level 0.05.
2) Factors including the nature of the work performed. Responsibility for the
working conditions in the steady advancement in rank. Compensation benefits.
Correlated with satisfaction in the performance of the asset valuations in the
appraisal company. Under the Valuers Association of Thailand.
3.) Factor in management policy / plan and management. The leadership of
the executive arm Agss. Correlated with satisfaction in the performance of the asset
valuations in the appraisal company. Under the Valuers Association of Thailand
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4.) Environmental factors, including the environment of the workplace. Agss
image organization. Recognized and respected relationships with others. Correlated
with satisfaction in the performance of the asset valuations in the appraisal
company. Under the Valuers Association of Thailand.
Keywords : Motivation Working satisfaction Work Motivation
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุ บ นั การประเมิ นมู ล ค่า ทรั พ ย์สิ น เป็ นส่ วนสําคัญที่ จะใช้ป ระกอบการ
ตัดสิ นใจดําเนิ นการในด้านต่างๆ เกี่ ยวกับทรัพย์สินทั้งด้านอสังหาริ มทรัพย์สินและ
สังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะด้านอสังหาริ มทรัพย์ ส่ วนใหญ่ทรัพย์สินจะมีมูลค่าสู ง การ
ตัดสิ นใจในด้า นต่า งๆไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อ ขาย การลงทุน การร่ วมทุ น การจํานอง
จํานํา ขายฝาก การเช่ า คิดภาษี การแบ่งมรดก การตั้งสํารองหนี้ (NPL) ของสถาบัน
การเงินต่างๆ การโอนชําระหนี้ การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ การทําประกันภัย จะต้อง
ทราบมูลค่าทรัพย์สินบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องทําให้สามารถนําไปประกอบการ
ตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องแม่นยํา การใช้ประโยชน์ทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
ในปั จจุ บ ัน จึ ง มี ส่ วนสํ า คัญ เป็ นอย่า งมาก ในการดํา เนิ น การด้า นต่ า งๆ ข้า งต้น ใน
ขบวนการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่างๆ
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อการดําเนิ นงาน เป็ นกําลังขับ
ให้ธุรกิจการให้บริ การด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดําเนินการต่อไปได้ จึงสมควร
ที่จะรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่องานไว้เป็ นอย่างดีที่สุด
แต่ในการทํางานร่ วมกับคนจํานวนมาก ย่อมต้องมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เป็ นสาเหตุ
หนึ่ งของปั ญหาอาจมาจากความแตกต่างกันทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก พื้นฐานทาง
สังคม การปลูกฝังของครอบครัวและความต้องการด้านต่างๆ ซึ่ งเป็ นปั จจัยผลักดันให้
มนุ ษย์ดิ้นรน แสวงหาความต้องการที่มีระดับที่แตกต่างกัน ซึ่ งความต้องการของแต่
ละคนที่มีไม่เท่ากันนั้น หากในด้านความต้องการของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ได้รับ
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การตอบสนองแล้ว ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินจะตั้งใจปฏิบตั ิงานได้ดี จะเกิดความพึง
พอใจในงานที่ตนปฏิบตั ิอยู่ ป้ องกันการทุจริ ตได้
จากที่ ได้กล่ า วมาแล้วข้า งต้นจะเห็ นได้ว่าผูป้ ระเมินมูลค่า ทรั พย์สิ น เป็ น
บุคคลากรที่สําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อความสําเร็ จของงานและองศ์กรด้านการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ด้วยเหตุน้ ี ผวู้ ิจยั จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงปั จจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์
กับ ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท
ประเมิ นในสังกัดของสมาคมนัก ประเมินราคาอิสระไทย เพื่อนําผลที่ ได้มาใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผน ป้ องกัน แก้ไขปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้นและเสริ มสร้ างให้เกิ ด
ความพึงพอใจ อันจะส่ งผลให้การปฏิ บตั ิงานของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิ น สําเร็ จ
ลุล่วงเป็ นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
ประเทศไทย ส่ งผลให้องศ์กรเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้นไป
จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อศึกษาถึ งอิทธิ พลของปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ที่มีต่อความพึงพอใจ
ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านงานและความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการจัดการและความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมและความพึง
พอใจในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ข องผูป้ ระเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์สิ นในบริ ษ ทั ประเมิ น สัง กัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล : เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน อายุการทํางาน ระดับชั้นของผู ้
ประเมิน
ปั จจัยด้านงาน : ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

ความรับผิดชอบ สภาพการทํางาน

หน้ าที่ของผู้ประเมินมูลค่ า

ความสําเร็ จในการทํางาน ความมัน่ คง/

ทรัพย์สินในบริษัทประเมิน

ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ผลตอบแทน

สั งกัดสมาคมนักประเมินราคา

สวัสดิการต่างๆ

อิสระไทยทีป่ ฏิบัติงานอยู่ใน

ปั จจัยด้านการจัดการ : นโยบาย/แผนและ
การบริ หาร คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของ

กรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล

ผูบ้ ริ หารองศ์กร
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม :
สภาพแวดล้ อมของสถานที่ทํางาน
ภาพลักษณ์องศ์กร การได้ รับการยอมรับ
นับถือความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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ขอบเขตของการวิจัย(Scope of research)
1. ขอบเขตของเนื้อหาการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
บริ ษทั ประเมินในสังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 300 คน โดยใช้สูตรการคํานวณหากลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชย์ปัญญา. 2545 :74 ) จํานวน 171
ตัวอย่าง
2. เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ถึง 18
มีนาคม 2556
3. สถานที่เก็บข้อมูล คือพนักงานบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis)
1.ปั จจัยด้า นลัก ษณะบุ ค คลที่ แตกต่า งกัน มี อิทธิ พ ลต่อความพึง พอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ปั จจัยด้านงานมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู ้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยด้านการจัดการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
จากการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง “การศึ ก ษาความพึง พอใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่
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ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผูว้ ิจยั คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งทางด้านผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังนี้
1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ทําให้ทราบถึงปั จจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน
สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารขององศ์กร และ
สามารถนําข้อมูลที่คน้ พบในครั้งนี้ ไปวางแผน กําหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิ
หน้าของผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
4. เพื่อเป็ นการเพิ่มเติมองศ์ความรู ้ในด้านการบริ หารบุคคลากรด้านการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
5. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่สนใจทําการศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้
ต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั อาศัยทฤษฎีความพึงพอใจที่ยอมรับกันแพร่ หลาย
ทัว่ โลก ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์
มาสโลว์ (Maslow 1943 อ้างถึงใน วิภาพร มาพบสุ ข 2544, 22-23) ได้
เสนอความต้องการด้านต่างๆ กันของมนุ ษย์ เรี ยงลําดับจากตํ่าไปหาสู ง ตามลําดับ
ความสําคัญโดยที่มนุ ษย์จะมีความต้องการในระดับสู งๆ เมื่อความต้องการขั้นต้น
ได้รับการตอบสนองแล้ว ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความต้องการขั้นพื้นฐานหรื อความต้องการทางร่ างกาย (Basic or
Physiological Needs) เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สุดสําหรับการครองชีพ ทําให้มนุ ษย์ตอ้ งการ
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ใฝ่ หาสิ่ ง นี้ ม าตอบสนอง เช่ น อุ ณ หภู มิที่ เหมาะสม ยารั กษาโรค ตลอดจนความ
ต้องการทางเพศด้วยเหตุน้ ี องค์การทุกแห่ งจึงตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
โดยการจ่า ยค่า จ้า งเงิ นเดื อน เพื่อที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านทุ ก คนจะได้นาํ เงิ นไปใช้จ่ายเพื่อ
สนองความจําเป็ นขั้นพื้นฐานของชีวติ เพื่อการดํารงชีพแต่ละคน
ขั้นที่ 2 ความต้องการความมัน่ คงความปลอดภัย (Security and Safety
Needs) เมื่ อความต้องการทางร่ างกาย ได้รับ การตอบสนองแล้ว มนุ ษ ย์จะมี ความ
ต้องการในขั้นสู งต่อไป คือความต้องการด้านความปลอดภัย หรื อความมัน่ คงต่าง ๆ
เช่น ความมัน่ คงในงานที่ทาํ อยู่ ได้รับความยุติธรรม ได้รับการรักษาพยาบาล และ
ได้รับบําเหน็จบํานาญ เป็ นการตอบแทนเมื่อออกจากงาน นอกจากนี้ ตอ้ งมีรายได้ดี
พอสมควร มีหลักประกันต่างๆ
ขั้นที่ 3 ความต้องการความรัก และเป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่คณะ (Love and
Belonging Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองในสองประการดังกล่าวแล้ว มนุษย์
จะมี ค วามต้องการสู งขึ้ นอี ก คื อ ความต้องการทางด้า นสัง คม ต้องการให้สัง คม
ยอมรับตนเข้าเป็ นสมาชิ กและมีส่วนร่ วมในกิจการต่าง ๆ และเพื่อนร่ วมงานยอมรับ
ในความสัมพันธ์ของตน องค์การย่อมตอบสนองความต้องการของลูกจ้างสามารถ
แสดงความคิดเห็ น และมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องขององค์การ ทําให้
เกิดความภาคภูมิใจรู ้สึกคล้ายกับว่างานนั้นเป็ นของตนเอง
ขั้นที่ 4 ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) มนุ ษย์ตอ้ งการ
ให้สังคมยกย่อง รวมถึ งความเชื่ อมัน่ ในเรื่ องความรู้ความสามารถ ความสําคัญใน
ตนเองต้องการมี ฐานะเด่ นเป็ นที่ ย อมรั บ ของบุ ค คลอื่ น และการมี ตาํ แหน่ ง สู ง ใน
องค์การ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ
ขั้นที่ 5 ความต้องการที่ จะเข้าใจตนเอง (Self –Actualization) หรื อความ
ต้องการแสวงหาความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ความต้องการในขั้นนี้มนุ ษย์จะมีความสุ ข
ในการทํางาน มีความพึงพอใจที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิต มีความต้องการให้
ตนเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
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วิธีการดําเนินการวิจัย (Methodology)
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม มี ลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ประกอบด้วยคําถามเกี่ ยวกับรายละเอียดส่ วน
บุคคลของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน มีจาํ นวนคําถาม 7 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจ
รายการ ซึ่งเป็ นคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้
อายุงาน และระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
สวนที่ 2 แบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินของบริ ษทั ประเมินในสังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระ ด้าน
ต่างๆของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ งแบบสอบถามนั้นประกอบไปด้วยตัวแปรตาม
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดให้เป็ นรู ปแบบประเภท Rating Scale เป็ นคําถามทางด้านต่างๆ
จํานวน 35 ข้อ ประกอบด้วยด้านงานที่ป ฏิ บตั ิ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม
ความพึงพอใจต่ออาชีพผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นํา แบบสอบถามไปแจกให้พ นัก งานประเมิ นมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นด้ว ย
ตนเอง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเข้าใจและรับแบบสอบถาม
กลับตามวันที่นดั โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ถึง 18 มีนาคม 2556 เพื่อ
นําไปดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิ บายข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ อายุงาน และระดับชั้น
ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ได้แก่ ด้านงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ความพึง
พอใจต่ออาชี พผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการการ
ปฏิ บ ตั ิ งานของประเมิ นมู ล ค่ าทรั พ ย์สินโดยใช้ค่า t-test และ f-test (One –
way ANOVA) ในกรณี เปรี ยบเที ย บมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่ อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยวิธีของ LSD
4.การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน ด้านด้านงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจต่อ
อาชีพผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุการทํางาน ระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่า โดยใช้การ
ทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA
5. การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้านงาน ปั จจัยด้านการจัดการ
และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์ สัน (Pearson product moment correlation coefficient)
สรุ ปผลการวิจัย (Result)
ภูมิหลังของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
อยูใ่ นช่วง 30-39 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท อายุการทํางานในสายวิชาชีพประมูลทรัพย์สิน 1-5 ปี
ข้ อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของประเมินมูลค่ าทรัพย์สิน
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พบว่า ระดับความ
พึงพอใจผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
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อิสระไทย ที่ปฏิ บตั ิงานอยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในปั จจัยด้านงาน ด้าน
การจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความพึงพอใจต่อวิชาชีพ ซึ่ งทั้ง 4 ด้านอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า
1. เพศมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
บริ ษัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนั ก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. อายุมีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
บริ ษัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนั ก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
3. สถานภาพมี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผู้ป ระเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
4. ระดับการศึกษามี ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน
5. รายได้ มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัดสมาคมนัก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
6. สถานภาพ มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องผู้ป ระเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
7. ระดับ ชั้นของผูป้ ระเมิ น มู ล ค่า ทรั พ ย์สิ น มี ความพึงพอใจในการปฏิ บ ัติ
หน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปั จจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของงานที่
ปฏิ บ ตั ิ ความรั บ ผิดชอบ สภาพการทํา งาน ความสําเร็ จในการทํา งาน ความมัน่ คง
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ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ผลตอบแทนสวัสดิการต่างๆ มีความสัมพันธ์ กับ ความพึง
พอใจในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ข องผูป้ ระเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์สิ นในบริ ษ ทั ประเมิ น สัง กัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่ นโยบาย/
แผนและการบริ หาร คุ ณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองศ์กร มีความสัมพันธ์ กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน
สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 4 พบว่ า ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม ได้แ ก่
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทาํ งาน ภาพลักษณ์องศ์กร และการได้รับการยอมรับนับถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐานสามารถสรุ ปได้ว่า ระดับ ความพึงพอใจผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มีเพศและระดับชั้นของผูป้ ระเมิน
มูล ค่ า แตกต่ า งกันมี ค วามพึ ง พอใจ ไม่ แตกต่ า งกัน ยกเว้น ระดับ ความพึง พอใจผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มี อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาระดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทํางานในสายวิชาชีพ แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านงาน ได้แก่
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ สภาพการทํางาน ความสําเร็ จในการทํางาน
ความมัน่ คง ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ผลตอบแทนสวัสดิการต่างๆ มีความสัมพันธ์
กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน
สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่ นโยบาย/แผน
และการบริ หาร คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองศ์กร มีความสัมพันธ์ กับ ความ
พึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัด
สมาคมนั ก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทยและปั จจั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ได้ แ ก่
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สภาพแวดล้อมของสถานที่ทาํ งาน ภาพลักษณ์องศ์กร และการได้รับการยอมรับนับถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.817
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.005
ยอมรับ
สถานภาพการสมรส
F-Test
0.000
ยอมรับ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
F-Test
0.100
ปฏิเสธ
รายได้ต่อเดือน
F-Test
0.000
ยอมรับ
อายุการทํางาน
F-Test
0.001
ยอมรับ
ระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่า
F-Test
0.169
ปฏิเสธ
ทรัพย์สิน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านงาน
Pearson Correlation
1. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
2. ความรับผิดชอบ
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
3. สภาพการทํางาน
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
4. ความสําเร็ จในการทํางาน
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
5. ความมัน่ คง
0.000
ยอมรับ
6. ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน Pearson Correlation
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
7. ผลตอบแทนและสวัสดิการ
0.000
ยอมรับ
ต่างๆ
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ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านการจัดการ
1. นโยบาย/แผนและการบริ หาร Pearson Correlation
Pearson Correlation
2. คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารองศ์กร
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
Pearson Correlation
1. สภาพแวดล้อมของสถานที่
ทํางาน
Pearson Correlation
2. ภาพลักษณ์องศ์กร
Pearson Correlation
3. การได้รับการยอมรับนับถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น

ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

0.000

ยอมรับ

0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

การอภิปรายผล (Discussion)
การวิจ ยั เรื ่ อ งความพึง พอใจในการปฏิบ ตั ิห น้า ที ่ข องผู ป้ ระเมิน มูล ค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในปั จ จัย ด้ า นงาน ด้ า นการจั ด การ ด้ า น
สภาพแวดล้อม และด้านความพึงพอใจต่อวิชาชีพ ทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอภิญญา สุ นทรธาราวงศ์ (2540, 68-72) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย พบว่า
พนักงานการทางพิเศษแห่ งประเทศไทยมีความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลางใน
ด้านการยอมรับนับถื อ ลักษณะงานความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชา ความก้าวหน้าในการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน สอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของ อัญชลี ดีช่วย (2542, 87) ศึกษาเรื่ องขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลนครนายก พบว่า พยาบาลประจําการมีขวัญ
กําลังใจการปฏิ บตั ิงานในระดับปานกลาง ในด้านสภาพการทํางาน ด้านเงิ นเดื อน
และสวัส ดิ ก าร ด้า นความมัน่ คงปลอดภัย ด้า นการปกครองบัง คับ บัญ ชา ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ ง ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541,95) ได้ให้
ความหมายของความพอใจในงานไว้ว่า หมายถึง ทัศนคติของคนใดคนหนึ่ งที่มีต่อ
งานของเขา คนที่มีความพอใจในงานของเขาสู งจะมีทศั นคติในทางบวกต่องาน ตรง
ข้ามคนที่ไม่พอใจในงานของเขาก็จะมีทศั นคติในทางลบเกี่ยวกับงาน แต่ในการพูด
ถึงทัศนคติของพนักงานเรามักจะหมายถึงในทางพอใจ
2. ระดับ ความพึ ง พอใจผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ในบริ ษ ทั ประเมิ น สัง กัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีเพศและระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่า แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาระดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการ
ทํา งานในสายวิ ช าชี พ แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรัส เพ็ชรเที่ยง (2542, 57-59) ได้ศึกษาความพึงพอใจใน
การทํางานของพนัก งานในบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ ง พบว่า พนักงานที่ มี เพศ ระดับ
ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา และอายุต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทํางานต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิ ติ ยกเว้น เพศไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถวิล โอ
ทอง (2545, 74) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการ : ศึ กษาเฉพาะกรณี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่าปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ และระดับ ตํา แหน่ ง ไม่มีค วามสัมพันธ์ ก ับ ขวัญกํา ลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วราภรณ์ รัตนอาชาไนย (2544, 97) ได้ทาํ การศึกษาองค์ประกอบที่
มี ผลกระทบต่ อแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานในโรงงานอุ ตสาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิ เลคทรอนิ กส์ (ศึกษาเฉพาะกรณี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี) พบว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง และ
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานนี้ ไม่แตกต่างกัน ตามสถานภาพสมรส และแตกต่างกัน
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ตามเพศ ภูมิลาํ เนา สถานภาพการปฏิบตั ิงาน ระดับอายุ ขนาดองค์กร อายุงาน และ
ระดับการศึกษา
3. ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความ
รับผิดชอบ สภาพการทํางาน ความสําเร็ จในการทํางาน ความมัน่ คง ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่ ง ผลตอบแทนสวัสดิ การต่างๆ มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถวิล โอทอง (2545, 74) ได้
ทําการศึ ก ษาปั จจัยที่ มีผลต่อขวัญกํา ลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการ : ศึ กษา
เฉพาะกรณี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า ตัวแปรปั จจัยการทํางานที
สามารถทํานายขวัญกําลังใจ ได้แก่ ความพึงพอใจในหน้าที่การงาน การรับรู้ ต่อ
ความสําเร็ จในหน้าที่การงาน ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน และการปกครองบังคับ
บัญชา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เซอร์ จิโอวานนิ (Sergiovanni 1969 อ้างถึงใน
วลี ตั้งสวัสดิ์ตระกูล 2541,33) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ ององค์ประกอบที่ส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจในการทํางานของครู ในเขตการศึกษาต่าง ๆ ของมอนโรเคาน์ต้ ี รัฐ
นิวยอร์ ค พบว่า ความรู ้สึกที่ดีต่อความสําเร็ จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ในระดับสู ง และความรับผิดชอบเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลให้ครู เกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. ผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่ นโยบาย/แผนและการ
บริ หาร คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองศ์กร มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย ซึ่ งสอดคล้อง ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544, 123-129)
กล่าวว่าปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่การ
สื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริ หาร
5. ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
สถานที่ทาํ งาน ภาพลักษณ์องศ์กร และการได้รับการยอมรับนับถือความสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่ น มี ความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ซึ่ งสอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของ ยู (Yu 1991, 52,04A อ้างถึง ในวลี ตั้งสวัสดิ์ตระกูล 2541, 35) ได้
วิ จ ัย เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการทํา งานของครู ศิ ล ปะอุ ส าหกรรมในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ประเทศไต้หวัน พบว่า ปั จจัยด้านเพื่อนร่ วมงาน เป็ นตัวแปรที่สร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ครู มากที่สุด และสอดคล้อง พ.ต.อ. สุ วิระ ทรงเมตตา (2543,
120-122) ได้สรุ ปปั จจัยที่ทาํ ให้คนอยากทํางานประกอบด้วย มีสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่ดี อุปกรณ์ในการทํางานมีครบและสมบูรณ์ มีเพื่อนร่ วมงานที่ดี หัวหน้างานดี
และเข้าใจลูกน้อง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั
ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ดังนั้น ในการให้ความรู ้ หรื อประชาสัมพันธ์ทางแก่ประชาชนนี้ ดว้ ย
การจัดกิจกรรมและโครงการทั้งในด้านการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรต่างๆ จะ
ส่ งเสริ มได้มีการพัฒนาความรู ้ และเพิ่มทักษะในการผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินปฏิบตั ิ
ให้มากขึ้น
2 ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
อิส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ตั ิ งานอยู่ใ นกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ประชาสัม พันธ์ ใ น
รู ปแบบต่างๆ ทั้งเอกสาร นิทรรศการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการวิจยั ปั จจัยอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์ของประเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
บริ ษัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนั ก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เอกสารอ้างอิง
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. 2541. แรงงานสั มพันธ์ . พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์เอมพันธ์.
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ความพึงพอใจในสวัสดิการด้ านความมั่นคงปลอดภัยในสถานประกอบการ
และด้ านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต ทีม่ ีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การ:
กรณีศึกษา บริษัท มิลล์ คอนสตีลอินดัสทรีส์ จํากัด (มหาชน)

(THE RELATIONSHIP BETWEEN WELFARE SATISFACTION AND
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PRODUCTION WORKERS :
CASE STUDY MILLCON STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED)
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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ
และสวัสดิ การด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั มิ ลล์คอนสตีลอิ นดัสทรี ส์
จํากัด (มหาชน) รวมทั้งศึกษาถึงระดับของความพึงพอใจในสวัสดิการด้านดังกล่าว ที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั มิ ล ล์
คอนสตี ล อิ น ดั ส ทรี ส์ จํา กั ด (มหาชน) โดยใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามจํา นวน 300 ชุ ด นํา เสนอผลการศึ ก ษาด้ว ยค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการที่
ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การด้วยการคํานวณทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในสวัสดิ การด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในสถานประกอบการและสวัสดิการด้านสุ ขภาพแตกต่างกัน อีกทั้งยังพบว่า
ระดับความพึงพอใจในสวัสดิการส่ งผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์การ กล่าวคือ ระดับ
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ความผูกพันที่มีต่อองค์การจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับของความพึงพอใจ
ในสวัสดิการ
คําสํ าคัญ: ประชากรศาสตร์ , ความพึงพอใจ, สวัสดิการ, ความผูกพัน, บริ ษทั มิลล์
คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ABSTRACT
This research has an objective to explore the differences in demography
that affecting welfare satisfaction; security and health, of production workers in
Millcon Steel Industries Public Company Limited. In addition, the research also
explore the welfare satisfaction that affecting organization commitment.
The sample used in this research consisted of 300 Millcon Steel Industries
Public Company Limited production workers, and used questionnaires to collect
data. The result is presented by percentage, mean and standard deviation together.
Analyze the relationship between welfare satisfactions that will be affected to
organizational commitment by statistic.
The results showed that the level of welfare satisfaction of Millcon Steel
Industries Public Company Limited production workers is different. Moreover, the
research also found that the level of welfare satisfaction affecting organization
commitment, and they will vary in the same way.
KEY WORDS: DAMOGRAPHY, SATISFACTION, WELFARE,
COMMITMENT, MILLCON STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บทนํา
การบริ หารองค์การใดก็ตาม ต้องอาศัยปั จจัยการบริ หารสี่ ประการ ซึ่ งก็คือคน
เงิน วัสดุส่ิ งของ และวิธีดาํ เนิ นการ ในกระบวนการการผลิต คนหรื อแรงงานจัดได้วา่
เป็ นทรั พยากรที่ มี ค วามสํา คัญอย่า งยิ่งในการดํา เนิ นกิ จการขององค์ก าร เนื่ องจาก
แรงงานเป็ นผูใ้ ช้ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อให้
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)
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บรรลุเป้ าหมายขององค์การ การที่แรงงานจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถอยู่ในองค์การได้นานที่ สุดนั้น โดยปกติจะขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจใน
ค่าจ้าง และสวัสดิการที่ได้รับจากองค์การ
นอกจากค่ า จ้า งซึ่ งเป็ นปั จ จัย หลัก ที่ แ รงงานใช้ใ นการตัดสิ น ใจเลื อ กที่ จ ะ
ทํา งานแล้ว สวัส ดิ ก ารที่ จ ะได้รั บ จากองค์ก ารยัง เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั จ จัย ที่ แ รงงานใช้
ประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกที่จะทํางานในองค์การใดองค์การหนึ่ ง โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง ในอุ ตสาหกรรมการผลิ ต สวัส ดิ ก ารที่ ถื อว่า มี ค วามสํา คัญอย่า งยิ่ง สํา หรั บ
แรงงาน คือ สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัสดิการ
ด้านสุ ขภาพของพนักงาน เนื่ องจากแรงงานในส่ วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น
มีความเสี่ ยงสู งในด้านของความปลอดภัยและปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ทั้งนี้ ความพึงพอใจในสวัสดิการของแรงงานหรื อพนักงาน ยังส่ งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ อาจกล่าวได้วา่ ความผูกพันต่อองค์การเป็ นผลมาจากความพึงพอใจ
ในสิ่ งที่แรงงานคาดหวังว่าจะได้รับจากองค์การ นั่นก็คือค่าจ้างและสวัสดิการ หาก
องค์การสามารถให้ในสิ่ งที่คาดหวังไว้ แรงงานก็จะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ซึ่ ง
ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้เป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ เนื่ องจาก
แรงงานที่มี ความผูกพันต่อองค์การสู งย่อมมี แนวโน้มที่ จะทํางานได้ดี มี ก ารทุ่มเท
ความรู ้ความสามารถ และมีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ
ดังนั้นผูศ้ ึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จะศึ กษาว่าพนักงาน บริ ษ ทั มิล ล์ค อนสตี ลอิ นดัส
ทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในส่ วนของภาคการผลิ ต ว่ามีความพึงพอใจใน
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพ
ของพนัก งาน ที่ ไ ด้รั บ จากบริ ษ ัท มากน้อ ยเพี ย งใด และระดับ ความพึ ง พอใจใน
สวัส ดิ ก ารนั้น มี ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานอย่า งไร ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อผูบ้ ริ หารและผูป้ ระกอบการ ที่จะนํา มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ระบบสวัสดิ การของบริ ษทั เพื่อลดปํ ญหาทางด้านแรงงานที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคต
และเพื่อเพิ่มความผูกพันต่อองค์การให้กบั พนักงาน
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
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1.เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ความความแตกต่า งระหว่า งปั จจัย ส่ วนบุ คคล กับ ความพึ ง
พอใจในสวัสดิ การด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัสดิ การ
ด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต ที่ได้รับจาก บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด
(มหาชน)
2.เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ระดับ ของความพึ ง พอใจในสวัส ดิ ก ารด้า นความมั่น คง
ปลอดภัยในสถานประกอบการและสวัสดิการด้านสุ ขภาพ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ในสถานประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั มิลล์
คอนสตี ล อิ น ดัส ทรี ส์ จํา กัด (มหาชน) รวมถึ ง ข้อ เสนอแนะของพนัก งานที่ มี ต่ อ
สวัสดิการที่ได้รับจากบริ ษทั
2.เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ในสถานประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพของพนักงาน ที่มีผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งจะสามารถนํามาใช้ช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั
3.เพื่ อนํา ผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง และพัฒนาระบบ
สวัสดิ การของบริ ษทั เพื่อลดปํ ญหาทางด้านแรงงานที่อาจจะเกิ ดขึ้น และเพื่อเพิ่ม
ความผูกพันต่อองค์การให้แก่พนักงาน
4.เพื่อให้พนักงานเกิ ดความพึงพอใจในสวัสดิ การ และพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ของพนัก งาน ตลอดจนเป็ นสิ่ ง จู ง ใจให้เกิ ดตวามผูก พันต่อองค์ก าร ที่ จะส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน
สมมติฐานของการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจในสวัสดิการของพนักงาน บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ที่
แตกต่างกัน
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2.ระดับของความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั มิลล์คอนสตีล
อินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับที่แตกต่างกัน
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ลักษณะส่ วนบุคคล

- เพศ
- ตําแหน่งงานในฝ่ ายผลิต
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส
- ระยะเวลาในการปฎิบตั ิงาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจในสวัสดิการทีไ่ ด้ รับ
- สวัสดิการด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในสถานประกอบการ
- สวัสดิการด้านสุขภาพของ
พนักงาน

ความผูกพันต่ อองค์ การ
- ด้านความพยายามทุ่มเทและ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
- ด้านความภาคภูมิใจและความ
จงรักภักดีต่อองค์การ
- ด้านการดํารงสมาชิกภาพและ
การเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
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ในการศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถาน
ประกอบการและด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
กรณี ศึกษา บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) มีแนวความคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั สําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นการให้ค่าความรู้ สึกของคนเราที่สัมพันธ์กบั โลกทัศน์ ที่
เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลต่อสภาพแวดล้อมจะ
แตกต่างกัน เช่น ความรู ้ สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็ นต้น (วิมลสิ ทธิ์
หรยางกูล, 2549 : 64) สอดคล้องกับ สงวน สุ ทธิเลิศอรุ ณ (2524 : 127) ที่กล่าวว่า เมื่อ
บุคคลมี ความต้องการเกิ ดขึ้ น ความต้องการนั้นจะส่ งผลให้เกิดแรงขับ ซึ่ งหมายถึ ง
ความต้องการนั้นเริ่ มมีทิศทาง และผลักดันให้ร่างกายมีการปฏิ บตั ิการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อไปสู่ เป้ าหมายนั้น และเมื่อความต้องการนําไปสู่ ความปราถนา บุคคลก็จะเกิด
ความพึงพอใจ และเกิดความต้องการในสิ่ งอื่นต่อไป
ดังทฤษฎีความต้องการของ Maslow ที่กล่าวว่า มนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีความต้องการ
อยู่เสมอ และเป็ นการยากที่มนุ ษย์จะมีความพึงพอใจสู งสุ ด เพราะเป็ นธรรมชาติของ
มนุษย์ที่เมื่อมีความต้องการอย่างหนึ่ ง และได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจแล้ว ก็
จะมีความต้องการอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ และเป็ นเช่นนี้ เรื่ อยไป นั่นคือเมื่อเกิ ดความ
ปราถนาขึ้นก็จะมีแรงขับ และเมื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายก็จะเกิดความพึง
พอใจ
ดังนั้นจึงสรุ ปได้�ว่าความพึงพอใจในการทํางาน สามารถพิจารณาได้จาก
ค่ า จ้า งหรื อรายได้� พิ จารณาจากความมัน่ คงในการทํา งาน รวมถึ ง สวัส ดิ ก ารที่
สามารถได้รับจากองค์การที่แรงงานนั้นทํางานอยู่ จากการศึกษาค�นคว้าแนวคิด
และทฤษฎี ที่เกี่ยวข�องกับความพึงพอใจนั้น มีนกั วิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อสวัสดิการไว้เป็ นจํานวนน้อย แต�จะมีการศึกษาในเรื่ องของความพึงพอใจ
ที่นาํ ไปสู่ การทํางาน ซึ่ งผูว้ ิจยั พิจารณาแล้วมีความใกล้เคี ยงและเชื่ อมโยงกับการจัด
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สวัสดิการขององค์การ หากองค์การมีการจัดสวัสดิการที่ดี ก็จะนําไปสู่ การมีขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการ
อุทยั หิ รัญโต (2531 : 200-201) ได้ให้ความหมายของสวัสดิการไว้ว่า เป็ น
บริ การหรื อกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานราชการหรื อองค�การธุ รกิจจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้
พนักงานหรื อผู�ปฏิบตั ิงานในองค์การนั้นๆ ได้รับความสะดวกสบายในการทํางาน
มี ค วามมั่น คงในอาชี พ มี ห ลัก ประกัน ที่ แ น่ น อนในการดํา เนิ น ชี วิ ต หรื อได้ รั บ
ประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจากเงิ นเดื อน หรื อค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็ นประจํา ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นสิ่ ง จู ง ใจให้ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านทํา งานอย่า งเต็ม ที่ ไม่ ต้อ งวิ ต กกัง วลต่ อ ปั ญ หาทั้ง ใน
ส่ วนตัวและครอบครัว ทําให้มีความพอใจในงาน มีความรักงาน และตั้งใจที่จะทํางาน
นั้นให้นานที่สุด
บีช (Beach, 1980 : 780 อ้างถึงใน ประทิน ไกรษรวิทย์, 2541 : 22) ให้
ความหมายสวัสดิการไว้ว่า คือประโยชน์ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ ง
อาจเป็ นไปในรู ปของเงิ นรายได้ นอกเหนื อจากเงินเดือนหรื อค่าจ้างปกติที่หน่วยงาน
จัดให้อยู่แล้ว เพื่อเป็ นการช่วยเหลื อในเรื่ องเจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ การออกจากงานอย่าง
กระทันหัน ไม่วา่ จะเป็ นการให้ความสะดวกสบายต่างๆ เช่น การให้ลาพักผ่อนได้โดย
ได้รับเงินตามสมควร และการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริ เวณรอบๆ ที่ทาํ งาน
ให้สะดวกสบายที่สุด อีกทั้งยังแบ่งประเภทสวัสดิการออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การช่ วยเหลื อด้านการเงินให้แก่พนักงานที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้มาก
นัก เช่น เงินสะสม เงินค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ
2. ผลประโยชน์ที่ได้รับในเวลาที่ไม่ได้ทาํ งาน ได้แก่ วันหยุด วันลา รางวัล
หรื อสิ่ งของพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน เช่น เงินโบนัส ซึ่ งจ่ายตามอายุงานหรื อ
จ่ายให้ทุกคนเท่าเทียมกัน และเงินช่วยเหลือบุตร เป็ นต้น
3. เงิ นช่ วยเหลือในการจัดกิจกรรมสันทนาการ การกี ฬา การอํานวยความ
สะดวก การบริ การทางการแพทย์ ห้องสมุด ห้องอาหาร และบริ การอื่นๆ เช่น การจัด
จําหน่ายสิ นค้าให้ในราคาถูก เป็ นต้น
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ การ
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําว่า “ความ” หมายถึง
เรื่ อง เช่น เนื้อความ เกิดความ (พจนานุ กรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2542 : 231) และได้
ให้ค วามหมายของคํา ว่า “ผูก พัน ” หมายถึ ง มี ค วามเป็ นห่ วงกัง วลเพราะรั ก ใคร่
ก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบตั ิตาม (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2542 : 741)
ส่ วน “องค์การ” หมายถึ ง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคล หรื อกิจการที่ประกอบกันขึ้น
เป็ นหน่ วยงานเดี ยวกัน เพื่อดําเนิ นกิ จการตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
หรื อในตราสารจัด ตั้ง ซึ่ งอาจเป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น องค์ ก ารของรั ฐ บาล
หน่ วยงานเอกชน เช่ น บริ ษ ทั จํา กัด สมาคม หรื อหน่ วยงานระหว่า งประเทศ เช่ น
องค์การสหประชาชาติ ดังนั้นความหมายของความผูกพันต่อองค์การ จึงหมายถึงการ
เกิดความกังวล รักใคร่ ในหน่วยงานที่ปฏิบตั ิ ซึ่ งก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
(พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2542 : 1321)
ธนนันท์ ทะสุ ใจ (2549 : 9) ให้ความหมายของคําว่าความผูกพันต่อองค์การ
คือ ความรู้ สึกที่ดีต่อองค์การ มีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอาใจใส่ ต่อองค์การ
รู้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ ง มีความเชื่ อมัน่ ยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
เต็มใจและเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพื่อเป้ าหมาย และต้องการที่จะดํารงไว้ซ่ ึ งการเป็ น
สมาชิกขององค์การนั้นตลอดไป
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วัฒ นะ พรหมเพชร และ จิ ร ะวัฒ น์ ตันสกุล (2554) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง
“ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ” จากผลการศึ ก ษาพบว่า ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1)
ประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงาน สัญญาจ้าง นโยบายและการบริ หาร ความมัน่ คงใน
การทํางาน ความสามารถในการทํางาน ลักษณะของงานที่ทาํ ความรับผิดชอบในงาน
ความมี อิสระในการทํางาน ความก้าวหน้าในการงาน การได้รับการยอมรับนับถื อ
และความสัมพันธ์ในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ส่ วนสวัสดิ การและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ได้ตวั พยากรณ์ 6 ตัวคือ การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ความมีอิสระในการทํางาน ความสามารถในการทํางาน ความก้าวหน้า
ในการทํางาน นโยบายและการบริ หาร และลักษณะของงานที่ทาํ ที่ร่วมกันพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าอํานาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 66 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์เท่ากับ 2.17 และ 3) ได้
สร้างสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ดังนี้
Y= 1.931 + 0.333X + 0.371X + 0.339X + 0.189X + (-0.129)X + 0.074X
Z = 0.372Z + 0.282Z + 0.246Z + 0.189Z + (-0.129)Z + 0.080Z
สุ พ าณี ไทยเจริ ญ (2553) ได้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความผูกพันต่ อองค์การ
กรณี ศึ ก ษาโรงงานผลิ ตนํ้ าการประปานครหลวง” เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ มาณ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การ และปั จจัยที่มีผลต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในโรงงานผลิตนํ้าการประปานคร
หลวง ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งหมด 447 คน และตําแหน่งงานอยูใ่ นระดับ 1 ถึง 8 เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํ นวน 360 ชุด
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความผูกพันต่อองค์การเชิ งบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง
ได้แก่ ระดับ ความพึ ง พอใจในสวัสดิ ก ารที่ ไ ด้รับ และระดับ ความพึง พอใจในการ
บริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห าร ส่ ว นปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ระดับ ความผูก พัน ต่ อ
องค์การเชิ งบวกอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ระยะเวลาการทํางาน รายได้ในแต่ละเดือน
และระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และพบว่าปั จจัยที่มี
ความสัม พันธ์ ต่อระดับความผูก พันต่อองค์ก าร แต่เป็ นความสัม พันธ์ เชิ ง ลบอยู่ใ น
ระดับน้อย ได้แก่ ระดับการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
วิธีการดําเนินงานวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิ การด้า น
ความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และด้านสุ ขภาพของพนักงานฝ่ ายผลิต ที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ ายผลิตของ บริ ษทั มิลล์คอน
สตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน)
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งวิจยั แบบปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยใช้แบบสอบถามแบบ (Questionnaire) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มพนักงาน
และใช้สู ตรของทาโรยามาเน่ ก ํา หนดขนาดตัวอย่า งจากจํา นวนประชากรที่ ท ราบ
แน่นอนหรื อ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดับคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5 ได้ 300
ตัวอย่าง
สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 84 ซึ่ งมีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 28.0
และรองลงมา มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.1 โดยส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มี
การศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ถึงร้ อยละ 89.9 ในส่ วนของสถานภาพสมรสนั้น
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้ อยละ 48.3 และมีสถานภาพโสด
ร้อยละ 43.8 ซึ่งมีสัดส่ วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
ด้านระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พนักงานส่ วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1 – 5
ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.3 และรองลงมามีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.2 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม รายได้เฉลี่ ยของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง
10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือมีรายได้ต่าํ กว่า 10,000
บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 20.9 โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในสวัส ดิ ก ารด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัส ดิ ก ารด้า น
สุ ขภาพที่ได้รับจากบริ ษทั อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และระดับรายได้ ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั มิลล์
คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ทุก
ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการของพนักงานที่แตกต่างกัน ยกเว้น
สถานภาพการสมรสและระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน ที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจใน
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ ส่ วนสวัสดิการด้านสุ ขภาพ
มีปัจจัยส่ วนบุคคลเพียงอายุและการศึกษา ที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการด้าน
สุ ขภาพของพนักงานที่แตกต่างกัน
สําหรั บการทดสอบสมมติ ฐาน ระดับของความพึงพอใจในสวัสดิ การด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพของพนักงาน
บริ ษทั มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การใน
ระดับ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) พบว่ า ระดับ ความพึ ง พอใจในด้า น
สวัสดิการความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการและสวัสดิการด้านสุ ขภาพ มีผล
ต่อความผูกผันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ในด้านความพยายามทุ่มเทปฏิ บตั ิงาน
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร ด้า นความภาคภู มิ ใ จ ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์การ และด้านการดํารงสมาชิ กภาพและการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การในระดับที่
แตกต่างกัน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

สถิติ
ทีใ่ ช้

ค่ านัย
สําคัญ
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ความพึงพอใจในสวัสดิการด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ
เพศ
t-Test 0.010 ยอมรับ
อายุ
F-Test 0.000 ยอมรับ
ระดับการศึกษา
F-Test 0.007 ยอมรับ
สถานภาพสมรส
F-Test 0.566 ปฏิเสธ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
F-Test 0.091 ปฏิเสธ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test 0.013 ยอมรับ
ความพึงพอใจในสวัสดิการด้ านสุ ขภาพของพนักงาน
เพศ
t-Test 0.910 ปฏิเสธ
อายุ
F-Test 0.013 ยอมรับ
ระดับการศึกษา
F-Test 0.014 ยอมรับ
สถานภาพสมรส
F-Test 0.649 ปฏิเสธ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
F-Test 0.438 ปฏิเสธ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test 0.137 ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในสวัสดิการ
ความผูกพันองค์ การด้ านความพยายามทุ่มเทปฏิบัตงิ านให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ องค์ การ
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ
สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน
F-Test 0.000 ยอมรับ
ความผูกพันองค์ การด้ านความภาคภูมใิ จและความจงรักภักดีต่อองค์ การ
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ
สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน
F-Test 0.000 ยอมรับ
ความผูกพันองค์ การด้ านการดํารงสมาชิกภาพและการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ การ
สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ
สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน
F-Test 0.000 ยอมรับ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั มิลล์
คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ความแตกต่างของลักษณะประชากร มี ผลต่อ
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ระดับความพึงพอใจในสวัสดิ การด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการที่
แตกต่างกัน ยกเว้นในด้านสถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน เพราะ
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานนั้น ไม่ว่าจะน้อยหรื อมาก สวัส ดิ ก ารด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในสถานประกอบการ ก็เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มี
ระบบการผลิตที่มาตรฐานอยูแ่ ล้ว จึงอาจทําให้พนักงานไม่ใส่ ใจในเรื่ องนี้มากนัก
ส่ วนในเรื่ องของสวัสดิ การด้านสุ ขภาพของพนักงาน กลับมีเพียงปั จจัยด้าน
อายุ แ ละการศึ ก ษา ที่ มี ผ ลต่ อ ระดับ ความพึ ง พอใจในสวัส ดิ ก ารด้า นสุ ข ภาพของ
พนักงาน แสดงให้เห็นว่า อายุและการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามนั้น มีผลในเรื่ อง
ของความใส่ ใจ และความตระหนักในเรื่ องของสุ ขภาพของพนักงานที่แตกต่างกัน จึง
ทําให้ความพึงพอใจในสวัสดิการด้านสุ ขภาพที่ได้รับของพนักงานแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ ระดับของความพึงพอใจในสวัสดิ การที่แตกต่างกัน ยังส่ งผลต่อความ
ผูกพันที่ มี ต่อองค์การของพนักงานที่แตกต่างกัน โดยจะเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน
หากองค์การต้องการให้พนักงานมี ความมุ่งมัน่ ในการทํางาน มี ความภาคภูมิใจและ
ความจงรักภักดี ต่อองค์การ และมีความรู้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ องค์การก็
ควรที่ จ ะเพิ่ ม การจั ด สวัส ดิ ก ารด้ า นความปลอดภั ย มั่น คงปลอดภั ย ในสถาน
ประกอบการ และสวัสดิการด้านสุ ขภาพให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ องและเหมาะสม
ซึ่ งจะช่ วยทําให้พนักงานรู ้ สึกว่าได้รับการใส่ ใจจากองค์การ สามารถปฏิ บตั ิงานได้
อย่างเต็มกําลังและความสามารถ ก่อให้เกิดความรู ้สึกที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์การ
ส่ งผลให้องค์การสามารถดําเนินการได้โดยบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะตามการศึกษาในครั้งนี้
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในสถานประกอบการ องค์การควรสร้างบรรยากาศ
ที่ ช่วยส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิงานที่ดี โดยให้ความสําคัญเกี่ ยวกับระบบการรักษาความ
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ปลอดภัย ในสถานประกอบการมาเป็ นอันดับ แรก อาทิ ตั้ง กฎระเบี ย บด้า นความ
ปลอดภัยเฉพาะด้านที่พึงปฏิบตั ิ อุปกรณ์การป้ องกันและรักษาความปลอดภัย รวมถึง
การจัด ให้ มี จาํ นวนบุ ค ลากร อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ จ าํ เป็ นต่ อ การปฏิ บ ตั ิ ง านให้
เพียงพอ และพร้อมสําหรับการใช้งาน ซึ่งถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการเป็ นอย่างมาก
ด้านสุ ขภาพ ควรมีการให้คาํ แนะนําในการดูแลสุ ขภาพของพนักงาน รวมทั้ง
การให้คาํ แนะนําด้านโภชนาการที่ดี มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี ส่ งเสริ มการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพด้วยการออกกําลังกายภายในองค์การ รวมทั้งมีมาตรการป้ องกันปั ญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการเป็ นสถานประกอบการสี ขาว
ที่ไม่มีการใช้สารเสพติดทุกประเภท และสิ่ งที่พนักงานควรได้รับจากองค์การอีกด้าน
คื อ การจัด ให้ มี ส ถานที่ สี เขี ย วให้ พ นั ก งานได้ พ ัก ผ่ อ น เช่ น สวนหย่ อ ม สวน
พฤกษศาสตร์ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้แก่พนักงาน ลดความเครี ยดจากการทํางาน และ
ทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์การ
ด้า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ได้แ ก่ ค่ า จ้า งและสวัส ดิ ก ารประเภทต่า งๆ บริ ษ ทั ควร
พิจารณาให้มีความเหมาะสม และตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ควบคู่
กับ ปั จจัย ด้า นสภาพแวดล้อมในการทํา งานที่ ดี มี ก ารทบทวนแผนการรั ก ษาความ
มั่น คงปลอดภัย ในสถานประกอบการอย่า งสมํ่า เสมอ และนํา มาใช้ป ฏิ บ ัติ อ ย่า ง
เคร่ ง ครั ด และเนื่ อ งจากพนัก งานส่ วนใหญ่มี ส ถานภาพสมรส องค์ก ารจึ ง ควรให้
ความสํ า คัญ กั บ สวัส ดิ ก ารด้ า นครอบควรเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น ค่ า คลอดบุ ต ร หรื อ
ทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต ร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งรากฐานครอบครั ว ที่ ม ่ัน คง และลดปั ญ หา
ครอบครัวที่จะอาจจะส่ งผลกระทบต่อการทํางานของพนักงานอีกด้วย
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
ด้า นตัวแปร ควรทําการศึ กษาปั จจัย อื่นๆ เพิ่ม เติ ม นอกเหนื อปั จจัยที่ เลื อก
ทําการศึกษาในครั้งนี้ อาทิ ทําการศึกษาจากพนักงานในฝ่ ายอื่นๆ หรื อสวัสดิการใน
ด้านอื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและมุมมองที่หลากหลาย และแตกต่างมากยิ่งขึ้น เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุ งนโยบายด้านการจัดสวัสดิการขององค์การ
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ด้ า นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ควรพิ จ ารณาเลื อ กใช้ เ ครื่ องมื อ วิ จ ัย ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมประเภทอื่นๆ มาประกอบกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความ
น่ าเชื่ อถื อและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น สําหรับใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ และการบริ หารงานองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ด้า นระยะเวลา ควรมี ก ารทบทวนการศึ ก ษาวิ จ ัย เป็ นระยะๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อได้ขอ้ มูลที่มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของพนักงานในแต่ละ
ช่วงเวลามากที่สุด ซึ่งมีส่วนช่วยในการกําหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจใน
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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้อแผ่นเพลงทีม่ ีลขิ สิ ทธิ์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Integrated Marketing Communication Factors Affecting of Decision
to buy Copyright Song in Bangkok and Metropolitan Area
สมยศ ทองน้อย1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง2
__________________________________________
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณา
การที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อแผ่น เพลงที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
การตลาดเชิ ง บู ร ณาการกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ แผ่ น เพลงที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ 3) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
โดย
ทํา การศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ ต ั ด สิ นใจซื้ อแผ่ น เพลงที่ มี ลิ ข สิ ทธิ์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูลนั้น
ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ T-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหู คูณ(Multiple Regression Analysis : MRA) ทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
.............................................................................................
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการ Visionary Leaders
(Twilight Program) รุ่ นที่ 8 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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ผลการวิจยั และทดสอบตามสมมุติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ
รายได้ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ แผ่นเพลงที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ อย่า งมี ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่0.05 ส่ วนด้านเพศ การศึกษา สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิ ขสิ ทธิ์ ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการประกอบด้วย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ส่ วนปั จจัยอื่นๆในด้านภาพลักษณ์ สินค้า (Brand
Image) และความไว้วางใจ (Trust) ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
แผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 ด้านความภักดีต่อตรา
สิ นค้า (Brand Royalty) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
คําสํ าคัญ : แผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ , ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ, การตัดสิ นใจซื้ อ
ABSTRACT
This research is quantitative research studies by means of market integration
that affect the decision to buy copyrighted song in Bangkok and Metropolitan Area
aims to 1) examine the different factors that affect to buy copyrighted song and 2) to
study the relationship between integrated marketing communication with the
decision to buy copyright song 3) to study the relationship between other factors on
the decision to buy copyrighted song. The study sample of decision to buy
copyright song in Bangkok and Metropolitan Area 400 queries, using a tool that use
to collect data is a questionnaire. The statistics use for data analysis including
frequency, percentage, Mean, Standard Deviation, for data analysis and data
processing use of computer programs T-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) and
linear regression analysis by Multiple Regression Analysis (MRA) test at 0.05 level
of significant.
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For research and hypothesis testing, the results showed that personal factor
include age, occupation and income that the difference is related to the decision to
buy the copyrighted song at 0.05 significant for sex, education and marital status are
not correlated with the decision to buy the copyrighted song. The factor of integrate
marketing include advertising & public relation, sales promotion, sales procedure
are not correlated with the decision to buy the copyrighted song. The other factors in
the brand image and trust that the differences are related to the decision to buy the
copyrighted song at 0.05 significant. For brand royalty is not correlated with the
decision to buy the copyrighted song.
Keyword : Copyright, Integrated Marketing Communication, Buying Decision
1.บทนํา
ธุ รกิจบันเทิ งในปั จจุบนั มี หลากหลายรู ปแบบเพื่อให้บริ การแก่ผรู้ ับชมและ
ผูร้ ับฟังพร้อมกับความก้าวหน้าของโลกได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว ความทันสมัยความ
สะดวกสบายและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลในด้านบวกแต่ยงั ส่ งผลในด้านลบเช่ นกัน
จากอดี ต ที่ ผ่า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ธุ ร กิ จ เพลงได้รั บ ผลกระทบหลัก จากการละเมิ ด
ลิขสิ ทธิ์ ในสิ นค้าทั้งรู ปแบบงานผลิตภัณฑ์และรู ปแบบไฟล์ดิจิตอลจึงทําให้รายได้จาก
การจัดหน่ายสิ นค้าและรายได้จากการดาวน์โหลดเพลงไม่สะท้อนปริ มาณการบริ โภค
ที่แท้จริ ง ซึ่ งสาเหตุมาจากการแพร่ กระจายของสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ต่างๆที่ยงั คงพบ
เห็นได้ทวั่ ไปในหลายพื้นที่ในท้องตลาดทําให้ผบู้ ริ โภคหาซื้ อได้โดยง่าย ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจากเดิมที่เป็ นการซื้ อแผ่นเพลงเปลี่ยนมา
ใช้วิ ธี ก ารดาวน์ โ หลดเพลงผ่า นระบบโทรศัพ ท์หรื อ ผ่า นเวปไซท์ม ากขึ้ น ซึ่ งใน
ปั จจุบนั การดาวน์โหลดไฟล์เพลง หรื อคอนเทนต์ต่างๆเป็ นไปอย่างง่ายดาย สะดวก
และรวดเร็ วมากขึ้ น ไม่ ว่า จะเป็ นเพราะความก้าวหน้า ของเทคโนโลยี การพัฒนา
ระบบการสื่ อสารให้มีความรวดเร็ วและครอบคลุมในหลายพื้นที่ หรื อการแพร่ หลาย
ของเวปไซท์สาํ หรับดาวน์โหลดเพลง สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคหัน
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มานิ ย มใช้วิ ธี ก ารดาวน์ โ หลดเพลงกัน มากขึ้ น อี ก ทั้ง การดาวน์ โ หลดเพลงผ่า น
อินเทอร์เน็ตส่ วนใหญ่ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย จึงมีผบู้ ริ โภคบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้
ช่องทางดังกล่าวมากขึ้นประกอบกับ ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่ยงั เพิกเฉยต่อการรณรงค์
ให้ใช้สินค้าถูกลิขสิ ทธิ์ และเห็นว่าการดาวน์โหลดเพลงผ่านช่องทางที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์
นั้นเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไป ซึ่ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคลักษณะดังกล่าวส่ งผลให้รายได้
บางส่ วนของบริ ษทั ฯ ลดลงกว่าที่ควรจะเป็ นและเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ผูอ้ ื่นด้วย
ตลาดเพลงไทยมีมูลค่า 2,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นการขายเพลงรู ปแบบ
งานผลิตภัณฑ์(Physical Format) เช่น ซี ดี ดีวีดี 1,300 ล้านบาท และรู ปแบบดิจิตอล
(Digital Format) 1,200 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบนั ธุ รกิจเพลงลูกทุ่งยังคงเติบโตต่อเนื่อง
โดยรายได้ 70% ของอาร์ สยามมาจากธุ รกิจเพลง มูลค่า 509 ล้านบาท ขณะที่อีก 30%
มาจากธุ รกิจสื่ อทีวีดาวเทียมที่ขยายออกไป คิดเป็ นมูลค่า 221 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
1-2 ปี ที่ผา่ นมา ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปฏิเสธไม่ได้วา่ ปั ญหาที่เกิด
ควบคู่กนั คือ ปั ญหาการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทําให้ธุรกิจเพลงเติบโตในอัตราที่ลดลงโดย
ในปี 2554 ที่ผา่ นมา ธุ รกิ จเพลงของอาร์ สยามมีรายได้ 509 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น
รู ปแบบงานผลิตภัณฑ์ 65% มูลค่า 329 ล้านบาท และรู ปแบบดิจิตอล 35% มูลค่า 180
ล้านบาท นอกจากนี้ ยอดขายเพลงในรู ปแบบงานผลิตภัณฑ์ลดลงต่อเนื่อง โดยรายได้
ครึ่ งปี 2555 ลดลง 20% จากช่วงเดียวกันของปี 2554 จาก 179 ล้านบาท เหลือเพียง
137 ล้านบาท ขณะที่ครึ่ งปี 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ธุ รกิ จดิจิตอล
เติบโตสู งขึ้นถึง 23% มูลค่า 67 ล้านบาท เป็ น 84 ล้านบาท ซึ่ งคาดว่าสัดส่ วนจะเติบโต
ขึ้นต่อเนื่อง ส่ งผลให้ธุรกิจเพลงดิจิตอลจะมีส่วนแบ่งรายได้ถึง 80% ในอนาคต
ด้วยเหตุดงั กล่ า วข้างต้นผูว้ ิจยั จึงตระหนักถึ ง ผลเสี ยของการบริ โภคสิ นค้า ที่
ละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ และได้ตระหนัก ถึ ง ความสําคัญในการที่ จะศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย ปั จจัย
การตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ และทําให้ผวู้ ิจยั
เลือกที่จะศึกษาในหัวข้อดังกล่าวนี้ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ยังสามารถให้
เจ้าของธุ รกิ จหรื อผูป้ ระกอบการนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆใน
อนาคตเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการบริ โภคสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจซื้ อแผ่น
เพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
สมมุติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิขสิ ทธิ์
2) ปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โปรโมชัน่ กระบวนการขาย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
แผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
3) ปัจจัยอื่นที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) ความ
ภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty) ความไว้วางใจ (Trust) มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้ อหาที่ศึกษาประกอบด้วย
1.1 ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการ ปั จจัยอื่นๆ
1.2 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ
2. ขอบเขตด้านประชากร จํานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั และเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2556
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ผลการศึกษาจะทําให้ทราบปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการและปั จจัยอื่นที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาวางแผนกลยุทธ์
และปรับปรุ งแผนการตลาดซึ่ งจะส่ งผลต่อการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะและความแตกต่างของปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการ
และปั จจัยอื่น
3. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่สนใจในการศึกษาทํางานวิจยั เรื่ องเกี่ยวกับปั จจัย
การตลาดเชิงบูรณาการต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
แผ่นเพลงทีม่ ีลขิ สิ ทธิ์
หมายถึง ผลิตภัณฑ์เทปเพลงคลาสเซทหรื อซี ดีเพลงทั้งรู ปแบบงาน
ผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบไฟล์ดิจิตอลที่ผลิตและนําออกจําหน่ายแก่ผบู้ ริ โภค
ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
หมายถึ ง เครื่ องมือทางการตลาดนํามาใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย โฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย
การตัดสิ นใจซื้อ
หมายถึง การตัดสิ นใจจะเลือกซื้ อและเคยซื้ อเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยอืน่ ๆ
หมายถึง ปั จจัยในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
ประกอบด้วย
1) ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) หมายถึง ภาพลักษณ์ในตัวศิลปิ นที่สังกัด
แต่ละบริ ษทั มีความน่ าเชื่ อถื อ เพลงน่ าสนใจ ผลงานแต่ละค่ายเพลง การคิด
ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ใ นการนํา เสนอผลงานและความคมชัดของแผ่นเพลงที่ มี
ลิขสิ ทธิ์
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2) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty) หมายถึง การติดตามผลงานของค่าย
เพลงที่ผบู ้ ริ โภคสนใจ การแนะนําให้ผอู้ ื่นซื้ อแผ่นเพลงรวมถึงความเชื่ อมัน่
ในผลงานแผ่นบันเทิงอย่างอื่นที่ผลิต
3) ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความไว้วางใจผลงานเพลงและแผ่นเพลง
รวมทั้งความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การอย่างมืออาชีพ
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- รายได้
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- สถานภาพ
ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ (IMC)
- โฆษณาประชาสัมพันธ์
- โปรโมชัน่ (Promotion)
- กระบวนการขาย (Sale Procedure)

การตัดสิ นใจเลือกซื้อแผ่ น
เพลงทีม่ ีลขิ สิ ทธิ์

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
- ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty)
- ความไว้วางใจ (Trust)

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

ในการศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลง
ที่ มี ลิ ข สิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผู้วิ จ ัย ได้ ท ํา การรวบรวม
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แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการศึกษาปั จจัยด้านตลาดเชิงบูรณา
การประกอบด้วยด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย และ
ปั จจัยอื่นๆประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) ความภักดีต่อตราสิ นค้า
(Brand) ความไว้วางใจ (Trust) ซึ่ งเนื้อหาที่ทบทวนมีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฏีการตัดสิ นใจ (Decision Theory)
จากแนวคิ ด ได้มี ก ารพัฒ นาทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ โภค
(Decision Making Theory) ได้กล่าวถึง ตัวแบบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Model of
Consumer Decision Making) ตัวแบบนี้จะรวมความคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีส่วนสําคัญ 3 ส่ วน คือ
1. การนําเข้ าข้ อมูล (Input)
เป็ นอิทธิ พลจากภายนอกที่มีผลต่อค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพ ซึ่ งแยกเป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่พยายามเข้าถึงกําหนดและ
จูงใจผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์และปั จจัยนําเข้าด้านสังคมวัฒนธรรม
2. กระบวนการ (Process)
เพื่ อ ให้ เ ข้า ใจถึ ง กระบวนการนี้ เราจะพิ จ ารณาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ทาง
จิตวิทยาซึ่ งจะเป็ นอิทธิ พลภายในที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 3 ส่ วน คื อ 1) ขั้นความรับรู้ ความต้องการ
(Need Recognition) 2) การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้ อ (Repurchase Search) 3) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออก (Output)
คือ พฤติกรรมการซื้ อและการประเมินหลังการซื้ อวัตถุประสงค์ท้งั สอง
กิจกรรมนี้ เพื่อที่จะเพิม่ ความพอใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อของ
แนวคิดการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)
การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการจะใช้การติดต่อสื่ อสารทุกรู ปแบบที่
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค หรื อเป็ นสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคเปิ ดรับ ซึ่งเป็ นการใช้เครื่ องมือการ
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สื่ อสารการตลาดหลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกัน โดยเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่
ให้ความสําคัญประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย
การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่ อสาร ณ จุดซื้ อและการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด
แนวคิดปัจจัยการตลาดด้ านอืน่ ๆ
การศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่
มีลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประกอบด้วย
แนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์ สินค้ า (Brand Image)
ค็อตเลอร์ (Kotler, 1997, p. 296) ได้กล่าวถึ งภาพลักษณ์ ในบริ บทของ
การตลาด ไว้ว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็ นวิถี ที่ ประชาชนรั บรู้ เกี่ ย วกับ บริ ษ ทั หรื อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้จากปั จจัยหลายประการภายใต้
การควบคุ มของธุ รกิจ เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ที่องค์การธุ รกิ จจะสามารถนํามาเป็ น
องค์ประกอบทางการบริ หารจัดการได้แล้ว อาจจํากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการตลาดให้ชดั เจนโดยจําแนกเป็ น 3 ประเภทด้วยกัน คือ
1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ 2) ภาพลักษณ์ตรายีห่ อ้ 3) ภาพลักษณ์ของสถาบัน
หรื อองค์การ
แนวคิดเกีย่ วกับความภักดีต่อตราสิ นค้ า (Brand Loyalty)
Schiffman and Kanuk (1994, p. 658) ได้ให้ความหมายของความภักดีต่อตรา
สิ น ค้า หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ ส มํ่า เสมอ และ (หรื อ ) การซื้ อตราสิ น ค้า เดิ ม ใน
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541, หน้า 406) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้า (Brand Loyalty) หมายถึงความซื่ อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งจะมี
ผลต่อการซื้ อสิ นค้านั้นซํ้า ถ้ามีความภักดีต่อตราสิ นค้าสู งเรี ยกว่า มีทศั นคติที่ดีต่อตรา
สิ นค้า การพัฒนาความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Developing Brand Loyalty) ความ
ภักดี ต่อตราสิ นค้าเป็ นผลจากการทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์ในเบื้ องต้นซึ่ งเสริ มแรงผ่า น
ความพึงพอใจ และนําไปสู่ การซื้ อซํ้า ในทางตรงกันข้ามผูบ้ ริ โภคจะมีพฤติกรรมการ
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เปรี ยบเทียบตราสิ นค้า และนําไปสู่ ความพึงพอใจในตราสิ นค้าอย่างเข้มแข็ง และเกิ ด
พฤติกรรมการซื้ อซํ้าในที่สุด การเปิ ดรับโฆษณาทางโทรทัศน์ และการแสดงสิ นค้าใน
ร้ า นค้า จะส่ ง ผลในการสร้ า งความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า สํ า หรั บ การซื้ อที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนตํ่า
แนวคิดเกีย่ วกับความไว้ วางใจ (Trust)
มาร์ โคนี่ (Maconi, 1997, p. 23) กล่าวว่า ความไว้วางใจมีความสําคัญอย่างยิง่
ในการกําหนดลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กรความ
ไว้วางใจ คือ สภาพความเป็ นจริ งเมื่อคนจํานวนหนึ่ งเกิ ดความเชื่ อมัน่ โดยเป็ นผูท้ ี่มี
ส่ วนร่ วมในการแลกเปลี่ ย นความเชื่ อถื อ (Reliability) และความซื่ อสัต ย์จริ ง ใจ
(Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่
ศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพและจิตวิทยา
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ณัฐกิตติ์ เพ็งมีศรี (2554) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าเพลง
ลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครพบว่า ปั จจัยทัศนคติดา้ นความไว้วางใจ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นเลือกซื้ อสิ นค้าเพลงลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ
มรกต จันทร์ สนธิ สกุล(2552) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อซี ดีเพลงลิขสิ ทธิ์ ใน
อําเภอเมืองลําปางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากซื้ อทั้งซี ดีเพลงลิขสิ ทธิ์ และซี ดี
เพลงละเมิดลิขสิ ทธิ์ ส่ วนมากไม่มีร้านที่ซ้ื อเป็ นประจํา ซื้ อในช่วงที่มีซีดีเพลงที่สนใจ
เริ่ มวางจําหน่าย ซื้ อซี ดีเพลงลิขสิ ทธิ์ ประเภทเพลงไทยสากล
สังสิ ทธิ์ เดชน้อย (2555) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นซี ดีละเมิด
ลิ ข สิ ทธิ์ ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ทางด้านอายุ อาชี พหลัก และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อซี ดีละเมิดลิขสิ ทธิ์ ที่แตกต่างกัน
อรนารา ดวงแข (2555) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้มพฤติ กรรมการซื้ อ
รองเท้าฟิ ทฟล็อพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ
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ระดับการศึกษา อาชี พ และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อ
รองเท้าฟิ ทฟล็อพที่แตกต่างกัน ด้านการซื้ อรองเท้าฟิ ทฟล็อพจากห้างสรรพสิ นค้าที่มี
จําหน่ายอย่างมีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการบอกต่อและแนะนําให้
ผูอ้ ื่นซื้ อโดยผูบ้ ริ โภคพิจารณาจากภาพลักษณ์และความไว้วางใจรองเท้าฟิ ทฟล็อพ
3.วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่จาํ กัดอายุและอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและเป็ นการวิจยั เชิง
สํารวจ (Survey research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และนําเสนอในลักษณะการวิจยั เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด ซึ่ งโดยมี
รายละเอียดกับวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
การกําหนดประชากรและการเลือกสุ่ มตัวอย่าง
เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนจึงกําหนดประชากรตัวอย่าง
โดยใช้ สู ตรของ Taro Yamane (กัลยา วานิชย์บญั ชา : 2546 : 24-27) ที่ระดับความ
เชื่ อ มั่น 95% ได้ ต ัว อย่ า งจากการคํา นวณ 385 ตัว อย่ า ง แต่ เ นื่ อ งจากการเก็ บ
แบบสอบถามบางตัวอย่า งอาจจะเกิ ดความผิดพลาดหรื อไม่ส มบูรณ์ จึง ได้ท าํ การ
สํารองเผือ่ ไว้ 15 ตัวอย่าง หรื อ 4% รวมเป็ นขนาดตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 400 ตัวอย่าง
ดังนี้
n

Z 2 pq
B2

=

โดยการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัดส่ วนประชากรเท่ากับ 0.50 ต้องการ
ความมัน่ ใจร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 แทน
ค่าได้ดงั นี้
(1.96 )(0.5)(0.5)
n
=
2

(0.05 2 )

n

=

384.16
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หรื อประมาณ 385 ตัวอย่าง และสํารองเผือ่ การสู ญเสี ยของแบบสอบถามไว้
15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างบวกกับสํารองเผือ่ การสู ญเสี ยสําหรับการ
วิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 400 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกับ ปั จ จัย
การตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติในการทดสอบดังนี้
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามใช้
วิธีคาํ นวณโดยการแจกแจงความถี่(frequency)และค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการใช้วิธีคาํ นวณหาค่าเฉลี่ย
(mean)ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสู งสุ ด (max.) และค่าตํ่าสุ ด
(min.)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยอื่นๆใช้วิธีคาํ นวณหาค่าเฉลี่ ย(mean)ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสู งสุ ด (max.) และค่าตํ่าสุ ด(min.)
สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งสถิติเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิงเพื่อใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้เครื่ องมือทางสถิติต่างๆ ดังนี้
1. สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ ใช้สถิติ t-Test ส่ วนอายุ อาชีพ
รายได้ การศึกษา สถานภาพ ใช้สถิติ F-Test
2. สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จจั ย ตลาดเชิ ง บู ร ณาการประกอบด้ ว ย โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ
(MRA)
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3. สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่ นประกอบด้วย ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อ
ตราสิ นค้า ความไว้วางใจ (Trust) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (MRA)
การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เป็ นการตรวจสอบ
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลว่ามีความน่าเชื่ อถือมากน้อยเพียงใด โดยผูว้ ิจยั จะ
พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย
ใช้โปรแกรมสถิติสําเร็ จรู ปเมื่อนําแบบสอบถามมาทดสอบประชากรที่ตอ้ งการศึกษา
จํานวน 400 ชุด พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่ อมัน่ อยู่ระหว่าง
0.729 – 0.794 ซึ่ ง ≥ 0.7 จึงสรุ ประดับความเชื่อมัน่ ได้วา่ แบบสอบถามมีระดับความ
เชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งเป็ นระดับการนําไปใช้งานได้ดีมาก
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้ อยละ
59.0 และเป็ นเพศชาย จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 ส่ วนใหญ่จะมีอายุ 26 – 30
ปี จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.3 มีอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน จํานวน 165 คน
คิดเป็ นร้อยละ 41.3 มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 130 คน 10,001 – 15,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.5 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.3 มีสถานภาพโสด จํานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.5
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้
การศึกษา
สถานภาพ

ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านโปรโมชัน่
ด้านกระบวนการขาย
สมมติฐานที่ 3
ด้านภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
ด้านความไว้วางใจ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.191
0.018
0.017
0.016
0.126
0.317

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
MRA
MRA
MRA

0.060
0.098
0.058

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA

0.001
0.097
0.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandardized
Coefficients

ปัจจัยที่มีต่อผลการตัดสิ นใจ
ซื้อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์

B

Std. Error

ค่าคงที่
ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการ

1.551

.531

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์

.095

.050

ด้านโปรโมชัน่

.087

ด้านกระบวนการขาย
ปัจจัยอืน่ ๆ

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity
Statistics
t

Sig. Tolerance VIF

2.919

.004

.089

1.887

.060

.946

1.057

.053

.080

1.659

.098

.906

1.104

.106

.055

.091

1.905

.058

.919

1.088

ด้านภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า

.172

.051

.167

3.375 .001*

.859

1.164

ด้านความภักดีต่อสิ นค้า

.093

.056

.080

1.665

.097

.904

1.106

ด้านความไว้วางใจ

.213

.050

.209

4.251 .000*

.870

1.150

R = .415

2

R = .172

S.E.E. = 1.288

F = 13.648

*Sig. = 0.05

จากการทดสอบสมมติ ฐานถึ ง ปั จจัย การตลาดเชิ ง บู รณาการที่ มี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการ
ทดสอบปั จจัยตลาดเชิ งบูรณาการและปั จจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
แผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิ ง
พหุ คูณ(Multiple Regression analysis :MRA)พบว่า ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปั จจัยอื่นๆในด้านภาพลักษณ์
ต่อตราสิ นค้า ด้านความไว้วางใจ ในขณะที่ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการในด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านโปรโมชัน่ ด้านกระบวนการขาย และปั จจัยอื่นๆในด้าน
ความภักดีต่อสิ นค้าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) = 0.415 หมายความว่า อิทธิ พลของปั จจัยปั จจัย
อื่นๆในด้านภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า ด้านความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
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ตัดสิ นใจเลือกซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลคิดเป็ น
ร้อยละ 41.5 ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 31.5 เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานจากการประมาณค่า (Std. Error of The
Estimate) = 1.28 การประมาณค่าการตัดสิ นใจซื้ อโดยใช้ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการและ
ปั จจัยอื่นๆเป็ นตัวประมาณ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเท่ากับ 1.28
จากการวิเคราะห์ พบว่าค่า VIF สู งสุ ดที่ได้คือ ด้านภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า มี
ค่าเท่ากับ 1.164 ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อค่า Tolerance ที่นอ้ ยที่สุด คือด้านภาพลักษณ์ต่อ
ตราสิ นค้า มีค่า 0.859
5. อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิ ขสิ ท ธิ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เป็ นการวิจยั เชิ ง สํารวจ (Survey
research ) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาด
เชิงบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เคยซื้ อสิ นค้าแผ่นที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลจํานวน 400
คน การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั คํานวณใช้ตารางสําเร็ จรู ป Taro Yamane
โดยให้ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นจากการสุ่ ม ร้ อ ยละ 5 ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่นร้ อ ยละ 95
สําหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อ
อธิ บายผลการศึกษา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Analysis)การทดสอบความแตกต่าง
โดยใช้สถิ ติแบบ T-Test การวิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way
analysis of variance : One way ANOVA) หรื อ การทดสอบค่า F-Test และการ
วิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติความถดถอยเชิ งพหูคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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อภิปรายผลตามสมมติฐาน
การศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย อายุ อาชี พ รายได้ แตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สังสิ ทธิ์ เดชน้อย (2555:220) ที่ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อแผ่ น ซี ดี ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของผู้ บ ริ โภคใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ทางด้านอายุ อาชี พหลัก
และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซี ดีละเมิดลิขสิ ทธิ์ ที่แตกต่าง
กันและสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรนารา ดวงแข (2555) ปั จจัยที่ มี อิทธิ พลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อรองเท้าฟิ ทฟล็อพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มี
แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื้ อ รองเท้า ฟิ ทฟล็ อ พที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นเพศ การศึ ก ษา
สถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
สมมติฐานที่ 2
ปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่
กระบวนการขาย ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ แผ่ น เพลงที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์
สอดคล้องกับของมรกต จันทร์ สนธิ สกุล (2552) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อซี ดีเพลง
ลิ ขสิ ท ธิ์ ในอํา เภอเมื องลํา ปางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นมากซื้ อทั้ง ซี ดีเพลง
ลิขสิ ทธิ์ และซี ดีเพลงละเมิดลิขสิ ทธิ์ ส่ วนมากไม่มีร้านที่ซ้ื อเป็ นประจํา ซื้ อในช่วงที่มี
ซีดีเพลงที่สนใจเริ่ มวางจําหน่าย ซื้ อซี ดีเพลงลิขสิ ทธิ์ ประเภทเพลงไทยสากล
สมมติฐานที่ 3
ปั จจัยอื่นที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า (Brand Image) และความ
ไว้วางใจ (Trust) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ อย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับของณัฐกิตติ์ เพ็งมีศรี (2554) ปั จจัยที่
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มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าเพลงลิ ขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยทัศนคติ ด้า นความไว้วางใจส่ งผลต่อการตัดสิ นเลื อกซื้ อสิ นค้า เพลง
ลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอรนารา ดวงแข (2555) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อ
รองเท้าฟิ ทฟล็อพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ด้านการซื้ อรองเท้า
ฟิ ทฟล็อพจากห้างสรรพสิ นค้าที่มีจาํ หน่ายอย่างมีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องมีความสัมพันธ์กบั
แนวโน้มการบอกต่อและแนะนําให้ผอู ้ ื่นซื้ อโดยผูบ้ ริ โภคพิจารณาจากภาพลักษณ์และ
ความไว้วางใจรองเท้าฟิ ทฟล็อพ ส่ วนความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty) ไม่
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปฏิบัติงานจริง
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล จากที่ได้สํารวจผูต้ อบแบบสอบถามผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อแผ่น
เพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจะมีอายุ 26 – 30 ปี มีอาชี พเป็ นพนักงาน
เอกชน มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี และมี สถานภาพโสด จากข้อมูลดังกล่าวทําให้สามารถกําหนดกลุ่มเป้ าหมายได้
ดังนั้นทางบริ ษทั จะมีการวางแผนทางการตลาด หรื อจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ต่างๆ ควรคํานึงถึงลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทางบริ ษทั ควรมีการพัฒนาด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ด้านโปรโมชัน่ ด้านกระบวนการขายเพื่อการตอบสนองตามต้องการ
แก่ผบู ้ ริ โภค
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ด้านภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า
และความไว้วางใจมี ทางบริ ษทั ต้องทําให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั และจดจําแก่ผบู้ ริ โภค
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู้ ริ โภค และความไว้วางใจในตัวสิ นค้าและบริ การ ทําให้
ส่ งผลให้มีผใู ้ ช้บริ การมากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ อ งจากตัว แปรอิ ส ระปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ ว ย เพศ การศึ ก ษา
สถานภาพ การศึกษาไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปรอิสระปั จจัยตลาดเชิง
บูรณาการที่ประกอบด้วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย
ปั จจัยอื่นๆคือความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty) ไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้จึง
ฝากให้ผวู ้ จิ ยั ที่สนใจทําการศึกษาในเรื่ องนี้ต่อไป
กําหนดปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ให้มากขึ้นกว่างานวิจยั
ครั้งนี้ เพื่อผูว้ จิ ยั จะได้รับรู ้ และเข้าใจถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิขสิ ทธิ์ โดยอาจจะเพิ่มปั จจัยที่เกี่ ยวข้องได้แก่ ปั จจัยทางการตลาด 7P ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การส่ งเสริ มการขาย กระบวนการ แบบบรรจุภณ
ั ฑ์
และบุ คคลผูใ้ ห้บริ การ ที่ ผูว้ ิจยั และผูท้ ี่ต้องการข้อมูลตัดสิ นใจแล้วเห็ นว่ามีความ
เหมาะสมในการทําวิจยั
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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อประกันภัยรถยนต์
(ส่ วนบุคคลไม่ เกิน 7 คน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
Influence of Integrated Marketing Communication To The Purchase Decision of
Car Insurance in Bangkok and Boundaries
วีรญา กังพานิชกุล1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง2
__________________________________________
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับ
การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ภัย รถยนต์ (ส่ ว นบุ ค คลไม่ เ กิ น 7 คน) และเพื่ อ ศึ ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ปั จ จัย อื่ น กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ภัย รถยนต์ (ส่ ว นบุ ค คลไม่
เกิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดยทําการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่า ง ผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลโดยใช้แ บบสอบถาม
จํานวน 400 ชุ ด เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ส่ วน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูลนั้นได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test,
F-Test (ONE-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหู คูณ (Multiple
Regression Analysis : MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจ ัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ช่ วงอายุระหว่า ง
20 – 30 ปี ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด อยู่ที่ ระดับ ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้อยูใ่ นช่วง 15,001 – 25,000 บาท ส่ วนใหญ่แล้วมีสถานภาพ
.............................................................................................
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการVisionary Leaders
(Twilight Program) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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โสด และผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลมี เฉพาะ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคล
ไม่ เ กิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลแตกต่ า งกัน และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ภาพลักษณ์ สินค้า และความไว้วางใจ เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ผูว้ ิจ ัย มี ข ้อ เสนอแนะให้นํา ข้อมู ล การวิจ ัย เป็ นแนวทาง ในการพัฒ นาการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ที่มากขึ้นโดยศึกษาปั จจัย
อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยการบริ หาร
ลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน)ได้เพิ่มมากขึ้น
คําสํ าคัญ : ประกันภัยรถยนต์, การตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน)
ABSTRACT
This research is quantitative research with the objective to study
1.Difference of individual which influence to the decision of buying car insurance.
2. Relationship of integrated marketing communication to the decision of buying car
insurance and 3. Relationship of any other factors to the decision of purchase car
insurance of consumer in Bangkok and boundaries. The research was done by
sample group of people in Bangkok and boundaries using 400 questionnaires. For
analysis and data evaluation, computer program has been using with the T-Test, FTest (One-way ANOVA) and Multiple Regression Analysis (MRA) with statistical
significant at 0.05.
From the research, most of the sample is female at the twentieth, single,
bachelor degree, private company and earning between 15,001-25,000 Baht. Also
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from the research, the difference of study degree, occupation and monthly earning
are influencing to the decision of buying car insurance. promotion, brand image and
customer’s trust are relating to the decision of buying car insurance of consumer in
Bangkok and boundaries.
Researcher suggests people using the research as the guideline to
improve the decision level of purchase car insurance of people in Bangkok and
boundaries. Also, more study other factor for example Corporate Social
Responsibility (CSR), Customer Relationship Management (CRM) of this research
can be dicision by increase purchase car insurance of people in Bangkok and
boundaries
Keyword : Car Insurance, Decision of Purchase Car Insurance
1. บทนํา
รถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจําวันเพื่อใช้ในการสัญจรในการติดต่อ
โดยสารการคมนาคมขนส่ งต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว ทําให้การใช้รถยนต์
ในปัจจุบนั มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทําให้สภาพการจราจรหนาแน่นและทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ต่างๆอยู่บ่อยครั้ง มนุ ษย์จึงได้พยายามที่จะหาทางป้ องกันอุบตั ิเหตุหรื อพยายามที่จะ
ลดอุ บ ัติเ หตุ อ ันเกิ ดจากการใช้ร ถยนต์ทุ ก วิ ถี ท าง ดัง นั้น ธุ รกิ จประกันวิ น าศภัย ใน
ประเทศไทยถื อเป็ นหนึ่ งในธุ รกิจที่สําคัญ ซึ่ งธุ รกิจประกันวินาศภัยจะประกอบด้วย
การประกันภัยประเภทอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลขนส่ ง การประกันภัยทางด้าน
รถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาหรื อแบ่งเบาความเสี ยหาย
หรื อความสู ญเสี ยให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
อุบตั ิเหตุจราจรทางบกเป็ นปั ญหาสาธารณะที่สําคัญของทุกประเทศในแต่ละ
ปี อุบตั ิเหตุจราจรทางบกทําให้มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวิตเป็ นจํานวนมาก อีกทั้งยัง
ทําให้มีผทู้ ุพพลภาพอีกมากมายก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินซึ่ งไม่เพียงส่ งผล
โดยตรงต่ อ ผู ้ป ระสบภัย และครอบครั ว เท่ า นั้น แต่ ย งั ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย และ
สิ้ นเปลืองทรัพยากรของประเทศชาติเป็ นมูลค่ามหาศาลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
3
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สาธารณสุ ขและกฎหมายทั้งนี้ยงั ไม่รวมถึงผลกระทบจากการสู ญเสี ยโอกาสการขาดผู ้
อุปการะและผลกระทบทางจิตใจของครอบครัวผูส้ ู ญเสี ย จึงอาจกล่าวได้วา่ อุบตั ิเหตุ
จราจรทางบกเป็ นปั ญ หาสาธารณะที่ สํ า คัญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า ความเสี ย หายต่ อ
ประเทศชาติ
จากสถิ ติอุบตั ิเหตุ จํานวนรถใหม่ที่จดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ธุ รกิจ
ประกันภัยในปั จจุบนั จึงมีบทบาทมากขึ้นกว่าในอดี ต โดยการทําประกันภัยจึงเป็ น
เครื่ องมือในการสร้างหลักประกันมัน่ คงให้กบั ชี วิตและช่วยบรรเทาความเอดร้อนทาง
การเงิ นกรณี เกิ ดภัยพิบตั ิ หรื อเหตุการณ์ ต่างๆ ที่นํามาซึ่ ง ความสู ญเสี ยไม่ว่าจะเป็ น
ร่ างกายชี วิต และทรัพย์สินของตัวเอง หรื อแม้แต่บุคคลอันเป็ นที่รักก็ยงั เป็ นการสร้าง
ความมัน่ ใจว่าเมื่อเกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่ได้ทาํ ประกันภัยไว้ก็จะได้รับชดใช้
ให้ตามจํานวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ทําให้ธุรกิจประกันภัยมีแนวโน้มสู งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยอื่นกับการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
(ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และ
สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่ประกอบไปด้วย โฆษณาประชาสัมพันธ์
การส่ ง เสริ ม การตลาด และกระบวนการขาย มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การตัดสิ นใจซื้ อ
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ประกัน ภัย รถยนต์ (ส่ วนบุ ค คลไม่ เกิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล
3. ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า และ
ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
4. ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการศึกษาสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลเท่านั้น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ และ
ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน) เท่านั้น ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
5. ประโยชน์ จากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงแนวโน้มและลักษณะความต้องการซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วน
บุ ค คลไม่ เ กิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล และเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคของธุ รกิจ
ประกันวินาศภัย
2. เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางสํ า หรั บ บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ในการระบุ
กลุ่มเป้ าหมายลูกค้าที่มีโอกาสจะซื้อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. ลักษณะของการทําประกันภัยรถยนต์ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดย
ผูร้ ับประกันภัยจะสามารถนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด
6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะ พิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
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กับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ(ความรู้สกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ
การซื้ อเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง กิจกรรม
เหล่านี้ทาํ ให้เกิดการซื้ อ และเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่น
2. ลูกค้าผูเ้ อาประกันภัย หมายถึ ง บุคคลที่มีหน้าที่ชาํ ระเบี้ยประกันตามที่ตก
ลงไว้ก ับ บริ ษ ัท ประกัน ภัย และหากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ภัย ต่ า งๆ ขึ้ น กับ วัต ถุ ที่ ท ํา
ประกันภัย ไว้ส ามารถจะเรี ย กร้ องค่าสิ นไหมทดแทนได้จากบริ ษทั ประกันภัยตาม
ความเสี ยหายที่แท้จริ ง
3. บริ ษ ัท ประกัน ภัย รถยนต์ หมายถึ ง บริ ษ ัท ที่ ด ํา เนิ น การเกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ
ประกันวินาศภัยที่ ได้รับอนุ ญาติ ให้ประกอบกิ จการประเภทประกันภัยรถทั้งที่เป็ น
สาขาของบริ ษทั ประกันภัยจากส่ วนกลางหรื อสํานักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
4. ผูใ้ ช้รถยนต์ หมายถึง เจ้าของหรื อผูใ้ ช้รถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน )
5. ค่าเบี้ยประกัน หมายถึ ง จํานวนเงินที่ผทู้ าํ ประกันภัยรถยนต์ตอ้ งจ่ายต่อปี
ในการทําประกันรถยนต์
6. ทุนประกัน หมายถึ ง วงเงิ นคุ ม้ ครองความเสี ยหายสู งสุ ดต่อรถยนต์ กรณี
เกิดอุบตั ิเหตุ สู ญหาย หรื อไฟไหม้
7. ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน
และ สภานภาพ
8. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ หมายถึ ง ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการขาย
9. ปั จจัยอื่ นๆ หมายถึ ง ภาพลักษณ์ สิคา้ ความภักดี ต่อสิ นค้า และ ความ
ไว้วางใจต่อสิ นค้า
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- การศึกษา - สถานภาพ
ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
- โฆษณาประชาสัมพันธ์
- การส่ งเสริ มการตลาด
- กระบวนการขาย

การตัดสิ นใจซื้อประกันภัย
รถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่ เกิน 7
คน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์สินค้า
- ความภักดีต่อสิ นค้า
- ความไว้วางใจ
8. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ประกันภัยรถยนต์ หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจ
ของ เจ้าของรถยนต์ ผูค้ รอบครองรถยนต์หรื อ ผูข้ บั ขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูก
บังคับโดยกฎหมาย แต่อย่างใด
ในการทําวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7
คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
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ศิริพร พงศ์ ศรีวิโรจน์ (2540) ทฤษฎีการตัดสิ นใจ (Decision Theory) เป็ น
วิธีการเชิงระบบและเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ศึกษาการตัดสิ นใจ
วิธีการเชิงระบบ คือ มีปัจจัย (Input) มีกระบวนการ (Process) และ
ผลลัพธ์ (output)
วิธีการเชิ งวิเคราะห์ คือ การใช้เหตุผล (logic) พิจารณาตัวแปรทุกตัวที่หา
ได้หรื อ ข้อมูลที่มีอยู่ พิจารณาทางเลื อกที่เป็ นไปได้โดยใช้เครื่ องมือหรื อเทคนิคเชิ ง
ปริ มาณ โดยมี 6 ขั้นตอนในทฤษฎีการตัดสิ นใจ(กระบวนการตัดสิ นใจ) คือ กําหนด
ปัญหาให้ชดั เจน จําแนกทางเลือกที่เป็ นไปได้ ในแต่ละทางเลือกชี้ ผลลัพธ์ที่ได้ แสดง
ผลได้ - ผลเสี ย ในแต่ละส่ วนผสมของทางเลือกรวมทั้งผลได้ - ผลเสี ยของผลลัพธ์
เลือกเทคนิ คการตัดสิ นใจเชิ งคณิ ตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ งที่เหมาะสมมาใช้ และนํา
เทคนิคมาใช้ และทําการตัดสิ นใจ
สํ าหรับแนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลได้ มีผู้ให้ แนวคิด ไว้ดงั นี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวถึง ปั จจัยส่ วนบุคคลว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Personal Factors Influencing Consumer Behavior)
การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะส่ วนบุ คคลของคนทางด้านต่า งๆ
ได้แก่ อายุ วงจรชี วิต ครอบครัว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึกษาค่านิ ยมหรื อ
คุณค่า และรู ปแบบของการดํารงชีวติ
สํ าหรับแนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการได้ มีผู้ให้ แนวคิด ไว้ดงั นี้
Kotler. (1997:630) นิ ย ามของ IMC หมายถึ ง แนวความคิ ดของการวาง
แผนการสื่ อสารตลาด ที่ยอมรับคุ ณค่าเพิ่ม (added value) ของการวางแผนอย่าง
กว้างขวาง (comprehensive plan) ด้วยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลักษณะเฉพาะ
ของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบต่ า ง ๆ เช่ น การโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่ อ ให้
สนองตอบในทันที การส่ งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ และนําวิธีการสื่ อสาร
แบบต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ม ารวมกัน เพื่ อให้ก ารติ ดต่ อสื่ อสารมี ค วามชัด เจน สอดคล้อ ง
กลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ ที่ประสานสอดคล้องกัน
เป็ นหนึ่งเดียว
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บูนและเคิร์ทซ (Boone and Kurtz 1995:576) ได้ให้ความหมายของ IMC ไว้
ว่าหมายถึ ง กิ จกรรมการส่ งเสริ มการตลาดทั้งหมดทุกชนิ ด เช่น การโฆษณาผ่านสื่ อ
ต่ า ง ๆ จดหมายตรง การขายโดยพนั ก งานขาย การส่ ง เสริ ม การขาย และการ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น นํามาประสมประสานกัน เพื่อให้เป็ นข่าวสาร เพื่อส่ งเสริ ม
การตลาด ที่ มี ล ัก ษณะความเป็ นหนึ่ งเดี ย วมุ่ ง เน้น ที่ ลู ก ค้า โดยเฉพาะ (customerfocused(customer-focused)
สํ าหรับแนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์ สินค้ า ความภักดี และความไว้ วางใจต่ อ
สิ นค้ า ได้มีผใู ้ ห้แนวคิด ไว้ดงั นี้
วิจิตร อาวะกุล (2541: 21) อธิ บายว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นใน
จิตใจ ในความรู้ สึกนึ กคิด ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล
กลุ่มบุคคล โดยได้รับอิทธิ พลมาจากประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ทางอ้อม ที่
ทาให้เกิดความรู ้สึก
วาสนา จันทร์ สว่าง และคณะ (2541: 7) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์หรื อ
บางครั้ งใช้ค าว่า ภาพพจน์ หมายถึ ง ชื่ อเสี ย งองค์ก ร บุ คคล หรื อสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง เป็ น
ความรู ้ สึ ก ประทับ ใจ หรื อ ที่ เรี ย กว่า ชื่ อ เสี ย งก็ ไ ด้ ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ก ร และ
บุคลากรนับเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากในการที่จะทาให้องค์กรมีชื่อเสี ยง ได้รับความร่ วมมือ
เชื่อถือ ศรัทธา ทาให้ประสบความสําเร็ จใน การดําเนินงาน
แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจของ Niklas Luhmann (1998) (อ้างถึงใน จุไร
ลักษณ์ จันทสี หราช, 2553) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็ นคําตอบของความเสี่ ยงของ
ปั ญหาเฉพาะเรื่ อง (Solution for Specific Problems of Risk) โดยที่ความไว้วางใจจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ณ ที่น้ นั มีความคุน้ เคยประกอบอยูด่ ว้ ย ความไว้วางใจไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้หากที่น้ นั ไม่มีความคุน้ เคยเกิ ดขึ้น แต่ความคุน้ เคยอาจเกิดขึ้นได้แม้วา่ ณ ที่
นั้นจะปราศจากความไว้วางใจก็ตาม
ทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของ Geok Theng Lau (1999) (อ้างถึงใน จุไรลักษณ์
จันทสี หราช, 2553) กล่ า วว่า นักการตลาดมี ความสนใจในแนวคิ ด ด้า นความ
จงรั ก ภัก ดี เพราะความ จงรั กภัก ดี ในตราสิ นค้า เป็ นตัววัดในการดึ ง ดูดลู ก ค้า มาใช้
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บริ การ และตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่สร้างประโยชน์ให้บริ ษทั การซื้ อซํ้า และบอกต่อไปยัง
บุคคลอื่น การบริ หารตราสิ นค้า เป็ นสิ่ งสําคัญต่อความจงรักภักดี
สํ าหรับงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อประกันภัยรถยนต์ ได้มี
ผูท้ าํ การวิจยั ไว้ดงั นี้
ชนวรรณ สง่ามัง่ คัง่ (2550) ในการศึกษาวิจยั “เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล : ศึกษากรณี บริ ษทั โอสถสภาประกันภัย
จํากัด” เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (8 P’s) อยู่ในระดับมาก การตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยอุ บตั ิ เหตุ ส่วนบุ คคล ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกับบริ ษทั โอสถ
สภาประกันภัย จํากัด โดยจําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน แต่ลูกค้าที่มีสถานภาพการสมรส และจํานวนบุตรที่แตกต่าง
กัน มีการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกัน
สิ ป ปวิช ญ์ วงศ์สุ วฒั น์ (2555) ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ ้ื อทั้งสองกลุ่มซึ่ งประกอบด้วย ผูซ้ ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม
และผูซ้ ้ื อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ มีความคิดเห็ นที่แตกต่างกันในส่ วนของ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ โดยผูท้ ี่ซ้ื อประกันภัย
รถยนต์รูปแบบเดิ มมองว่าปั จจัยด้านอัตราเบี้ยประกันภัยมีความสําคัญที่สุด ปั จจัยที่
สนับสนุ นการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผทู้ ี่ซ้ื อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่
มองว่า ปั จจัยด้านความคุม้ ครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอาประกันภัยสื บเนื่องจากการชน
กับยานพาหนะทางบก มี ความสํา คัญที่สุดในการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
รู ปแบบใหม่แต่ยงั มีอีกหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ เช่น
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย การบริ การของบริ ษทั ประกันวินาศภัย การโฆษณา
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ประชาสัมพันธ์ ความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั ประกันวินาศภัย การรับรู้ ขอ้ มูลของ
ผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
ชาลินี วีระเดช (2550) การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจซื้ ป ระกัน ภัย อุ บ ัติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับกรมธรรม์มี
ความความคุ ้ม ครองที่ ค รอบคลุ ม ชัดเจน ด้า นราคาให้ค วามสํา คัญกับ อัต ราค่ า เบี้ ย
ประกันภัยเหมาะกับความต้องการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายให้ความสําคัญ บริ ษทั
ประกัน ภัย สามารติ ด ต่ อ ได้ส ะดวกและรวดเร็ ว ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาดให้
ความสํา คัญ บริ ษทั มี การโฆษณาประชาสัม พันธภาพลัก ษณ์ ของบริ ษ ทั ประกันที่ ดี
ด้านช่องทางการจําหน่ ายต้องการซื้ อผ่านตัวแทน ด้านความสําคัญกับสื่ อโฆษณาให้
ความสําคัญสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาและผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่ งอัตราค่าเบี้ยประกัน
ควรเหมาะสมกับระดับรายได้และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และบริ ษทั ประกัน
ควรสร้างความน่าเชื่อถือและเน้นการให้บริ การต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
สุ พนั ธ์ อรชุน (2548) ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกบริ ษทั ประกันภัย
รถยนต์ของผูใ้ ช้รถยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดทุ กปั จจัย มี ผลต่อการเลื อกบริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ข องผูใ้ ช้โดย
ปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริ การให้บริ การที่มีผลต่อการเลือกบริ ษทั ประกันภัย
รถยนต์มากที่สุด คือ ขั้นตอนการขายที่ให้บริ การรวดเร็ ว
ณัฐฐ์ภาส ดีเลิศเจริ ญ (2550) การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กรมธรรม์ป ระกันภัย รถยนต์เขตคลองเตย ผลการวิจยั พบว่าการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ของผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ชาํ ระเบี้ยประกันที่ 10,001-20,000 บาท ประเภท
กรมธรรม์ที่นิยมซื้ อมากที่สุด คือประเภท 1 บริ ษทั ประกันภัยที่มีความนิ ยมสู งสุ ดคือ
บริ ษทั วิริยะ ประกันภัย จํากัด ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย
เพศ อายุ รายได้ก ารศึ ก ษา อาชี พ อายุรถที่ นํา มาใช้ตอบแบบสอบถาม ทุ ก ปั จจัย มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

477
ปั จ จัย การตลาดบริ การมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ค่ า เบี้ ย ประกัน ภัย รถยนต์แ ละบริ ษัท
ประกัน ภัย แต่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประเภทประกัน ภัย ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ภาพลักษณ์ องค์กรประกอบด้วยชื่ อเสี ยงองค์กร บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จมามากกว่า 10 ปี
ได้รั บ รางวัล เกี ย รติ ป ระวัติ ติ ด ยอดขายอัน ดับ 1ใน 10 ของประเทศ ทุ ก ปั จ จัย มี
ความสัมพันธ์กบั การพฤติกรรมตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
ประวิทย์ รังสรรค์วิจิตร (2542) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันภัยรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยงั ศึกษาความรู้
ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ และลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ใน
อนาคต ผลของการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลในระดับ สู ง ต่อ การตัด สิ นใจทํา
ประกันภัยของกลุ่มตัวอย่าง คือ การไม่ตอ้ งกังวลเมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุ การให้บริ การที่ดี
ของบริ ษ ทั ประกันภัยวินาศภัย เมื่ อเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษ ทั ประกัน
วินาศภัย ความสะดวกในการทําประกันภัย ความเหมาะสมระหว่างความคุม้ ครองกับ
เบี้ยประกันภัยและความสัมพันธ์และการบริ การที่ดีของตัวแทน/นายหน้า วิธีการชําระ
เบี้ ย ประกัน ภัย ชํา ระผ่า นธนาคาร/บัต รเครดิ ต ควรจะมี ก ารโฆษณาผ่า นสื่ อ ด้า น
โทรทัศน์ ผูป้ ระกอบการของบริ ษทั ประกันวินาศภัยทั้ง 3 แห่ง มีความเห็นที่ตรงกันใน
เรื่ องทําประกันภัยในปั จจุบนั ของผูบ้ ริ โภคคือ ความมัน่ คงและความน่ าเชื่ อถื อของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย
อนุ วตั ร ท่อนทอง (2554) ศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ต่ออายุประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของลูกค้าบริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด ผลของ
การศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบการเลือกใช้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การต่อ
อายุประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของลูกค้าบริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด ที่มีความ
แตกต่างกันในเรื่ องเพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ และรายได้ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคลมีผล
ต่อการเลือกใช้ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลื อกต่ออายุประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับ
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด
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9. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปทั้งเพศชายและ
เพศหญิ ง ที่มี อายุ ตั้งแต่ 20 ปี และอาศัยอยู่ในเขตกรุ ง เทพฯและปริ มณฑล ซึ่ ง
ประชากรกลุ่มนี้ จดั เป็ นประชากรประเภทนับได้ (Finite Population) ผูว้ ิจยั จึงได้
กํา หนดขนาดตัว อย่า งโดยใช้ต ารางสํ า เร็ จ รู ป Taro Yamane โดยให้มี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากการสุ่ ม ร้ อยละ 5 ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่าง
จํานวน 385 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด
ซึ่งการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบของการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
วิ ธี ก ารสุ่ มตัว อย่ า งในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ใช้ ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งแบบสะดวก
(Convenience sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่เคยซื้ อประกันภัยรถยนต์
(ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ที่มีความเต็ม
ใจและสามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได้ จนครบตามจํานวนที่กาํ หนดไว้
10. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.3 อยูใ่ นกลุ่ม 20 – 30 ปี ร้อยละ 64.5 ที่ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 67.3 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 56.0 มีรายได้ต่อเดือนที่
15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 38.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 79.3
การทดสอบ สมมติฐานที่ 1 พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมีเฉพาะ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
(ส่ วนบุคคลไม่เกิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบ สมมติฐานที่ 2 จากการวิจยั พบว่า การส่ งเสริ มการตลาด เท่านั้น
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางด้านสถิติที่ 0.012
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การทดสอบ สมมติฐานที่ 3 จากการวิจยั พบว่ามีเฉพาะภาพลักษณ์สินค้า และ
ความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางด้านสถิติ
ที่ 0.000
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสํ าคัญ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.901
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.457
ปฏิเสธ
อาชีพ
F-Test
0.050
ยอมรับ
รายได้
F-Test
0.000
ยอมรับ
การศึกษา
F-Test
0.000
ยอมรับ
สถานภาพ
F-Test
0.787
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
โฆษณา
MRA
0.914
ปฏิเสธ
ประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการตลาด
MRA
0.012
ยอมรับ
กระบวนการขาย
MRA
0.108
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า
MRA
0.000
ยอมรับ
ความภักดีต่อสิ นค้า
MRA
0.054
ปฏิเสธ
ความไว้วางใจ
MRA
0.000
ยอมรับ
11. อภิปรายผล
ตามสมมติฐานที่ 1 พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมีเฉพาะ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วน
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

480
บุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ประภาศิริ ถนัดช่าง
(2553) ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้ อประกันภัยรถยนต์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พังงา ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีคุณลักษณะด้าน เพศ อายุ อาชีพ มีพฤติกรรมใน
การเลือกซื้ อประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกันทุกด้าน ในการเลือกซื้ อประกันภัยรถยนต์
ด้านผูท้ ี่มีอิทธิ ผลในการเลือกใช้บริ การ แตกต่างกัน และผูบ้ ริ โภคที่มีคุณลักษณะด้าน
ระดับการศึกษาและรายได้ มีพฤติกรรมในการเลือกซื้ อประกันภัยรถยนต์ ไม่แตกต่าง
กันทุกด้าน
ตามสมมติ ฐานที่ 2 จากการวิจยั พบว่า การส่ งเสริ ม การตลาด เท่านั้นที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิ น 7 คน) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางด้านสถิ ติที่ 0.012 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ประพฤทธิ์ นรรัตน์ (2548) การศึกษาพฤติกรรมการเลื อกใช้
บริ ก ารประกันภัย รถยนต์ก ับ บริ ษ ทั ประกันภัย ของผูใ้ ช้ร ถยนต์ใ นเขตอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดพิษณุ โลก ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยความสําคัญกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบริ ษทั ประกันภัย อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
และปั จจัยด้านราคา ตามลําดับและให้ค่าเฉลี่ ยความสําคัญกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การบริ ษทั ประกันภัย อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปั จจัยการส่ งเสริ ม
การตลาด
ตามสมมติฐานที่ 3 จากการวิจยั พบว่ามีเฉพาะภาพลักษณ์สินค้า และความ
ไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7
คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและปริ มณฑล อย่างมี นัย สําคัญทางด้านสถิ ติที่
0.000 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั กนกวรรณ เพิ่มมงคลกุล (2553) ศึ กษาปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทําประกันวินาศภัยในจังหวัดภูเก็ต ผลวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทุกปั จจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทําประกันวินาศภัยในระดับ
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มาก โดยปั จจัย ย่อยด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มีอิท ธิ พ ลมากที่ สุดคื อ ด้า นชื่ อเสี ย งและความ
น่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกัน ปั จจัยย่อยด้านกระบวนการขายและให้บริ การที่มีอิทธิ พล
มากที่สุดคือ ด้านการทํางานที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน และปั จจัยย่อยด้านลักษณะทาง
กายภาพที่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือการมีสาํ นักงานเป็ นหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ
12. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ ควรให้ความสําคัญในการศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคล
เรื่ อง ระดับการศึ ก ษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน เพื่ อให้เกิ ดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ที่มากขึ้น
2. บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ ควรให้ความสําคัญในการศึกษา ปั จจัยการตลาด
เชิ ง บู ร ณาการ เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม การตลาด เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ที่มากขึ้น
3. บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ ควรให้ความสําคัญในการศึกษา ปั จจัยอื่นๆ เรื่ อง
ภาพลักษณ์สินค้า และความไว้วางใจต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้เกิด
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่เพิ่มมากขึ้น
4. บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ควรให้ความสําคัญ เรื่ องการส่ งเสริ มการตลาด
ภาพลักษณ์สินค้า และความไว้วางใจ เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันภัยรถยนต์ที่มากขึ้น
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
5. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเข้าถึงผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด ในการทําวิจยั
ครั้ งต่ อไปอาจนํา ข้อมูลจากการทําวิจยั ในครั้ ง นี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการต่อยอด
งานวิจยั นี้โดยอาจทําการวิจยั ในวงที่กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น เพิ่มเขตสํารวจจากเฉพาะใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลไปเป็ นการสํารวจในระดับภูมิภาค
6. จากการศึกษาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ และปั จจัย
อื่นๆ สามารถทํานายการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน)
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ได้ถึงร้อยละ 78.2 ดังนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ
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เช่น ปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
ที่สามารถส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ได้
อีก ร้อยละ 28.2
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การศึกษาการตัดสิ นใจทําประกันชี วติ ในรูปแบบ BANCASSURANCE
ของคนในกรุงเทพมหานคร
(THE STUDY OF PURCHASING DECISION TOWARD LIFE INSURANCE
THROUGH BANCASSURANCE IN BANGKOK METROPOLITAN)
จุฑามาศ วาชิตพล1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง2
------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) และปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร
ความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า ความไว้วางใจในตราสิ นค้า ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็ น จากกลุ่มตัวอย่าง 170 ราย ที่มีอายุระหว่าง 21 - 60 ปี ส่ วนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการประมวลผลข้อมูลนั้น ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ช่วย
ในการประมวลผล โดยใช้ส ถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Anova t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis ในการ
วิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 60,000 บาท
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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2. ค่ า เฉลี่ ย ของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร พบว่า ด้า นผลิ ตภัณฑ์ คื อ
ระยะเวลาความคุม้ ครองเหมาะสมกับเบี้ยประกันที่จ่าย มีระดับค่าเฉลี่ย 8.15 ด้านราคา
คือ เบี้ยประกันสามารถในไปหักลดหย่อนภาษี มีระดับค่าเฉลี่ย 8.58 ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย คือ ความสะดวกสบายในการติดต่อกับธนาคารที่ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 8.26
ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด คือ การให้ของขวัญของกํานัลแก่ ลูก ค้าเนื่ องในโอกาส
พิเศษ มี ค่าเฉลี่ย 7.76 ด้านบุคลากร คือ พนักงานสามารถให้คาํ ปรี กษาได้อย่างดี มี
ค่า เฉลี่ ย 8.51 ด้านกระบวนการ คื อ ธนาคารมีก ระบวนการในการให้บ ริ ก ารอย่า ง
ถูกต้องแม่นยํา มีค่าเฉลี่ยย 8.23 ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ สถานที่ให้บริ การมีความ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 8.14
3. ค่า เฉลี่ ย ปั จจัย ด้า นอื่ น ๆ พบว่า ด้า นภาพลักษณ์ องค์ก ร คื อ ธนาคารและบริ ษ ทั
ประกันมีความมัน่ คงและน่าเชื่ อถือ มีค่าเฉลี่ย 8.51 ด้านความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
คือ ธนาคารและบริ ษทั ประกันมีประวัติดีมาอย่างยาวนาน มีค่าเฉลี่ย 8.24 ด้านความ
ไว้วางใจในตราสิ นค้า คือ ไว้วางใจในความมัน่ คงทางการเงินของธนาคารและบริ ษทั
ประกัน มีค่าเฉลี่ย 8.37
4. ค่าเฉลี่ ยการตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance พบว่า เพื่อเป็ น
หลักประกันให้กบั ตนเองและครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 8.47
5. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผูว้ ิจยั ยอมรับสมมติฐานเฉพาะในส่ วน
ของ อายุ สถานภาพ และอาชี พ ที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.004, 0.027 และ 0.048 ตามลําดับ
6. ผลการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 ผูว้ ิจยั ปฏิ เสธสมมติ ฐาน เนื่ องจาก
พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 3 ผูว้ ิจยั ยอมรับสมมติฐานเฉพาะความ
จงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.004
คําสํ าคัญ: BANCASSURANCE, ประกันชีวติ
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ABSTRACT
The purpose of this independent study is to study the difference in
demographic factor such as gender, age, status, education, occupation and income,
the correlation with the Marketing Mix (7P’s) and other factors such as corporate
image, brand loyalty and brand trust that affected to the purchasing decision toward
on life insurance through bancassurance in Bangkok metropolitan
The method of this study was survey (Survey Research) by using
questionnaire as a tool for collecting the primary data under non probability
sampling method. The number of sample was 170, age 21 - 60 years old. And the
method of data analysis and data processing, the program of SPSS for Window was
used mainly to frequency, percentage, mean, standard deviation Anova t - test F test and Multiple Regression Analysis in the analysis.
The result found that
1. Most the samples were women, age 31 - 40 years old, single, education BA,
employee and the monthly income of 40,001 - 60,000 Baht.
2. The mean of the each marketing mix factor can be described. Suitable policy
period and premium is the highest average at 8.15 for the product factor. The
premium can be tax deductible is the highest average at 8.58 for the price factor.
The convenience of contact with the bank is the highest average at 8.26 for the place
factor. The gift for customer in the special occasion is the highest average at 7.76
for the promotion factor. Consultable staff is the highest average at 8.51 for the
people factor. The bank has corrective service is the highest average at 8.23 for the
process factor. And the service point has security is the highest average at 8.14 for
the physical factor.
3. The mean of the other factors can be described. Bank and insurance company are
stable and reliable are the highest average at 8.51 for corporate image factor. Bank
and insurance company have long good history is the highest average at 8.37 for
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brand loyalty factor. And trust in financial stability of the bank and insurance
company is the highest average at 8.37 for the brand trust factor.
4. The mean of decision factor can be described that the security for themselves
and their families is highest average at 8.47.
5. The results of analysis and the testing of hypothesis 1, the researcher accepted
the assumption that the difference of age, status and occupation would affect to the
decision at the significant level of 0.004, 0.027 and 0.048 respectively.
6. The results of analysis and the testing of hypothesis 2, the researcher declined
the assumption. Due to it was found that the marketing mix factor had not
correlation with the decision at the significant level of 0.05.
7. The results of analysis and the testing of hypothesis 3, the researcher accepted
the assumption only the brand loyalty factor that had correlation with the decision at
the significant level of 0.004.
KEYWORDS: BANCASSURANCE, INSURANCE
บทนํา
ไม่วา่ ยุคสมัยใด สิ่ งที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยคือ เกิดมาแล้ว ทุก
คนต้องแก่ เจ็บ และตาย การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรนี้ นํามาซึ่ งความวิตกกังวลใจใน
การดํารงชีวติ การประกันชีวติ จึงเข้ามามีบทบาทและมีความสําคัญ เปรี ยบเสมือนเป็ น
ปั จจัย 5 นอกเหนื อจาก อาหาร ยา เครื่ องนุ่ งห่ ม และที่อยู่อาศัย เปรี ยบเสมือนเป็ น
เครื่ องมือหนึ่งที่ช่วยบรรเทาหรื อชดเชยความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ การทํา
ประกั น ชี วิ ต ก็ เ ปรี ยบเสมื อ นเป็ นเครื่ องมื อ ที่ ช่ ว ยจั ด ระเบี ย บการใช้ จ่ า ยเงิ น
เปรี ยบเสมื อนเป็ นการลงทุ นในระยะยาว เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วยสร้ างวินัยในการ
ออมเพื่ อไว้สํา หรั บ เป็ นทุ นการศึ ก ษาให้บุ ตรหลาน เป็ นการออมเพื่ อใช้จ่า ยในวัย
เกษี ย ณ จากประโยชน์ ม ากมายดัง ที่ ก ล่ า วมานี้ ทํา ให้ ค นมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
ประโยชน์ของการทําประกันชี วิตมากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ทําให้
การเติบ โตของธุ รกิ จประกันชี วิตมี แนวโน้มที่ จะเติ บ โตอย่า งต่อเนื่ อง โดยมี ปัจจัย
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สนับสนุ นที่ส่งผลทําให้ธุรกิจขยายตัว ได้แก่ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใน
รู ปแบบใหม่ที่ไม่ซบั ซ้อน เน้นการออมที่แฝงประโยชน์จากการประหยัดภาษี โดยมุ่ง
เจาะกลุ่มเป้ าหมายใหม่ผา่ นช่องทางการขายผ่านธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นช่องทางการจัด
จํา หน่ า ยช่ อ งทางใหม่ (Alternative Channel) หรื อ ที่ เ รี ย กเป็ นภาษาอัง กฤษว่ า
Bancassurance ในประเทศไทยนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นมาโดยผ่านการอนุญาตเห็นชอบ
จาก ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และได้อ อกประกาศอนุ ญ าตให้ธ นาคารพาณิ ช ย์
ประกอบธุ รกิ จนายหน้าขายประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชี วิต เมื่ อวันที่ 20
ธันวาคม 2544 โดยธนาคารพาณิ ชย์ที่จะประกอบธุ รกิจการเป็ นนายหน้าประกันวินาศ
ภัย และนายหน้ า ประกัน ชี วิ ต จะต้อ งยื่น ขออนุ ญ าตและปฏิ บ ัติ ต ามประกาศนาย
ทะเบียน (นายทะเบียนตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ประกัน
ชี วิต พ.ศ. 2535) โดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์จะใช้ในการประกอบธุ รกิ จนายหน้า
ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และลูกค้าหรื อบุคคลที่สนใจสามารถมาซื้ อประกัน
ผ่า นธนาคารที่ ไ ด้รับ อนุ ญาตเพื่ อความสะดวกและเข้า ถึ ง ลู ก ค้า ได้ม าก การเสนอ
บริ การในรู ปแบบนี้ เป็ นผลดีต่อธนาคารที่สามารถขยายธุ รกิจจากฐานลูกค้าเก่าที่มีอยู่
แล้ว ในแง่ของบริ ษทั ประกันชี วิต สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ จากฐานลูกค้าของ
ธนาคารที่ตวั แทนเข้าไม่ถึง ทําให้บริ ษทั ประกันสามารถลดรายจ่ายให้กบั คนกลางหรื อ
ตัวแทนนายหน้าในหลายระดับ ขั้นตามโครงสร้ างของแต่ละบริ ษทั ที่ มี ค่าใช้จ่า ย
ค่อนข้างสู งกว่าการขายประกันผ่านธนาคาร และยากต่อการประเมินภาระค่าใช้จ่าย
รวมที่ แท้จริ งต่อการขายกรมธรรม์แต่ละฉบับ ประโยชน์ที่จะได้รับในฐานะผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าหรื อบริ การ เปรี ยบเสมือน “การยิงปื นนัดเดียวได้นกสองตัว” เนื่ องจากลูกค้า
ของธนาคารสามารถได้สิทธิ ประโยชน์ในเรื่ องของการประกันชีวิตเพิ่มเติมเข้ามากับ
การออมเงิ นฝากกับธนาคารที่เป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ประกันชี วิต หรื อธนาคารก็มี
บริ ษทั ในเครื อที่ให้บริ การด้านการประกันชี วิตด้วยเช่ นกัน ดังนั้น การศึกษา “การ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร” หวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในความรู้ที่มอบให้แก่บุคคลทัว่ ไป สถาบันการเงิน
สถาบันที่ให้หลักประกัน เพื่อนําเป็ นข้อมูลในการค้นคว้าหรื อวิจยั ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับ
การตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่ น ๆ กับการตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อให้ผทู ้ ี่มีความสนใจในการทําประกันชีวิตในรู ป Bancassurance ได้รับ
ความรู ้ความเข้าใจในการทําประกันชี วิตผ่านการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจากปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และปัจจัยอื่น ๆ
2.เพื่อให้ธนาคาร บริ ษทั ประกันชีวติ ที่สนใจการศึกษาวิจยั ได้รับทราบถึงการ
ตัดสิ นใจของลูกค้า เพื่อนําไปปรับปรุ ง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ
3.เป็ นฐานข้อมู ล ในการศึ ก ษาด้า นประกันชี วิต ในรู ป แบบ Bancassurance
สําหรับบุคคลทัว่ ไปในอนาคต
สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจทํา ประกันชี วิ ตในรู ป แบบ
Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
3.ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยภาพลักษณ์ องค์กร (Corporate Image) ความ
จงรักภักดี ในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และ ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Brand
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Trust) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตในรู ปแบบ Bancassurance ของ
คนในกรุ งเทพมหานคร
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ จากการวิจยั
ของ รสสุ คนธ์ กมลเวคิน (2550) พบว่า เพศแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจทําประกันภัย
รถยนต์ป ระเภทภาคสมัค รใจชั้น 1 ของผูใ้ ช้รถยนต์ที่ จดทะเบี ย นในเขตพื้ นที่ ข อง
สํานักทะเบียนและภาษีรถยนต์กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อายุ ผลการวิจยั ของ กิตติพงษ์ เกียรติสุนทร (2547) ได้สรุ ปไว้ว่า
อายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน ลู ก ค้า จะตัด สิ น ใจทํา ประกันชี วิต (โดยพิ จ ารณาปั จจัย ภายใน)
แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สถานภาพ จากงานวิจยั ของ จอน จิร
พันธุ์ (2549) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกันรับปั จจัยการสื่ อสารการตลาดใน
การตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในเขตกรุ งเทพมหานครในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษา จากงานวิจยั ของ ศริ นธร ยอดมงคล
(2552) พบว่าระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อาชี พ จากผลการวิจยั ของ ปวันรัตน์ เหลืองอรุ ณเลิศ (2553) พบว่า ลูกค้าที่มีอาชี พ
แตกต่ างกัน จะมี ก ารตัดสิ นใจทํา ประกันชี วิตแบบสะสมทรัพ ย์แตกต่ างกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน จากงานวิจยั ของ วรัญญา อัคร
เอกฒาลิ น (2553) รายได้ค รอบครั ว ของผู้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน ให้
ความสํา คัญกับปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการซื้ อประกันชี วิตผ่า น
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2.แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ได้แก่
ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ จากงานวิจยั ของชวลิ ต หาเรื อนพืช น์ (2552) ที่พ บว่า ปั จจัย ด้า น
กรมธรรม์ป ระกัน ชี วิตมี ผลต่อ การตัดสิ นใจทํา ประกัน ชี วิตแบบสะสมทรั พ ย์ข อง
บริ ษ ัท อเมริ ก ัน อิ น เตอร์ แ นชชั่น แนล แอสชัว รั น ส์ จํา กัด สํ า นัก งานคุ ณ สมพงษ์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (S.D. = .891) ด้านราคา จากงานวิจยั ของฉัตรนลิน แก้วสม
(2548) พบว่า ปั จจัยด้านราคาในการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตของพนักงาน
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ในเขตอุตสาหกรรมกบิลร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีน้ าํ หนักการตัดสิ นใจมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากงานวิจยั
ของ นรากร ทิพนี (2553) ซึ่ งพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความสําคัญที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการบริ การด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีผลต่อ
การตัดสิ นในต่ออายุกรมธรรม์ของผูซ้ ้ื อประกันภัยรถยนต์ในภาพรวมทุกปั จจัยอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.06 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากงานวิจยั ของ
เนตรดาว ชมภูคาํ (2554) ค้นพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีระดับของการ
ตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.59 ด้านบุคลากร จากงานวิจยั
ของ วินยั คําภิระปาวงศ์ (2552) ซึ่ งพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรที่
ให้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การที่มีผลต่อการเลือกทําประกันภัยรถยนต์ของผูเ้ อาประกันภัย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ จากงานวิจยั ของ วิภาพร ธรรมโชติ
ดํารง (2550) ที่พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การที่ความง่ายของขั้นตอนการสมัคร
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่านเทเลมาร์ เก็ตติ้งของผูถ้ ือกรมธรรม์
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ จากงานวิ จ ัย ของ ราตรี ตั้ง จิ ต รมณี ศ ัก ดา (2546) ซึ่ งพบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการสร้างและการนําเสนอทางกายภาพใน
ระดับมากทุกปัจจัย
3.แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์องค์กร งานวิจยั
ของ อรุ ณ วิสุทพิพฒั น์สกุล (2552) พบว่า ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านภาพลักษณ์
องค์ ก ร ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ละบริ ษ ัท ประกัน ชี วิ ต ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวติ ด้านความจงรักภักดีในตราสิ นค้า งานวิจยั ของ
สุ พร สู ยะโพธ (2552) พบว่า ความจงรักภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกฝากเงินกับธนาคารกสิ กรไทย เมื่อพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ ครอง
เงิ นฝาก พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เต็มรู ปแบบ ภายใต้การทดสอบด้วยค่าสถิ ติ ChiSquare ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า งานวิจยั ของ นาฏวดี
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กุลเลิ ศจริ ยา (2552) พบว่าความไว้วางใจในตัวสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชีวติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ องานวิจยั ของกรกนก
มีประเสริ ฐวาจา (2551) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อขั้นตอนและ
กระบวนการที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต โดยให้ความสําคัญที่กบั พฤติกรรม
ภายหลังการซื้ อและเหตุจูงใจในการซื้ อประกันชีวติ ในระดับมาก
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้คือ ประชากรที่ทาํ ประกันชีวิตใน
รู ปแบบ Bancassurance ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 170
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ttest F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ (7P’s)
ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการ,
ด้านลักษณะทางกายภาพ

การตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวติ ในรู ปแบบ
Bancassurance

ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์องค์กร, ความจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้า, ความไว้วางใจในตราสิ นค้า
สรุปผลการวิจัย
ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ
ระหว่า ง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การพบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับระยะเวลาความคุ ม้ ครองเหมาะสมกับเบี้ยประกันที่จ่าย
มากที่สุด ในด้านราคากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเบี้ยประกันสามารถ
นําไปหักลดหย่อนภาษีมากที่สุด ในด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย กลุ่ มตัวอย่างส่ วน
1

1
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ใหญ่ให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายในการติดต่อกับธนาคารที่ให้บริ การ ใน
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการให้ของขวัญ
ของกํานัลแก่ลูกค้าเนื่ องในโอกาสพิเศษ ในด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสํ า คัญ กั บ การที่ พ นั ก งานสามารถให้ ค ํา ปรึ กษาได้ เ ป็ นอย่ า งดี ในด้ า น
กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการบริ การอย่างถูกต้องแม่นยํา
ในด้า นลัก ษณะทางกายภาพ กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ สถานที่
ให้บริ การมีความปลอดภัย
ปั จ จัย อื่ น ๆ พบว่า ในด้า นภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญต่อ ธนาคารและบริ ษทั ประกันชี วิตมีความมัน่ คงและน่าเชื่ อถือ ในด้าน
ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อการที่ธนาคาร
และบริ ษทั ประกันชีวติ มีประวัติดีมาอย่างยาวนาน ในด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ คือ ไว้วางใจในความมัน่ คงทางการเงิ นของ
ธนาคารและบริ ษทั ประกันชีวติ
ด้านการตัดสิ นใจจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามให้
ความสํ า คัญ กับ การตัด สิ น ใจทํา ประกันชี วิตในรู ป แบบ Bancassurance โดยให้
ความสําคัญเพื่อเป็ นหลักประกันให้กบั ตนเองและครอบครัว
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การวิเคราะห์ พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดตัวแปรอิสระรวมทั้งสิ้ น 10 ตัวแปร ซึ่ งมาจากสมมติฐานที่ 2
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร (7P’s) และสมมติฐานที่ 3 ปั จจัย อื่น ๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจใน
ตราสิ นค้า
ตัวแปร

ค่าคงที่
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัด
จําหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
บุคลากร
กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ
ภาพลักษณ์องค์กร
ความจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้า
ความไว้วางใจในตรา
สิ นค้า

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
2.115
.515
.078
.103
-.002
.105
-.070
.086

Coefficients
Standardized
Coefficients
Beta

r

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

.083
-.002
-.070

4.103
.759
-.017
-.811

.000
.449
.987
.419

.242
.190
.385

4.132
5.251
2.599

.090
.066
-.153
.087
.116
.359

.061
.109
.089
.091
.116
.121

.108
.071
-.176
.098
.119
.386

1.488
.605
-1.714
.959
1.000
2.960

.139
.546
.088
.339
.319
.004

.551
.213
.275
.278
.205
.171

1.815
4.693
3.630
3.599
4.867
5.859

.173

.098

.183

1.755

.081

.266

3.759

จากตารางผลการวิ เคราะห์ พ หุ คู ณ แบบถดถอย (Multiple Regression
Analysis) สําหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ ก าร ซึ่ งประกอบไปด้ว ย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในรู ปแบบ
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Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางด้านสถิติ ในด้าน
ปั จจัยอื่ น ๆ พบว่า ปั จจัยด้านความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า มี ความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สําคัญทางด้านสถิติที่ระดับ 0.004
สรุ ปผลค่ าสั มประสิ ทธิ์สหพันธ์ พหุคูณ (R) และสั มประสิ ทธิ์การกําหนด (R2) ของการ
วิเคราะห์ พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis)
R

R Square

.734a

.539

Adjusted R
Square
.510

Std. Error of
The Estimate
1.14438

Durbin-Watson
2.164

จากตารางทําให้ผวู ้ จิ ยั พบว่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์พหุคูณ (R) = .734a แสดงว่า การตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในระดับสู ง (เนื่องจาก R มีค่ามาก)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) = 0.539 หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การและปั จจัยอื่ น ๆ (ภาพลัก ษณ์ องค์ก ร, ความจงรัก ภักดี ต่อตรา
สิ นค้า และความไว้วางใจในตราสิ นค้า) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ น 53.9% ตัวแปร
อิสระสามารถอธิ บายความผันแปรหรื อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ
53.9 ที่เหลืออีก 46.1% เป็ นผลต่อเนื่องจากตัวแปรอื่น
ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The
Estimate) เท่ากับ 1.14438 หมายความว่า การประมาณค่าของการตัดสิ นใจทําประกัน
ชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร มีความคลาดเคลื่ อน
เกิดขึ้นเท่ากับ 1.14438
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จากผลการวิ เ คราะห์ ไ ด้ส มการถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ และคะแนน
มาตรฐานดังนี้
Y = a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8+b9x9+b10x10
Y หมายถึง การตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคน
ในกรุ งเทพมหานคร
a หมายถึง ค่าคงที่ (Constant)
b หมายถึง ค่าเบต้า (Beta)
x1 - x7 หมายถึง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
x8 - x10 หมายถึง ปั จจัยอื่น ๆ
สามารถแทนสมการได้ดงั นี้
การตัดสิ นใจ = 2.115+0.078(ด้านผลิตภัณฑ์)-0.002(ด้านราคา)-0.070 (ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย)+0.090(ด้านการส่ งเสริ มการตลาด)+0.066(ด้านบุคลากร)
-0.153(ด้านกระบวนการ)+0.087(ด้านลักษณะทางกายภาพ)+0.116(ด้านภาพลักษณ์
องค์กร)+0.359(ด้านความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า)+0.173(ด้านความไว้วางใจในตรา
สิ นค้า)
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.479
อายุ
F-Test
0.004
สถานภาพ
F-Test
0.027
ระดับการศึกษา
F-Test
0.261
อาชีพ
F-Test
0.048
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test
0.626
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
MRA
0.449
ด้านราคา
MRA
0.987
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
MRA
0.419
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
MRA
0.139
ด้านบุคลากร
MRA
0.546
ด้านกระบวนการ
MRA
0.088
ด้านลักษณะทางกายภาพ
MRA
0.339
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์องค์กร
MRA
0.319
ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
MRA
0.004
ความไว้วางใจในตราสิ นค้า
MRA
0.081
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ปฎิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฎิเสธ
ยอมรับ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจทํา ประกันชี วิตในรู ป แบบ Bancassurance
ของคนในกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญมาอภิปรายได้ดงั นี้
ปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้ ง นี้ พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกัน
ชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ในทางตรงกันข้าม ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า อายุ สถานภาพ
และอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจทํ า ประกั น ชี วิ ต ในรู ปแบบ
Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้ งนี้
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การซึ่ งประกอบด้วย ด้า นผลิ ตภัณฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้าน
ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่มี ความสัม พันธ์ต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชี วิ ตในรู ป แบบ Bancassurance ของคนในกรุ ง เทพมหานคร จึ ง ปฏิ เ สธ
สมมติ ฐ านที่ ว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้ว ย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิตใน
รู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยอื่น ๆ ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate
Image) ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Brand Trust) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ทําประกันชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร จึงปฏิ เสธ
สมมติฐาน ในทางตรงกันข้าม ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ความจงรักภักดีใน
ตราสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในรู ปแบบ
Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการสุ่ มตัวอย่างประชากรที่อาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครเท่านั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่า ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเน้น
กลุ่ ม ตัว อย่า งนอกเขตกรุ ง เทพมหานคร หรื อ ทั้ง ประเทศเพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลการวิจ ัย ที่
ครอบคลุ ม มากขึ้ น เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ก รเอกชนในการวางกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดในอนาคต
2.เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั การตัดสิ นใจทําประกัน
ชี วิต ในรู ป แบบ Bancassurance ผ่า นการขายโดยเจ้า หน้า ที่ ธ นาคาร ควรมี ก าร
ศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่มตัวอย่างที่ตดั สิ นใจทําประกันชีวิตในรู ปแบบ Bancassurance
ที่มีการทําประกันชี วิตผ่านตัวแทนขายทางโทรศัพท์ หรื อการทําประกันชี วิตผ่าน
บัตรเครดิต
3.เนื่ อ งจากการศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ใช้ต ัว แปรอิ ส ระคื อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การ ภาพลักษณ์องค์กร ความจงรักภักดีในตราสิ นค้า และความไว้วางใจ
ในตราสิ นค้า ควรทําการศึกษาเจาะลึ กไปยังปั จจัยด้านความจงรักภักดี ในตราสิ นค้า
เพื่อประโยชน์ในแง่ ของการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างองค์กรกับลูกค้า โดย
การศึกษาในเรื่ อง CRM (Customer Relationship Management)
4.เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต
ในรู ปแบบ Banceassurance ของคนในกรุ ง เทพมหานคร ที่ยงั ไม่ได้เจาะลึ กไปถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจ (CDP Model) ควรมีการศึกษาวิจยั กระบวนการตัดสิ นใจทั้ง
กระบวนการ
5.ควรมีการศึกษาวิจยั การตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance
ผ่านการรับรู ้จากการสื่ อสารการตลาดบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)
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เอกสารอ้างอิง
กรกนก มีประเสริ ฐวาจา. “ปั จจัยที่ใช้ ในการตัดสิ นใจซื ้อประกันชี วิตของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร.”ค้นคว้าอิสระบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2551
กิตติพงษ์ เกียรติสุนทร. “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต ศึกษา
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการบริษัทนําเทีย่ ว
เพือ่ สุ ขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
(FACTORS THAT AFFECT THE COMPLACENCY OF THE SERVICE
AGENCY FOR HEALTH AND RECREATION IN BANGKOK)
วัชรี ยา ไชยสถาน 1 ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขําเดช 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เพื่อเป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วน
บุคคล ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กบั
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การบริ ษัท ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ
และนันทนาการ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ประชากรที่เข้ามาใช้บริ การ ในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีจาํ นวน
เตียงไว้ให้บริ การผูป้ ่ วยมากกว่า 250 เตียง และเป็ นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI
พร้อมทั้งผูใ้ ช้บริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพ จํานวน 400 ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือ สถิติเชิ งพรรณนา โดยการแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานและสถิ ติเชิ ง อนุ ม าน โดยใช้ค่า t-Test F-Test และ
Multiple Regression Analysis (MRA) ค่าสถิ ติเหล่านี้ ได้จากการคํานวณโดย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS For Windows
ผลการศึกษา พบว่า ผูม้ ีสถานภาพสมรส อายุระหว่าง 21-35 ปี การศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความพึงพอใจในการ ใช้
บริ การบริ ษทั ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ มากที่สุด และปั จจัยทางด้าน ส่ วน
ประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ มากที่สุด มีจาํ นวน 1 ด้าน คือ ด้านราคา และ และอยู่ในระดับ
1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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มาก จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัย ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ า งกัน
ส่ วนใหญ่ มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
และนันทนาการในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ แตกต่า งกัน ยกเว้น ด้านเพศ และด้า น
อาชี พ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
และ นันทนาการ ไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การการท่องเที่ยวและนันทนาการเพื่อสุ ขภาพ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางด้านการตลาด คือ ด้านความถี่ในการท่องเที่ยว
ต่อปี ด้านลักษณะที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในการพักผ่อน ด้านประเภทการท่องเที่ยวที่
ความสนใจ ด้านจํานวนผูร้ ่ วมเดิ นทางท่องเที่ยว ด้านแหล่งข้อมูลวางแผนท่องเที่ยว
และด้านเหตุผลในการเลื อกท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการ
ตลาด ด้านสถานที่ สู งสุ ด และ ด้านระยะเวลาเฉลี่ยในการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์
กับปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านสถานที่ สู งสุ ด และปั จจัย
ส่ วนประสมทางด้านการตลาดที่ ไม่มีความสัมพันธ์ กับปั จจัยส่ วนประสมทางด้าน
การ ตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารท่อ งเที่ ย วเพื่ อสุ ข ภาพ คื อ ด้า น
รู ปแบบการ เดินทางท่องเที่ยว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสํ าคัญ : ท่องเที่ยว, สุ ขภาพ, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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ABSTRACT
The purpose of this independent study. To study Personal factors. Factor in
the marketing mix and Behavior correlated with factors affecting customer
satisfaction of Factors that affect the complacency of the service agency for health
And recreation in Bangkok. Questionnaires were used to collect data. Population
with access to the service. Private hospitals in Bangkok, with the number of beds
available for patients with more than 250 beds and the hospital received the JCI and
service users about the health of 400 samples were used in the analysis of the
descriptive statistics by frequency, percentage, and the analysis of the mean and
standard deviation and inferential statistics using the t-Test F-Test and Multiple
Regression Analysis (MRA) for these statistics were calculated with SPSS For
Windows.
The study found that people aged 21 to 35 years old, married, higher
education degree. The average monthly income of 60,001 to 70,000 baht a
satisfaction. The health and recreational services travel to most factors. Marketing
mix. Affecting satisfaction in the decision to use the service. Medical Tourism is the
number one side is the price and the level in the six areas of the physical location of
the personnel process. The promotion and product, respectively.Test the hypothesis
that different personal characteristics factors most affect job satisfaction in decisions
to use public health tourism. And services in Bangkok. Different except for the sex
and the occupation that affects satisfaction in the decision to use public health
Tourism and recreation is no different.
Behavior in the service of tourism and recreation to healthcare. Factors
related to the marketing mix is the frequency of travel per year for the selected week
of relaxation. The type of visit to the interests of the passengers traveling. The travel
planning resources. And the reason for your visit. Factors associated with optimum
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marketing mix for the place, and the average duration of travel. Bear Factors that
affect customer satisfaction. The products and the highest place and the marketing
mix factors. No relationship. Factors to the mix. Market that affect the decision to
use public health tourism is the pattern. Traveling. Statistically significant at the
0.05 level.
KEY WORDS: TOURISM, HEALTH, CONSUMER BEHAVIOR
บทนํา
เนื่ องจากในสภาวการณ์ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนําเที่ยวนั้น มี การ
แข่ง ขันค่อนข้างสู ง อันเนื่ องมาจากการที่ทุกๆภาคส่ วนมีการให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การเข้า สู่ ประชาคมอาเซี ยนที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่ต่างหันมาให้
ความ สําคัญในการเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆ
ซึ่ ง จะ นํา ไปสู่ ก ารเยีย วยารั ก ษา และเกิ ดค่าใช้จ่ายตามมาจํา นวนมาก ส่ งผลให้ผู้
ประกอบธุ รกิจ บริ การด้านสุ ขภาพ คือ โรงพยาบาลเอกชนต่างๆได้มีการขยายบริ การ
ด้า นสุ ขภาพ ซึ่ ง จากเดิ ม ที่ มุ่ ง เน้น การบํา บัดรั ก ษาโรคภัย ต่ า งๆเพีย งอย่า งเดี ย ว แต่
ปัจจุบนั ต่างหันมา เปิ ดให้บริ การในด้านการตรวจสุ ขภาพและบริ การทางด้านอื่นๆให้
ครอบคลุ ม ตั้งแต่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ทั้งร่ างกายและจิตใจ ให้แข็งแรง เพื่อป้ องกัน
โรคภัย ต่ า งๆและการ ฟื้ นฟู สุ ข ภาพหลัง การบํา บัดรั ก ษา รวมไปถึ ง บริ ก ารด้า น
นันทนาการ เช่ น การท่องเที่ ยว การเล่นกี ฬา และการออก กําลังกาย ศิลปะการต่อสู้
ป้ องกัน ตัว การรั บ ประทานอาหาร และเครื่ อ งดื่ ม ที่ เ น้น ในเรื่ อ งการดู แลสุ ข ภาพ
มากกว่าการท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป อันเนื่ อง มาจากในปั จจุบนั นั้น การใส่ ใจในการดูแล
สุ ขภาพนั้นได้รับความนิ ยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยที่การได้เปรี ยบและ
ความน่ าดึ งดูดของประเทศไทย คือ เรื่ องของ ความประทับใจในการบริ การนําเที่ยว
รวมถึงการกิ จกรรมการคัดสรรในการเลื อก รับประทานอาหารในร้านที่มีชื่อเสี ยง ที่
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระยะหลังจาก กระแสความใส่ ใจด้านสุ ขภาพที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ ว ทําให้หน่ วยงานภาครัฐในหลาย ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ต่างให้การ
สนับสนุ นธุ รกิ จเอกชนที่ให้บริ การด้าน สุ ขภาพ เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ ซึ่ ง
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ครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศที่กาํ ลังพัฒนา (ยังขาดความพร้อมของบริ การด้านสุ ขภาพ
ในประเทศ) และกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว ซึ่ งส่ วนใหญ่ที่มีค่าบริ การด้านสุ ขภาพอยู่
ในระดับสู งรวม ทั้งยังต้องใช้เวลาในการรอรับบริ การที่นาน
ธุ รกิ จการบริ การที่เรี ยกว่า Hospitality เป็ นอีกหนึ่ งกลุ่มธุ รกิ จที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ที่ ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความต้อง
การของผูบ้ ริ โภค ทําให้การท่องเที่ยวได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดํารงชี วิต ทั้งเพื่อ
การพักผ่อน คลายเครี ยด เรี ยนรู ้และเข้าสังคม ส่ งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการ
ท่องเที่ยวหรื อกลุ่มธุ รกิจ Hospitality เป็ นธุ รกิจที่มีความสําคัญ และมีแนวโน้มเติบโต
สู งและขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งในปั จจุบนั มีหลายประเทศเริ่ มให้ความสําคัญกับ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม อาเซี ยน
ที่ต่างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจท่องเที่ยว รวมไป
ถึงธุ รกิจท่องเที่ยวที่ให้บริ การทางด้านสุ ขภาพ เพื่อรองรับกับจํานวนนักท่อง เที่ยวที่
คาดว่าจะมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการก้าวไปสู่ การเป็ นประชาคม เศรษฐกิ จ
อาเซียน หรื อ AEC อย่างเต็มรู ปแบบในปี 2558
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้บริ การการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริ การการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้บริ การการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้สําหรับผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และ
นันทนาการ เพื่อใช้ในการพัฒนาธุ รกิ จเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงกลุ่ มเป้ า
หมาย
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2. เพื่อเพื่อนําผลการวิจยั ให้ผทู ้ ี่สนใจจะประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และ
นันทนาการ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจ ในการเลือกรู ปแบบ
ในการให้บริ การที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
3. เพื่ อนําผลการวิจยั ให้กบั หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสิ นใจวางแผนและกําหนกกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บริ การในธุ รกิจท่องเที่ยว เพื่อสุ ขภาพและนันทนาการให้มากที่สุด
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จ จัย ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยพฤติกรรม มี ผลต่ อความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อ
สุ ขภาพและนันทนาการ
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มี ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
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รูปกรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้,
ระดับการศึกษา, สถานภาพ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
เและนันทนาการ

ความพึงพอใจ ในการ
ตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การท่องเที่ยว
เพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัด
จําหน่าย, การส่ งเสริ มทางการตลาด,
บุคคล
ลักษณะทางกายภาพ, กระบวนการ

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ความหมายการท่องเที่ยว นิ คม จารุ มณี (2536) กล่าวถึงความหมายของ การ
ท่องเที่ยว (Tourism) ว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสันทนาการ (Recreation) ของ มนุ ษย์
ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่าง โดยผูกพันอยูก่ บั การเดินทาง (Travel) จากที่
หนึ่ ง ซึ่ งส่ ว นมากเป็ นบ้า นของตนเองไปยัง อี ก สถานที่ ห นึ่ งซึ่ งถื อ ว่า เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการผ่อนคลายร่ างกายและจิตใจจากกิจการงานต่างๆ เป็ นการ
ตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนบรรยากาศของสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะมนุษย์ผู้
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

512
ที่อยู่ในสังคมเมืองที่ ยุ่งยากซับซ้อน จะต้องหลีกหนี ความสับสนวุ่นวาย ไปสู่ สภาพ
ธรรมชาติ จะไปแสวงหาสิ่ งแปลกๆใหม่ๆ ซึ่ งอาจมีการประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน
กีฬา ทัศนศึกษา การสังสรรค์
นิ คม จารุ มณี (2536) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว ด้วยความสมัครใจ ตามวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้
ที่ มิ ใ ช่ เพื่ อประกอบอาชี พ หรื อหารายได้ ส่ วนคํา ว่า “นัก ท่ องเที่ ย ว” คื อ ผูท้ ี่ เดิ น
ทางไกล จากที่อยูอ่ าศัยถาวรเกินกว่า 40 กิโลเมตร และใช้เวลาพํานักอยูใ่ นที่ที่เดินทาง
มาถึงนั้น เกินกว่า 24 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 12 เดือน ถือเข้าข่ายว่าเป็ นนักท่องเที่ยว
วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน (2540) ความหมายของอุปสงค์ นักเศรษฐศาสตร์ ให้
ความหมายของคําว่า “อุปสงค์” สําหรับสิ นค้าและบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งว่าหมาย
ความว่าจํานวนต่างๆของสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ดนั้น ที่ผบู้ ริ โภคต้องการซื้ อในระยะ
เวลาหนึ่ ง ณ ระดับราคาต่างๆ ของสิ นค้านั้น หรื อ ณ ระดับรายได้ต่างๆของผูบ้ ริ โภค
หรื อ ณ ระดับราคาต่าง ๆ ของสิ นค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
Schiffman and Kanuk (1987) ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่าเป็ น
พฤติกรรมซึ่ งบุคคลทําการ ค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่ายใน
ผลิตภัณฑ์ และบริ การ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
Etzel Walker and Stanton (1997: 102) ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจและการกระทําของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้ อ และการใช้สินค้า
อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุล (2521 : 5 ) ให้ความหมายของพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคว่า
หมายถึ ง เป็ นปฏิ กิริยาของบุคคลที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้า
และ บริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนกานต่างๆของการตัดสิ นใจที่เกิดก่อนและ
เป็ น ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านี้
ธงชัย สั นติ วงศ์ (2525 : 112 ) ให้ค วามหมายของว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา
และการใช้ซ่ ึ ง สิ นค้า และบริ ก าร ซึ่ ง หมายถึ ง การตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้า และบริ ก ารที่
9

9
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สามารถสร้างความพอใจในการซื้ อให้แก่ผซู ้ ้ือมากที่สุด โดยสาเหตุที่ผบู้ ริ โภคเลือกซื้ อ
สิ นค้าและบริ การอาจเป็ นเพราะสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ มีสิ่งจูงใจบางประการที่สอด
คล้องกับทัศนคติกบั ผูบ้ ริ โภค
ศุภร เสรี รัตน์ (2540 : 6 ) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ และการใช้สินค้าและบริ การ (ผลิตภัณฑ์)
โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ ยน ที่บุคคลต้องมีการตัดสิ นใจทั้งก่ อนและหลังการ
กระทําดังกล่าว
ครรชิ ตพล ยศพรไพบู ล ย์ (2551) กล่ า วว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง
พฤติกรรมที่แต่ละบุคคลทําการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรซึ่ งมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็ น เงิน เวลา
บุคลากรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคสิ นค้า
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบ
สอบถามให้ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบเอง(Self-Administered Questionnaire) ประกอบ
การสํารวจประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ เ ข้า มาใช้ บ ริ ก ารใน
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี จาํ นวนเตี ย งไว้ใ ห้บ ริ ก ารผูป้ ่ วย
มากกว่า 250 เตียง และเป็ นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI พร้ อมทั้งใช้บริ การ
เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ โดยใช้ ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non
Probability Sampling) ซึ่ งได้จากการเลื อกตัวอย่า งตามสะดวก (Convenience
sampling) โดยการ กําหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
และผูท้ ี่เข้ารับบริ การใน โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีจาํ นวนเตียง
ไว้ให้บริ การผูป้ ่ วยมากกว่า 250 เตียง และเป็ นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI หรื อ
ในสถานบริ การที่เกี่ยวข้อง กับการดูแลรักษาสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
400 คน แต่ผวู้ ิจยั ไม่ สามารถหาจํานวนประชากรที่ถูกต้องของกลุ่มดังกล่าวได้ จึงใช้
สู ตรการหาขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการสํารวจโดยที่ไม่ทราบขนาดของประชากร โดยใช้
หลักเกณฑ์การคํานวณ ของ Cooper, D.R. and Emory C.W. (Cooper, D.R. and C.W.,
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1995 : 215 -217) จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การสํารวจจากการคํานวณ มีค่าเท่ากับ 384
คน และในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาํ การเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 คน โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และทดสอบค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธี LSD
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า ผูม้ ีสถานภาพสมรส อายุระหว่าง 21-35 ปี การศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช้
บริ ก ารบริ ษทั ท่องเที่ ย วเพื่ อสุ ข ภาพ และนัน ทนาการ มากที่สุ ด และปั จจัย ทางด้า น
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่อง
เที่ยวเพื่อสุ ขภาพ มากที่สุด มีจาํ นวน 1 ด้าน คือ ด้านราคา และ และอยูใ่ นระดับ มาก
จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ วน
ใหญ่ มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และ
นันทนาการ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ และ อาชีพ ที่มีผล ต่อ
ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
ไม่ แ ตกต่ า งกัน พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วและนัน ทนาการเพื่ อ
สุ ขภาพ ที่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางด้านการตลาด คือ ด้านความถี่ใน
การท่อง เที่ยวต่อปี ด้านลักษณะที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในการพักผ่อน ด้านประเภท
การท่ อง เที่ ยวที่ ค วามสนใจ ด้านจํานวนผูร้ ่ วมเดิ นทางท่องเที่ ย ว ด้า นแหล่ง ข้อมูล
วางแผน ท่องเที่ยว และด้านเหตุ ผลในการเลื อกท่องเที่ ยว มี ความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
ส่ ว นประสม ทางการตลาด ด้า นสถานที่ สู ง สุ ด และ ด้า นระยะเวลาเฉลี่ ย ในการ
ท่องเที่ยวมีความ สัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้าน
สถานที่ สู งสุ ด และปั จจัยส่ วนประสมทางด้า นการตลาดที่ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
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ปัจจัยส่ วนประสม ทางด้านการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยว
เพื่อสุ ขภาพ คือ ด้านรู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางสรุ ปปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเที่ยว
เพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
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อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) = 0.854 แสดงว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และ
นันทนาการอยูใ่ นระดับสู ง (เนื่องจากค่า R มีค่ามาก)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R) = 0.675 หมายความว่า ปั จจัยทางด้านต่างๆ มี
ความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจ คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.5 ตัวแปรอิสระสามารถอธิ บาย
ความแปรผันหรื อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 67.5 ที่เหลือเป็ นผลเนื่อง
จากตัวแปรอื่น
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ .722 หมายความว่า
การประมาณค่าระดับความพึงพอใจ ในการเลื อกใช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเที่ยวเพื่อ
สุ ขภาพและนันทนาการ มีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเท่ากับ .722
จากผลการวิเคราะห์จะพบว่าค่า VIF สู งที่สุด คือ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ การ
พักผ่อน และการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ มีค่า 6.556 ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อค่า Tolerance ที่มี
ค่าน้อยที่สุด คือ โปรแกรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากเดิมมีผลต่อการตัดสิ นใจ มีค่า
2.516 ซึ่ งไม่ ต่ าํ กว่ า 0.2 แสดงว่า ตัว แปรอิ ส ระไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน คื อ ไม่ เ กิ ด
Multicollinearity
จากผลการวิ เ คราะห์ ได้ ส มการถดถอยในรู ปคะแนนดิ บ และคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
Y = 1.102 + .272 X1 + .189 X2 + .425 X3 + .154 X4 + .042 X5
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
บริ ษทั นําเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญที่
0.05 มีตวั แปรของปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเพื่อ
สุ ขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุ งเทพฯ ทั้งหมด 5 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อ ตัว
แปรตามที่มีค่านัยสําคัญน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ การ
พัก ผ่อนและการท่องเที่ ย วเพื่ อสุ ข ภาพ (X1) มี ผลิ ตภัณฑ์ที่ ห ลากหลายเพื่ อความ
เหมาะสมของลูกค้า (X2) โปรแกรมการท่องเที่ยวที่รวมทุกอย่างตั้งแต่ตรวจสุ ขภาพ
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ถึงการพักผ่อนเป็ นแพ็คเกจการท่องเที่ยว (X3) โปรแกรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างไป
จากเดิมๆมีผลต่อการตัดสิ นใจ (X4) บรรยากาศโดยรวมส่ งผลต่อการเข้าบริ การ (X5)
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ .272 .189 .425 .154 และ .042 ตามลําดับ
ตารางสรุ ปรวมสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
สถานภาพการสมรส

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

0.527
0.002
0.029
0.014
0.679
0.027

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

ด้านความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี

F-Test

0.001

ยอมรับ

ด้านลักษณะที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยว

F-Test

0.039

ยอมรับ

ด้านประเภทการท่องเที่ยวที่ความสนใจ

F-Test

0.023

ยอมรับ

ด้านจํานวนผูร้ ่ วมเดินทางท่องเที่ยว

F-Test

0.019

ยอมรับ

ด้านแหล่งข้อมูลวางแผนท่องเที่ยว

F-Test

0.016

ยอมรับ

ด้านเหตุผลในการเลือกท่องเที่ยว

F-Test

0.029

ยอมรับ

ด้านระยะเวลาเฉลี่ยในการท่องเที่ยว

F-Test

0.037

ยอมรับ

ด้านรู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยว

F-Test

0.586

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรม

ในการพักผ่อน
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ

Product (ผลิตภัณฑ์)
Price (ราคา)
Place (สถานที่)

MRA
MRA
MRA

0.001
0.027
0.029

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

Promotion (ส่งเสริ มการขาย)

MRA

0.007

ยอมรับ

People (บุคคล)
Physical Evidence and Presentation
(ลักษณะทางกายภาพ)

MRA
MRA

0.001
0.006

ยอมรับ
ยอมรับ

Process (กระบวนการ)

MRA

0.001

ยอมรับ

ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่เข้ามาใช้บริ การใน
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี จ ํา นวนเตี ย งไว้ใ ห้ บ ริ ก ารผูป้ ่ วย
มากกว่ า 250 เตี ย ง และเป็ นโรงพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน JCI (Convenience
sampling) โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและผูท้ ี่
เข้ารับบริ การ ในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร หรื อในสถานบริ การที่
เกี่ยวข้องกับการ ดูแลรักษาสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
ผูว้ ิจยั ควรทําการ ศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างในกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติม เนื่ องจากปั จจุบนั
การให้ บ ริ การใน ด้ า นการตรวจสุ ขภาพ ไม่ ไ ด้ จ ํา กัด ในการให้ บ ริ การแต่ ใ น
โรงพยาบาลเอกชน หรื อ โรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้น ด้วยกระแสการรักสุ ขภาพของ
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ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ทําให้ ผูป้ ระกอบการโรงพยาบาล ต่างหันมาให้ความสนใจในการ
ให้บริ การในด้านการตรวจ สุ ขภาพที่ครบวงจรเช่นกัน
ในการศึ กษาการวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งเน้นศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การ เลือกใช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อ ไปควรมีการศึกษาใน ปั จจัยด้านอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดมากขึ้น
เช่น ศึกษากระบวนการตัดสิ นใจในการเลือกรับบริ การ อิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือก
รับ บริ การในแต่ละโรงพยาบาล
สําหรับผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาในส่ วนของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การใน
การดูแลสุ ขภาพในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ นอกเหนื อจากโรงพยาบาลที่ใช้เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นาํ ผลการวิจยั ที่ได้มาเป็ นส่ วนประกอบในการ
ดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการ และนักการตลาดในประเทศไทยได้
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ความไว้ วางใจต่ อการซื้อประกันชี วติ ธนาคารไทยพาณิชย์
ของผู้สูงอายุวัยเกษียณในเขตบางคอแหลม
( TRUST OF RETIREMENT COSTUMER IN BANGKHOLEAM AREAS
WHO PURCHASING ASSURANCE IN SIAM COMMERCIAL BANK )
กุลเชษฐ วัฒนผล 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์กียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจ ัย ในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การศึ ก ษาความไว้ว างใจต่ อ การซื้ อ
ประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลมโดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม
ที่ใช้บริ การของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ที่มีอายุต้ งั แต่ 51 – 70 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในเขต
บางคอแหลม จํานวน 270 ราย ในระหว่างเดื อนสิ ง หาคม – ตุ ลาคม 2555 รวม
ประมาณ 3 เดือน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึ่ งส่ วนมาก
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และพบว่าจะมีเงินบํานาญหรื อรายได้
ถ้า เที ย บกับ ค่ า ครองชี พ ปั จ จุ บ ัน คื อ อยู่ร ะหว่า ง 30,001-40,000 บาท โดยมี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กนั กับความไว้วางใจต่อ
การซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ ในด้านผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก โดยในด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญมากที่สุดกับ
ปัจจัยด้านมีการชี้แจงรายละเอียดที่ครบถ้วน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆที่มี
ความสัม พันธ์ ก ัน กับ ความภัก ดี ต่ อสิ นค้า และด้า นความไว้วางใจในตราสิ นค้า ใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลางถึ งค่อนข้า งมาก โดยในด้านความภัก ดี ต่อสิ นค้าให้
ความสําคัญมากที่สุดกับปั จจัยด้านหลังจากเลือกซื้ อประกันแล้วท่านยังสนใจข้อมูล
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
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ของสิ นค้าเพิ่มเติ ม และในด้านด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้าให้ความสําคัญมาก
ที่ สุดกับ ปั จจัย ด้านมี ความไว้วางใจในองค์กร นอกจากนี้ ยงั มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุ
วัยเกษียณ โดยให้ความสําคัญในด้านความพอใจในการดูแลเอาใจใส่ ในประกันของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณใน
เขตบางคอแหลมที่ มี ผ ลต่ อ กับ ความไว้ว างใจต่อ การซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทย
พาณิ ชย์ คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับรายได้ โดยพบว่าปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษี ยณในระดับ ปานกลาง และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน สําหรับปั จจัยอื่นๆด้านความภักดีต่อสิ นค้า และด้าน
ความไว้วางใจในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: ความไว้วางใจ,การซื้ อประกันชีวิต
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ABSTRACT
The purpose of this research. To study the Trust of retirement costomer
in Bangkholeam areas who purchasing assurance in Siam Commercal bank .
Questionnaires were used to collect data. Samples are elderly retirement in
Bangkholeam areas Who used service From SIAM Commercal bank . Aged 51 to
70 years of age and in Bangkholeam areas of 270 during August - October 2555 a
total of about three months, the researchers found. Most of the sample was female.
Most of marital status. A bachelor's degree. And found to have a pension or income
compared to the current cost of living. Is between 30,001-40,000 baht on marketing
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mix that is associated with To study the Trust of retirement costomer in
Bangkholeam areas who purchasing assurance in Siam Commercal bank . In the
product. Overall, quite a good level. The products provide the most important
factors are detailed from complete and have no idea about the other factors that are
associated with Loyalty programs. And the overall level of trust in the brand
between the medium to high. In terms of loyalty programs to the most important
factors behind buying insurance, you are more interested in our products. And in
terms of the trust in the organization are the most important factors of trust in the
brand . There is also a comment on the factors that affect To study the Trust of
retirement costomer in Bangkholeam areas who purchasing assurance in Siam
Commercal bank . With a focus on the satisfaction of taking care of the security of
the commercial banks in Thailand is quite good.
To test the hypothesis that individual characteristics of the elderly in
retirement Bangkholame affecting the trust to buy a life insurance commercial bank
Thailand is sex, marital status, education level. And income levels. It was found that
the product marketing mix factors associated with To study the Trust of retirement
costomer in in Bangkholeam areas who purchasing assurance in Siam
Commercal bank retirement moderate. And correlated in the same direction. For
other factors, the loyalty programs. And To study Trust of retirement costomer in
Bangkholeam areas who purchasing assurance in Siam Commercal bank
retirement moderate. And correlated in the same directionat significant level of .05
respectively.
KEY WORDS: TRUST , PURCHASING ASSURANCE
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ในปั จจุบนั จํานวนผูส้ ู งอายุในสังคมไทย ณ ปั จจุบนั นี้ มีการรายงานจํานวน
ของผูส้ ู งอายุไว้วา่ มีจาํ นวนเกือบ 7 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 10 ของประชากรไทย
ทั้งหมด เมื่อมีการคาดการณ์ทางสถิติไปข้างหน้า ในปี พ.ศ.2565 จะมีจาํ นวนผูส้ ู งอายุ
ในสังคมไทยถึงร้อยละ 18 นัน่ หมายความว่าเมื่อมีกลุ่มคนเดินมา 10 คน จะพบว่าเป็ น
ผูส้ ู งอายุเกือบ 2 คนไม่เพียงเท่านั้น การเพิ่มของประชากรสู งอายุของประเทศไทย ยังมี
อัตราการเพิ่มอย่างรวดเร็ ว โดยเพิ่มเป็ น 2 เท่า ในเวลา 30 ปี ขณะที่ประเทศไทยยัง
เป็ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา ซึ่ งต้องการกําลังของคนหนุ่มสาวมาช่วยกันสร้างผลผลิต
ให้กบั ประเทศ แต่ทว่าประเทศยังต้องรับมือกับปั ญหาจํานวนผูส้ ู งอายุที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งที่ประเทศยังไม่มีฐานกําลังด้านเศรษฐกิจที่มากเพียงพอ
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวการทําประกันชี วิตเพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ
หรื อเพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัว จึงเริ่ มเข้ามามีบทบาทในประเทศ
ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรอบปี 2553 ที่ผา่ นมาจะพบว่า การขายประกันผ่าน
ช่องทางธนาคารหรื อ แบงก์แอสชัวรันส์ กลายเป็ นช่องทางที่มีสัดส่ วนมากที่สุดคือ
ประมาณ54.35% แซงหน้าการขายผ่านตัวแทนซึ่ งเคยเป็ นช่องทางหลักที่ในปี ที่ผา่ นมา
มีสัดส่ วนอยูป่ ระมาณ 38.76%ตัว เ ล ข ที่ได้บ่งบอก ถึง ความเปลี่ยนแปลงของตลาด
ประกันชีวิตที่สินค้าประเภทประกันเริ่ มเป็ นสิ นค้าที่ “ ซื้ อง่าย ขายคล่อง” และไม่มี
ความสลับ ซับ ซ้อนมากนัก โดยเฉพาะกับ การออกกรมธรรม์ที่ มีเงื่ อนไขในการ
คุม้ ครองไม่ซับซ้อนและมีเบี้ยประกันไม่สูงนัก ซึ่ งมีส่วนในการผลักดันให้ตลาด
ประกันของ บ้านเราก้าวเข้าสู่ โฉมหน้าใหม่อย่างแท้จริ ง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ประกันได้พฒั นาผลิ ตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ด้านการออมและความคุม้ ครองให้กบั ลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น
ใหม่ ที่ เ จาะกลุ่ ม ลู ก ค้า เงิ น ออมที่ มี ฐ านรายได้ข นาดกลางขึ้ น ไปและไม่ ห วัง สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี หรื อได้ใช้สิทธิ ดงั กล่าว เต็มวงเงินแล้ว ทําให้มีโอกาสขายข้ามกลุ่ม
ลูกค้าได้มากขึ้น และน่าจะเป็ นตัวนําการเติบโตของธุ รกิจในช่วงที่เหลือของปี
ซึ่ งจากข้อมูลที่ได้กล่ าวมาข้างต้นนั้น ทาง บมจ.ไทยพาณิ ชย์ประกันชี วิต มี
ความต้องการที่ จะขยายกลุ่ มฐานลูก ค้า ไปยังกลุ่ม ลูก ค้า ผูส้ ู งอายุหรื อ ลูก ค้า วัย เริ่ ม
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

528
เกษียณอายุ เนื่ องจากธุ รกิจประกันชี วิตในธนาคารนั้นมีการแข่งขันสู งมาก ซึ่ งแต่เดิม
นั้นกลุ่ มลูกค้าหลักนั้น เป็ นกลุ่ มลูกค้าวัยทํางานซึ่ งเป็ นวัยที่ตอ้ งการความมัน่ คงใน
อนาคตเช่น คนเริ่ มมีครอบครัว หรื อ ผูเ้ ริ่ มต้นประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งคนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่ม
คนรุ่ นใหม่ที่มีทศั นคติและความวางใจในระบบประกันชี วิตเป็ นอย่างดี แตกต่างกับ
กลุ่ ม ลู ก ค้า ผูส้ ู ง อายุ แ ละวัย เกษี ย ณอายุ เ นื่ อ งจากคนกลุ่ ม นี้ มี ค วามมั่น คงในชี วิ ต มี
ครอบครัวที่อบอุ่น และมีความต้องการใช้เงินที่เก็บสะสมมา นํามาใช้ในช่วงบั้นปลาย
ชีวติ รวมถึงความไม่เข้าใจในข้อมูลและประโยชน์ประกันชีวติ เช่นความไม่เชื่อมัน่ ใน
ระบบการดํา เนิ น งาน เคลมประกัน เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารเสี ย ชี วิต หรื อ การจ่ า ยเงิ น คื น
ระหว่างทาง ทําให้ยากต่อการนําเสนอการก็บออมเงินให้กบั กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ แต่
ลูกค้ากลุ่มนี้เป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีศกั ยภาพในการทําประ กันสู ง และมีความสามารถใน
การเก็บออม ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษาข้อมูลเรื่ อง ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลมเพื่อนํา
ข้อ มูล มาใช้ใ นการแก้ปั ญหาความไม่ม ั่น ใจ และความไม่เ ข้า ใจในข้อ มู ล รวมถึ ง
ประโยชน์ประกันชี วิต ของลูกค้าวัยสู งอายุต่อไปเพื่อเป็ นการสร้ างหลักสู ตรอบรม
พนัก งานในการนํา เสนอประกัน ชี วิ ต ให้ก ับ ผูส้ ู ง อายุว ยั เกษี ย ณ และเป็ นการเพิ่ ม
ยอดขายประกันชี วิตในกลุ่มผูส้ ู งอายุวยั เกษียณให้ กับทาง บมจ.ไทยพาณิ ชย์ประกัน
ชีวติ อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อความ
ไว้ วางใจต่อการซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบาง
คอแหลม
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบาง
คอแหลม
3. เพื่อศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั
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ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณใน
เขตบางคอแหลม
สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึ กษา และ รายได้ที่แตกต่างกันที่ มีผลต่อความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม
2. ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั
จําหน่าย กิจกรรมการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจ
ต่อการซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย Brand Image , Brand Loyalty , Trust in the
brand มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์
ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม

กรอบแนวความคิด
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้ านปัจจัยอืน่ ๆ
1. ภาพลักษณ์สินค้า
2. ความภักดีต่อสิ นค้า
3. ความไว้วางใจในตราสิ นค้า

ความไว้ วางใจต่ อ
การซื้ อ ประกัน ชี วิต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ วั ย
เกษี ย ณในเขตบาง
คอแหลม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ช่วยให้ผสู ้ ู งอายุมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเก็บออม
หลัง การเกษี ย ณ ทํา ให้ส ามารถสร้ า งหลัก ประกันให้ค รอบครั วได้ด้วยตัวเองผ่า น
บริ การของธนาคาร ซึ่ งเป็ นการลดภาระของรัฐในการจัดหาสวัสดิการแก่ประชาชน
ผูส้ ู งอายุ
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2. เพื่ อ นํา ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ม าใช้เ ป็ นแนวทาง ในการพัฒ นาแบบ
ประกัน และการนําเสนอขายประกันชี วิตที่เหมาะสมกับลูกค้าวัยสู งอายุ ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
3. นําผลที่ ได้มาใช้ในการอบรมพนักงานพนักงานธนาคาร เพื่อเพิ่มทักษะ
และการนําเสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูส้ ู งอายุ
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาความไว้วางใจต่อ
การซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์: กรณี ศึกษา ผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอ
แหลมครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
Rotter (1971) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า เป็ นความคาดหวังต่อ
บุคคลเป็ นที่น่าเชื่ อ ถือทั้งด้านคําพูด การกระทํา คํามัน่ สัญญา จากการเขียนหรื อใช้
ข้อความของบุคคลหรื อกลุ่มซึ่ งจะสามารถทําให้เกิดความไว้ วางใจ
พรนิภา ชี พสวัสดิภาพ และคณะ (2544) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนที่ มีต่อการทําประกันชี วิต กรณี ศึ กษาประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐม
พบว่าทัศนคติต่อการทําประกัน ชี วิตของประชาชนในเขตจังหวัด มีความสัมพันธ์กบั
ปั จจัยส่ วนบุคคลเรื่ อง อายุ และรายได้เฉลี่ย แต่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ระดับการศึกษา
ในส่ วนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่ องตัวแทนประกันชีวติ ประชาชนยังมีความเห็นว่า ตัวแทน
ส่ วนใหญ่ขายประกันชีวติ เพื่อต้องการค่าตอบแทน หรื อค่าคอมมิชชัน่ สําหรับทัศนคติ
ต่อคุณลักษณะของกรมธรรม์ และคุณภาพการให้บริ การของพนักงานพบว่า สิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ควรครอบคลุ มสิ่ งที่ผูเ้ อาประกันคาดหวัง และในเรื่ อง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับกรมการประกันภัย พบว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของกรมการประกันภัยมากนัก
โอฬาร สกลเดชา (2546) ศึ กษาทัศนคติ ต่อการซื้ อกรรมธรรมประกันผ่า น
ธนาคารพาณิ ชย์ ของ ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันชี วิตแบบสามัญในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 244 คน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
ทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ พบว่า ระดับ
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การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ เดิ มทางด้านราคาและการได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
ประกันชี วิตมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตผ่านธนาคาร
พาณิ ชย์ และการรับรู้ ขอ้ มูลข่าวสารด้านประกันชี วิต มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อ
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติ โดยเฉพาะช่องทางการจัดจําหน่ายของธนาคารพาณิ ชย์
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งวิจยั แบบเชิ งพรรณนา โดยใช้แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดื อนสิ งหาคม-กันยายน 2555 กับกลุ่ม
พนักงานในระดับปฏิ บตั ิ การของธุ รกิจอัญมณี ไทย 50 แห่ งในพื้นที่เขตบางรักของ
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งปกติ เป็ นทั้ง ผูค้ ้า ส่ ง และค้าปลี ก ภายในประเทศและส่ ง ออก
ต่างประเทศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 มีจาํ นวน 1,634 แห่ งทัว่ ประเทศ จึงกําหนด
ตัวแทนแห่ งละ 1 คนและใช้สูตรของทาโรยามาเน่กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากจํานวน
ประชากรที่ทราบแน่นอนหรื อ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดับคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่
ร้ อยละ 5 ได้ 322 ตัวอย่าง และเพิ่มตัวอย่างสํารองอีก 78 ตัวอย่าง รวมเป็ น 400
ตัวอย่าง ประมาณแห่งละ 4-12 ตัวอย่างหรื อ 8 ตัวอย่างต่อแห่งโดยเฉลี่ย
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ttest F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA)
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปจากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
พบว่า ปั จจัย ด้า นเพศ ด้า นรายได้ระดับการศึ กษา และสถานภาพ มี ผลกับ
ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปั จจัยด้านส่ วนบุคคลด้านเพศ ด้านรายได้ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อความแตกต่างของความไว้วางใจ
ต่อการซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ
2. สรุปจากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
พบว่า ปั จจัยด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ด้านกิจกรรมการส่ งเสริ มการ
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ขาย และด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05 โดยด้านผลิ ตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ
3. สรุ ปจากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมอืน่ ๆ
พบว่า ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ด้านภาพลักษณ์สินค้าด้าน
ความภักดีต่อสิ นค้า และ ด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความ
ไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 โดยด้านความภักดีต่อสิ นค้า และ
ด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกัน
ชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ

Unstandardized
Coefficients
Model

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

(ค่าคงที่)

.070

.306

ด้านราคา

.062

.053

.057

1.164 .245

.320

3.130

ด้านสถานที่จดั จําหน่าย

-.021

.049

-.019

-.428 .669

.369

2.713

ด้านการส่งเสริ มการขาย

-.020

.048

-.021

-.417 .677

.307

3.252

ด้านผลิตภัณฑ์

.197

.055

.202

3.586 .000

.240

4.165

ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า

-.063

.068

-.050

-.926 .355

.260

3.840

ด้านความภักดีต่อสิ นค้า

.480

.052

.483

9.289 .000

.283

3.537

ด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า

.365

.059

.321

6.223 .000

.287

3.487

R

R Square
a

.895

.801

Beta

Collinearity
Statistics
t

Sig. Tolerance VIF

.227 .820

Adjusted R
Square.
.796

Std. Error of the Estimate
.85675

ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ ( R ) = .895a แสดงว่า ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกัน ชี วิ ต ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ข องผู้สู ง อายุ ว ยั เกษี ย ณในเขตบางคอแหลม มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และด้านปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ใน
ระดับสู ง (เนื่องจากค่า R มีค่ามาก)
ค่าสัมประสิ ทธ์การกําหนด (R2) = .801 หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และปั จจัยด้านแวดล้อมอื่ นๆมีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม คิดเป็ น
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80.1 เปอร์ เซ็นต์ ตัวแปรอิสระ สามารถอธิ บายความผันแปรหรื อการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้ร้อยล่ะ 80.1 ที่เหลืออีก 19.9 เปอร์เซ็นต์ เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานของการประมาณเท่ า กับ เท่ า กับ .85675
หมายความว่า การประมาณค่าของ ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทย
พาณิ ชย์ มีความคลาดเคลื่อน เกิดขึ้นเท่ากับ .85675
จากผลวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สู งสุ ดที่ได้ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า 4.165
ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อ ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า .240 ซึ่ งตํ่า
กว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั คือเกิด Multicollinearity
จากผลการวิ เ คราะห์ ได้ส มการถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ และคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
ความไว้วางใจต่อการซื้ อ = .070+.062 (ราคา) -.021 (สถานที่จดั จําหน่าย)
-.020 (ส่ งเสริ มการขาย) + .197 (ผลิตภัณฑ์) -.063 (ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า) + .480
(ความภักดีต่อสิ นค้า) +.365 (ความไว้วางใจในตราสิ นค้า)
จากผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านแวดล้อม
อื่นๆมี ความ สัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์
ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 มีตวั แปรอิสระ
ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านแวดล้อมอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ตัวแปรตามของความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุ
วัยเกษียณในเขตบางคอแหลม มีตวั แปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ต่อตัว
แปรตาม ที่มีค่านัยสําคัญน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความ
ภักดีต่อสิ นค้า และด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
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ตัวแปรอิสระ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Trust in the
brand )

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการ
ทดสอบ

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

MRA
MRA
MRA

.05
.220
.024
.000
.015

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

.245
.669
.677
.000

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

.355
.000
.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
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จากผลการวิจยั ดังกล่าว พบว่า ผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลมที่ ใช้
บริ การของธนา คารไทยพาณิ ชย์ ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง ซึ่ งส่ วนมากสถานภาพสมรส
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และพบว่าจะมีเงินบํานาญหรื อรายได้ถา้ เทียบกับค่าครอง
ชีพปั จจุบนั คืออยูร่ ะหว่าง 30,001-40,000 บาท โดยข้อสังเกตนี้ ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า
การเก็บข้อมูลตัวอย่างครั้งนี้ วา่ เป็ นผูส้ ู งอายุที่เป็ น เพศหญิง ที่พ่ ึงเกษียณอายุมาไม่เกิน
5 ปี เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้
ระดับ การศึ ก ษา และสถานภาพ ของผูส้ ู ง อายุว ยั เกษี ย ณในเขตบางคอแหลมที่ ใ ช้
บริ การของธนาคารไทยพาณิ ชย์ มีผลกับความไว้วางใจต่อการซื้ อประกัน
ด้านการศึกษาปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการ
ซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม จาก
ผลการวิ จ ัย ส่ ว นมากให้ ค วามสํ า คัญ ในด้า น มี ก ารชี้ แจงรายละเอี ย ดที่ ค รบถ้ว น
รองลงมาได้แก่ ใช้เอกสารประกอบการสมัครทําประกันไม่ยงุ่ ยาก สะดวกต่อการ
ติดต่อสอบถามข้อมูล รู ปแบบประกันชีวิตสามารถตอบสนองความต้องการได้ และ
อัตราผลตอบแทน (กําไรส่ วนต่าง) อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าสนใจ ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ทิพย์พล กิ ติอาภา และคณะ (2546) ที่กล่าวว่า ความเข้าใจในระบบ
ประกันภัยตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจ และ การมีใจ
รั ก การบริ การหรื อ เต็ ม ใจในการบริ การของตัว แทน ความซื่ อ สั ต ย์แ ละความมี
จรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทน การรักษาความลับของลูกค้าล้วนเป็ นสิ่ งสําคัญยิ่งต่อ
ความสัมฤทธิ์ ผลของธุ รกิจนายหน้าประกันภัยของธนาคารพาณิ ชย์
ด้า นการศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นความภัก ดี ต่อ สิ นค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ต่อ ความ
ไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบาง
คอแหลม จากผลการวิจยั ส่ วน มากให้ความสําคัญใน หลังจากเลื อกซื้ อประกันแล้ว
ท่านยังสนใจข้อมูลของสิ นค้าเพิ่มเติม รองลง มาได้แก่ อยากแนะนําบุคคลอื่นให้ซ้ื อ
ประกันชี วิตของบ.ไทยพาณิ ชย์ประกันชี วิตรองลงมาได้ก็มีความต้องการกลับมาซื้ อ
ประกันชีวติ เพิ่มอีกฉบับในครั้งต่อไปรองลงมาได้แก่ท่านมีความมัน่ ใจเป็ นอย่างยิ่งใน
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การติ ดต่อขอคําแนะนําและประกันชี วิตของท่านฉบับ ต่อไปต้องเป็ นธนาคารไทย
พาณิ ชย์น้ ีเท่านั้น เรี ยงตามลําดับ
ด้านการศึกษาปัจจัยด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความ
ไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบาง
คอแหลม จากผลการวิจ ัย ส่ ว นมากให้ ค วามสํา คัญ ใน มี ค วามไว้วางใจในองค์ก ร
รองลงมาได้แก่ มีความไว้วางใจในผลิ ตภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ มีความไว้วางใจใน
สาขาธนาคารไทยพาณิ ช ย์ที่ จาํ หน่ า ย รองลงมาได้แก่ มีค วามรู้ สึ ก ว่า ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ที่ท่านใช้อยูเ่ ป็ นมืออาชี พ และมีความไว้วางใจในพนักงานผูใ้ ห้บริ การ เรี ยง
ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะตามการศึกษาในครั้งนี้
1.1 สําหรับธนาคารไทยพาณิ ชย์ หากต้องการให้ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณเกิด
ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวติ นั้น ถ้าต้องการให้ประกันชี วิตนั้นขายดี ควรที่จะ
มี ก ารเน้ น หนัก ในเรื่ อ งของผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นการชี้ แจงรายละเอี ย ดที่ ค รบถ้ว นของ
กรมธรรม์ให้ครบถ้วนเป็ นอย่างดี และทําขั้น ตอนในการสมัครให้นอ้ ยที่สุด พร้อมทั้ง
ทํา ระบบศู น ย์บ ริ ก ารลู ก ค้า ให้ เ ป็ นอย่า งดี เนื่ อ งจากเป็ นปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน
ผูบ้ ริ โภคจะคํานึงถึงมากที่สุด
1.2 สําหรับการทําการส่ งเสริ มการตลาดนั้นธนาคารไทยพาณิ ชย์ควรจะ
เน้นหนักในเรื่ องของการอบรมให้พนักงานมีความรู้อย่างละเอียด และมีพนักงานคอย
ให้ค าํ แนะนํา ตลอดเวลา ซึ่ ง องค์ป ระกอบเหล่ า นี้ จะดึ ง ดู ดผูบ้ ริ โภคให้สนใจมาซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ไ ด้ ให้มี ค วามเหมาะสมอย่า งน้อยที่ สุ ด สอดคล้องกับ หลัก เกณฑ์ตามที่
กฎหมายบังคับ หรื อกํา หนดไว้ และตรงกับ หน้า ที่ความรับ ผิดชอบในแต่ล ะหน้า ที่
ควบคู่กบั ปั จจัยด้านการสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีของพนักงาน
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2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในเขตบางคอ
แหลม เท่า นั้น ดังนั้นการที่ ก ลุ่ม ตัวอย่างมีจาํ นวนน้อย ส่ ง ผลให้ขอ้ มูล ที่ออกมาไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขต
การศึกษาให้กว้างขึ้น และการวิจยั ควรเป็ นแบบต่อเนื่ อง เนื่ องจากความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาอาจมีการเพิ่มตัวแปร เช่นพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
หรื อความพอใจในการให้บ ริ ก ารต่ อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ช ย์ข อง
ผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ เป็ นต้น
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ปัจจัยการเลือกเข้ าศูนย์ บริการรถยนต์ ทไี่ ม่ เป็ นผู้แทนจําหน่ ายของผู้ใช้ รถยนต์
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
(FACTORS TO CHOOSE CAR SERVICE UNAUTHORIZED A DEALER OF
CARS USER IN BANGKOK METROPOLITAN REGION)
โสภณ สุ ดสาหร่ าย 1 ผศ.(พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขําเดช 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่า งๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารของศู นย์บ ริ ก ารรถยนต์ที่ ไ ม่เป็ น
ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ ช้บริ การหรื อเป็ นผูท้ ี่ทาํ การตัดสิ นใจใช้
บริ การการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลภายในช่วงเดือนสิ งหาคม - ตุลาคม2555 รวม 400
ตัวอย่าง
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25
ปี มี การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี มี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่ อ
เดื อนระหว่าง 10,000-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นโดยให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ คุณภาพยางรถยนต์ใน
เรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ คุณภาพนํ้ามันเครื่ องในเรื่ อง ความหลากหลายของ
สิ นค้า,คุณภาพโช๊คอัพในเรื่ อง การแนะนําข้อมูลจากพนักงาน คุณภาพไส้กรอง ใน
เรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ คุ ณภาพผ้าเบรก ในเรื่ องความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ คุณภาพระบบไฟฟ้ ารถยนต์ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ คุณภาพ
แบตเตอรี่ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ
1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

547
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ วนใหญ่มี
ผลต่อการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ อาชีพและรายได้ ส่ วนปั จจัย
ด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การเลื อ กเข้า ศูน ย์บ ริ ก าร
รถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ยกเว้น นํ้ ามัน เครื่ อง โช๊ ค อัพ ไส้ ก รอง แบตเตอรี่ ส่ ว นปั จ จัย ด้ า นภาพลัก ษณ์
ศูนย์บริ การรถยนต์ ความภักดี ต่อศูนย์บริ การรถยนต์ ความไว้วางใจต่อศูนย์บริ การ
รถยนต์ ทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ศูนย์บริ การรถยนต์, คุณภาพบริ การ, ภาพลักษณ์, ความภักดี, ความไว้วางใจ
ABSTRACT
This study has objectives to study relationship among variables relating to
decision in choosing car service center unauthorized a dealer of user cars in
Bangkok metropolitan region by using the questionnaire to collect the data and the
400 users during August-October 2012.
According to the research findings, majority samples are the female; have
age between 21-25 years; have educational level in bachelor's degree; have
occupation as a private company staff; have income between 10,000-20,000 baht
per month; and are single. Refer to their comments on service quality, they focus on
rapidness of services for quality of tire, variety for quality of engine oil, providing
information from staff for quality of shock absorber, rapidness of services for
quality of filter, rapidness of services for quality of break pads, rapidness of services
for quality of electricity system, also rapidness of services for quality of battery.
The results of hypothesis testing show that most personal factors, excluding
gender, career, and income, have influence on decision in choosing car service
center unauthorized a dealer of user cars in Bangkok metropolitan region. For
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service quality, most of them have relationship with the decision with exception of
engine oil, shock absorber, filter, and batter. Moreover, every other relating factors
– image, loyalty, and trust – have relationship with the decision at significant level
of 0.05.
KEY WORDS: CAR SERVICE CENTER, IMAGE, LOYALTY, TRUST
บทนํา
ธุ รกิจรถยนต์ถือกําเนิ ดมานานมากกว่า 100 ปี โดยถือกําเนิดจากนักประดิษฐ์
ชาวยุโรปและเติบโตมาเป็ นสิ นค้าที่สามารถทํากําไรให้แก่ผผู้ ลิ ตอย่างมาก สามารถ
กลายสภาพเป็ นธุ รกิจที่ก่อให้เกิดรายได้เป็ นอย่างดี แม้ว่าจะมีปัจจัยเข้ามากระทบแต่
ธุ รกิจรถยนต์ก็ยงั เติบโตได้เป็ นอย่างดีจนถึงปั จจุบนั ในอดีตที่ผา่ นมาการผลิตรถยนต์
เป็ นการผลิ ตขึ้นมาเพื่อเป็ นยานพาหนะที่สามารถช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผทู้ ี่เป็ น
เจ้าของรถยนต์ แต่ปัจจุบนั รถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากกว่าการเดิ นทางหรื อเป็ น
เพียงเครื่ องอํานวยความสะดวก แต่รถยนต์กลายเป็ นปั จจัยที่ 5 ในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น
จากปั จจัย 4 เดิ มที่ประกอบด้วย อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่งห่ มและยารักษาโรค ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่มนุ ษย์ตอ้ งการ เนื่ องจากการที่สังคมยุคปั จจุบนั มีแต่ความเร่ งรี บ
และมีการแข่งขันทางด้านธุ รกิ จสู งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิ จที่กาํ ลังดําเนิ นการอยู่น้ ัน
ได้รับความสะดวกและสามารถดํารงอยูไ่ ด้ จึงจําเป็ นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบ
ธุ รกิ จรถยนต์บางคันหรื อบางยี่ห้อนั้นสามารถใช้เป็ นเครื่ องแสดงออกถึ งฐานะทาง
สังคม แต่นนั่ ไม่ใช่ สิ่งที่เด่นชัดที่สุดของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เติบโตและเฟื่ องฟูใน
ปั จจุบนั เนื่ องจากการที่มีเทคโนโลยีที่กา้ วลํ้าทางด้านการออกแบบ การสื่ อสาร และ
การผลิ ต เพี ย งใดก็ ต ามไม่ ส ามารถที่ จ ะป้ องกัน การลอกเลี ย นแบบการผลิ ต หรื อ
ออกแบบรถยนต์ที่มีลกั ษณะและสมรรถนะที่ใกล้เคียงหรื ออาจจะเหนือกว่า การผลิต
และการขายรถยนต์ที่มีการขยายตัวมากขึ้นแต่การเพิ่มยอดขายจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่
มีการยอมรับจากลูกค้าที่จะเลือกใช้หรื อไม่เลือกใช้รถยนต์ยหี่ อ้ นั้น
ปั จจุบนั ตลาดรถยนต์เมืองไทยได้รับความสนใจอย่างมากจากผูป้ ระกอบการ
ในขณะที่ระบบขนส่ งมวลชนในประเทศไทยยังไม่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั กับ
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ความต้องการ และไม่สามารถรองรับประชากรที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น จึงทําให้ผทู้ ี่มี
ฐานะระดับ กลาง ที่ มี อ าํ นาจซื้ อ หัน มาซื้ อรถยนต์เ ป็ นของตนเองจนอาจถื อ ได้ว่า
รถยนต์เป็ นปั จจัยที่ 5 ดังจะเห็นได้จากปริ มาณรถยนต์บนท้องถนนที่จดทะเบียนทัว่
ประเทศเพิม่ สู งขึ้น
จากสถิติจาํ นวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการขนส่ งทางบก สํ า นั ก มาตรฐานงานทะเบี ย นและภาษี ร ถ เขต
กรุ งเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2554 เพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ.2553 ถึงร้อยละ 4.53 โดยในปี
พ.ศ.2553 มีจาํ นวนรถที่จดทะเบียนทั้งสิ้ น774,589 คัน จากในปี พ.ศ. 2554 มีจาํ นวน
รถที่ จดทะเบี ยนเพิ่มถึ ง 811,352 คัน ในขณะที่สถิ ติในปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เดื อน
มกราคมถึงกันยายน มีรถยนต์ที่จดทะเบียนจํานวน 770,275 คัน (กลุ่มสถิติการขนส่ ง
กองแผนงาน กรมการขนส่ งทางบก, 2555)
เมื่ อรถยนต์ไ ด้ก ลายมาเป็ นปั จ จัย ที่ สํา คัญอี ก ปั จจัย หนึ่ ง ธุ ร กิ จ การบริ ก าร
เกี่ยวกับรถยนต์จึงกลายเป็ นธุ รกิจที่มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากรถยนต์
เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีราคาสู งระบบต่างๆที่ใช้รถยนต์ระยะเวลาหนึ่ งย่อมเสื่ อมสภาพ
ตามการใช้งาน จึงจําเป็ นต้องมีการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมส่ วนที่เสื่ อมสภาพ วิธีการ
บํารุ งรักษารถยนต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุด คือยึดแนวทางปฏิบตั ิกบั รถยนต์โดยใช้
คู่มือประจํารถยนต์เป็ นหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ ทั้งนี้เพื่อให้รถยนต์มีอายุการใช้งาน
ยาวนานขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา และความสิ้ นเปลืองเชื้ อเพลิง ดังนั้น
ศูนย์บริ การถยนต์ จึงเป็ นสถานที่ที่สาํ คัญในการดูแลบํารุ งรักษารถยนต์ให้อยูใ่ นสภาพ
ที่ พ ร้ อมใช้ง านอยู่เสมอ การขยายตัวของศูนย์บ ริ ก ารรถยนต์ จึ ง มี ก ารเพิ่ม ขึ้ นตาม
จํานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ศูนย์บริ การรถยนต์เป็ นธุรกิจในการให้บริ การประเภท
หนึ่ง การให้บริ การที่ดีจะทําให้ธุรกิจสามารถอยูร่ อดได้ในสภาพที่การแข่งขันรุ นแรง
เช่น ปัจจุบนั การบริ การที่มีคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจหลังจากได้รับบริ การไปแล้ว ดังนั้นสิ่ งสําคัญของ
การให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์ คือ สามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ ้
บริ การได้ต้ งั แต่รับรถยนต์ จนกระทัง่ ผูใ้ ช้บริ การนํารถยนต์ไปใช้แล้วมีความพึงพอใจ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

550
ในการบริ การที่สามารถจับต้องได้ เช่น เครื่ องมือที่ใช้ในการให้บริ การรวมทั้งอะไหล่
ที่ดีได้มาตรฐาน และความพอใจที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความรวดเร็ ว และความ
สุ ภาพอ่อนโยน และสิ่ งที่สําคัญไปกว่านั้นจะต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในใจ
ผูร้ ับบริ การอีกด้วย เนื่ องจากรถยนต์มีมูลค่าที่สูงทั้งมูลค่าที่เป็ นตัวเงิน หรื อมูลค่าทาง
จิตใจของผูเ้ ป็ นเจ้าของจากการแข่งขันด้านธุ รกิจศูนย์บริ การรถยนต์ที่มี อย่างไรก็ตาม
ปั จ จัย ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ไม่ ใ ช่ เ ป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ประการเดี ย วที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ ก
ศูนย์บริ การรถยนต์ แต่ยงั มีอีกหลายเหตุผลที่ผบู้ ริ โภคนํามาใช้ในการตัดสิ นใจ เลือก
นํารถเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ ซึ่ งพบว่าในกรุ งเทพมหานครมีศูนย์บริ การรถยนต์ทุก
ประเภทเกิ ดขึ้นมากมาย ทําให้ผูว้ ิจยั มี ค วามสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ
ศูนย์บ ริ ก ารรถยนต์ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่อเป็ นประโยชน์ต่ อ
ผูป้ ระกอบการหรื อ ผูส้ นใจอื่ นๆ เพี ย งนํา ไปวางแผนปรั บ ปรุ ง พัฒนาศู น ย์บ ริ ก าร
รถยนต์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ใ ช้ บ ริ การ
ศูนย์บริ การรถยนต์ได้ตามหรื อเกินความคาดหวัง
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อก เข้ า ศู น ย์ บ ริ ก ารรถย นต์ ข องผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์ บ ริ ก ารรถย นต์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ ก ารที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กเข้า ศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ข องผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การ
รถยนต์ ความจงรักภักดีต่อศูนย์บริ การรถยนต์ ความไว้วางใจ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย
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1. ปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารแตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจในการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การรถยนต์ ความจงรักภักดี
ต่อศูนย์บริ การรถยนต์ ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจในการเลือกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นประโยชน์ ใ ห้ ผู ้ป ระกอบกิ จ การธุ ร กิ จ ศู น ย์บ ริ การรถยนต์ นํา มา
ปรับปรุ งและพัฒนาการการให้บริ การกับผูใ้ ช้รถยนต์ต่อไป เพื่อให้การดําเนินธุ รกิจสู่
ความยัง่ ยืน
2. เป็ นประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ให้ก ับ ผู้บ ริ โ ภคจะได้มี
ทางเลือกในการเลือกใช้การเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ทวั่ ไป
3. เป็ นประโยชน์ แ ก่ ผู ้ส นใจทั่ว ไปเพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ปั จ จัย อื่ น ๆ เช่ น ด้า น
ภาพลักษณ์ ความจงรักภักดี ความไว้วางใจซึ่ งมีผลต่อการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการบริ หารธุ รกิ จ และเพื่อดําเนิ นการให้สอดคล้องกับผูท้ ี่มาใช้
บริ การได้ถูกต้องและเหมาะสม

กรอบแนวความคิด
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ตัวแปรตาม

-เพศ -อายุ –สถานภาพการสมรส
-ระดับการศึกษา –อาชีพ -รายได้
ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ
- ยางรถยนต์
- นํ้ามันเครื่ อง
- โช๊คอัพ
- ไส้กรอง
- ผ้าเบรก
- ระบบไฟฟ้ ารถยนต์
- แบตเตอรี่

ปัจจัยการเลือกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของ
ผูใ้ ช้รถยนต์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ปัจจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การรถยนต์
- ความภักดีต่อศูนย์บริ การรถยนต์
- ความไว้วางใจ
แนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ องปั จจัยการเลือกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
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นุ ช จริ นทร์ เกตุ ชี พ (2543) การตัดสิ นใจ หมายถึ ง การเลื อกที่ นาํ ไปสู่ ก าร
ปฏิบตั ิหลายทางเลื อกเพื่อให้ได้ทางเลื อกที่เห็นว่าดี ที่สุดสําหรับบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ตามที่ต้ งั ใจไว้
Kotler and Armstrong (2009); Kotler (1997 อ้างถึงในเมธาวี จารุ วฒั น์จีรัง
กร, 2555) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปแบ่ง ออกได้เป็ น 5
ขั้นตอน ประกอบด้วย พฤติกรรมก่อนการซื้ อ หรื อการมองเห็นปั ญหา/ การตระหนัก
ถึงความต้องการ การแสวงหาทางเลื อก การประเมินผลทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ
และการประเมินผลหลังการซื้ อ
Kotler (2000) ภาพลักษณ์ เป็ นองค์รวมของความเชื่ อ ความคิด และความ
ประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งทัศนคติและการกระทําใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่ ง
นั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสู งกับภาพลักษณ์ของสิ่ งนั้นๆ
แจ๊กดิช เชช และ แอนดรู โซเบล (2547) ความภักดี หมายถึง การสวามิภกั ดิ์
ต่อลูกค้าและยกให้ความต้องการหรื อผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน เมื่อลูกค้ารู้สึก
ได้ถึงความภักดีธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็ตอกยํ้าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความดีงามและช่วย
เสริ มให้เกิดความรู ้สึกไว้วางใจในสิ่ งนั้น เมื่อไว้วางใจและเชื่อถือมากก็มกั ใช้บริ การถี่
ขึ้น ซึ่ งจะนําไปสู ้ความผูกพันและความจงรักภักดีในการใช้บริ การต่อไป แต่ผทู ้ ี่รู้สึกว่า
ตัวเองเป็ นคนที่มีความสําคัญลําดับที่สามหรื อสี่ ของธุ รกิจ เป็ นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็ น
แค่หนึ่งในลูกค้าหลายร้อยคนของธุ รกิจ ก็มกั ไม่ให้ความไว้วางใจอย่างลึกซึ้ ง
Selnes 1998 (อ้างถึงใน Flavian, Guinaliu, and Torres, 2005) ความไว้วางใจ
เป็ นตัวแปรหนึ่ งที่ดึงดูดความสนใจหลักในหมู่นกั วิชาการ ทั้งนี้ เนื่ องจากข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ ความไว้วางใจเป็ นตัวแปรกลยุทธ์ในการตลาดเชิงกลยุทธ์ในปั จจุบนั
ชุดาภา ปุณณะหิ ตานนท์ (อ้างถึงในพัชรา เผือกหนู, 2553) บุคคลที่มีลกั ษณะ
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมักมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ซึ่ งการสื่ อสารก็จดั เป็ น
พฤติกรรมสําคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ดังนั้นนักวิชาการสื่ อสารบางกลุ่มเชื่อว่าบุคคลที่
อยูใ่ นแต่ละกลุ่มประชากรมักมีกิจกรรมและการดําเนินชีวติ ที่ต่างกัน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูท้ ี่เข้าใช้บริ การของ
ศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล จํานวน 400 ราย และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะห์ ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจั ยด้ านคุณภาพการให้ บริ การของศู นย์ บริ การ
รถยนต์ ที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ แ ทนจํ า หน่ า ยของผู้ ใ ช้ รถยนต์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ ค วามสํา คัญ กับ คุ ณ ภาพยางรถยนต์ใ นเรื่ อ งความ
รวดเร็ วในการให้บริ การ คุณภาพนํ้ามันเครื่ องในเรื่ อง ความหลากหลายของสิ นค้า คุณ
ภาพโช๊คอัพในเรื่ อง การแนะนําข้อมูลจากพนักงาน,คุณภาพไส้กรอง ในเรื่ องความ
รวดเร็ วในการให้บริ การ คุ ณภาพผ้าเบรก ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ
คุณภาพระบบไฟฟ้ ารถยนต์ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ คุณภาพแบตเตอรี่
ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปั จจั ยอื่นๆ ที่เป็ นปั จจั ยการเลือกเข้ า ศู นย์ บริ การ
รถยนต์ ที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ แ ทนจํ า หน่ า ยของผู้ ใ ช้ รถยนต์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ ศูนย์บริ การรถยนต์ในเรื่ อง
ชื่ อ ศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ ประชาสั ม พัน ธ์ อ ย่า งสมํ่า เสมอ,ความภัก ดี ต่อ ศู น ย์บ ริ ก าร
รถยนต์ใ นเรื่ อง เลื อกให้ เป็ นศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ข องตัว เองและครอบครั ว ความ
ไว้วางใจต่อศูนย์บริ การรถยนต์ในเรื่ อง มีความรู ้สึกปลอดภัยในขณะที่ใช้บริ การ
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4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ก ารตัดสิ นใจเลือกเข้ าศู นย์ บริ การรถยนต์ ไม่ เป็ น
ผู้แทนจําหน่ ายของผู้ใช้ รถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ
5. สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา มีผลต่อปั จจัยในการเลือก
เข้ า ศู น ย์ บ ริ ก ารรถ ย นต์ ที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ แ ทนจํ า หน่ าย ของผู้ ใ ช้ ร ถ ย นต์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่าง ในด้านคุณภาพการให้บริ การมีเพียง 3 ปั จจัย
ได้แก่ ยางรถยนต์ ผ้าเบรก และระบบไฟฟ้ าที่มีผลต่อการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลผลต่อการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 และทุกปั จจัยอื่นๆ ที่
เลื อกศึ ก ษา ได้แก่ ภาพลัก ษณ์ ความภัก ดี และความไว้วางใจมี ผลต่ อการเลื อกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
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Coefficients
ตัวแปร
Unstandardize Standardt
d
ized
Cofficients Coefficients
B
Std.
Beta
Error
ค่าคงที่
.956 .243
3.931
ยางรถยนต์ .153 .046
.162
3.322
นํ้ามันเครื่ อง .002 .056
.002
.029
โช้คอัพ
-.050 .054
-.052
-.917
ไส้กรอง
-.011 .056
-.011
-.189
ผ้าเบรก
.147 .054
.161
2.750
ระบบไฟฟ้ า -.123 .059
-.129
-2.078
รถยนต์
แบตเตอรี่
.101 .061
.104
1.648
ภาพลักษณ์ .345 .049
.369
7.024
ความภักดี
.152 .062
.155
2.472
ความ
.150 .058
.154
2.585
ไว้วางใจ
R

R Square

Adjusted
R Square
.841
.707
.700
จากการวิเคราะห์โดย MRA พบว่า

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.000
.001
.977
.360
.850
.006
.038

.316
.245
.235
.226
.221
.197

3.168
4.083
4.252
4.417
4.533
5.083

.100
.000
.014
.010

.189
.273
.191
.211

5.289
3.658
5.229
4.732

Std.Error of
The Estimate
.72352

DurbinWatson
2.015
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ยางรถยนต์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นํ้ามันเครื่ องไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่
ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โช้คอัพไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไส้กรองไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผ้าเบรกมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ น
ผู ้แ ทนจํา หน่ า ยของผู ้ใ ช้ ร ถยนต์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระบบไฟฟ้ ารถยนต์มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การตัดสิ นใจเลื อกเข้า ศู นย์บ ริ ก าร
รถยนต์ ที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้แ ทนจํา หน่ า ยของผู้ใ ช้ร ถยนต์ ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แบตเตอรี่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ภาพลักษณ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ความภักดี มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่
ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้ คุ ณภาพแบตเตอรี่ ยางรถยนต์มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านคุณภาพอื่น
และปั จจัยอื่นๆ มากที่สุด แต่คุณภาพยางรถยนต์มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านคุณภาพ
อื่นและปัจจัยอื่นๆ น้อยที่สุด

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

559
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.859
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.000
ยอมรับ
สถานภาพ
F-Test
0.000
ยอมรับ
การศึกษา
F-Test
0.000
ยอมรับ
อาชีพ
F-Test
0.260
ปฏิเสธ
รายได้
F-Test
0.470
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านคุณภาพการให้ บริการ
ยางรถยนต์
MRA
0.001
ยอมรับ
นํ้ามันเครื่ อง
MRA
0.977
ปฏิเสธ
โช๊คอัพ
MRA
0.360
ปฏิเสธ
ไส้กรอง
MRA
0.850
ปฏิเสธ
ผ้าเบรก
MRA
0.006
ยอมรับ
ระบบไฟฟ้ ารถยนต์
MRA
0.038
ยอมรับ
แบตเตอรี่
MRA
0.100
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ ป็ นปัจจัยการเลือกเข้ าศู นย์บริการรถยนต์
ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การรถยนต์
MRA
0.000
ยอมรับ
ความภักดีต่อศูนย์บริ การรถยนต์
MRA
0.014
ยอมรับ
ความไว้วางใจ
MRA
0.010
ยอมรับ

อภิปรายผล
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ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สุ รเชษฐ์ เสริ มการดี (2551) ที่ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
ศูนย์บริ การรถยนต์ของบริ จสโตนในจังหวัดขอนแก่น พบว่า เพศไม่มีผลต่อการให้
ความสํา คัญ ต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บ ริ ก ารศูนย์บ ริ ก าร
รถยนต์ของบริ จสโตนในจังหวัดขอนแก่น แต่อายุมี ผลต่อการให้ความสําคัญ ต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การศูนย์บริ การรถยนต์ของบริ จสโตนใน
จังหวัดขอนแก่น แต่ไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของจรู ญ บัญญัติ (2552) ที่
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่ ง
พบว่าเพศและอาชี พมีความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ในการทําธุ รกิจศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล สิ่ ง ที่ต้องคํานึ งถึ งเป็ นอันดับแรกในด้า น
คุณภาพ คือ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ จะช่ วยให้เป็ นปั จจัยสําคัญการเลือกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์
2. ผูด้ าํ เนิ นธุ รกิจศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า เช่น การ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ บ ริ ก ารรถยนต์ที่ ดี ชื่ อ ศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ ประชาสั ม พัน ธ์ อ ย่า ง
สมํ่าเสมอ จะช่วยให้เป็ นปั จจัยสําคัญการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาต่ อไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม ตัวอย่า ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งยังไม่ครอบคลุมถึงผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นภูมิภาค ดังนั้น
การศึกษาครั้งต่อไป จึ งควรศึ กษาให้ครอบคลุ มในส่ วนภูมิภาคด้วย เพื่อให้สามารถ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายในวงกว้างมากขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้ พบว่าตัวแปรปั จจัยอื่นๆ ที่นาํ มาศึกษาความสัมพันธ์กบั
ปั จจัยในการเลื อกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ใน
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เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้แก่ ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การรถยนต์ ความภักดี
ต่อศูนย์บริ การรถยนต์ และความไว้วางใจ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอธิ บายปั จจัยในการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทน
จําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครได้ดีข้ ึน
เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
กาแฟสตาร์ บัคส์ (Starbucks) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
INTEGRATED MARKETING FACTORS AFFECTING BUYING DECISION
OF CONSUMERS STARBUCKS COFFEE
IN BANGKOK METROPOLIS AND ITS VICINITY
มนัสนันท์ ธนาพุม่ เพ็ง 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
………………………………………
บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆที่มีอิทธิผลในการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใ นการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชายและเพศหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเป็ นลูกค้าของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์สาขาต่างๆ
จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test FTest สถิติ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบสมมติฐาน
ณ ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด มีสถานภาพโสด ส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างประจํา และมี
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
..................................................................................
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการ Visionary Leaders
(Twilight Program) 8 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ปั จจัย การตลาดเชิ ง บูรณาการ ผลจากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยด้าน (Promotion) การ
ส่ ง เสริ ม การตลาดนั้น ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น เรื่ อ งโปรโมชั่น ซื้ อ 1 แถม 1 มี
ความสําคัญมากที่สุด
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ โดยนําข้อมูลการวิจยั เป็ นแนวทางในการปรับกลยุทธ์
แผนการตลาดและพัฒนาการสื่ อสารการตลาดเชิ ง บูรณาการ(IMC) ของร้ า นกาแฟ
สตาร์ บ ัค ส์ (Starbuck) ให้ต รงใจกับ ผูบ้ ริ โภคต่ อไปในอนาคต ใช้เป็ นข้อมู ล ใน
การศึกษาและการพัฒนาปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคด้านโฆษณา
และประชาสั ม พัน ธ์ การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) กระบวนการขาย (Sale
Procedure) ภาพลักษณ์ สินค้า (Brand Image) ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า(Brand
Loyalty) และความไว้วางใจ (Trust) เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์
บัคส์ (Starbucks)
คําสํ าคัญ : การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์, การตัดสิ นใจ
ABSTRACT
This study has objectives to study relation of demographic difference to
study the differences of personal factors that affect the decision to buy a coffee in
Starbucks (2) to study the relationship between the market-oriented integrated and
purchasing decision makers on Starbucks (3) to study the relationship between other
factors that influence on buying Starbucks coffee decision to buy coffee. The
samples used in this study were both male and female consumers. Which segment
in Bangkok and its vicinity. Customer of Starbucks Coffee are also include Co.,
400 sample areas using. This study using questionnaire as a tool for data
collection to find out statistics and data analysis which indicate on percentage,
mean, standard deviation, t-Test F-Test Statistics ANOVA and Multiple Regression
Analysis (MRA) to test on hypothesis at the 95 confidence level.
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The results showed that majority sample were female who has in range of
31-40 years old, single and level of education were bachelor’s degree. A career as a
private company / employees. The average monthly personal income 20,001 30,000 baht . According to the result, promotion (buy one get one free) is the most
important to buying decision on Starbucks Coffee, marketing integration, the study
found that factors (Promotion) is promotion. Consumer opinions about the
promotion,buy1getonethatismostimportant.
Researchers have suggested. by use of this research data to guide the
marketing strategy and development of integrated marketing communications
(IMC) on Starbucks Coffee Co. (Starbucks) to satisfy and attract consumers in the
future. Using the data in the study and development of the various factors that affect
the decision of consumer advertising and public relations. Promotion (Promotion).
Sales process (Sale Procedure) product image (Brand Image) loyal to the brand
(Brand Loyalty) and trust (Trust) for consumers to buy Starbucks Starbucks Coffee
(Starbucks).
Keywords : Integrated Marketing Communications, Starbucks Coffee Co., to
decide.
1. บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า จึงส่ งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
บริ โภคสิ นค้า หรื อการบริ การของผูบ้ ริ โภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ
ผูบ้ ริ โภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น มีอาํ นาจในการซื้ อลดลง คํานึงถึงปริ มาณ
และคุณภาพเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคามากขึ้น เกิดการจดจําในตราสิ นค้าน้อยลง ด้วย
เหตุ ดัง กล่ า วทํา ให้ ผูป้ ระกอบการต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความสามารถในการแข่ ง ขัน ที่ จ ะ
สามารถดึงดูดลูกค้าและสร้ างผลกําไร ในภาวะที่การแข่งขันทางธุ รกิจมีความรุ นแรง
มากขึ้น ผูป้ ระกอบการต้องพยายามค้นหากลยุทธ์ต่างๆ และนํามาปรับเปลี่ยนเป็ นกล
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ยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และธุ รกิจของตน เพื่อสามารถยืนหยัดต่อสู้กบั การ
แข่งขันได้
ปั จจุบนั ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อีกทั้งต้นทุนการหาลูกค้าใหม่น้ นั สู งกว่าต้นทุนการขายสิ นค้าให้ลูกค้าเดิมมาก ทําให้
ผูป้ ระกอบการให้ความสนใจกับ การรั ก ษาลูก ค้า ปั จจุ บ นั มากขึ้น ด้วยการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าในระยะยาว และการธํารงรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ลูกค้า โดยส่ งมอบคุณค่าที่เหนื อกว่าคู่แข่งและความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยบริ ษทั
สามารถทํากําไรได้ดว้ ย กล่าวคือ จะต้องบริ หารรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละ
รายและที่ การติดต่อกับลู กค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดี จากลูกค้า
สู งสุ ด ด้วยการบริ หารดังกล่าวจะทําให้ตน้ ทุนการดําเนิ นธุ รกิจลดลง เนื่ องจากการ
บริ หารที่เน้นในเรื่ องการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้านั้นจะทําให้เข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้ น ซึ่ งทําให้ไม่
สู ญ เสี ย ต้น ทุ น ในการดึ ง ลู ก ค้า กลับ เป็ นลู ก ค้า ของบริ ษ ัท อี ก รวมถึ ง ยัง กํา จัด
กระบวนการที่ไม่จาํ เป็ นและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริ ษทั ด้วย
สําหรับภาพรวมของธุ รกิจประเภทร้านกาแฟ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิ ยมเข้าร้าน
กาแฟสดที่มีการตกแต่ง ร้านอย่างหรู หรามีความทันสมัย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ผอ่ น
คลาย ที่เรี ยกว่าร้านกาแฟ พรี เมี่ยม (Premium) กันมากขึ้น โดยบริ ษทั ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย จํากัด คาดการณ์ว่าร้านกาแฟพรี เมี่ยมในปี นี้ จะมีมูลค่าเท่ากับ 5,100 ล้านบาท
เทียบกับปี ที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ร้านกาแฟพรี เมี่ยมเป็ นธุ รกิจที่น่าจับตามอง จาก
กระแสความนิ ย มดื่ ม กาแฟมากขึ้ น ของคนไทยและการกระตุ ้น ตลาดของบรรดา
ผูป้ ระกอบการ โดยการระดมกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายเพื่อให้คนไทยหันมาดื่ม
กาแฟกันมากขึ้ น อี ก ทั้ง ศู นย์วิจยั กสิ ก รไทยเห็ นว่า กาแฟยังเป็ นธุ รกิ จที่ น่า สนใจ
เนื่ องจากอัตราการบริ โภคกาแฟของคนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่าํ คือ น้อยกว่า 0.5
กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรื อคิดเป็ นเพียง130-150 ถ้วยต่อคนต่อปี โดยคาดว่ามีคนไทยที่
บริ โภคกาแฟเพียงร้ อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้นธุ รกิจกาแฟยังมี
โอกาสเติบโตได้อีกมาก(ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย,2549)
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จากกระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทํา
ให้ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศให้ความสนใจเข้าลงทุนประกอบกิจการ
ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ ได้เข้าลงทุนใน ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในระยะเวลา 10
ปี ร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ มีสาขารวมแล้ว 108 สาขา โดย 78 สาขา ตั้งอยู่ใน
กรุ งเทพมหานคร และ 30 สาขาตั้งอยูใ่ นจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ตลาดเป้ าหมายหลัก
อยูท่ ี่กลุ่มผูม้ ีการศึกษาและทํางานในสํานักงาน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบ
ในการดื่มกาแฟ การประสบความสําเร็ จของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ น้ นั เกิดจากการ
บริ หารโดยยึดหลักการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน ให้ความสําคัญกับ
รสชาติให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน การทํางานด้วยความกระตือรื อร้น
เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกค้ารู ้สึกพึงพอใจอย่างสู งสุ ด ช่วยเหลือและสนับสนุ นในสิ่ งที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม ตระหนักว่าการมีผลกําไรเป็ นสิ่ งสําคัญของ
ความสําเร็ จในอนาคต
อย่างไรก็ตามแม้ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์จะเป็ นผูน้ าํ ในตลาดร้านกาแฟระดับพรี
เมี่ยม แต่ปัจจุบนั คู่แข่งขันเริ่ มมีเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
แข่งขันเพื่อใช้แข่งขันชิงส่ วนแบ่งตลาดอยูต่ ลอดเวลา จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจในการทําวิจยั เรื่ องปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสตาร์ บคั ส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งจากผลวิจยั
จะสามารถนําไปเป็ นข้อมูล ในการปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์การตลาด สิ นค้าและบริ การ
ของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึง
พอใจสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbuck) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสิ นใจ
ซื้ อกาแฟ สตาร์ บคั ส์ (Starbuck) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์
บัคส์(Starbuck) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปั จจัยส่ วนบุคคล
• เพศ
• อายุ
• อาชีพ
• รายได้
• การศึกษา

ปั จจัย IMC (ตลาดเชิงบูรณาการณ์ )
•

โฆษณาและประชาสัมพันธ์

•

Promotion

•

กระบวนการขาย (Sale Procedure)

การตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสตาร์ บคั ส์
(Starbuck)

ปั จจัยอื่น
•
•
•

Brand Image
Brand Royalty
Trust

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

574
สมมุติฐานการวิจัย
1) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึ ก ษา
สถานภาพ ที่ แ ตกต่ า กัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กาแฟสตาร์ บ ัค ส์ (Starbuck) ที่
แตกต่างกัน
2) ปั จจัย IMC ( การตลาดเชิ ง บูร ณาการณ์ ) ที่ ป ระกอบด้ว ยโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ Promotion และกระบวนการขาย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์(Starbuck)
3) ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย Brand Image, Brand Royalty, Trust มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbuck)
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่องจากไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนจึงใช้วธิ ี การหาค่า
จากสู ตร n = Z2 / 4E2 (กัลยา วานิชย์บญั ชา. 2545 : 26) ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 385
คน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ผิดพลาดไม่เกิน 5%
2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคล ปั จจัย
การตลาดเชิงบูรณาการ และปั จจัยอื่นๆ
3. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์
บัคส์ (Starbuck) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดําเนิ นการศึกษา และเก็บแบบสอบถามใน
ระหว่างวันที่ 6 - 20 มิถุนายน 2556
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลการศึกษาครั้งนี้มาใช้พิจารณาเป็ นข้อมูลอ้างอิงสําหรับปั จจัยส่ วน
บุ ค ลในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลในการตัด สิ นใจซื้ อ กาแฟสตาร์ บ ัค ส์
(Starbuck)
2. เพื่อนําผลการศึกษาไปเป็ นข้อมูลสําหรับการปรับกลยุทธ์แผนการตลาด
และพัฒนาสื่ อสารการตลาด(IMC) ของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbuck) ให้ตรงใจกับ
ผูบ้ ริ โภค
3. ใช้ เ ป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม กลยุ ท ธ์ เพื่ อ การพัฒ นาและ
วางแผนทางการตลาดด้านปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตให้เหมาะสมและตรงใจกับ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคกาแฟ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จจัยที่มีพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ หมายถึง สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคนํามาใช้
ประกอบในการพิจารณาซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูท้ ี่ใช้บริ การร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ และเป็ นผูท้ ี่มีความ
ต้องการและมีอาํ นาจในการซื้อ
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ(Integrated Marketing Communica-tion:
IMC) หมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือ
การสื่ อสารหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) หมายถึง ภาพโดยรวมของแบรนด์ ใน
ใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ประจําตัว (Brand Essence / Brand Genetics /
Brand DNA / Brand Identity) ซึ่ งเกิดจากกิจกรรมทางการตลาด ในการสื่ อสารจุดเด่น
ของแบรนด์ให้โดนใจกลุ่มเป้ าหมาย
ความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่
ดีต่อตราสิ นค้าหนึ่งไม่วา่ จะเกิดจากความเชื่อมัน่ การนึกถึง หรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค และ
เกิดการซื้ อซํ้าต่อเนื่องตลอดมา
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Trust หมายถึง การเข้าถึงจิตใจ ทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ในสิ นค้า
ตามมาด้วยความภักดี (Loyalty) จะอย่างไรก็จะซื้ ออยูด่ ี
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
บริ ษทั ที่จะประสบความสําเร็ จจะต้องให้ความสําคัญกับข้อมูลผูบ้ ริ โภค โดย
ทําความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จึงจะสามารถพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการและพฤติ กรรมนั้นๆได้ ในการทํา ความ
เข้าใจผูบ้ ริ โภคนั้น นัก การตลาดจําเป็ นจะต้องทราบถึ งข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปเป็ น
ประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภค โดยสามารถแบ่งออกตามลักษณะความ
ต้องการที่แตกต่างกัน (Solomon อ้างถึงในปณิ ศา มีจินดา, 2553, หน้า 18)
แนวคิดและทฤษฎีเครื่องมือการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)
การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการจะใช้ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารทุ ก รู ป แบบที่
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค หรื อเป็ นสื่ อที่ผบู้ ริ โภคเปิ ดรับ ซึ่ งเป็ นการใช้เครื่ องมือการ
สื่ อสารการตลาดหลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกัน โดยเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่
ให้ความสําคัญประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย
การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่ อสาร ณ จุดซื้ อและการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาด มีรายละเอียดดังนี้ (Belch, 1995)
แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication : IMC).
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการ หรื อการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการ มีผใู ้ ห้แนวคิดไว้ดงั นี้
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการสื่ อสารที่นาํ มาซึ่ ง
การวางแผน การสร้างสรรค์ การบูรณาการ และการทําให้เกิดผล หรื อลงมือทําของ
รู ปแบบที่หลากหลายของการสื่ อสารการตลาด (โฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม
การตลาด การส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น) ที่นาํ ส่ งไปยังลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Shimp,
6
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2007) การใช้การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการเข้ามาช่วยจึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
Kevin Keller กล่าวว่า “การสร้างและบริ หารจัดการตราสิ นค้ากลายเป็ นสิ่ งที่
ต้อ งให้ ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ่ ง ของบริ ษ ัท ทั้ง ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ ในแทบทุ ก
อุตสาหกรรม และในตลาดแทบทุกประเภท” ยิ่งสภาวะการแข่งขันของสิ นค้าและ
บริ การสู งขึ้น การสร้างและรักษาเอกลักษณ์ตราสิ นค้ารวมทั้งส่ วนทุนของตราสิ นค้า
จําเป็ นต้องอาศัยการสร้างตราสิ นค้าที่เป็ นที่ชื่นชอบ แข็งแกร่ ง และโดดเด่นขึ้นในใจ
ของลูกค้า
แนวคิดเกี่ยวกับการการตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะ
กระทํา สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลื อกต่ าง ๆ ที่มี อยู่ซ่ ึ งผูบ้ ริ โภคมัก จะต้องตัดสิ นใจใน
ทางเลื อกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การอยู่เสมอในชี วิตประจําวัน โดยที่ผบู้ ริ โภคจะ
เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของ สถานการณ์ ซึ่ งถ้านักการตลาด
สามารถทําความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผูบ้ ริ โภค การกระจายสิ นค้าและสร้างความ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคก็จะมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น (Watson อ้างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ
และมัทนียา สมมิ, 2545, หน้า 23)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา (2544) การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการหรื อแบบครบ
วงจร หมายถึง การใช้กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดหลายรู ปแบบให้กลมกลืน ได้แก่
การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย
การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษไปในประเด็นเดียวกันเพื่อความชัดเจนตรงกัน
และส่ งผลกระทบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
รุ จกร ผลเพิ่ม (2544) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการบริ โภคกาแฟคัว่
บทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ จํานวน 100 โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายและ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้วยสถิ ติเชิ ง พรรณนา และแสดงความสํา คัญของปั จจัย ต่ า งๆจาก
ค่าเฉลี่ยอันดับความพอใจ ผลจากการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการดื่ม
กาแฟนั้นคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการตลาด และอื่นๆ
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บุศรากร วงษ์มงคล (2548) ศึ กษาเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่และรอบมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่าปั จจที่
ผูบ้ ริ โ ภคให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด คื อ ปั จ จัย ด้า นรสนิ ย มและด้า นสั ง คมในระดับ
เดียวกัน รองลงมาคือ ปั จจัยด้านบุคคล และปั จจัยด้านโฆษณาตามลําดับ
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษางานวิจยั โดยสํารวจปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ
สตาร์ บั ค ส์ ข องผู ้ บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผู้วิ จ ั ย ใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
และเป็ นลูก ค้าของร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ สาขาต่างๆ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล รวม 400 ชุ ด เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมูลตามวัตถุ ประสงค์ที่ก าํ หนด โดยมี
รายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ดื่มกาแฟสตาร์ บ คั ส์ ในเขต
กรุ งเทพหานครและปริ มณฑล ทั้งเพศชายและเพศหญิง เนื่ องจากไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นจึงกํา หนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณหาขนาด
ตัวอย่างที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิ น
ร้อยละ 5 (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา.2549: 14) โดยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 385
ตัวอย่าง แต่เพื่อสํารองความผิดพลาด ผูว้ ิจยั จึงเก็บเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง ดังนั้นในการ
วิจยั ครั้งนี้ จะใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ MRA ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม(questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล มี 6 ข้อ
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ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดที่เกี่ยวกับ ด้านการตลาดเชิงบูรณาการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
แบบ 10 point scale ratio
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 10
point scale ratio
ส่ วนที่ 4 เป็ นการสอบถามข้อมูลด้านการตัดสิ นซื้ อสิ นค้า ซึ่ งจะถามใน
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 10 point scale
ratio
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราห์ ะ ข้ อ มู ล ทํา การประมวลข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป (SPSS) 2 รู ปแบบ คือ
1. การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ตัวแปรงเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) โดยใช้สถิติจาํ นวนร้อยละ(percentage)
ตัวแปรเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Variable) โดยใช้ส ถิ ติ วิธี ค าํ นวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ค่าสู งสุ ด (max.) และ
ค่าตํ่าสุ ด(min.)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
โดยใช้สถิติ ANOVA, t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis
(MRA) ของข้อมูลเชิงปริ มาณในลักษณะต่าง
ผลงานการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคกาแฟสตาร์ บคั จํานวน 400
คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด
มีสถานภาพโสด ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั
เอกชน/ลูกจ้าประจํา และมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท
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2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC)
จากผลการวิเคราะห์ ปั จจัย ด้านการตลาดเชิ ง บูรณาการ(IMC) โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญในการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ในปั จจัยด้าน
(Promotion) การส่ งเสริ มการขาย ซื้ อ 1 แถม 1 มากที่สุด โดยโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 8.48 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.300 รองลงมาคือ ปั จจัยด้านกระบวนการขาย (Sale
Procedure) ที่พนัก งานสามารถให้ความรู้ และคําแนะนําสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี โดยมี
ค่าเฉลี่ ยที่ 8.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.187 และปั จจัยที่ผบู้ ริ โภคให้
ความสําคัญน้อยที่สุดคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมาย Starbuck Card
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.897 ตามลําดับ
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยอืน่ ๆด้ านการตลาดเชิ งบูรณาการ(IMC)
จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในการ
ตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) คือ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ สินค้า (Brand
Image) โลโก้หรื อสัญลักษณ์ของสตาร์ บคั ส์เป็ นที่จดจําง่ายมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่
9.05 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.645 รองลงมาคือ สตาร์ บคั ส์เป็ นตราสิ นค้า
ที่มีความน่ าเชื่ อถื อ โดยมีค่าเฉลี่ ยที่ 8.94 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.611
และ ถ้า กาแฟสตาร์ บ ัค ส์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงราคาเพิ่ ม ขึ้ น ท่ า นจะยัง คงบริ โภค
เหมือนเดิม เป็ นปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 6.29 และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.737
4. สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านการตัดสิ นใจซื้อกาแฟสตาร์ บัคส์
และจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks)
ของผูบ้ ริ โภค พบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเรื่ อง กาแฟสตาร์ บคั ส์มีคุณสมบัติ
ด้านกลิ่นและรสชาติตามที่ท่านต้องการทุกประการ ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ
สตาร์ บคั ส์ของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 8.36 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.898
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4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน เพศ และระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks)
ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการส่ วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟสตาร์ บคั ส์ของผูบ้ ริ โภค ยกเว้น ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
เท่านั้น ในขณะที่ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการด้านอื่นๆ พบว่า ปั จจัยด้านภาพลักษณ์
สิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจในกาแฟสตาร์ บคั ส์ มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ของผูบ้ ริ โภค
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการ
ตลาด
กระบวนการขาย
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อตรา
สิ นค้า
ความไว้วางใจ

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
.770 .182

Collinearity
Statistics
Toler
VIF
ance

t

Sig*

4.24

.000

-.001

.022

-.044

.965

.399

2.506

-.017
.005
-.097

.021
.023
.041

.793
.227
-2.39

.000
.821
.017

.404
.405
.248

2.476
2.469
4.037

.487

.026

18.43

.000

.272

3.680

.561

.032

17.48

.000

.257

3.895

R = 0.951 R2 = 0.904 S.E.E. = 0.5876 F = 616.093 Sig = 0.000
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ตางรางสรุ ปการทดลองสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
สมมติฐานที่ 1
เพศ
t - Test
อายุ
F - Test
สถานภาพ
F - Test
ระดับการศึกษา
F - Test
อาชีพ
F - Test
รายได้ต่อเดือน
F - Test

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

0.523
0.000
0.000
0.086
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย
กระบวนการขาย

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

MRA
MRA
MRA

0.965
0.000
0.821

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 3
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
ความไว้วางใจ

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

MRA
MRA
MRA

0.017
0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจมาศ สมบัตินิมิตสกุล
(2546) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการบริ โภคกาแฟร้านสตาร์ บคั ส์ พบว่า อายุ
สถานภาพ อาชี พ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความต้องการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์
โดยไม่สอดคล้องกับตรงที่เพศ และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความต้องการบริ โภค
กาแฟสตาร์ บคั ส์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ และณรงค์
เทียนส่ ง (ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์, และณรงค์ เทียนส่ ง, 2525, น. 2) ที่ช้ ีให้เห็นว่าบุคคลที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ย่อมมีความคิด ประสบการณ์ ค่านิยม พฤติกรรม
และความต้องการสิ นค้า หรื อบริ การที่แตกต่างกัน เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน
ย่อมมีแนวคิด ทัศนคติ และค่านิยมที่แตกต่างกัน ย่อมส่ งผลให้มีพฤติกรรมการซื้ อและ
ใช้สินค้าแตกต่างกันด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Kotler (Kotler, 2003)
กล่าวว่า อาชีพเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแต่ละอาชี พจะนําไปสู่ ความ
จําเป็ น และความต้องการใช้สินค้า และบริ การที่แตกต่างกัน อันเกิดจากวัฒนธรรม
ย่อยของแต่ละกลุ่มที่มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกัน
ด้ านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อกาแฟสตาร์
บัคส์ (Starbucks) โดยรวม ด้านโปรโมชัน่ ซื้ อ 1 แถม 1 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการส่ งเสริ มการ
ขายมาก จะกระตุน้ ความสนใจ หรื อการตัดสิ นใจที่เรี ยกว่า การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค หรื อ
การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (Consumer promotion) ที่เป็ นผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2539, น. 95) กล่าวว่า มีแนวโน้มที่ผบู้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าครั้งต่อไป
ในปริ มาณมากขึ้นด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พรรณราย ศุภชาต (พรรณราย
ศุภชาต, 2548) ที่ศึกษาเรื่ อง “คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และการสื่ อสารทางการตลาดที่มีต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง Oriental Princess ของสุ ภาพสตรี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า การส่ งเสริ มการขายมี ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสําอาง Oriental Princess ของสุ ภาพสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ระดับตํ่า
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ด้ านความภักดี ต่อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) มีความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค
ที่จะกลับมาซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) อีกในครั้งต่อไปและจะพูดถึงกาแฟสตาร์
บัคส์ในทางที่ดีเสมอ โดยมีทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
และความภักดีในที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์, และคณะ, 2546, น. 406) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand
Loyalty) หมายถึง ความซื่ อสัตย์ ความภักดีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งจะมีผลต่อการซื้ อสิ นค้า
นั้นซํ้า ถ้า มี ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า สู ง เรี ย กว่ามี ท ศั นคติที่ ดีต่อตราสิ นค้า และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Geng Theng Lau and Lee Sook Han (Lau, & Lee,
1999) ที่กล่าวว่า นักการตลาดจะมีความสนใจในแนวความคิด ด้านความภักดี เพราะ
ความภักดี ในตราสิ นค้าเป็ นตัววัดในการดึงดูดลูกค้ามาใช้บริ การ และตราสิ นค้าเป็ น
สิ่ งที่สร้างประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ในการซื้ อซํ้า และบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั “ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟ
สตาร์ บ คั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล” ผูว้ ิจ ัย มี
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปดังต่อไปนี้เพื่อการปฏิบตั ิงานจริ ง
1. ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์(Starbucks) ควรศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลและการตลาด
เชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภค
เพื่อที่จะได้นาํ มาปรับกลยุทธ์
แผนการตลาดและพัฒนาสื่ อสารการตลาด(IMC) ของร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbuck)
ให้ตรงใจกับผูบ้ ริ โภค
2. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล สําหรับครั้งต่อไปอาจทําการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัยการตลาด
เชิ ง บู ร ณาการกั บ ปั จ จัย ด้ า นอื่ น ๆที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บ ัค ส์
(Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
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พั ฒ นาการสื่ อสารการตลาดเพื่ อ ตอบสนองตั ด สิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บั ค ส์
(Starbucks)ของผูบ้ ริ โภคใหม่มากที่สุด
3. ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ถึงปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกาแฟสตาร์ บคั ส์ (Starbucks) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ในการวิจยั
ครั้งต่อไปอาจนําข้อมูลจากการทําวิจยั ครั้งนี้เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการต่อยอดงานวิจยั
โดยผูว้ ิจยั อาจทําการวิจยั ในปั จจัยต่างๆที่กว้างกว่าเดิ ม เช่ น เพิ่มเขตการสํารวจจาก
เฉพาะในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ไปเป็ นการสํารวจในระดับภูมิภาค
เอกสารอ้างอิง
กมลรัตน์ โรจน์เรื องรั ตน์. “ปั จจั ยที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมการบริ โภคกาแฟตามร้ าน
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ความไว้ วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
TRUST AFFECTING THE CONSUMER’S DECISION TO PURCHASE
ICHITON GREEN TEA IN BANGKOK AND VICINITIES
กรรณิ การ์ จรู ญโรจน์ ณ อยุธยา 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความ
แตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชา
เขี ย วอิ ชิ ต ันในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล (2) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์
ระหว่า งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดกับ ความไว้ว างใจของผู้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ
เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ต ัน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์อื่น ๆ กับความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อ ผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลที่ บ ริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย ว ซึ่ งกลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ น
ประชากรแบบนับไม่ได้จาํ นวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เชิ งสถิ ติพรรณนา หาค่าร้ อยละ ค่าความถี่
ค่าเฉลี่ ย ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติเชิงอนุ มาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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แปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ค่ า การถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 52.8 มี
อายุระหว่าง 25-34 ปี ละ 33.0 มีอาชี พประกอบอาชี พอิสระ ร้อยละ 29.0 มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 55.3 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 59.8 และ
มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 60.5
โดยมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดให้ความไว้วางใจ
กับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด ตามมาด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามมา
ด้วยปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านอื่นๆภาพลักษณ์
สิ นค้ามากที่สุด ตามมาด้วยการตระหนักรู้ตราสิ นค้า และความภักดี ต่อสิ นค้า ปั จจัย
ความไว้วางใจด้านแรงจูงใจในการเลื อกเครื่ องดื่มชาเขียวมากที่สุด ตามมาด้วยปั จจัย
ความไว้วางใจด้า นเครื่ องดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ตนั ที่ เลื อกถู ก ต้อง ตามมาด้วยปั จจัย ความ
ไว้ว างใจด้า นความพึ ง พอใจในเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ต ัน ตามมาด้ว ยปั จ จัย ความ
ไว้วางใจด้านคุ ณค่าประโยชน์ และปั จจัยด้านความไว้วางใจด้านความสุ ขที่ได้เลือก
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อ
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ทุกปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
คําสาคัญ: ความไว้วางใจ , เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั
ABSTRACT
This study has objectives to study influence of different demographic
factors and relation of marketing mix and other factors with trust of customers in
Bangkok and Vicinity in trust green tea beverage “ICHITAN” from sample size 400
customers who had trust green tea “ICHITAN” and data consist of percentage,
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mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA.Research results were as
follows:
The results of this study showed that the majority were male. 52.8 per cent
were aged between 25-34 years, 33.0 percent are occupations employed 29.0
percent of the monthly income. 10,001-20,000 Baht 55.3 percent have a bachelor's
degree level of education and marital status Single 59.8 percent 60.5 percent.
The opinions on the marketing mix to the trust factor with the most
marketing. By a factor of the product. Factor, followed by distribution channel. And
the price factor. Other factors, product image most Followed by brand awareness.
And loyalty programs. Trust factor in the motivation to drink green tea the most.
Followed up with the trust factor T. Oishi green tea to choose correctly. Followed
by satisfaction, trust factor in green tea Ishii tons. Followed by the value this trust
factor. The trust factor and the pleasure to be a ton of Oishi green tea.
Test the hypothesis that all the demographic factors affecting the trust of
the consumer Ichi drink tons in Bangkok and its vicinity. All the marketing mix and
other factors.
KEY WORDS: TRUST, ICHITAN GREEN TEA BEVERAGE
บทนํา
ปั จจุบนั กระแสรักสุ ขภาพมาแรงอย่างต่อเนื่ อง มนุ ษย์จึงหันมาสนใจและใส่
ใจเรื่ องสุ ขภาพมากขึ้น เพราะเชื่ อว่าเป็ นการป้ องกันดีกว่าการรักษาทั้งในแง่การสร้าง
คุณภาพชีวติ ที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่ งสุ ขภาพที่ดีน้ นั มาจากการออกกําลังกายและ
การบริ โภคอาหาร การบริ โภคอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอของ
ร่ างกาย คือ หลักการพื้นฐานที่ดีที่สุด ผลของการรักษาของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า
พืชผักทั้งหลายนอกจากจะให้พลังงาน วิตามิน เกลือแร่ ตามปกติ ยังให้สารเคมีจาํ เพาะ
บางชนิ ด ที่ ส ามารถปกป้ องเราจากโรคร้ า ยได้ ดัง นั้น ผู้บ ริ โ ภคจึ ง หัน มาสนใจ
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คุ ณประโยชน์ข องอาหาร เพื่ อป้ องกันหรื อบรรเทาโรคมากขึ้ น ชาเขี ยว จึ งเป็ นอี ก
ทางเลือกหนึ่ง
ในอดี ตผูบ้ ริ โภคชาวไทยบางส่ วนรู้จกั ชาเขียวในฐานะเครื่ องดื่มระหว่างมื้อ
ในการรับประทานอาหารในร้ านอาหารญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อสรรพคุณของชาเขียวได้รับ
การเผยแพร่ จากรายงานการวิยที่สรุ ปตรงกันว่า ชาเขียวมีประโยชน์ต่อร่ างกายหลาย
ด้าน เช่น ชะลอความแก่โดยการจํากัดภาวะความเสี ยหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระให้แก่
เซลล์ เ นื้ อ เนื่ อ กระตุ ้น การทํา งานระดับ ภู มิ คุ้ม กัน เร่ ง ทํา การต่ อ ต้า นเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์
แปลกปลอม ต่อต้านเชื้อแบคทีเรี ยในช่องปากที่เป็ นสาเหตุของโรคฟันผุและกลิ่นปาก
จํากัดการก่อตัวของเพลกช่วยให้เคลือบฟันให้แข็งแรง ลดปริ มาณไขมันในเส้นเลือด
จํากัดการสะสมไขมันส่ วนเกินในร่ างกาย ชะล้างสารพิษป้ องกันมะเร็ ง โดนอ้างอิงถึง
ชาวญี่ ปุ่ นที่ ดื่ ม ชาเขี ย วมาเป็ นวัฒ นธรรมมาอย่า งยาวนานว่า อัต ราการป่ วยเป็ น
โรคมะเร็ ง ของญี่ ปุ่ นน้ อ ยมาก เนื่ อ งจากการนิ ย มดื่ ม ชาเขี ย วเป็ นเครื่ องดื่ ม ใน
ชี วิตประจํา วัน และยัง มี ผลวิจยั ที่ ว่า หากดื่ ม ชาเขี ย ว วันละ 1-2 ถ้วย เป็ นเวลา 1 ปี
นํ้าหนักตัวลดลง 1-2 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจยั เชิ งคุณภาพของสมาคมวิจยั การตลาดแห่งประเทศ
ไทยที่ร่วมกับบริ ษทั วิจยั ด้านการตลาดชั้นนํา 7 บริ ษทั พบว่า ผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มทุกวัย
มองว่า ชาเขียวเป็ นสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล หรื อไม่ทาํ
ให้เพื่อคอเลสเตอรอล ปั จจัยดังกล่าวล้วนผลักดันให้ความนิ ยมดื่มชาเขียวได้รับการ
ตอบรับจากผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ม และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ ว
ความนิ ยมชาเขียวในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งได้มีการนําผลิตภัณฑ์
ชาเขียวในรู ปแบบต่าง ๆ ออกมาตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อาทิเช่ น ชา
เขียวปรุ งสําเร็ จชนิดผง ชาเชีบวชนิดซอง ชาเขียวอบแห้ง และรวมถึงชาเขียวพร้อมดื่ม
นอกจากชาที่ใช้ชง นํ้าชาบรรจุขวด บรรจุกล่อง หรื อแม้แต่ร้านกาแฟสด ได้นาํ ชาเขียว
มาชงจําหน่ายในรู ปแบบ ชาเขียวร้อน ชาเขียวเย็น ชาเขียวใส่ นม ชาเขียวใส่ น้ าํ ผึ้ง เป็ น
ต้น จากหลายผูผ้ ลิตจะนําชาเขียวมาดัดแปลงเป็ นรสชาติต่างๆ หลากหลายรสชาติเพื่อ
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ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีวางจําหน่ายโดยทัว่ ไป สะดวกในการซื้ อ
หามาบริ โภค และมีการแข่งขันกลยุทธ์ทางการตลาดมากยิง่ ขึ้น
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะศึกษา “ความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อชาเขียวในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” เพื่อจะได้รับทราบถึง
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคตลอดจนรู ปแบบส่ วนประสมทางการตลาดที่ทาํ ให้เกิ ด
ไว้วางใจและซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขี ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้ง
สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคได้ ใช้ ป รบกลยุ ท ธิ์ การแข่ ง ขัน และส่ ว นประสมทาง
การตลาดให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถสร้างความไว้วางใจ
ต่อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความ
ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่น ๆ กับความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ,
อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลให้เกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ราคา, ช่องทางและการ
จัดจําหน่าย,ผลิตภัณฑ์ และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า,ความภักดีต่อสิ นค้า และ
ความตระหนักรู ้ตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ที่ทาํ ให้เกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา - อาชีพ
- รายได้
- สถานภาพ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

- ราคา (Price)

- ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
- ผลิตภัณฑ์ (Product)

- การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

ความไว้วางใจ
ของผุบ้ ริ โภค
ที่มีต่อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั

ปัจจัยอืน่ ๆ

- ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
- ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
- ความตระหนักตราสิ นค้า (Brand
Awareness)
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ ทําให้ทราบลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความ
ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนด
กลุ่มเป้ าหมาย ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียว
2. ผลการวิจยั นี้ ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั นําไปใช้เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ทางการตลาด สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. ผลการวิจยั นี้ ทําให้ทราบปั จจัยแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั นําข้อมูลการวิจยั ที่ได้ไปความไว้วางใจ
แนวคิด

การวิ จ ัย นี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า งานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และมี ก ารทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศัยแนวคิดหลายส่ วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดย
นําเสนอเป็ นประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร
ทั้งนี้ เพราะคําว่า “Demo” หมายถึ ง “People” ซึ่ งแปลว่า “ประชาชน” หรื อ
“ประชากร” ส่ วนคําว่า “Graphy” หมายถึง “Writing up” หรื อ “Description” ซึ่ ง
แปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้น เมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์ คําว่า “Demography” น่าจะมี
ความหมายตามที่กล่าวข้างต้น คือ วิชาที่เกี่ยวกับประชากรนัน่ เอง (ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์
และณรงค์ เทียนส่ ง, 2521: 2) Department of Economic and Social Affairs ของ
องค์การสหประชาชาติ (1958: 3) อ้างถึงใน นิพนธ์ เทพวัลย์, 2523: 1) ได้ให้คาํ จํากัด
ความ “ประชากรศาสตร์ ” ไว้วา่ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรอย่างมีหลักเกณฑ์ ใน
เรื่ องเกี่ยวกับขนาด (Size) โครงสร้าง (Structure) และพัฒนาการ (Development) ทาง
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

595
ประชากร Hauser และ Duncan (1966: 2 อ้างถึงใน นิพนธ์ เทพวัลย์, 2523: 1) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า “ประชากรศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาถึ ง ขนาดการกระจายตัว
(Distribution) และองค์ประกอบ (Composition) ของประชากร ศึกษาถึ งการ
เปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น องค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น และการเปลี่ยนแปลง
ฐานทางสังคม (Social mobility)จากคํานิ ยามข้างต้นทําให้ทราบว่าการศึกษาเรื่ อง
ประชากรเป็ นสิ่ งสํา คัญมากเนื่ องจากลักษณะและองค์ป ระกอบที่ แตกต่า งกันของ
ประชากรเป็ นพื้นฐานในการที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของประชากร
ในด้านต่างๆ ดังนั้น การเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจในวิชาประชากรศาสตร์ จึงมีความ
จําเป็ นอย่างมากสําหรับนักการตลาดและนักสังคมศาสตร์ สาขาอื่นๆ
เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคประสบความสําเร็ จ จึงต้อง
อาศัยแนวคิดทางประชากรศาสตร์ เป็ นส่ วนช่วยในการกําหนดคุณลักษณะต่างๆ ของ
ปัจจัยที่จะทําการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารทางการตลาด
1. ความหมายของการสื่ อสารการตลาด
การตลาดจําเป็ นต้องอาศัยการสื่ อสารช่วยในการส่ งข่าวสารทางการตลาดที่
เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การของกิจการ ให้สื่อไปถึงผูบ้ ริ โภคเพื่อเกิดการรับรู้ และซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การของตน ดังนั้น การสื่ อสารการตลาดจึงเป็ นสิ่ งสําคัญและมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่ นกั การตลาดต้องนํามาพิจารณาและใช้สําหรับการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุดตาม
วัตถุประสงค์ของกิ จการ ได้มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายของการสื่ อสาร
การตลาดไว้ ดังนี้ สุ วฒั นา วงษ์กะพันธ์ (2531: 55) กล่าวว่า “การสื่ อสารการตลาด
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่ อความหมาย สร้างความเข้าใจ
สร้างการยอมรับระหว่างธุ รกิ จกับผูบ้ ริ โภคโดยมุ่งหวังให้เกิ ดพฤติกรรมตอบสนอง
ตามวัตถุประสงค์ของธุ รกิ จนั้น”ดารา ทีปะปาล (2541: 23) กล่าวว่า “การสื่ อสาร
การตลาด คือ กิจกรรมทั้งมวลที่นกั การตลาดได้กระทําขึ้น เพื่อให้เป็ นข่าวสารกระตุน้
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จูงใจ เพื่อสื่ อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่ อต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อสิ่ งอื่นใด เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
หรื อแสดงพฤติ กรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง ตามที่มุ่งหวังไว้บุญอยู่ ขอพร
ประเสริ ฐ (2544: 107) กล่าวว่า “การสื่ อสารการตลาดก็คือ รู ปแบบของการสื่ อสารที่มี
การส่ งข่าวสาร คื อผ่านทางการสื่ อสารประเภทต่างๆ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ให้ผูร้ ั บ
ข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางที่ตอ้ งการPickton และ Broderick (2001: 3) ได้ให้
ความหมายของการสื่ อสารการตลาดไว้ว่าการสื่ อสารการตลาด คื อ การสื่ อสารที่
กระทํากับผูร้ ับสารเป้ าหมาย อันส่ งผลต่อการตลาดและการดําเนินธุ รกรรมของธุ รกิจ
โดยเกี่ยวพันถึงการจัดการเกี่ยวกับส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้ วางใจ
1. นิยามของความไว้ วางใจ
นิยามของคําว่า ความไว้วางใจ (Trust) มีนกั จิตวิทยา และนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ชอว์ (Shaw 1997,21-22) นิ ยามความหมายของความไว้วางใจไว้ว่า “ความ
ไว้ว างใจ หมายถึ ง ความเชื่ อ ในการกระทํา ของบุ ค คล ว่า จะสอดคล้อ งกับ ความ
คาดหวังในทางบวกของผูไ้ ว้วางใจ โดยเมื่อเรามีความไว้วางใจในบุคคลใด ๆ ก็ต้ งั
สมมติไว้วา่ บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมในทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเรา
ตลอดจนมี ค วามตั้ง ใจ และมี ค วามสามารถในการที่ จ ะปฏิ บ ัติ เพื่อให้บ รรลุ ค วาม
ต้องการของเราได้”
ดอยช์ (Deutsch 1962,quoted in Johnson and Johnson 1994,121) ให้
ความหมาย ความไว้วางใจไว้ ครอบคลุม 4 ประการ ดังนี้
1.) ความไว้วางใจอาจนําไปสู่ ผลลัพธ์ในทางที่เป็ นผลดี หรื อผลเสี ยต่อความ
ต้องการหรื อเป้ าหมาย ดังนั้น ในการไว้วางใจจึงมีความเสี่ ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง
2.) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะก่อให้เกิดผลดีหรื อผลเสี ย ขึ้นอยูก่ บั การกระทํา
ของผูท้ ี่เราให้ความไว้วางใจ
3.) หากผลลัพธ์ที่ได้รับเป็ นผลเสี ย หรื อออกมาในทางไม่ดี จะทําให้เสี ย
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ความรู้ สึก ต่อผูท้ ี่ เราให้ค วามไว้วางใจ ได้มากกว่าความรู้ สึ ก ดี ใ จในกรณี ที่ ผลลัพ ธ์
ออกมาในทางที่ดี
4.) มีความรู ้สึกมัน่ ใจว่า บุคคลที่เราให้ความไว้วางใจ จะมีพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีต่อเรา
การเลือกไว้วางใจ จึงเกี่ยวข้องกับการรับรู ้วา่ การเลือกนั้นอาจก่อให้เกิดผลดี
หรื อผลเสี ย ซึ่ งการที่จะเกิดผลในทางใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมของบุคคลที่เราให้
ความไว้วางใจเป็ นสําคัญ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ เลื อกซื้ อ
เครื่ องดื่ ม ชาเขียวอิ ชิตนั ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล กําหนด
ขนาดตัวอย่างได้ 400 รายและใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้ าหมายในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ระหว่างมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 เท่านั้น
สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t – test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400
คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 52.8 และเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 47.30 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 2534 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.00 ส่ วนใหญ่มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 29.0
ส่ วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10001-20000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 55.30
ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 59.80 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด คิดเป็ นร้อยละ 60.50
2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s)
จากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่า ราคา (price) มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00
8
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ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 2.80 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.32 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.63
ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 5.00 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.28 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 ผลิตภัณฑ์ (product) มีค่าสู งสุ ด
เท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 4.20 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.37 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.24 การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ด
เท่ากับ 5.80 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.45 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18
3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 4.80 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.40 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 ความภักดีต่อสิ นค้า มีค่าสู งสุ ด
เท่ากับ 9.80 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 2.20 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.58 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.83 การตระหนักรู ้ตราสิ นค้า มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 3.20
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.08 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.89
4 ผลการวิเคราะห์ ความไว้ วางใจของผู้บริโภคทีม่ ีต่อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิ
ตันในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่า ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ
10.00 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 3.80 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.85 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.81
6 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ
(3) อาชีพ (4) รายได้ (5) ระดับการศึกษาและ (6) สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติวเิ คราะห์ค่า t-test (independent t-test) ใน
กรณี ตวั แปรอิสระเพศ และใช้สถิติวเิ คราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระอื่น ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
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มีเฉพาะด้า นเพศเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ เพศที่ แตกต่างกัน
ส่ งผลต่ อ ความไว้ว างใจของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ เครื่ องดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ต ั น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix
หรื อ 4P’s) ประกอบด้วย ราคา (price), ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) , ผลิตภัณฑ์
(product), และการส่ งเสริ มการตลาด (promotion) มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สามารถนําค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
(marketing mix หรื อ 4P’s) ทั้ง 4 ตัวแปร มาเขี ย นเป็ นสมการเส้ นตรงแสดง
ความสัม พันธ์กบั ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่ มชาเขียวอิชิตนั ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
Y =
+ 0.643 (Promotion)

0.900+ 0.083 (Product) + (-0.440) (Price) + 0.544 (Place)

มีเฉพาะด้านราคาเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s) ราคามีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, ความจงรักกัก
ดี ต่อสิ นค้า และการจระหนักรู้ ในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ก ับความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
สามารถนําค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระด้านปัจจัยอื่นๆ ทั้ง 3 ตัวแปร มา
เขียนเป็ นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล เขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
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Y

=

1.298+ (-0.002) (Brand Image) + 0.253 (Brand Loyalty)
+ 0.576 (Brand Awareness)
เฉพาะด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ ปั จจัย
อื่ นๆ ภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความไว้ว างใจของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.900
0.632
0.083
0.059
-0.440
0.071
0.544
0.071
0.643
0.079

ปั จจัยส่วน
ประสม
การตลาด
(Constant)
Price
Place
Product
Promotion

t
1.423
1.423
-6.218
7.671
8.130

Sig
0.155
0.156
0.000
0.000
0.000

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.520
0.754
0.603
0.545

1.921
1.327
1.658
1.836

Coefficientsa

(Constant)
Brand Image
Brand Loyalty
Brand Awareness

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1.298
0.404
-0.002
0.050
0.253
0.044
0.576
0.043

t
3.217
-0.044
-5.820
13.475

Sig
0.001
0.965
0.000
0.000

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.852
0.453
0.443

1.173
2.208
2.258
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
Price
Place
Product
Promotion
สมมติฐานที่ 3
Brand Image
Brand Loyalty
Brand Awareness

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.035
0.930
0.902
0.576
0.792
0.552

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
MRA
MRA
MRA
MRA

0.156
0.000
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA

0.965
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่ มชาเขียวอิชิตนั ใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ มณฑล มี ป ระเด็ น สํ า คัญ ที่ ค วรนํา มาอภิ ป รายผล
ดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชี พ (4)
รายได้ (5) ระดับการศึกษา และ (6) สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความไว้วางใจ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)
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ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่ มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า
มีเฉพาะด้านเพศเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ เพศที่แตกต่างกัน
ส่ ง ผลต่ อ ความไว้ว างใจของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ เครื่ องดื่ ม ชาเขี ย วอิ ชิ ต ัน ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลแตกต่ า งกัน ซึ่ งมี ผ ลสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
พุทธชาติ บาลมงคล (2544) ได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อนํ้าผลไม้
พร้อมดื่ม 100% ของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษาในกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีการศึกษาจะทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีเชิงพรรณนา หาค่า ร้อยละ ความถี่ และเชิงปริ มาณด้วยการทดสอบสมมติฐาติดว้ ย
ค่า t-test , f-test ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิ ง ดื่ ม นํ้า ผลไม้พ ร้ อ มดื่ ม 100% มากกว่า เพศชายส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กดื่ ม ช่ ว งเย็น
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ในการตัดสิ นใจซื้ อกลุ่มอย่างส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อเองสถานที่ที่
กลุ่มตัวอย่างไปซื้ อมากที่ สุด คือ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต โดยมีความถี่ ในการซื้ อ 1 ครั้ งต่อ
สัปดาห์ขนาดกล่อง 1000 มล. และเจาะจงตราสิ นค้า ซึ่ งตราสิ นค้าที่ดื่มเป็ นประจํา คือ
ทิ ป โก้ โดยนํ้า ส้ ม เป็ นรสชาติ ที่ ช อบมากที่ สุ ด แรงจู ง ใจอันดับ แรกที่ ดื่ม คื อ อยาก
ทดลองโดยเหตุ ผ ลการดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ สํ า หรั บ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผู้บ ริ โ ภคให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด คื อ รสชาติ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและราคา
เหมาะสม ระดับสําคัญมาก คือ สะดวกในการบริ โภค หาซื้ อง่าย รู ปแบบและขนาด
บรรจภัณฑ์ การส่ งเสริ มการขายและการโฆษณา ตามลําดับ ส่ วนระดับความสําคัญ
น้อย คื อ คนอื่นแนะนํา ผลการทําสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ปัจจัยในการเลือกซื้ อด้านผลิตภัณฑ์และราคาแตกต่างกัน ปั จจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน
มีผลต่อปั จจัยในการเลือกซื้ อด้านส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s)
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (product), ราคา (price), ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) และ
การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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มีเฉพาะด้านราคาเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s) ราคามีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อเครื่ องดื่ มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ทั้ง
เนื่องจาก คุณตัน ภาสกรนที ผูส้ ร้างตราสิ นค้าชาเขียว “โออิชิ” จนถือส่ วนแบ่งตลาด
มากที่สุด ได้ลาออกจากเครื อโออิชิที่ตวั เองเป็ นผูก้ ่อตั้ง และหันมาออกชาเขียวสร้าง
ตราสิ นค้าใหม่ ในนาม “อิชิตนั กรี นที” เริ่ มวางขายในราคาขวดละ 16 บาท ถูกกว่า
ราคามาตรฐานของชาเขียว 20 บาทที่โออิชิเคยตั้งไว้จนตลาดยอมรับ โดยราคา 16
บาทของอิชิตนั เป็ นราคาเดี ยวไม่วา่ จะอยู่ในโมเดิร์นเทรดหรื อร้านสะดวกซื้ ออย่าง 7Eleven โดย ภาพลักษณ์ ของ “โออิชิ” ยังติดตัวกับ “ตัน ภาสกรนที” อยูต่ ลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาใช้ตวั เองเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้าแทบทุกอย่างที่เขามีส่วน
ร่ วมในช่วงหลังดังนั้น “อิชิตนั ” ถึ งแม้จะมีแบรนด์ดอ้ ยกว่าโออิชิ แต่ก็มีแบรนด์ของ
ตันไม่ดอ้ ยไปกว่ากัน แค่น้ ีก็น่าจะจูงใจผูบ้ ริ โภคที่เคยเป็ นลูกค้าของโออิชิเดิม ให้มา
ลองชิ ม “ชาเขียวยี่ห้อใหม่ของคุณตัน” ได้ไม่มากก็นอ้ ย แต่เพียงกลยุทธ์ดา้ นแบรนด์
อาจไม่เพียงพอต่ อการดึ งดูดผูบ้ ริ โภค ตันจึง ใช้ก ลยุท ธพื้นฐานของการตลาด ก็คื อ
Price หรื อการตั้งราคาให้ดึงดูดกว่าคู่แข่ง โดยเปิ ดราคาที่ 16 บาท ถูกกว่าโออิชิถึง 4
บาท แล้วกลยุทธ์ดา้ นราคาไม่ใช่เรื่ องใหม่ เพราะคู่แข่งของโออิชิหลายรายไม่ว่าจะ
เป็ นยูนิฟ เพียวริ คุ ต่างก็ต้ งั ราคาให้ถูกกว่าโออิชิเล็กน้อยเนื่องจากความเข้มแข็งของแบ
รนด์สู้ไม่ได้ ซึ่ งก็ไม่ประสบผลสําเร็ จมากนัก แต่กรณี ของ “อิชิตนั ” นั้นต่างออกไป
เพราะถือเป็ นแบรนด์พี่นอ้ งที่ไม่ดอ้ ยไปกว่ากันทําให้ ผูบ้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ซึ่ งมีผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรสุ ดา พ่วง
สมบัติ (2546) ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกบริ โภคเครื่ องดื่ ม
พร้ อมดื่ม (ready to drink beverage) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมมีความสําคัญอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดใน
ภาพรวมก็มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลางด้วยเช่นกัน โดยตลาดเครื่ องดื่มพร้อม
ดื่ ม มี ก ารแข่ ง ขัน สู ง มาก และยัง สามารถดื่ ม ได้ บ่ อ ยเนื่ อ งจากราคาไม่ แ พงเมื่ อ
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เปรี ยบเทียบกับเครื่ องแอลกอฮอล์ประเภทอื่น เน้นบริ โภคเพื่อความสนุ กสนานเฮฮา
นอกจากนั้นพบว่า imaged society เป็ นสื่ งที่ส่งผลให้เครื่ องดื่มประเภทนี้เป็ นที่นิยม
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จัย อื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ความ
จงรักภักดีตราสิ นค้า การตระหนักรู้ มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
มีเฉพาะด้า นภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่ าวคื อ
ปั จจัยอื่นๆ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
เครื่ องดื่ มชาเขี ยวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ทั้งเนื่ องจากสิ นค้า
ประเภทเครื่ องดื่ มชาเขียวที่มีหลายภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า เช่ น โออิชิ เพียวริ คุ มิเรอิ
และอิชิตนั เป็ นต้น จะสังเกตจากชื่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่นาํ เสนอมาข้างต้นนี้ อิชิตนั
เป็ นภาพลักษณ์ตราสิ นค้าหนึ่งที่พ่ งึ เข้าสู่ ตลาดโดยใช้หลักการทางด้าน ราคาที่แตกต่าง
สร้างกลุ่มลูกค้าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของใบชาเป็ นใบชาออแกนิคที่นาํ เข้าสู่ ตลาดเพื่อ
เจาะกลุ่ ม ผูร้ ั ก สุ ข ภาพ โดยให้ ร าคาที่ แ ตกต่ า งเป็ นราคาที่ อ ยู่ก่ ึ ง กลางของหลายๆ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ขายสิ นค้าประเภทชาเขียว อิชิตนั นําเสนอราคาที่ 16 บาท เป็ น
ราคาที่ไม่สูงมาก จากกลักการข้างต้นสามารถวิเคราะห์ตามหัวข้อได้ดงั นี้ คือ 1) มี
ผลผลิตที่ดี (Improved Productivity) วัตถุดิบที่ใช้ คือ ใบชาออแกนิคที่มีการควบคุม
คุณภาพปลอดจากสารพิษและมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บยอดใบชาเพื่อให้ได้
วัต ถุ ดิ บ ออกมาอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ระบวนการผลิ ต โดยใช้เ ครื่ อ งจัก รและ
เทคโนโลยีที่ ส ามรถควบคุ ม คุ ณภาพของการผลิ ตได้ 2) การตัดสิ นใจ (Improved
Decision Making) อิชิตนั มีการตัดสิ นใจในการเลือกลงทุนทําธุ รกิจชาเขียวที่มีการ
แข่งขันค่อนข้างสู งแต่ใช้รูปแบบของการแข่งขันที่เน้นหลักสร้ างความแตกต่างที่มี
คุณภาพดีในราคาที่ ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อได้ ถือว่าเป็ นการตัดสิ นใจเลื อกทําธุ รกิจชา
เขี ย วเพื่ อ เข้า สู่ ต ลาดที่ มี ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดค่ อ นข้า งสู ง 3) การจัด การข้อ มู ล
(Managing Information) อิชิตนั มีรูปแบบการนําเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีการเน้นหลักของใบชาออแกนิ ค เน้นภาพลักษณ์ของสิ นค้าให้มีความ
โดดเด่ น สร้ า งภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า ให้ลู ก ค้า สามารถจํา ชื่ อภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า
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ภายใต้ อิชิตนั เพื่อตอกยํ้าให้ลูกค้าสามารถจดจําในสิ นค้ามากกว่าคู่แข่งอย่างโออิชิ 4)
การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในด้านการบริ หารการเปลี่ยน อิชิ
ตันได้มีการให้พนักมีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการ คือ การให้พนักงานถือหุ ้นของ
บริ ษัท เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี แ รงจู ง ใจในการทํา งานให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเพื่ อ
ผลตอบแทนที่จะกลับมาสู่ ตนเองเสมือนการให้พนักงานร่ วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั 5) มี
นวัตกรรม มีวิธีคิดการให้บริ การลูกค้าแบบใหม่ (CRM) อิชิตนั ได้นาํ เสนอคุณค่าของ
ความแปลกใหม่ให้กบั ลูกค้าที่เปลี่ ยนจากยอดใบชาแบบเดิมเป็ นแบบใบชาออแกนิ ค
เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่มีผผู ้ ลิตใบชาใดได้ทาํ การขายนํ้าชาเขียวประเภทใบชาออแก
นิค 6) การจัดส่ งหรื อการผลิตแบบทันเวลา (JIT) ในด้านการจัดส่ งสิ นค้าของอิชิตนั
นั้น ได้ทาํ การส่ งไปยังทุกจังหวัดของประเทศไทยโดยมีทีมงานในการจัดส่ งสิ นค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไม่ให้มีการขาดตลาด เนื่ องจากในช่วงแรก
สิ นค้ายังมีส่วนแบ่งทางการตลาดแชร์ ในตลาดของชาเขียวน้อยไม่เป็ นที่รู้จกั ของลูกค้า
แต่เมื่อมีการทําตลาดแนะนําสิ นค้าให้กบั ลูกค้าส่ วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นความ
ต้องการก็ตอ้ งมีเพิ่มขึ้นดังนั้นการจัดส่ งสิ นค้าหรื อวัตถุดิบก็ตอ้ งมีการส่ งตรงต่อเวลา
เพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาดนั่นเอง 7) การบริ หารที่มีคุณภาพ (TQM) การบริ หาร
องค์กรของอิชิตนั ให้มีคุณภาพนั้น จากการกล่าวข้างต้น การบริ หารงานให้มีคุณภาพ
นั้นต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการทํางาน โดย
การบริ หารนั้นจะให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการถือหุ ้น ซึ่ งเป็ นแรงจูงใจอย่างหนึ่งใน
การปฏิบตั ิงานจะส่ งผลให้งานที่ออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้ง 7 ข้อเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในนามอิชิตนั เป็ นเหตุผลเกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
เครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ซึ่ งมีผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผุสสดี วัฒนเมธา (2546)
ทําการศึ กษาเรื่ องปั จจัย ด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มี ผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ มชา
เขี ย วของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้บ ริ โภคให้
ความสําคัญมากับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ชาเขียว เช่น มีประโยชน์ โดยผูบ้ ริ โภคมีความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วมาก ผูบ้ ริ โ ภคทราบข้อ มู ล ข่ า วสารทางสื่ อ
โทรทัศ น์ ผูบ้ ริ โ ภคดื่ ม ชาเขี ย ว 4 ครั้ งต่ อสั ป ดาห์ และบริ โภค 2 แก้วต่ อ ครั้ ง โดย
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ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลื อกแหล่ ง ผลิ ตเครื่ องดื่ ม ชาเขี ย วจากประเทศไทยผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญกับการบริ โภคตามอยย่า งสังคมน้อยที่ สุด สําหรับ ปั จจัย ส่ วนบุ คคลซึ่ ง
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน พบว่า มีพฤติกรรม
การบริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวส่ วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านประชากรศาสตร์ ที่เป็ นตัวแทนจําหน่าย ควรนํากลยุทธ์ทางการตลาด
มาปรั บปรุ งในการขยายฐานกลุ่ม ลู ก ค้า โดยให้มุ่ ง เน้นไปยัง บริ โภคทัว่ ไปด้วย ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคที่
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s) ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (product), ราคา (price), ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) และการส่ งเสริ ม
การตลาด (promotion) ผูป้ ระกอบการร้านขายยาในห้างสรรพสิ นค้า ควรใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดมาพัฒนาปรับปรุ งเพื่อให้ผบู ้ ริ โภค ดังนี้
2.1 ด้านผลิ ตภัณฑ์ (product) พัฒนาในด้า นผลิ ตภัณฑ์ให้มีค วามคุ ้มค่ า
ทางด้านใช้งานให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นทางเลือกทกให้เกิด
2.2 ราคา (price) ควรใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากําหนดราคายา ได้แก่ ควร
มีการออกแบบสอบถามในด้านระดับราคาที่ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อได้ เพราะเป็ นสิ่ ง
สําคัญที่ทาํ ให้ผจู ้ าํ หน่ายจะสามารถทําราคาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
2.3 ช่องทางการจําหน่าย (place) ปรับบรรยากาศภายในสถานที่จดั จําหน่าย
ให้ดูสะอาดและสวยงาม จัดวางสิ นค้าให้ง่ายต่อการเลือกซื้ อ สร้างความสะดวกสบาย
ในการเข้ามาใช้บริ การ ของผูบ้ ริ โภค
2.4 การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) โดยการทําส่ วนลดหรื อให้ของแถม
สําหรับการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เพื่อทําให้เกิ ดแรงจูงใจ ที่เพิ่มมากขึ้นในการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยต่ อไป
1. ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ที่อยู่
ในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่มีความหลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้
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ในการวางแผนด้านกลยุทธ์ และพัฒนาในด้านอื่นๆ ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มากขึ้น
2. ทําการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้สามารถนําข้อมูลมาพัฒนาในประชากรศาสตร์ และเข้าถึงตัวผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
3. ทําการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจที่
จะทําให้ติดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ที่มากขึ้น
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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมีเนียม
ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
Influence of Integrated Marketing Communication
To The Purchase Decision Of Condominium in Bangkok and Boundaries
ภัทท์ชนก ประตูแก้ว1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง2
__________________________________________
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่อ ปั จ จัย การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มใกล้ส ถานี
รถไฟฟ้ า เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิ เนี ย มใกล้ส ถานี รถไฟฟ้ า และเพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ปั จจัยอื่ นกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ า โดยทํา การศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และประมวลผลข้อมูลนั้นได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test, F-Test (ONE-way
ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis :
MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นกลุ่มอายุ
25-30 ปี มากที่สุด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/
พนักงานธนาคาร มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ส่ วนใหญ่มี
สถานภาพโสด โดยพบว่าการส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการขาย และภาพลักษณ์
............................................................................
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการVisionary Leaders
(Twilight Program) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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สิ นค้า เท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ผูว้ ิ จ ัย มี ข ้อ เสนอแนะให้ นํา ข้อ มู ล การวิจ ัย เป็ นแนวทางในการพัฒ นาการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่มาก
ขึ้น โดยศึกษาปั จจัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
คําสํ าคัญ : คอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ า, การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้
สถานีรถไฟฟ้ า
ABSTRACT
This research is Quantitative research. The Objective is to study the
difference of personal factors that affect the decisions to purchase condominiums
near BTS and MRT. To study the relationship between markets integration and the
decisions to purchase condominiums near BTS and MRT ,and to study the others
relationship factors related that influence the decision of consumers to purchase a
condominiums near BTS and MRT. By study from sample group in Bangkok and
Boundaries using 400 questionnaires as a tool to collect data and using t-test F-test
(ONE-way ANOVA) and multiple regression analysis for Hypothesis test at the
0.05 level of significance.
From the research, most of the sample group who done the
questionnaires are female at the age between twenty-five to thirty, bachelor degree,
private company, approximate income between 15,001-25,000 baht and single. Also
from the research, fine promotion, selling process and brand images are relating to
the decisions of purchasing condominium of consumers who lived in Bangkok and
boundaries.
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Researcher suggests that using this research as the guideline to improve
the decision level of purchasing condominium of people who lived in Bangkok and
boundaries. Also, the extension of this research can be done by study another
factors such as CRM management which can affect the purchasing decisions.
Keyword : Condominium, Decision of Purchase Condominium
1. บทนํา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ วน
ใหญ่แล้วความเจริ ญทางเศรษฐกิจมักกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองหรื อเมืองหลวงเท่านั้น
ทําให้ประชากรจากทุกสารทิศย้ายถิ่นฐานจากเขตชนบทเข้ามาอยูใ่ นเขตเมืองมากขึ้น
เขตเมื อ งจึ ง แออัด ไปด้ ว ยผู้ค นซึ่ งทวี จ ํา นวนมากขึ้ น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยการเพิ่มขึ้นของประชากร ที่เป็ นการเพิ่มของ
ประชากรนอกพื้นที่ก่อให้เกิดความต้องการที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่เนื่องจาก
ที่อยูอ่ าศัยแบบปกติ คือ ที่อยูอ่ าศัยในแนวราบในตัวเมืองมีนอ้ ยและราคาสู งมากทําให้
ประชาชนส่ วนใหญ่หันไปเลื อกที่อยู่อาศัยในรู ปแบบใหม่ คือ ที่อยู่อาศัยในแนวสู ง
และการเลือกที่อยูอ่ าศัยในรู ปแบบใหม่นบั วันจะยิง่ เพิ่มสู งขึ้น
ในปี 2551 จากรายงานเรื่ อง ผลสํารวจความต้องการที่อยู่อาศัย นโยบาย
กระตุ ้น เศรษฐกิ จ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย หลัง แรก (ศู น ย์ข ้อ มู ล
อสังหาริ มทรัพย์. ฝ่ ายวิจยั ตลาดอสังหาริ มทรัพย์, 2551: 2) ที่ทาํ การสํารวจความ
ต้องการที่อยูอ่ าศัยจากประชาชนที่เข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 18 เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2551 พบว่า ผูเ้ ข้าชมงานต้องการซื้ อคอนโดมิเนียมเป็ นบ้านหลังแรก
ร้อยละ 46 ซึ่ งมากกว่าบ้านเดี่ยวที่มีเพียงร้อยละ 17 ทําเลที่ต้ งั ที่ตอ้ งการซื้ อบ้านหลัง
แรกนั้นอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และพบว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงฉับพลัน มี
ความต้องการซื้ อคอนโดมิเนี ยมเพื่อเป็ นที่พกั อาศัยแห่ งที่ 2 ทั้งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการต่างหันมาลงทุนเปิ ดตัวคอนโดมิเนียมช่วงเดือนธันวาคมของปี
2554 สู งถึง 40,000 ล้านบาท (อ้างอิงจาก http://www.prachachat.net., 2554) และ
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โครงการคอนโดมิเนี ยมที่ถูกเปิ ดตัวออกมานั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากผูบ้ ริ โภค ทํา
ให้เกิดกระแสการเปิ ดโครงการคอนโดมิเนี ยมทําเลใกล้รถไฟฟ้ า 2 ระบบ เกิดขึ้น
มากมาย (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย:ออนไลน์)
ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ได้มีการแข่งขันกันสู ง ทําเลที่ต้ งั จึงเป็ นกล
ยุ ท ธ์ ที่ สํ า คัญ ในการพัฒ นาธุ ร กิ จ ด้ว ยเหตุ น้ ี ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ใ นปั จ จุ บ ัน จึ ง
จําเป็ นต้องคํานึงถึงการตอบสนองความสะดวกสบาย ความรวดเร็ วในการเดินทาง ทํา
ให้ปัจจุบนั โครงการต่างๆมักนิยมพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยเฉพาะทําเลในย่านธุ รกิจ
ใจกลางเมือง และตามเส้นทางรถไฟฟ้ า และรถไฟใต้ดินพาดผ่าน เนื่องจากเป็ นทําเลที่
ได้รับความนิยม โดยผูป้ ระกอบการมองว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ทาํ งานในย่านธุ รกิจ ยังคง
ต้อ งการที่ จ ะหาซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ใกล้ ที่ ท ํา งานตนเอง เพื่ อ ความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าในเขต กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และ
สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าที่
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่ประกอบด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การส่ ง เสริ มการตลาด และกระบวนการขาย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
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3. ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า และความ
ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
4. ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการศึกษาสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลเท่านั้น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ และ
ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
เท่านั้น ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
5. ประโยชน์ จากการวิจัย
1. ใช้เป็ นข้อมูลเชิ งวิชาการให้กบั ผูท้ ี่สนใจในธุ รกิจคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี
รถไฟฟ้ าสําหรับค้นคว้าใช้เป็ นเอกสารอ้างอิง
2. ใช้เป็ นแนวทางสําหรับผูป้ ระกอบการของธุ รกิจโครงการคอนโดมิเนี ยม
ใกล้สถานี รถไฟฟ้ า ในการนําผลวิจยั ไปพัฒนาและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเชิ ง
บูรณาการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการผูบ้ ริ โภค และเพื่อใช้เป็ นข้อมูลดูแนวโน้ม
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าของผูบ้ ริ โภค3- 3. ผู ้บ ริ โภค
รวมถึ งบุ คคลทัว่ ไปสามารถใช้ข ้อมูล เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนียมในอนาคต
6. นิยามศัพท์
1. คอนโดมิเนี ยม อาคารที่บุคคลสามารแยกการก่อกรรมสิ ทธิ์ ออกได้เป็ น
ส่ วนๆ ซึ่ งประกอบด้วย กรรมสิ ทธิ ในทรัพย์สินส่ วนบุคคล ได้เเก่ ห้องชุ ด สิ่ งปลูก
สร้างหรื อที่ดินที่จดั ไว้ให้ผเู ้ ป็ น
2. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ หมายถึง ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการขายเท่านั้น
3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หมายถึง เป็ นการเสนอข่าวสารการขาย หรื อ
แจ้ง ข่ า วสารให้ บุ ค คลที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายทราบเกี่ ย วกับ สิ น ค้า บริ ก าร หรื อ
แนวความคิด
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4. การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการ
ขาย ซึ่ งประกอบด้วย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ
เอกสารแนะนํา เช่ น ใบปลิ ว แผ่นพับ อธิ บายรายละเอียดโครงการชัดเจน และ
โปรโมชัน่ พิเศษ เช่น ของแถม/ส่ วนลด
5. กระบวนการขาย หมายถึง ระยะเวลาในการให้บริ การทั้งก่อนขายและหลัง
ขาย ระยะเวลาในการส่ งมอบ และบริ การหลังการขาย
6. ภาพลักษณ์สินค้า หมายถึง ชื่ อเสี ยง ความน่าเชื่อถือ ความมัน่ คงทางฐานะ
การเงิน มีตราบริ ษทั ปรากฎอยู่ในสื่ อต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ มีความประทับในในการ
ให้ บ ริ การ การมี ส่ วนร่ วมในการช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาสั ง คมของโครงการ
คอนโดมิเนียม มีความซื่ อสัตย์ในการให้บริ การ
7. ความภักดี ต่อสิ นค้า หมายถึง ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อการซื้ อโครงการ
คอนโดมิเนี ยม ไม่วา่ จะเกิดจากความเชื่ อมัน่ การนึกถึง และหรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค และ
เกิดการซื้ อซํ้าต่อเนื่องตลอดมา
8. ความไว้วางใจ หมายถึ ง การที่ผบู้ ริ โภคมีความเชื่ อถือหรื อไว้วางใจต่อ
โครงการคอนโดมิเนียม จนเกิดการซื้ ออย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
9. การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวม มีเหตุผล
ในการซื้อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
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7. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยตัด้วาแปรตาม
นประชากรศาสตร์
- เพศ
- อาชีพ
- อายุ
- รายได้
- การศึกษา - สถานภาพ

ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ
- โฆษณาประชาสัมพันธ์
- การส่งเสริมการตลาด
- กระบวนการขาย

การตัดสินใจซือ้ คอนโดมี
เนียมใกล้ สถานีรถไฟฟ้าใน
เขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล

ปั จจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณ์สินค้ า
- ความภักดีตอ่ สินค้ า
- ความไว้ วางใจ
ภาพที่1 กรอบแนวคิดการวิจยั
8. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ (Decision Theory)
ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์( 2540 ) ทฤษฎีการตัดสิ นใจ เป็ นวิธีการเชิงระบบและ
เชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ศึกษาการตัดสิ นใจ ดังนี้
วิธีการเชิงระบบคือ มีปัจจัย (Input) มีกระบวนการ (Process) และ ผลลัพธ์
(output)
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วิธีการเชิงวิเคราะห์ คือ การใช้เหตุผล (logic) พิจารณาตัวแปรทุกตัวที่หาได้
หรื อข้อมูลที่มีอยูพ่ ิจารณาทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยใช้เครื่ องมือหรื อเทคนิคเชิง
ปริ มาณ
ขั้นตอนในทฤษฎีการตัดสิ นใจ (กระบวนการตัดสิ นใจ)
1. กําหนดปั ญหาให้ชดั เจน
2. จําแนกทางเลือกที่เป็ นไปได้
3. ในแต่ละทางเลือกชี้ผลลัพธ์ที่ได้
4. แสดงผลได้ - ผลเสี ย ในแต่ละส่ วนผสมของทางเลือกรวมทั้งผลได้ -ผลเสี ย
ของผลลัพธ์
5. เลือกเทคนิคการตัดสิ นใจเชิงคณิ ตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ งที่เหมาะสมมา
ใช้
6. นําเทคนิคมาใช้ และทําการตัดสิ นใจ
รู ปแบบของการตัดสิ นใจ
แบบที่ 1 การตัดสิ นใจภายใต้ความแน่นอน คือ สภาวการณ์ผตู้ ดั สิ นใจทราบ
ผลที่แน่นอนของทุก ๆ ทางเลือก ผูต้ ดั สิ นใจจะเลือกทางเลือกที่ให้ผลได้สูงสุ ด และผูม้ ี
สภาวการณ์เดียว อาจมีหลายทางเลือกสามารถตัดสิ นใจได้โดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
แบบที่ 2 การตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยง คือ ผูต้ ดั สิ นใจทราบโอกาสของ
เหตุการณ์ที่จะเกิ ดขึ้น (ทราบความน่าจะเป็ นของการเกิด ขึ้นของผลลัพธ์) ใช้วิธีการ
ตัดสิ นใจโดยการหาค่าคาดหวังของผลตอบแทน (Expected Value of the pay off)
(ตําราภาษาอังกฤษบางเล่มจะใช้ Expected Monetary Value : EMV)
แบบที่ 3 การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน คือ ตัดสิ นใจไม่ทราบความ
น่าจะเป็ นของผลลัพธ์ต่าง ๆ
Philip Kotler.1997:192-199(อ้างถึงในเอมอร วงษ์ศิริ, 2546) กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (The Consumer Perchase Decision Process) มีลาํ ดับ
ขั้น ตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ ง ขั้นตอนเหล่ า นี้ มี ป ระโยชน์ สํา หรั บ ผูว้ างแผนการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยทัว่ ไปประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
1. การมองเห็นปั ญหา
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2. การแสวงหาภายใน คือ การตัดสิ นใจซื้ อ และการหยุดตัดสิ นใจซื้ อ
3. การแสวงหาภายนอก คือ การหาข้อมูลจากาการโฆษณา การไปณ.จุดขาย
การโทรศัพท์ การขอพบพนักงานขาย การไต่ถามจากผูเ้ คยใช้สินค้า การหา
ข้อมูลโดยวิธีอื่น
4. การประเมินทางเลือก คือการจับคู่ระหว่างมาตรการในการเลือกซื้ อ กับ
จุดเด่นของสิ นค้า
5. การตัดสิ นใจซื้ อ คือ การสร้างความแตกต่าง ลดอัตราเสี่ ยงในความรู ้สึกของ
ผูบ้ ริ โภค การสร้างสิ่ งล่อใจ
6. ทัศนคติหลังซื้อ
แนวคิดด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
สุ นีย ์ เจษฎาวรางกูล และคณะ (2553) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริ ษทั วังทองกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยปั จจัยส่ วนบุคคล
คือ ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเทาวน์
เฮ้าส์ในโครงการบริ ษทั วังทองกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่ วนเพศ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริ ษทั
วังทองกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ(2541 )(อ้างถึงใน สรวีย ์ วิศวชัยวัฒน, 2554) ให้
แนวคิดไว้วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคล(Personal Factors) ดังนี้ 1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกัน
จะมีความต้องการผลิ ตภัณฑ์ต่างกัน 2) วงจรชี วิตครอบครัว (Family Life Cycle
Stage) ในลัก ษณะของการมี ค รอบครั ว ของบุค คล ทําให้เกิ ดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน 3) อาชี พ (Occupation) อาชีพของแต่
ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจํา เป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน 4)
โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) เช่น รายได้ส่วนบุคคล ใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแบ่งส่ วนแบ่งตลาดและการกาหนดตลาดเป้ าหมาย 5) การศึกษา (Education) ผู้
ที่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า
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แนวคิดด้ านปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
เสรี วงษ์มณฑา( 2547) การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการจะใช้ทุกรู ปแบบ
ของการติดต่อสื่ อสารที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนั้นหรื อเป็ นสิ่ งที่ผบู้ ริ โภคเปิ ดรับ
การโฆษณา (Advertising) หมายถึ ง การใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ นิตยสารและสื่ อเฉพาะกิจ ได้แก่ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง โบรชัวร์
แผ่นพับ โปสเตอร์ การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การติดต่อสื่ อสารของ
องค์การกับกลุ่มต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นผูข้ ายปั จจัยการผลิต ผูถ้ ือหุ ้นหรื อลูกค้า โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อสร้ า งทัศ นคติ ความเชื่ อ และภาพลัก ษณ์ ที่ ดีต่อองค์การหรื อ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็ นการให้ความรู ้ หรื อแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การ
ส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) เป็ นเครื่ องมือระยะสั้น เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อ
หรื อขายผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นสิ่ งที่จูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุน้ หน่วยงานขาย การขาย
โดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง รู ปแบบการติดต่อสื่ อสารจากผูส้ ่ งสาร
ไปยังผูร้ ับข่าวสารโดยตรง การขายโดยพนักงานขายถือเป็ นสื่ อที่สาคัญมาก
ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา (2544) การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการหรื อแบบครบ
วงจร หมายถึง การใช้กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดหลายรู ปแบบให้กลมกลืน ได้แก่
การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย
การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษไปในประเด็นเดียวกันเพื่อความชัดเจนตรงกัน
และส่ งผลกระทบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
แนวคิดด้ านปัจจัยอืน่ ๆ
แจ๊กดิช เชชและแอนดรู โซเบล (2004 : 286)( อ้างถึงใน จุไรลักษณ์ จันทสี ,
2553) กล่ าวว่าความภักดี หมายถึ ง การสวามิภกั ดิ ต่อลูกค้าและยกให้ความต้องการ
หรื อผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน และช่วยเสริ มให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจในสิ่ ง
นั้น เมื่ อไว้วางใจเชื่ อถื อมากก็จะใช้บริ การถึ งขั้นอันนําไปสู่ ความผูกพันและความ
จงรักภักดีในการใช้บริ การต่อไป
พจน์ใจ ชาญสุ ขกิ จ (2548) กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีจะช่วย
สร้างความน่าเชื่อถือ ความเลื่อมใส ศรัทธา การดึงดูดความสนใจต่อลูกค้าที่ตอ้ งกาเข้า
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มาใช้สินค้า และบริ การมากขึ้น ซึ่ งองค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย
ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หาร ภาพลักษณ์ของพนักงาน ภาพลักษณ์ของสิ นค้า และบริ การ
ภาพลักษณ์ของวิธีการดาเนิ นงาน ภาพลักษณ์ของบรรยากาศขององค์กร ภาพลักษณ์
ของเครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์ในสานักงาน ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์กร
และภาพลักษณ์ทางด้านสังคม
Geok Theng Lau (Geok Theng Lau, 1999) กล่าวว่า นักการตลาดมีความ
สนใจในแนวคิด ด้านความจงรักภักดีเพราะความ จงรักภักดี ในตราสิ นค้าเป็ นตัววัด
ในการดึงดูดลูกค้ามาใช้บริ การ และตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่สร้างประโยชน์ให้บริ ษทั การ
ซื้ อซ้า และบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
Niklas Luhmann (Luhmann, 1998) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็ นคาตอบของ
ความเสี่ ยงของปั ญหาเฉพาะเรื่ อง (Solution for Specific Problems of Risk) โดยที่
ความไว้วางใจจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ณ ที่น้ นั มีความคุ น้ เคยประกอบอยูด่ ว้ ย ความ
ไว้วางใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากที่น้ นั ไม่มีความคุน้ เคยเกิดขึ้น แต่ความคุน้ เคยอาจ
เกิดขึ้นได้แม้วา่ ณ ที่น้ นั จะปราศจากความไว้วางใจก็ตาม
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กิ ตติ พงศ์ วงศ์ฟู (2541) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความต้องการซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมใน จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนียมส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย อยูใ่ นวัยทํางานอายุ ระหว่าง 21-40 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว การศึกษา
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าประกอบอาชี พเป็ นลูกจ้าง หรื อพนักงานบริ ษทั เอกชน มี
ภูมิลาํ เนาเดิมอยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่และยังไม่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง และผูซ้ ้ื อมี
ระดับรายได้ระดับตํ่าถึงปานกลาง พิจารณาถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มี
เงื่ อนไขการผ่อนชําระเงิ นที่น่าสนใจ อยู่ใกล้ที่ทาํ งาน มีความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน
ถนอม อังคณะวัฒนา (2533) ศึกษาเรื่ องปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่อยูอ่ าศัย
แบบอาคารชุ ดพักอาศัยของผูม้ ีรายได้สูงในเขตชั้นในของกรุ งเทพมหานครในการ
ตัดสิ นใจเลื อกที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุ ดพัก อาศัย พบว่า ได้เรี ยงลําดับความสําคัญ 5
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ลําดับแรก คือ ทําเลที่ต้ งั ราคาของห้องชุด แหล่งอุปโภคที่จาํ เป็ น ระยะเวลาในการ
เดินทาง ระยะทางไปยังที่ทาํ งาน
เอมอร วงษ์ ศิ ริ (2546) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ย มเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครหลัง วิ ก ฤต
เศรษฐกิจ ผลงานวิจยั พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ประชากรเลือปั จจัยด้านนี้ อยู่
ในระดั บ มากทุ ก รายการ ซึ่ งสอดคล้ อ งกัก ารส่ ง เสริ มการตลาด ซึ่ งเป็ นการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ระหว่า ง ผู้ข าย และผู้ซ้ื อ เพื่ อ งสร้ า งทัศ นคติ และ
พฤติ กรรมการซื้ อ วัตถุ ประสงค์ข องการสื่ อสาร เพื่อแจ้งข่าวสารจูง ใจ โดยใช้การ
โฆษณา ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ สิ่ งตีพิมพ์ แผ่นป้ าย เป็ นต้น ใช้บุคคลทําหน้าที่ติดต่อการ
ขาย สร้างกิจกรรมกระตุน้ การซื้ อ เช่น ลด แลก แจก แถม และการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างภาพพจน์และทัศนคติขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
หนึ่งฤทัย เนาว์คาํ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการและปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า เรื่ องการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้าน แต่การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และ
การตลาดทางตรงไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม มีปัจจัยทาง
การตลาดในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ประชากรกลุ่มนี้ จดั เป็ นประชากร
ประเภทนับได้ ( Finite Population ) ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ป Taro Yamane โดย
ให้มีความคลาดเคลื่ อนจากการสุ่ มร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาด
ตัวอย่างจํานวน 385 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400ชุด
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วิ ธี ก ารสุ่ มตัว อย่ า งในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ใช้ ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งแบบสะดวก
(Convenience sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่สนใจซื้ อคอนโดมิเนียม
ใกล้สถานี รถไฟฟ้ า ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ที่มีความเต็มใจและ
สามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได้ จนครบตามจํานวนที่กาํ หนดไว้
12. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิ จ ัย สามารถสรุ ป ผลการวิจ ัย ครั้ งนี้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 65.3 อยูใ่ นกลุ่มอายุ 25-30 ปี ร้อยละ
45.8 มากที่ สุ ด จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 68.8 มี อ าชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคารร้อยละ 51 มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 –
20,000 บาท ร้อยละ 39.8 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อยละ 85.5
การทดสอบสมมติฐานที่1 จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ไม่มีความ
แตกต่างกันที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
การทดสอบสมมติฐานที่2 จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ
มีเฉพาะการส่ งเสริ มการตลาด และกระบวนการขายเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.025 และ 0.000 ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐานที่3 จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยอื่นๆ เฉพาะภาพลักษณ์
สิ นค้าเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสํ าคัญ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.950
อายุ
F-Test
0.119
อาชีพ
F-Test
0.967
รายได้
F-Test
0.055
การศึกษา
F-Test
2.49
สถานภาพ
F-Test
0.161
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
โฆษณา
MRA
0.571
ประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการตลาด
MRA
0.025
กระบวนการขาย
MRA
0.000
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า
MRA
0.000
ความภักดีต่อสิ นค้า
MRA
0.365
ความไว้วางใจ
MRA
0.423

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

13. อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีความแตกต่างกันที่จะ
ส่ ง ผลต่อการตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มใกล้ส ถานี รถไฟฟ้ าในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ธิวดี สุ ขโหมด (2555) ศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมมื อสอง
ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพฯ พบว่า เมื่อทําการเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
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คอนโดมิเนี ยมมือสองของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพฯไม่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน
พบว่าสถานภาพ และระดับรายได้ สอดคล้องในทิศทางตรงข้ามกัน ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มมื อสองของผูอ้ ยู่อาศัย ในเขตกรุ ง เทพฯที่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 จากการวิจยั พบว่า การส่ งเสริ มการตลาด และกระบวนการ
ขายเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าใน
เขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล อย่า งมี นัย สํา คัญทางด้า นสถิ ติที่ 0.025 และ 0.000
ตามลํา ดับ เรื่ องการส่ ง เสริ ม การตลาดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัช รั ช เย็นบํา รุ ง
(2546) ศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อการซื้ อห้องชุ ดพักอาศัย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลของผูบ้ ริ โภค: กรณี ศึกษาห้องชุดพักอาศัยในครอบครองของ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) จากการวิจยั พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่
ส่ งผลต่อการซื้ อ ได้แก่ เงื่ อนไขดอกเบี้ยตํ่า ระยะเวลาในการผ่อนที่นาน ไม่ตอ้ ง
จ่ายเงิ นดาวน์หรื อจ่ายเล็กน้อย และการให้สิ้นเชื่ อในสัดส่ วนที่สูง มีอิธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุ ด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนเรื่ องกระบวนการ
ขายสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บัวทิพย์ พรหมศร (2551) ศึกษากลยุทธ์การตลาดธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ในเขตกรุ งเทพฯ พบว่า ในกระบวนการขายนั้น พนักงานขายที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจะมีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จขององค์กร ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ของผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการบริ การก่ อนและหลังการขาย โดยพนักงานขาย
ต้องให้ความสําคัญกับลูกค้าทุกราย สามารถอธิ บายรายละเอียดให้เข้าใจง่าย น่าเชื่ อถือ
และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
สมมติ ฐานที่ 3 จากการวิจยั พบว่า มี เฉพาะภาพลักษณ์ สิ นค้า เท่า นั้น ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางด้านสถิติที่ 0.000 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กาญจนา พินนอก (2551) ได้ศึกษาปั จจัยผลิตภัณฑ์และเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาด
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ คอนโดมิเนี ยม ระดับ C+ (LUMPINI CONDO TOWN)
ของ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ พบว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ดา้ นตราสิ นค้า และ
ภาพลักษณ์ สินค้ามีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อ ในด้านอนาคตจะ
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แนะนําคนรู ้จกั ซื้อคอนโดมิเนียมระดับ C+ ของ บมจ.LPN ด้านชื่อเสี ยงของ LPN เป็ น
ที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย,ความน่ าเชื่ อถือเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน,ความโดดเด่นเรื่ องชุมชน
น่าอยู่ มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมซื้ อคอนโดมิเนียม
14. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมีเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ ปฏิบัติจริง
1. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโครงการคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ า ควรให้
ความสําคัญในการศึกษา ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ เรื่ องการส่ งเสริ มการตลาด
และกระบวนการขาย เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
2. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโครงการคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าควรให้
ความสํ า คัญ ในการศึ ก ษา ปั จ จัย อื่ น ๆ เรื่ อ งภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
โครงการคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าเพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่เพิ่ม
มากขึ้น
3. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโครงการคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าควรให้
ความสําคัญ เรื่ องการส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการขาย และภาพลักษณ์ สินค้า เป็ น
กรณี พิเศษ เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพือ่ ใช้ ต่อ
1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเข้าถึงผูใ้ ช้บริ โภคมากที่สุด ในการทําวิจยั
ครั้งต่อไปการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างควรจะมีการทําสํารวจให้ครอบคลุม
ในทุกเขตที่มีโครงการสถานีรถไฟฟ้ า
2. จากการศึกษาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ และปั จจัย
อื่นๆ สามารถทํานายการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ได้ร้อยละ 57.9 ดังนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปั จจัยการ
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บริ หารลูกค้าสัมพันธ์ เป็ นต้น ที่สามารถส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้
สถานีรถไฟฟ้ าได้อีก ร้อยละ 42.1
3. ควรศึกษาลักษณะข้อมูลเชิ งลึกมากขึ้นเพื่อจะได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียด
และมีคุณภาพขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ หรื อใช้เวลาในการคุยกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
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กระบวนการการตัดสิ นใจซื้อ แท็ปเล็ต เพือ่ การศึกษาของมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(DECISIONAL PROCESS OF PURCHASING TABLETS FOR UNIVERSITIES
MASTER IN BANGKOK FOR EDUCATION
FOR UNIVERSITIES IN BANGKOK)
ศุภกร แสงมณี 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ดงั นี้ 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบประสมประสานกับ
การตัดสิ นใจในการซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยอื่นๆ กับการตัดสิ นใจในการซื้ อ Tablet เพื่อการศึกษา เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ใน
การวางแผนปรับปรุ งการดําเนิ นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา ของ
นักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ทําการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมด 400 โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูล โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาอธิ บายค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และมี ก ารทดสอบสมมติ ฐ าน สถิ ติ เ ชิ ง อ้า งอิ ง โดยใช้ ANOVA และ Multiple
Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F- test ค่า Sig สัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ (R)
สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการ

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลจากการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้พบว่า
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนเท่านั้น ที่มีความแตกต่างๆกันต่อกระบวนการตัดสิ นในซื้ อ แท็บเล็ตเ พื่อการ
ศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า มี ด้านโฆษณา ด้าน
พนักงานขาย ด้านส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการตัดสิ นในซื้ อ แท็บ
เล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัย อื่ นๆ พบว่า มี เพีย ง ด้านความภัก ดี ต่อสิ นค้า มีค วามสัม พันธ์ ก ับ
กระบวนการตัดสิ น ในซื้ อ แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําสํ าคัญ: แท็ปเล็ต

ABSTRACT
Objectives 1.To study the different types of personal factors that affect
decision to buy a tablet for education 2 to study the relationship between marketing
communications, integrated or mingle with the decision of buying a tablet for
education. 3. to study the relationship between other factors. With the decision of
buying a Tablet for Education To use the results to improve the process of planning
to buy a tablet for education .Master's students of the University in Bangkok.
Samples by using a sample population of 400 research using questionnaires as the
data collection tool. Using descriptive statistics as frequency (Frequency) average
(Mean) Percentage (Percentage) and standard deviation (Standard Deviation), and
hypothesis testing. According to statistics using ANOVA and Multiple Regression
Analysis for the T-test F-test for correlation coefficient Sig (R) coefficient of
determination (R2) and the measurement error distribution to analyze the
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relationship between variables. A significance level of 0.05 was found were as
follows.
1. Factor demographic factors, marital status, occupation, and found that
the average income per month. With the different decision process in buying a
Tablet To further the education of students of the University of Arts in Bangkok.
2. Factors integrated marketing mix that is the advertising sales staff. The
promotion. Correlated with the decision to buy a tablet for the education of students
of the University of Arts in Bangkok.
3. Factors found to have the loyalty programs. Correlated with the decision
to buy a tablet fothe education of students of the University of Arts in Bangkok.
KEY WORDS: TABLETS
บทนํา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว รวมไปถึงแท็บเล็ต ซึ่ งมี
การพัฒนาในแง่ของรู ปแบบและการใช้งานให้หลากหลายและสะดวกสบายมากขึ้น
แท็ บ เล็ ต จึ ง เข้า มามี บ ทบาทมากในชี วิต ประจํา วัน ของเรา ไม่ ว่า จะเป็ นทางด้า น
การศึกษา ความบันเทิง งานธุ รกิจ งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุ ข
งานคมนาคมและสื่ อสาร งานวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม สถาปนิ ก และวิศ วกร
สามารถใช้แท็บเล็ตในการศึกษา หรื อ การเรี ยนรู้ต่างๆ แท็บเล็ตจะสามารถทําให้งาน
เหล่ า นี้ มี ค วามรวดเร็ วขึ้ นไม่ ว่า จะเป็ นในเรื่ อ งของการคํา นวณ การติ ด ต่ อ สื่ อสาร
ระหว่างองค์ก รแท็ลเล็ตได้ รั บ ความนิ ย มอย่า งมากในปั จจุ บนั และมีแนวโน้มที่ จะ
เติบโตขึ้นเรื่ อยๆอีกด้วยทั้งนี้ เนื่ องจาก แท็บเล็ต มีขนาดกะทัดรัด ผูใ้ ช้สามารถพกพา
ไปใช้งานได้ทุกที่ ประกอบกับในปั จจุบนั เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตไร้สายสามารถใช้ได้
ทัว่ ไป ทําให้ผใู ้ ช้สามารถเปิ ดใช้อินเตอร์ เน็ตได้ทุกที่ ในปั จจุบนั แท็บเล็ต เป็ นที่นิยม
เป็ นอย่างมากและในอนาคตขาดว่าตลาด แท็บเล็ตจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะ
กับผูใ้ ช้งานในกลุ่มนักศึกษาและคนทํางาน
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ในส่ วนของนักศึ กษาก็เข้ามามี บทบาทมากในการค้นคว้าข้อมูล รวมไปถึ ง
การทําวิจยั ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอีกด้วยเช่นกันดังนั้นการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บ
เล็ต จึงเป็ นทางออกทางหนึ่ งของนักศึกษาในปั จจุบนั โดยเฉพาะนักศึกษามหาบัณฑิต
ตลาดของแท็บแล็ตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องผูผ้ ลิตต่างผลิตแท็บเล็ตออกมาแข่งขัน
กันมาก เนื่ องจากความต้องการใช้แท็บเล็ตของผูบ้ ริ โภคที่มีมากขึ้น ส่ งผลให้ตลาด
แท็บเล็ตมีการแข่งขันกันอย่างมาก อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้แท็บเล็ต
ยังมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานสู งขึ้นไม่ว่าจะเป็ นในด้านของระยะเวลาการใช้งาน
ความสามารถในการพกพาไปยังที่ต่าง ๆ ฟังก์ชน่ั การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ใน
ตลาดจึงมีเครื่ องหลายแบบให้เลือกใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
แตกต่างกันไปแท็บเล็ตนั้นยังถูกแบ่งออกเป็ นหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับการใช้
งาน เนื่ องจากสื่ อประเภทคอมพิวเตอร์ พกพาหรื อแท็บเล็ต ( Tablet PC ) เป็ น
สื่ อการศึกษาที่กาํ ลังเป็ นประเด็นสําคัญต่อการปรับใช้ในวงการศึกษาและการเรี ยนรู้
ของไทยเราในปั จจุบนั การใช้สื่อเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการเรี ยนรู้ประเภท Tablet
สําหรับนักศึกษานั้นเป็ นประเด็นที่สําคัญยิง่ ที่ตอ้ งมีการสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นใน
ทุกๆด้านเพื่อรองรับการเรี ยนรู ้จากสื่ อดังกล่าว จึงต้องมีการสร้างความพร้อมให้บงั เกิด
ขึ้นเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าสู งสุ ดต่อการใช้นนั่ เอง
การสร้ างความพร้ อมทั้ง ความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างระบบการใช้น้ ัน
ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู ้ให้เกิดขึ้นจากการวิจยั ( Research ) นัน่ เองในบทความ
นี้ จะเป็ นการนํา เสนอสาระบทสรุ ปสําคัญที่ เกิ ดจากการวิจยั ทั้ง เพื่อสร้ างเป็ นเกร็ ด
แนวคิดหรื อความรู ้ที่น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อพัฒนาต่อยอด
เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับการศึกษาของนักศึกษาในบ้านเราจากผลของ
การใช้สื่อแท็บเล็ต ( Tablet ) ได้ต่อไปอย่างเหมาะสมกับบริ บทของและ สามารถนํา
ผลการวิจยั ไปสร้ า งองค์ค วามรู ้ ส นองต่อยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งระบบการวิจยั ที่ พึ ง
ประสงค์ เบื้องต้น
ดั ง นั้ นการตั ด สิ นใจซื้ อแท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษานั้ นควรพิ จ ารณาถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องไม่วา่ จะเป็ น หน้าที่การใช้งาน หรื ออุปกรณ์ประกอบ
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ต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละคนก็จะให้ความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละส่ วนที่แตกต่าง
กันผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะทําการศึกษากระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต
เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิตในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่
นักศึกษาใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ แท็บเล็ต มาใช้และนักศึกษามีลกั ษณะวิธีการใช้
อย่างไร

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งกัน ของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจในการซื้ อแท็บเล็ต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การหรื อแบบประสมประสานกับการตัดสิ นใจในการซื้ อ แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
3. เพื่อศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่า งปั จจัยอื่นๆ กับ การตัดสิ นใจในการซื้ อ
Tablet เพื่อการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย

1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชี พ, รายได้, สถานภาพ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อTablet ที่แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ส่ วนประสมการตลาดที่ ป ระกอบด้ว ย Advertising,Personal

Selling,Sales Promotion, Publicity , Direct Marketingมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจในการซื้ อTablet
3.ปั จจัยอื่ นๆ ที่ ประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจในการซื้ อTablet
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ - อายุ - อาชีพ
- รายได้ - สถานศึกษา
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด

-ด้านโฆษณา
-ด้านพนักงานขาย
-การส่ งเสริ มการขาย
-การประชาสัมพันธ์
-การตลาดทางตรง

การตัดสิ นใจในการ
ซื้ อTablet

ปัจจัยอืน่ ๆ

-ภาพลักษณ์สินค้า
-ความภักดีต่อสิ นค้า
-ความไว้วางใจ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษานําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ที่เกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วน
ประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อTabletเพื่อการศึก ษา มา
กําหนดแนวทางในการวางแผนการซื้ อTablet
2.สามารถนํามาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ Tablet เพื่อการศึกษาได้
3.เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการปรับโครงสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และหา
แนวทางการส่ งเสริ มการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
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แนวคิด

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการศึ ก ษากระบวนการการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ แท็ ป เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของมหาบัณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่
สุ วมิ ล แม้นจริ ง (2546) กล่าวว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
IMCหมายถึงการผสมผสานเครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการติดต่อสื่ อสารสู งที่สุดเป็ นการผสมผสานที่ก่อให้เกิ ด
แรงเสริ มกันซึ่ งหมายความว่าการได้ผลลัพธ์แบบผลรวมที่มากกว่าผลรวมของแต่ละ
เครื่ องมือที่นาํ มารวมกันซึ่ งจะต้องประกอบด้วยลักษณะสําคัญ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547) กล่าวว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบประสม
ประสานIMCหมายถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ องมื อ การส่ ง เสริ มการตลาดอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายโดยไม่เจาะจงว่าจะต้องใช้เครื่ องมือใด
แนวทางที่สาํ คัญของการสื่ อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
ปณิ ศา ลัญชานนท์ (2548) กล่าวว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
IMCเป็ นการประสมประสานเครื่ องมื อ การสื่ อสารการตลาดหลายๆเครื่ อ งมื อเข้า
ด้วยกันอย่างเหมาะสมเพื่อส่ งมอบข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และองค์กรที่ชดั เจนและ
สอดคล้องกันเพื่อให้การสื่ อสารนั้นเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
คอทเลอและเลน (Kotler& Lane, 2009) กล่าวว่าการสื่ อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ IMC คื อการวางแผนสื่ อสารทางการตลาดที่เพิ่มมูลค่าของแผน
โดยรวมการประเมินกลยุทธ์การสื่ อสารต่างๆ ทีละกลยุทธ์เช่นการโฆษณาทัว่ ไปการ
ตอบสนองโดยตรงการส่ งเสริ มการขายการสัมพันธ์มวลชนแล้วรวมกลยุทธ์เหล่านี้
เพื่อให้เกิ ดความสอดคล้องกันและเกิ ดผลอย่างสู งสุ ดเพื่อให้เกิ ดการผสมผสานกัน
อย่างกลมกลื นของข้อความการที่ บริ ษทั ที่จะก้าวไปสู่ การสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ IMC จะต้องพิจารณาการรับรู้อย่างสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคทั้ง 360 องศาจาก
ช่ อ งทางที่ แ ตกต่ า งเพื่ อ ให้ ก ารสื่ อสารส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โภคใน
ชีวิตประจําวันผูว้ ิจยั สรุ ปว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC คือการใช้
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การสื่ อสารทางการตลาดหลายๆด้านเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและส่ งเสริ มกันส่ งผล
ให้เกิดความรับรู ้และนําไปสู่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
สุ วมิ ลแม้นจริ ง (2546) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 5 ระดับคือ
1.ผลประโยชน์หลักหมายถึงผลประโยชน์แท้จริ งของผลิตภัณฑ์
2.ผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานหมายถึงลักษณะทางกายภาพต่างๆที่ผบู้ ริ โภคสัมผัสหรื อ
รับรู ้ได้
3.ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ค าดหวัง หมายถึ ง กลุ่ ม คุ ณลัก ษณะและเงื่ อ นไขต่า งๆที่ ผูซ้ ้ื อ
มักจะคาดหวังว่าจะได้รับจากการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั
4.ผลิตภัณฑ์ส่วนเพิม่ หมายถึงส่ วนเพิม่ ที่นอกเหนือจากที่ลูกค้าคาดหวัง
5.ผลิ ตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยคุณค่าส่ วนเพิ่มที่
เป็ นไปได้มีผใู ้ ห้นิยามของความเชื่อไว้วางใจแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านสังคมวิทยารัฐศาสตร์ การตลาดและทางด้านการแพทย์เป็ นต้น เช่น
Moorman et al (1993) ได้นิยามความเชื่ อถือไว้วางใจไว้ว่าเป็ นการเจตนา
แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อถือไว้วางใจที่มีต่อผูท้ ี่มีส่วนร่ วมซึ่ งเกิดจากการ
ที่ผทู ้ ี่ไว้วางใจไม่สามารถพึ่งพาหรื อช่วยเหลือตัวเองหรื อขาดความรู้
Anderson and Weitz (1990) กล่าวว่าความเชื่อเชื่อถือไว้วางใจคือความเชื่ อถือ
เชื่ อมัน่ หรื อคาดหวังที่มีต่อหุ ้นส่ วนซึ่ งเป็ นผลตามมาจากความรู้ ความชํานาญความ
น่าเชื่อถือเชื่อถือหรื อเจตนาของผูท้ ี่เป็ นหุ ้นส่ วน
Thom et al (2004) ได้นิยามความเชื่อถือไว้วางใจไว้วา่ การเต็มใจหรื อยินยอม
ให้ผูท้ ี่ ได้รับ ความเชื่ อถื อไว้วางใจทําในสิ่ งที่ผูท้ ี่ เชื่ อถื อไว้วางใจสามารถช่ วยเหลื อ
ตนเองหรื อทําเองได้
Baier (1986)ให้คาํ จํากัดความ“ความเชื่อถือไว้วางใจคือความเชื่อมัน่ ในผูอ้ ื่น
ว่าเขาจะกรทําทุกวิถีทางในการปกป้ องผลประโยชน์ของเราและจะไม่ทาํ ร้ายหรื อเอา
รัดเอาเปรี ยบเราดังนั้นความเชื่ อถื อไว้วางใจจึงสัมพันธ์กบั จุดอ่อนที่เกิ ดจากความไม่
แน่นอนในพฤติกรรมของผูอ้ ื่นในอนาคต”
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Luhman (1979) มีแนวคิดไปในทางเดียวกันว่า “ความเชื่อถือไว้วางใจก็คือ
การรอคอยอนาคตโดยแสดงพฤติกรรมราวกับว่าอนาคตเป็ นสิ่ งที่แน่นอน”
Sztompka (1999)ให้คาํ จํากัดความของความเชื่อถือไว้วางใจว่าคือ“การพนัน
หรื อการคาดเดา (Bet)ต่อพฤติกรรมหรื อการกระทําของผูอ้ ื่นในอนาคต”และกล่าวว่า
ความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจประกอบด้ ว ย 7 ปั จ จัย ได้แ ก่ ค วามสมํ่า เสมอ(Regularity)
ประสิ ทธิ ภาพ(Efficiency)ความน่ า เชื่ อถื อ(Reliability)การเป็ นตั ว แทนแทน
( Repesentativeness)ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ( Fairness)ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ ผิ ด ช อ บ
(Accountability)และความเมตตากรุ ณา(Benevolence)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และ ศุภร เสรี รัตน์ (2542) กล่าวว่า
ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อของผู ้ บ ริ โภค
ประกอบด้วย
1. อายุ (Age) เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิด
และพฤติ กรรมการจะสอนผูท้ ี่อายุต่างกันให้เชื่ อฟั งหรื อเปลี่ ยนทัศนคติหรื อเปลี่ ยน
พฤติ กรรมนั้นมี ความยากง่ ายต่างกันยิ่งมีอายุมากกว่าที่จะสอนให้เชื่ อฟั งให้เปลี่ ยน
ทัศนคติและเปลี่ ยนพฤติกรรมก็ย่ิงยากขึ้นโดยทําการวิจยั และให้ผลสรุ ปว่าการชักจูง
จิ ต ใจหรื อโน้ ม น้ า วจิ ต ใจของคนจะยากขึ้ นตามอายุ ข องคนที่ เ พิ่ ม ขึ้ นอายุ ย ัง มี
ความสั ม พันธ์ ข องข่ า วสารและสื่ อ อี ก ด้ว ยเช่ นภาษาที่ ใ ช้ใ นวัย ต่า งกันก็ ย งั มี ค วาม
ต่างกันโดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆแปลกๆจะพบในคนหนุ่มสาวสู งกว่าผูส้ ู งอายุเป็ นต้น
และคนที่ อายุน้อยมัก จะมี ค วามคิ ด เสรี นิ ย มยึด ถื อ อุ ด มการณ์ และมองโลกในแง่ ดี
มากกว่าคนที่อายุมากในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุ รักษ์นิยมยึดถือการ
ปฏิบตั ิระมัดระวังมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุนอ้ ยเนื่องมาจากผ่านประสบการณ์
ชีวิตที่แตกต่างกันลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกันคนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อ
แสวงหาข่าวสารหนักๆมากกว่าความบันเทิง
2. การศึกษา (Education) เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความคิดค่านิยมทัศนคติและ
พฤติกรรม
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แตกต่างกันคนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดีเพราะ
เป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดีแต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ ออะไรง่ ายๆถ้าไม่มี
หลักฐานหรื อเหตุ ผลเพี ยงพอในขณะที่ คนมี การศึ กษาตํ่ามักจะใช้สื่ อประเภทวิท ยุ
โทรทัศ น์และภาพยนตร์ หากผูม้ ี การศึ กษาสู ง มี เวลาว่างพอก็จะใช้สื่ อสิ่ ง พิมพ์วิท ยุ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจํากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
มากกว่าประเภทอื่น
3. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง
อาชีพรายได้เชื้ อชาติตลอดจนภูมิหลังของครอบครัวเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลายเรื่ องได้พิสูจน์แล้วว่าฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจนั้นมีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคนการแบ่งส่ วนตลาดตามตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษาอาชี พและรายได้ต่อ
เดื อ นลัก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์ เ ป็ นลัก ษณะที่ สํ า คัญ และสถิ ติ ที่ ว ัด ได้ข อง
ประชากรช่วยในการกําหนดตลาดเป้ าหมายในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมช่ วยอธิ บ ายถึ งความคิ ดและความรู้ สึ กของกลุ่ม เป้ าหมายนั้นข้อมูลด้า น
ประชากรจะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมาย(ศิริวรรณ
เสรี รัตน์, 2539 )
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ ม นัก ศึ ก ษา
มหาบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ข้ ึน
ไป โดยใช้สูตรของ Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอย่างได้ 400 รายและใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้ าหมายใน กรุ งเทพมหานคร
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t – test F – Test และ MRA
8
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษา “กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร” สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง “กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต
เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร” จาก
ผลสรุ ปข้างต้น เห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
มี อาชี พ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลู กจ้า งประจํา มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,00120,000 บาท จากสถานศึ ก ษาเอกชน และมี ส ถานภาพโสด เป็ นผูส้ นใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ Tablet เพื่ อการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณฑิ ต ของมหาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด
2. ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร จากผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้าน โฆษณา (Advertising) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา
ของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง มีป้ายบอกราคาชัดเจนในระดับที่มากสุ ด รองลงมาคือ
สามารถเข้าถึงตัวสิ นค้าได้ง่าย
ปั จจัยด้าน พนักงานขาย (Personal Selling) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อ
การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ตของมหาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง ข้อมูลและคําแนะนําของพนักงานขาย ใน
ระดับที่มากที่สุด และรองลงมาคือ มีความเร็ วในการให้บริ การ
ปั จจัยด้าน ส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต
เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง รับ รองการชําระเงิ นด้วยบัตรเครดิ ต ใน
ระดับที่มากที่สุด และให้ความสําคัญเรื่ องรองลงมา คือ มีการผ่อนชําระเป็ นงวด
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ปั จจัยด้าน การประชาสัมพันธ์ (Publicity) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อ
การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ตของมหาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง มีก ารให้รายระเอี ยดอย่างชัดเจน และ
รองลงมาคือ การรับประกันความพอใจ
ปั จจัยด้าน การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บ
เล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง สามารถส่ งข้อมูลถึงลูกค้าโดยตรง และให้
ความสําคัญเรื่ องรองลงมา คือ มีการออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ
3. ปั จจัยอื่นๆได้แก่ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ปั จจัย
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และปั จจัยด้านความไว้วา่ งใจ (Trust) มี
ความสัมพันธ์ กบั กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ Tablet เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต
เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ มีชื่อเสี ยเป็ นที่ยอมรับ ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ มี
ความประทับใจในการให้บริ การ
ปั จจัยด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บ
เล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ อยากกลับมาใช้สินค้าในครั้งต่อไป รองลงมาคือ อยาก
แนะนําบุคคลอื่นให้ใช้ตราสิ นค้า
ปั จจัยด้านความไว้วางใจ (Trust) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา
ของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ตของมหาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญกับ มีความไว้ใจในองค์กร รองลงมาคือ มีความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
และปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า มีความสุ ขที่ได้ตดั สิ นใจเลือก แท็บเล็ต
ยี่ห้อนี้ และปั จจัยที่ให้ความสําคัญรองลงมาคือ ในภาพรวมแล้วท่านมีความพอใจใน
Tablet ของท่าน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ

สถานภาพ สถานศึกษา อาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อ กระบวนการ
การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีเพียงปั จจัยด้าน
สถานภาพ อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนเท่านั้น ที่มีความแตกต่างต่อการตัดสิ นใช้
ซื้ อ แท็ บ เล็ ต
เพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของมหาลั ย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
1. ด้านเพศ ผลการทดสอบพบว่า เพศไม่มีความแตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของมหาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ด้านอายุ ผลการทดสอบพบว่า อายุไม่มีความแตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของมหาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. ด้านสถานภาพ ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่างกันต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ด้านสถานศึกษา ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพไม่มีความแตกต่างกันต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ด้านอาชี พ ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่างกันต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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6. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่าง
กันต่อการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ด้าน
โฆษณา (Advertising) ด้านพนักงานขาย (Personal Selling) ด้านส่ ง เสริ ม การขาย
(Sales Promotion) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Publicity) ด้านการตลาดทางตรง (Direct
Marketing) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่ามีเพียง ด้าน
โฆษณา (Advertising) ด้านพนักงานขาย (Personal Selling) และด้านส่ งเสริ มการขาย
(Sales Promotion) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
1. ปั จจัยด้านโฆษณา (Advertising) ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยด้า นพนัก งานขาย (Personal Selling) มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บ เล็ ต เพื่ อการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณฑิ ต ของมหาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ปั จจัย ด้า นการประชาสั ม พันธ์ (Publicity) ไม่มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. ปั จจัยด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า (Brand
Image) ความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และความไว้วางใจ (Trust) มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิต
ของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จจัย อื่ น ที่ ป ระกอบไปด้วย ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า
(Brand Image) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และความไว้วางใจ (Trust)
พบว่า ความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1. ปั จจัยด้านภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยลัย
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) พบว่า มีความสัมพันธ์
กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปั จ จัย ด้า นความไว้ว างใจ (Trust) พบว่า ไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การทดถอยเชิ งพหุคูณ
Model
R
R Square Adjusted R
Square
.758
.575
.566

Std.Error of
The Estimate
1.177

DurbinWatson
1.633

Coefficients
Model

Unstandardized
Coefficients
B

(Constant)

1.99

Standardized
Coefficients

t

Std.
Error

Beta

.265

-

7.53

Sig

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.00

-

-

Advertising

.229

.055

.245

4.16

.00

.314

3.189

Personal Selling

.188

.066

.207

2.84

.005

.205

4.87

Sales Promotion -.186

.064

-.197

-2.90

.004

.235

4.25

Publicity

.093

.071

.100

1.301

.194

.185

5.41

Direct Marketing -.010

.057

-.011

-174

.862

.258

3.86

Brand Image

.054

.077

.058

.692

.489

.154

6.48

Brand Loyalty

.211

.074

.223

2.835

.005

.176

5.68

Trust

.187

.067

.192

2.772

.006

.226

4.43
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ตัวแปรอิสระ

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ

เพศ
อายุ
สถานศึกษา
สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด

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

0.072
0.364
0.936
0.003
0.001
0.000

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอบรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

ด้านการโฆษณา (Advertising)
ด้านพนักงานขาย (Personal Selling)

MRA
MRA

0.000
0.005

ยอมรับ
ยอมรับ

การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
การประชาสัมพันธ์(Publicity)
การตลาดทางตรง(Direct Marketing)
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
ความไว้วางใจ (Trust)

MRA
MRA
MRA

0.004
0.194
0.862

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA

0.489
0.005
0.006

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาวิ จยั เรื่ อ ง “กระบวนการการตัด สิ นใจซื้ อ แท็บ เล็ ต เพื่ อ
การศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร” ได้นาํ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประกอบอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ า งกันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สถานศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ผลจาการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของ กระบวนการการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัยด้าน สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เท่านั้น
ที่มีความแตกต่างกันต่อ กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ด้า น รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่า มี ค วามแตกต่ า งกัน ต่ อ
กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของ
มหาวิ ท ยาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของอารี รัต น์ ครุ
นิ ติวฒั น์ (2552) ที่ ได้วิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อ I Phone ของ
ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสในเขตกรุ งเทพมหานคร อาชี พ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
และก็อยูใ่ นช่วงอายุ 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยระ 43.3 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ปั จ จัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบไปด้วย Advertising,
Personal Selling, Sales Promotion, Publicity, Direct Marketing
ผลจากการศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด พบว่า มีเพียงปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด Advertising, Personal Selling, Sales Promotion เท่านั้นที่มี
ความสัมพันธ์กบั กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ด้า น โฆษณา (Advertising) พบว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของ
มหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับโฆษณาเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งยังไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ใด
เมื่อพิจารณาถึงด้าน พนักงานาย (Personal Selling) พบว่า มีความสัมพันธ์กบั
กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของม
วิทยาหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับข้อมูล
และคํา แนะนํา ของพนั ก งานขายในระดับ ที่ ม ากที่ สุ ด ที่ ค่ า เฉลี่ ย 7.49 ซึ่ งยัง ไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ใด
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ด้า นส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) พบว่า มี
ความสัมพันธ์กบั กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัย ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใ ห้
ความสําคัญกับโฆษณาเมื่อเปรี ยบเทียบกับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งยังไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ใด
3. ปั จจัยด้านอื่นๆ Brand Image Brand Loyalty และ Trust
ผลจากการศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ พบว่า ปั จจัยด้านอื่นๆที่มีความสัมพันธ์
กับกับกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิต
ของมวิทยาหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานครได้แก่ Brand Loyalty และ Trust
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ความภัค ดี ต่ อ สิ น ค้า (Brand Loyalty) พบว่า มี
ความสั มพันธ์ ก ับกับ กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็ป แล็ต เพื่อการศึก ษาของ
นักศึกษามหาบัณฑิ ตของมวิทยาหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับอยากกลับมาใช้สินค้าในครั้งต่อไปในระดับมี่มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 7.39
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ อารี รั ต น์ ครุ นิ ติ ว ฒ
ั น์ (2552) ที่ ไ ด้วิ จ ัย เรื่ อ ง การตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือ I Phone ของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ยัง สอดคล้อ งกับ อัก ษรวดี แซ่ จ ัน (2552) การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารวิ น โดว์โ มบายของกลุ่ ม คนทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานครเมื่ อ
พิจารณาถึงด้านความไว้วางใจ (Trust) พบว่า มีความความสัมพันธ์กบั กับกระบวนการ
การตัดสิ นใจซื้ อ Tablet เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมวิทยาหาลัยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ มีความไว้วางใจในองค์กร เป็ น
ส่ วนที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 7.65 ซึ่ งสอดคล้องกับ อารี รัตน์
ครุ นิติวฒั น์(2552) ที่ ได้วิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อ I Phone ของ
ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสในเขตกรุ งเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับอักษรวดี แซ่
จัน (2552) การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์โมบายของ
กลุ่มคนทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาในครั้ งนี้ ด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า ตลอดจนปั จจัย ด้า น
การตลาด สามารถนํา ไปปรั บ ปรุ ง ในด้า นต่า งๆเพื่ อตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะเพิ่มปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการ
วิเคราะห์มีความชัดเจน และได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อ กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ
แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
1. ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บกระบวนการการตัด สิ นใจซื้ อ แท็ป แล็ ต เพื่ อ
การศึกษาในรู ปแบบอื่นๆบ้าง
2. ควรศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บแล็ป
ของ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา
3. ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจทําการศึกษาถึงด้านพฤติกรรมการซื้ อ แท็ปเล็ต
ด้านทัศนคติในการ ซื้ อ แท็ปแล็ต และควรขยายพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างในเขต
ปริ มณฑล
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การศึกษา : จากแนวคิดสู่ กระบวนการปฏิบตั ิ. เอกสารประกอบการบรรยาย
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ประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลการค้นคว้า
อิสระ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสําหรับนักบริ หาร สาขาการจัดการ
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ นํา้ แกงพร้ อมปรุงตรารอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
(MARKETING MIX THAT AFFECT THE CUSTOMER DECISION IN
PURCHASING ROITHAI READY-TO-COOK CURRY SOUP IN BANGKOK)
กานต์ วิทยาวงศรุ จิ 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย และเพื่อศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
นํ้าแกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจํานวน 400 ชุด มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและเชิ ง อนุ ม าน การใช้ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA) t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยในช่วง 3140 ปี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
10,001 – 20,000 บาท จําแนกตามลักษณะครอบครัวมากกว่า 3 คน และจําแนกตาม
ลักษณะที่พกั อาศัยเป็ นบ้าน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า เพศ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ลัก ษณะ
ครอบครั วและลัก ษณะที่ พกั อาศัย มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ส่ วนปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการขาย
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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มี ความสัม พันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ซึ่ ง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้า น
ผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรา
รอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําสํ าคัญ : ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ ง
ABSTRACT
The purpose of this independent study is to study the demography which
impact the customer decision in purchasing RoiThai ready-to-cook curry soup in
Bangkok and the marketing mix which relates to the customer decision in
purchasing RoiThai ready-to-cook curry soup in Bangkok by using the 400
questionnaires with the respondents who buying RoiThai ready-to-cook curry soup
in Bangkok. The statistic analysis methods are the descriptive statistics and the
inferential statistics; One-way Anova t-test, F-test and Multiple Regression Analysis
for testing the hypothesis at 0.05 significant level.
The result of this independent study shown that most of the respondents are
female, 31-40 years old, Master Degree graduated, working in the private company,
the monthly income is 10,001 – 20,000 baht, the number of people in family is over
three people, and the kind of their residence is house.
The result of hypothesis test revealed that sex, education,
career, expenditure, the number of people in family, and the kind of their residence
impact the customer decision. The marketing mix in terms of price, place and
promotion are relates to the customer decision. Furthermore, the P Product is not
relate to the customer decision in purchasing RoiThai ready-to-cook curry soup in
Bangkok.
Keywords : READY-TO-COOK CURRY SOUP
บทนํา

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

654
“รอยไทย” คือ นวัตกรรมการปรุ งอาหารไทยในรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้ อมปรุ งสําหรับประกอบอาหาร บรรจุ อยู่ในกล่องยูเอชที ซึ่ งเกิ ดจากการ
ผสมผสานความเชี่ ยวชาญการผลิตสิ นค้าในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น กะทิ เครื่ องแกง
และเทคโนโลยีการผลิตระบบยูเอชที กลายมาเป็ นนํ้าแกงพร้อมปรุ ง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคนไทยยุคใหม่ที่หันมาใส่ ใจกับการทําอาหารรับประทานเองมาก
ขึ้น จากเดิมที่นิยมซื้ ออาหารสําเร็ จรู ปนอกบ้านมาบริ โภค เพราะต้องการลดค่าใช้จ่าย
ลง แต่ขาดความถนัดในการปรุ งให้อร่ อย โดยเฉพาะอาหารประเภทแกง ซึ่ งมีข้ นั ตอน
ในการเตรี ยมส่ วนผสม และการปรุ งที่ยากเกินความสามารถ ถือเป็ นการพลิกกลยุทธ์
ด้วยการเจาะกลุ่มลู กค้าใหม่ๆ (Segmentation) และผนวกกับจุดแข็งใน 'Innovation
Home' มาเป็ นจุดขาย เพื่อสร้างความเป็ นผูน้ าํ ในตลาดใหม่ที่เน้นไลฟ์ สไตล์ของคนยุค
ใหม่ที่ตอ้ งการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทํากับข้าว
กระแสตลาดเครื่ องปรุ งสําเร็ จในกลุ่มผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ ในปี 2552 มีมูลค่า
ตลาดทั้งสิ้ น 710 ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตสู งถึง 25% แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
และโอกาสการเติ บ โตที่ มี ค วามดึ ง ดู ดและน่ า สนใจในอนาคต เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่ตอ้ งใช้ชีวิตอยูบ่ นความเร่ งรี บตามกระแส
สังคม ประกอบกับความนิ ยมในการปรุ งอาหารรับประทานเองที่เพิ่มมากขึ้น เพราะ
สามารถมัน่ ใจในเรื่ องของคุณประโยชน์ ความสะอาด และความปลอดภัย ได้มากกว่า
การซื้ออาหารรับประทานจากภายนอกบ้าน ส่ งผลให้ตลาดเครื่ องปรุ งสําเร็ จได้รับการ
ยอมรับและเป็ นที่นิยมจากผูบ้ ริ โภคยุคใหม่มากยิง่ ขึ้น อันเป็ นผลมาจากความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ได้เป็ นอย่างดี
จึงเป็ นโอกาสสําหรับผลิตภัณฑ์ “รอยไทย” ที่จะดําเนินกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ
เพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น
ดังนั้นงานวิจยั นี้จะเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้ อมปรุ งตรารอยไทยของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครซึ่ งผลการศึกษาจะทําให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ แ ตกต่ า งกัน ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ํา แกงพร้ อ มปรุ ง ตรารอยไทยของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกันประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ต่อ
เดือน ลักษณะครอบครัว และที่พกั อาศัย
2 เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ํา แกงพร้ อ มปรุ ง ตรารอยไทยของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1 เพื่อนําผลข้อมูลปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ได้จากการศึกษาไปปรับ
ใช้และทําการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2 เพื่อนําผลข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ได้จากการศึกษาไป
พัฒนากลยุทธ์ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้
มากที่สุด
3 เพื่อนําไปสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆที่จะทําให้
ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้ อมปรุ งตรารอยไทยตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
สมมุติฐานของการวิจัย
1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ ง ตรารอยไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน
2 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมที่ผบู้ ริ โภคทําการ
ค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้ การประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของเขา (Schiffman 192 and Kanuk 2000 : ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2546) หรื อเป็ นขั้นตอนซึ่ งเกี่ยวกับความคิดประสบการณ์การซื้ อ การใช้สินค้า
และบริ ก ารของผูบ้ ริ โภคเพื่ อตอบสนองความต้องการและความพึง พอใจของเขา
(Solomon 2002 :528 : ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546 ) หรื อ หมายถึงการศึกษาพึงการ
ตัดสิ นใจและการกระทําของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับ การได้รับ และการใช้สิ นค้า และหรื อบริ ก ารทางเศรษฐกิ จ รวมถึ ง กระบวนการ
ตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อน และที่เป็ นตัวกําหนดให้เกิ ดการกระทําต่าง ๆ ขึ้น ( สมจิตร
ล้วนจําเริ ญ, 2546 :6 )
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ( Analyzing consumer behavior ) เป็ นการ
ค้นหาหรื อวิจยั เกี่ ย วกับพฤติ ก รรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค ทั้ง ที่เป็ นบุ คคล
กลุ่ม หรื อองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อ การใช้
การเลือกบริ การ แนวคิด หรื อประสบการณ์ที่จะทําให้ผบู้ ริ โภคพึงพอใจ คําตอบที่ได้
จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ( Market strategies ) ที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม รู ปแบบพฤติกรรม
ผูซ้ ้ื อ (ผูบ้ ริ โภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior] (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2549 :
129)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรื อ 4 Ps ) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ งบริ ษัท ใช้ ร่ ว มกัน เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจแก่
กลุ่มเป้ าหมาย (อ้างถึง Kotler,2003:16 : ศิริวรรณ เสรี รัตน์,2546 : 53 ) ได้แก่
0
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1. ผลิตภัณฑ์ ( Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิ จ เพื่อตอบสนอง
ความจํา เป็ นหรื อความต้องการของลู ก ค้าให้เกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ ง ที่
สัมผัสได้ และ สัมผัสไม่ได้ เช่นบรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและ
ชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิ ตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้าบริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ ( Utility ) คุณค่า (Value ) ในสายตาของลูกค้า จึงจะ
มีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price) หมายถึ ง จํานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีความจําเป็ นต้องจ่าย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิ น ผู ้บ ริ โภคจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า( Value ) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา ( Price ) ของผลิตภัณฑ์
นั้น ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจึงต้องคํานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ ( Perceived value )
ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่า
สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการแข่งขัน
3.การจัดจําหน่ าย ( Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วย
ในการกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้า
คงคลัง
4.การส่ งเสริ มทางการตลาด ( Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสาร เพื่อ
สร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูง
ใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อ
ความรู้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจ
ใช้พนักงานขาย ( Personal selling ) ทําการขาย และการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน
( Non-personal selling ) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการ องค์การอาจ
เลื อ กใช้ ห นึ่ งหรื อ หลายเครื่ อ งมื อ ซึ่ งต้อ งใช้ห ลัก การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งการสื่ อ สาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC)

0
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โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่ วมกันได้
ทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,2539 กล่าวถึงปั จจัยส่ วนบุคคลว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค(Personal Factors Influencing Consumer Behavior)
การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะส่ วนบุ คคลของคนทางด้านต่า งๆ
ได้แก่ อายุ วงจรชี วิต ครอบครัว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิ ยมการศึกษา หรื อ
คุณค่า และรู ปแบบของการดํารงชีวติ ซึ่ งสามารถจําแนกได้ ดังนี้
1.อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามอายุประกอบด้วย ตํ่ากว่า 6 ปี , 6-11ปี , 12-19 ปี ,
20-34 ปี , 35-49 ปี , 50-64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป
2. วงจรชี วิตครอบครั ว(Family Life Cycle) เป็ นขั้นตอนการดํารงชี วิตของ
บุคคล ซึ่ งการดํารงชี วิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการทัศนคติ
และค่านิยมของบุคคล ทําให้เกิดความต้องการในผลิ ตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อที่
แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์กบั สถานภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละ
บุ ค คล นัก การตลาดจะเลื อ กกลุ่ ม เป้ าหมายจากวงจรชี วิต ครอบครั ว ซึ่ ง วงจรชี วิ ต
ครอบครัวมี 9 ขั้น ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เป็ นโสด (Bachelor Stage):(Young, Single People Not Living
At Home) กลุ่ มนี้ จะมีภาระทางการเงิ นน้อย มักจะซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคส่ วนตัว
สนใจด้านการพักผ่อนหย่อนใจและสิ นค้าตามความนิ ยม เช่ น เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง
เครื่ องประดับ เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 สมรสใหม่ (Newly Married Couples) :อยูใ่ นวัยหนุ่มสาวและยังไม่มี
บุตร (Youngand No Children)กลุ่มนี้จะมีอตั ราการซื้ อและช่วงระยะเวลาการซื้ อสิ นค้า
สู งที่สุด มักจะซื้ อสิ นค้าถาวรเช่น รถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และเฟอร์นิเจอร์ที่จาํ เป็ น
ขั้นที่ 3 ครอบครัวที่มีบุตรขั้นที่ 1(Full Nest I) บุตรคนเล็กอายุต่าํ กว่า 6 ขวบ
(Youngest Child Under Six) กลุ่ ม นี้ มัก จะซื้ อ สิ น ค้า ถาวรที่ ใ ช้ใ นบ้า นมากที่ สุ ดเช่ น
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เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องซักผ้าเครื่ องดูดฝุ่ นและผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นพิเศษแต่มีสภาพคล่อง
ทางการเงินตํ่า
ขั้นที่ 4 ครอบครัวที่มีบุตรขั้นที่ 2 (Full Nest II) :บุตรคนเล็กอายุหกขวบหรื อ
มากกว่าหกขวบ (Youngest Child Six or Over) กลุ่มนี้จะมีฐานะการเงินดีข้ ึน ภรรยา
อาจจะทํา งานด้วยเพราะบุ ตรเข้าโรงเรี ยนแล้ว สิ นค้าที่ บริ โภค เช่ น อาหาร เสื้ อผ้า
เครื่ องเขียน แบบเรี ยนและรายการพักผ่อนหย่อนใจสําหรับบุตร
ขั้นที่ 5 ครอบครัวที่บุตรขั้นที่ 3 (Full Nest III) :บิดามารดาอายุมากและมีบุตร
โตแล้วแต่บุตรยังไม่แต่งงาน(Older Married Couples With Dependent Children)กลุ่ม
นี้ จ ะมี ฐ านะการเงิ น ดี ข้ ึ นสามารถซื้ อ สิ น ค้า ถาวรและเฟอร์ นิ เ จอร์ ม าแทนของเก่ า
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ บริ โภคอาจจะเป็ นรถยนต์บ ริ ก ารของทันตแพทย์ก ารพัก ผ่อนและการ
ท่องเที่ยวที่หรู หรา บ้านขนาดใหญ่กว่าเดิม
ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 1 (Empty Nest I) บิดามารดา
อายุมาก (Older Married Couples) มี บุตรแยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยัง
ทํางานอยู่ (No Children Living with Them, Head of Household in Labor Force)
กลุ่ มนี้ จะมี รายได้ล ดลงอาศัย อยู่ใ นบ้าน จะซื้ อยารั กษาโรค และผลิ ตภัณฑ์สําหรั บ
ผูส้ ู งอายุ
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่2 (Empty Nest II) :บิดามารดา
มีอายุ (Older Married) บุตรแยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเกษียณแล้ว (NO
Children Living at Home,Head of House hold Retired) กลุ่มนี้จะมีรายได้ลดลงอาศัย
อยูใ่ นบ้านจะซื้อยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูส้ ู งอายุ
ขั้นที่ 8 คนที่อยูค่ นเดี ยวเนื่ องจากฝ่ ายหนึ่ งเสี ยชี วิตหรื อหย่าขาดจากกัน และ
ยังทํางานอยู่ (Solitary Survivors, in Labor Force) กลุ่มนี้ยงั คงมีรายได้อยู่ พอใจการ
ท่องเที่ยวแต่ตอ้ งการขายบ้าน
ขั้นที่ 9 คนที่อยู่คนเดียวเนื่ องจากฝ่ ายหนึ่ งเสี ยชีวิตหรื อหย่าขาดจากกันและ
ออกจากงานแล้ว (Solitary Survivors, Retired) กลุ่มนี้จะมีรายได้นอ้ ยและมีค่าใช้จ่าย
ที่เป็ นส่ วนใหญ่เป็ นการรักษาพยาบาล ต้องการความเอาใจใส่ และการดูแลเป็ นพิเศษ
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ คือผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิ ตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้อมปรุ ง ตรารอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจะทําการเก็บตัวอย่างเป็ น
จํานวน 400 คน ดังนั้นจึงใช้สูตรในการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจํานวนประชากร (บุญชม ศรี สะอาด, 2538,อ้างถึงใน สุ จิตรา ใจมัน่ , 2554)
จากสู ตร
n = p(1-p)z2
e2
เมื่อ n แทน จํานวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง
p แทน สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดจะสุ่ ม
z แทน ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้คือ z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% (ระดับ 0.05)
แทนค่า
n = (0.5)(1-0.5)(1.96)2
(0.05)2
= 385 ตัวอย่าง
ดังนั้นที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ขนาด
ตัวอย่างจากการคํานวณ 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเก็บทั้งหมด 400 ชุด ใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบ Convenience Sampling
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการตรวจเอกสารแนวความคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ลักษณะครอบครัว
ที่พกั อาศัย
ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ผลิตภัณฑ์ Product
ราคา Price
ช่องทางการจัดจําหน่าย Place
การส่ งเสริ มทางการตลาด
Promotion

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ ง
ตรารอยไทย
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สรุ ปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 285 คนคิดเป็ นร้อยละ
71.2 มีอายุเฉลี่ยในช่วง 31- 40 ปี มากที่สุด จํานวน 123 คนคิดเป็ นร้อยละ 30.8 ส่ วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 277 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.8 มี มี
อาชีพบริ ษทั เอกชนมากที่สุด จํานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.0 ส่ วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32 จําแนกตามลักษณะครอบครัว
มากกว่า 3 คน 166 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 จําแนกตามลักษณะที่พกั อาศัยจํานวน
เป็ น บ้าน 251 คนคิดเป็ นร้อยละ 62.8
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากสุ ด ถึง 4 ด้าน
ซึ่งหากพิจารณาส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุดเรี ยงลําดับได้ดงั นี้
1. ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ มี ผ ลต่อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย คือ รสชาติของสิ นค้า โดย
มีค่าเฉลี่ย 9.25
2. ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย มากที่สุดในระดับ
มากที่ สุ ดให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัย ด้า นมี ก ารประชาสัม พันธ์ เพื่อสื่ อภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
ค่าเฉลี่ย 8.82
3.ด้านราคา มีผลมี ผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้ อมปรุ งตรารอยไทย ระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับ
ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสิ นค้า ค่าเฉลี่ย 8.78
4. ด้า นช่ อ งทางการจัดจํา หน่ า ย มี ผลต่อมี ผลต่อ ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย ใน
ระดับ มากที่ สุ ดให้ ค วามสํ า คัญ กับ ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยมี ม ากมายหลายสาขา.
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ค่าเฉลี่ย 8.56โดยสามารถสรุ ป ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย
1.ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับรสชาติของสิ นค้า
มากที่สุดค่าเฉลี่ย 9.25
2.ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านราคามี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสิ นค้ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 8.78
3. ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จะให้
ความสํา คัญ กับ ปั จจัย ด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ า ยมี ม ากมายหลายสาขามากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 8.56
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญ
มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่ อภาพลักษณ์ที่ดีมากที่สุดค่าเฉลี่ย 8.82
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ข้อที่ 1 ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยที่ต่างกัน
1. ด้า นเพศ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ํา แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ด้า นอายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ํา แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย ไม่แตกต่างกัน
3. ด้านการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ด้านอาชี พ ที่ แตกต่า งกันมี ผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าํ แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ด้านรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย ที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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6.ลักษณะครอบครัวที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้ อมปรุ งตรารอยไทย ที่ แตกต่างกันที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
7.ลักษณะที่พกั อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อการ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้ อมปรุ ง ตรารอยไทยที่ แตกต่า งกันที่แตกต่า งกันอย่า งมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ ตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย คิดเป็ น 62 .5%
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด สามารถอธิ บาย การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยได้ 62.5 %
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด สามารถอธิ บายการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์
นํ้าแกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย 39.1%
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั การ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน ผลิ ตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การ ตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ในบทที่ 4 ผูศ้ ึ ก ษาจะนํา เสนอการอภิ ป รายผล
ตามลําดับ แยกเป็ น 4 ด้านดังนี้
1. ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรา
รอยไทย เป็ นอันดับที่ 1 ของส่ วนประสมทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากที่สุ ดคื อ รสชาติ ของสิ นค้า มากที่ สุดค่ าเฉลี่ ย 9.25 ซึ่ ง สอคล้องกับ
แนวคิด ศิริวรรณ เสรี รัตน์ 2546 :199) การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้านต่างๆ และเพื่อที่จะ
จัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผูซ้ ้ื อได้รับสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ ผ่านเข้ามาใน
2

2

2

2

2
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ความรู้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้
งานของผูข้ าย คือ ค้นหาลักษณะของผูซ้ ้ือและความรู ้สึกนึกคิดได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งได้
บ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมายจะมีประโยชน์สําหรับผูข้ าย คือ ทํา
ให้ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่ วนประสมทางการตลาด
ต่างๆ กระตุน้ และสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อที่เป็ นหมายได้ถูกต้อง
2. ด้านราคา (Price) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย ของ
ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นอันดับที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุด
คือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสิ นค้ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 8.78 ซึ่ ง
สอคล้องกับแนวคิด Kotler,2003:16 ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,2546 : 53) ได้แก่ราคา ( Price)
หมายถึง จํานวนเงิ นหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีความจําเป็ นต้องจ่าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรื อ
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า(Value )
ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา ( Price ) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคา
จึงต้องคํานึ งถึงคุณค่าที่รับรู ้ ( Perceived value ) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณา
การยอมรับของลูกค้าในคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ว่าสู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสิ นค้า
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการแข่งขัน
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีตดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรา
รอยไทยเป็ นอันดับที่ 4 ในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับ ด้าน ช่องทางการจัด
จําหน่ายมีมากมายหลายสาขามากที่สุดค่าเฉลี่ย 8.56 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวถึงปั จจัยส่ วนบุคคลว่า
(Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรื อคุณค่า และรู ปแบบของ
การดํารงชี วติ อาชีพ (occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและ
ความต้องการซื้อสิ นค้าแลบริ การที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้ อชุดทํางานและ
สิ นค้าที่จาํ เป็ นส่ วนประธานกรรมการบริ ษทั และภรรยาจะซื้ อเสื้ อผ้าราคาสู ง หรื อตัว๋
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เครื่ องบิน นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เป็ นที่ตอ้ งการของ
กลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรี ยมสิ นค้าและช่องทางการจัดจําหน่ายให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์น้ าํ แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทยเป็ นอันดับที่ 2 ของส่ วนประสมทางการตลาด ในระดับมาก
ที่สุดให้ความสําคัญกับมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่ อภาพลักษณ์ที่ดีมากที่สุดค่าเฉลี่ ย
8.82 ซึ่ งสอดคล้องกับโมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ2539 :110)โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อ S-R Theory
(Stimulus-Response Theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ทําให้เกิดความต้องการ
ที่ ก ระตุ ้ น ผ่ า นเข้า มาในความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู ้ซ้ื อ (Buyer’s black box)
ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผผู ้ ลิต หรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ และความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ ้ื อ ก็จะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยต่าง ๆ รวมไปถึงขบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
เอง จนในที่สุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s purchase response) สิ่ งเร้า
(Stimuli) ในทางการตลาดนั้น เราแบ่ ง สิ่ ง เร้ า ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ สิ่ ง เร้ า ทาง
การตลาดกับ สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆทางการตลาด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสิ่ งเร้าทางการตลาด ได้แก่ สิ่ งที่เราเรี ยกว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดหรื อ 4'Ps อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ ม
การตลาดนัน่ เอง สิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ทางการตลาด ที่อยู่อยู่ลอ้ มรอบผูบ้ ริ โภคได้แก่
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง / กฎหมาย และวัฒนธรรม ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค สิ่ งเร้าเหล่านี้นบั เป็ นตัวนําเข้าหรื อ input ที่จะเข้าไปยังกล่องดํา
ของผูบ้ ริ โภค และส่ งผลให้มีการตอบสนองออกมาเป็ น output
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ลักษณะครอบครัว
ลักษณะที่พกั อาศัย

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

0.00
0.17
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA

0.35
0.01
0.00
0.00

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย

ข้ อเสนอแนะ
1. งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการค้นหาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย ซึ่ งผูท้ าํ วิจยั ครั้งต่อไปควร
ทําประเด็นดังกล่าวของผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ อื่น เพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
2. ควรเพิ่มประเด็นตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ เช่นการ
ซื้ อซํ้า หรื อ การบอกต่อบุคคลอื่นให้เกิดการซื้ อ
เอกสารอ้างอิง
กรองทิพย์ เนี ยมถนอม. สถิ ติเบื อ้ งต้ นเพื่อการวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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ความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการซื้อเครื่องสํ าอางผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
(TRUSING IN PURCHASING THE MAKE-UP COSMETIC VIA
THE INTERNET OF CUSTOMER IN BANGKOK METROPOLITAN REGION)
อริ ศรา เกิดขันหมาก 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระคือ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ข องประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑลที่ ส่ง ผลต่ อ
ความไว้วางใจในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต, เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดกับความไว้วางใจในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล, เพื่อศึกษาปั จจัย
อื่ น ๆ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ ความไว้ว างใจในการซื้ อเครื่ องสํ า อางผ่ า นระบบ
อินเตอร์ เน็ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย รวมทั้ง การท าทดสอบสมมติ ฐานในการวิจยั โดยการ
ทดสอบ Anova และใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Coefficient) ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
จากการศึก ษาได้พบว่า ปั จจัยด้า นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ ความไว้ว างใจของ
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอายุที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อความไว้วางใจ
ของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Coefficient) พบว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ บุคคล และกระบวนการ ที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์
ต่อ ความไว้ว างใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํา อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านราคาช่องทางการจัดจําหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านการสร้างคุณภาพ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความไว้ว างใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การซื้ อ เครื่ องสํ า อางผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อ
สิ นค้า (Brand Loyalty) จากการศึกษาได้พบว่า ปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์
สิ นค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์ต่อ
ความไว้ว างใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การซื้ อ เครื่ องสํ า อางผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : ความไว้วางใจ, เครื่ องสําอาง, ระบบอินเตอร์เน็ต
ABSTRACT
The purpose of the independent study is to study the different demographic
factor that related to effect on trust for decision making in purchasing make up
cosmetics via the Internet in Bangkok Metropolitan Region. To study the
relationship between the marketing mix and the trusting in purchasing make up
cosmetics via the Internet of population in Bangkok Metropolitan Region. and to
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study other factors that are correlated with trusting in purchasing make up cosmetics
via the Internet of people in Bangkok Metropolitan Region.
The sampling group is used in this research are 400 people in Bangkok
Metropolitan Region. This research instruments consist of frequency, percentage,
mean included assumption test both Anova and Mutiple Regression Coefficient to
evaluate the relationship between variables and the dependent variable.
The study has found that demographic factors, including the different of
gender, status, education, occupation and income do not affect the trust of
customers to purchase the make-up cosmetics in Bangkok Metropolitan Region,
except for the difference age is affect the trust of customers to purchase the make-up
cosmetics in Bangkok Metropolitan Region.
From the study by using multiple regression coefficients, found that the
marketing mix, including product, people and differencing process are not related
with the trust of the consumer purchasing make-up cosmetics via the Internet in the
Bangkok metropolitan region, except for the pricing, the distribution channels and
promotion. The different quality of product is a factor to the trust for decision
making in purchasing the make-up cosmetics of customers via the Internet in
Bangkok Metropolitan Region.
The other factors are Brand Image and Brand Loyalty. From the study has
found that other factors including brand Image and brand Loyalty are associated
with the trust of the customers in purchasing make-up cosmetics via the Internet in
Bangkok Metropolitan Region.
KEYWORDS : Trust, Mack-Up Cosmetic, Internet
บทนํา
ปั จจุ บ นั การแข่ งขันในธุ รกิ จเครื่ องสํา อางมี แนวโน้ม อัตราการเติ บ โตเพิ่ ม
สู งขึ้น เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคคนไทยให้ความสําคัญกับสุ ขภาพของผิวพรรณและการ
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เลือกใช้เครื่ องสําอางมากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจเครื่ องสําอางมีบทบาทสําคัญถึงแม้จะอยู่
ในภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัวลงก็ตาม พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคยังคงมีการใช้จ่ายเกี่ ยวกับ
เครื่ อ งสํ า อางไม่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม มากเพี ย งแต่ จ ะมี ก ารวางแผนในการเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสําอางก่อนทุกครั้ง และบางส่ วนหันไปใช้เครื่ องสําอางที่มีราคาถูกลง
จากกระแสนิยมดังกล่าวทําให้ธุรกิจการซื้ อ ขายเครื่ องสําอางได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างจึงมีการการนําเข้าเครื่ องสําอางจากต่างประเทศ ซึ่ งมีท้ งั สิ นค้าระดับล่างราคา
ถูกจากจีน สิ นค้าระดับ กลางจากมาเลเซี ย สิ งค์โปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย และสิ นค้า
แบรนด์เนมชั้นนําจากสหรัฐอเมริ กา ยุโรป ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ในปี 2553
ประเทศไทยมีการนําเข้าสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอาง 3 ไตรมาสแรกคิดเป็ นมูลค่า
ทั้งสิ้ น 10,878.61 ล้านบาท (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2553)
ในประเทศไทยมีช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าเครื่ องสําอางที่หลากหลาย ทั้ง
ในห้างสรรพสิ นค้า ซู เปอร์ มารเก็ต ดิสเคาท์สโตร์ ร้านขายยา หรื อ ร้านค้าปลีกขนาด
เล็กทั้งในพื้นที่เขตเมือง และต่างจังหวัด นอกจากช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าข้างต้น
แล้ว การทําธุ รกิจบนโลกออนไลน์ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย สาเหตุหนึ่ งมา
จากปั จจัยทางด้านราคา ซึ่ งมีราคาถูกและมีสินค้าให้เลือกหลากลาย อีกทั้งผูบ้ ริ โภคยัง
สามารถค้นหาข้อมูลหรื อข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าเพื่อนํามาสามารถเปรี ยบเทียบได้อย่าง
รวดเร็ ว
จากกระแสการตอบรั บ การซื้ อ ขายผ่า นระบบอิ นเตอร์ เน็ ตดัง กล่ า วทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคอาจเจอเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาในการใช้บริ การ เช่น การเสี่ ยงต่อการนําข้อมูล
ส่ วนตัวในบัตรเครดิตไปใช้ในทางที่ผดิ กฎหมาย การได้รับสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพตามที่
ต้องการ ตลอดจนความกลัวว่าจะไม่ได้รับสิ นค้าหลังจากได้ชาระเงินไปแล้ว เป็ นต้น
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ ส่งผลให้ความไว้วางใจเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการ
ซื้ อ ขายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักที่ผบู้ ริ โภคใช้พิจารณาประกอบการ
ตัดสิ นใจซื้ อในครั้งแรก และการซื้ อซํ้าในครั้งต่อๆ ไป
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูศ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับ
ความไว้วางใจในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของคนกรุ งเทพมหานคร
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นั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอะไรบ้าง เพราะความไว้วางใจ (Trust) ถือเป็ นประเด็นสําคัญที่ตอ้ ง
เกี่ยวข้องกับการให้บริ การขายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต โดยเฉพาะเมื่อผูใ้ ช้บริ การรู ้สึก
ว่าตนเองอาจจะตกอยูใ่ นภาวะที่เสี่ ยง และอาจถูกหลอกลวงโดยที่ระดับความสําคัญ
ของความไว้วางใจนั้นจะแปรเปลี่ ยนไปตามปั จจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจะได้เป็ น
แนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้เล็งเห็นถึง
ปั ญหา นอกจากการมุง้ เน้นการผลิ ตและขายสิ นค้าเครื่ องสําอางที่หลากหลายเพียง
อย่างเดียว จึงควรหันมาให้ความสนใจในการสร้างความไว้วางใจให้ตรงกับการรับรู้
ของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเห็นว่าเว็บไซต์น้ ี สามารถไว้วางใจได้ แล้วก็จะเกิ ด
โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ ความมัน่ ใจและความเต็มใจที่จะซื้ อสิ นค้าจาก
เว็บไซต์น้ ีในครั้งต่อๆ ไป
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดกับความไว้วางใจ
ในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ กษาปั จจัยอื่ นๆ ที่ มี ความสัมพันธ์ก ับความไว้วางใจในการซื้ อ
เครื่ อ งสํา อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรณ์ ศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ
รายได้ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคล ด้านการสร้างคุณภาพและ
กระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจ
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า (Brand
Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจ
คติ พฤติกรรม พัฒนาจิตใจ ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ซึ่ งเป้ าหมายที่ทุก
องค์กรต้องการคือ ผลกําไรจากการประกอบธุ รกิ จ บริ ษทั จึงต้องคิดค้นหากลยุทธ์
เพื่อแข่งขันและพัฒนาองค์การให้กา้ วหน้าต่อไปด้วยเวลาที่เท่าเดิมแต่ประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการในธุ ร กิ จขายสิ นค้า ผ่า นอิ นเตอร์ เน็ ตนํา ไป
พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อทําให้
เกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการขยายฐานลูกค้าโดยการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์
และสร้างความเชื่อมัน่ เพื่อตอบรับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้เปรี ยบคู่แข่ง
ขัน
4. เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคคลหรื อองค์กรต่างๆ ที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ อายุ รายได้ การศึกษา
- สถานภาพ อาชีพ
ส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านส่ งเสริ มการตลาด
- บุคคล
- ปั จจัยด้านการสร้างคุณภาพ
- ด้านกระบวนการ

ความไว้ วางใจ
ของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
- ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
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แนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้ อหาสําคัญ
ต่างๆ ได้แก่
ความไว้วางใจ (Trust) Rogen - Miller and Miller การสร้างความไว้วางใจ
หรื อ Trust ประกอบด้วยตัวอักษร 5 ตัว นัน่ คือ T R U S T ซึ่ งหมายถึง 5 ปั จจัยที่ช่วย
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและยัง่ ยืนกับลูกค้า
T = Truth ความจริ ง : หนทางที่จะทําให้เราเสี ยลูกค้านั้นมีมากมาย ในมุมมอง
ของลูกค้า การโกหกเป็ นสิ่ งที่ลูกค้ายอมรับไม่ได้และเป็ นสิ่ งที่ทาํ ลายความไว้วางใจ
ของลู ก ค้า ได้ม ากที่ สุ ด ความซื่ อสั ต ย์ต่ า งหากเป็ นสิ่ ง ที่ ลู ก ค้า ต้อ งการซึ่ งทํา ให้เ กิ ด
ความสัมพันธ์ในระยะยาวอีกด้วย
R = Reliability ความน่าเชื่ อถือ : ทุกครั้งที่เราตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ สิ่ งที่เกิ ดขึ้นคือ ความไว้วางใจ ทุกครั้งที่เราติดตามผลหลังจากลูกค้าได้ซ้ื อ
สิ นค้าหรื อบริ การจากเราไปแล้วสิ่ งที่เกิ ดขึ้นคือความไว้วางใจ และทุกครั้งที่เราช่วย
ลูกค้าแก้ไขปั ญหาอย่ากระตือรื อร้ น สิ่ งที่เกิดขึ้นก็คือ ความไว้วางใจ ไม่จาํ เป็ นต้องมี
ปาฏิ หาริ ยใ์ ดๆ เพราะมันเป็ นเรื่ องธรรมดามากๆ ของการบริ การลูกค้าก่อนระหว่าง
และหลังการขาย
U = Understanding ความเข้าใจ : เมื่อเราใช้เวลาในการทําความเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าถามคําถามที่แสดงถึ ง ความสนใจในความเป็ นไปทางธุ รกิ จของ
ลู ก ค้า เมื่ อ นั้นเราได้ส ร้ า งความไว้วางใจให้เ กิ ดขึ้ น ผูท้ ี่ ป ระสบความสํา เร็ จในการ
บริ การลูกค้าจะต้องพูดคุ ยเก็บข้อมูลจากลูกค้าถึงปั จจัยที่ทาํ ให้เขาเลือกซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ การเก็บข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราเข้าใจความต้องการได้ราวกับว่าเราเข้าไปนัง่
อยูใ่ นใจของพวกเขา และพูดภาษาเดียวกับพวกเขา ความเข้าใจไม่เพียงแต่สร้างความ
ไว้วางใจแต่ยงั ทําให้เราเกิดความมัน่ ใจและมีเครื่ องมือในการแก้ปัญหาได้แม่นยําตรง
จุด
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S = Service การบริ การ : ไม่มีวิธีใดจะสร้างและรักษาความไว้วางใจของ
ลูกค้าได้ดีเท่าการบริ การลูกค้าเป็ นรายบุคคล ถ้าอยากจะเป็ น Top Sale ให้ลงถาม
คําถามต่อไปนี้กบั ตัวเองก่อน
- ถ้าลูกค้าเลิกใช้บริ การกับเรา เรารู ้หรื อไม่วา่ เพราะอะไร
- ถ้าเราไม่รู้ เราจะถามเขาไหม
- เราได้ถามลูกค้าของเราทุกคนว่ามีอะไรที่เราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้อีก
เพื่อบริ การที่ดีข้ ึนหรื อไม่
- เราสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกินความคาดหมายให้แก่ลูกค้าบ้างหรื อไม่
- เราได้มองหาวิธีช่วยลูกค้าเพิม่ กําไรให้กบั ลูกค้าหรื อไม่
T = Take your time การให้เวลา: ความไว้วางใจไม่ได้สร้างกันเพียงข้ามคืน
ทุก ๆ ปั จจัยที่กล่าวมานั้น คุณต้องให้เวลากับมัน หมัน่ โทรศัพท์ติดตามผล หมัน่ เข้าไป
พบลูกค้า ช่วยแก้ไขปั ญหาส่ งสิ นค้าตรงเวลาขอบคุณลูกค้าเสมอ
T R U S T ตัวอักษรทั้ง 5 นี้ เป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรับผูท้ าํ งานบริ การลูกค้า
ที่ตอ้ งจดจําไว้ให้ข้ ึ นใจและยึดถื อปฏิ บตั ิเสมือนเป็ นหลักธรรมประจําใจ ประจํากาย
เพื่อก้าวไปถึงเป้ าหมาย นัน่ คือการพิชิตใจลูกค้าอย่างยาวนานและยัง่ ยืน
Wang & Emurian (2004) อ้างถึงใน ศศิเกษม สุ ขวิบูลย์ 2547 ศึกษาถึ ง
รายละเอียดของความไว้วางใจ (Characteristics of trust) ประกอบด้วย
กลุ่มของผูม้ อบความไว้วางใจ (Trustor) และกลุ่มของผูท้ ี่รับความไว้วางใจ
(Trustee) ซึ่ ง ประกอบด้วยบุ คคลองค์กร หรื อผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้งการประเมินการ
กระทําของแต่ละกลุ่ม ซึ่ งการพัฒนาความไว้วางใจมีพ้ืนฐานมาจากความสามารถของ
ผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจที่ผมู ้ อบหมายไว้วางใจให้กบั ผูท้ ี่ได้รับ
ความมัน่ คง (Vulnerability) ความไว้วางใจเกี่ยวข้องกับความไม่มนั่ คงโดย
ความไว้วางใจเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นเพียงอย่างเดียวที่ทาํ ให้มีความเจริ ญในสภาพแวดล้อมที่
ไม่แน่นอนและมีความเสี่ ยงโดยผูใ้ ห้มอบความไว้วางใจ (Trustor) ต้องมีความเต็มใจ
ในการยอมรับความไม่มนั่ คงสําหรับการให้ความไว้วางใจในการเผชิญหน้ากับความ
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เสี่ ย งในการสู ญ เสี ย สิ่ ง ที่ จ ํา เป็ น ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ ผู้ที่ ไ ด้รั บ ความไว้ว างใจ
(Trustee) ไม่ให้นาํ ไปหาประโยชน์
การแสดงการกระทํา ความไว้วางใจนํามาซึ่ งการกระทําเช่นเดียวกับการเกิด
พฤติกรรม โดยรู ปแบบการกระทําขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และอาจเกี่ยวข้องกับบางสิ่ งที่
ไม่อาจจับต้องได้ หรื อไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคเพศหญิงและชายที่
ใช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามต้องมีอายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มี
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่างกันจะทําการเก็บ
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Yamane ในการคํานวณขนาดตัวอย่าง โดยกําหนดให้ช่วงความ
เชื่ อมัน่ เป็ น 95% และค่าความคาดเคลื่อน 5% ซึ่ ง ค่าของ N ที่ได้จะเท่ากับ 400 ดังนั้น
จึงทําการเก็บทั้งหมด 400 ชุด
สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t – Test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศหญิง จํานวน 284 คน มีอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีอายุงานตํ่ากว่า 1 ปี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้
โดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตํ่า กว่า 20,000 เป็ นผู้ใ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํา อางผ่า นระบบ
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ปั จจัยด้านการสร้างคุณภาพ
และกระบวนการ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อ
สิ นค้าที่มีให้เลือกหลากหลายมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.42)
ปั จจัยด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อราคา
สิ นค้าที่ขายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตถูกกว่าห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 7.89)
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสํา คัญกับการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตเพราะง่ ายต่อการค้นหา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.73)
ปั จ จัย ด้ า นส่ ง เสริ มการตลาด พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับการให้บริ การสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ตลอดเวลามากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 8.12)
ปั จจัย ด้า นบุ ค คล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใ ห้ความสํา คัญกับ
บุคคลากรที่อยูใ่ นสายการผลิต ควรมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.28)
ปั จ จัย ด้ า นการสร้ า งคุ ณ ภาพ พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับ ภาชนะบรรจุ ควรมี ความคงทน ปราศจากสารอันตรายและมีฉ ลาก
เอกสารกํากับเครื่ องสําอางครบถ้วน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.35)
ปั จ จัย ด้ า นการกระบวนการ พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับกระบวรการรับประกันคุณภาพในการผลิต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.68)
3. ปัจจัยด้ านอืน่ ๆ และความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการซื้อเครื่องสํ าอางผ่ านระบบ
อินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ค วามสํา คัญให้ความสํา คัญกับสิ นค้า ว่ายี่ห้อของเครื่ องสํา อางทําให้เชื่ อว่า
สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.41)
ปั จจัยด้านความภักดี ต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสิ นค้าคือการมีเครื่ องสําอางไว้ใช้อยู่เป็ นประจํามากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 8.46)
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ปั จจัยด้านความไว้วางใจ (Trust) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การใน
การเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล โดยมากที่ สุดคื อ ทุ กครั้ ง ที่ซ้ื อเครื่ องสําอางผ่านอินเตอร์ เน็ ตจะคํานึ งถึ ง
ความปลอดภัยในข้อมูลส่ วนตัว เช่น หมายเลขบัตรเครดิต (ค่าเฉลี่ย 8.70)
4. สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อความไว้วางใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด พบว่าปั จจัยด้านราคา ช่ องทางการจัด
จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นการสร้ า งคุ ณ ภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน เท่ า นั้น ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ปั จจัยอื่ นๆ ที่ ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์
สิ นค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) ทั้ง 2 ปั จจัย มี
ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง ผลการทดสอบสมมุติฐานความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการซื้อเครื่ องสํ าอางผ่ าน
ระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Unstandardized Standardized
Collinearity
Coefficients Coefficients
Statistics
Model
Std.
t
Sig. Tolerance VIF
B
Beta
Error
(ค่าคงที่)

.037

ผลิตภัณฑ์

-.001 .058

-.001

-.025 .980 .245 4.076

ราคา

.196

.015

.182

3.877 .000 .335 2.983

ช่องทางการจัดจําหน่าย

.129

.050

.101

2.574 .010 .484 2.065

.330

.112 .911
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ด้านส่งเสริ มการตลาด
-.106
ด้านบุคคล
-.055
ปั จจัยด้านการสร้างคุณภาพ
.200
ด้านกระบวนการ

.051
.056
.067
-.037 .064

-.095
-.062
.214
-.039

-2.088 .037
-.979 .328
2.996 .003
-.577 .565

.252

.058

.230

4.327 .000 .262 3.815

.409 .038
*อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

.445

10.786 .000 .434 2.302

ด้านภาพลักษณ์สินค้า
ด้านความภักดีต่อสิ นค้า

R

R Square

Adjusted R Square

.843a

.711

.705

.358
.187
.145
.164

2.793
5.352
6.907
6.100

Std. Error of the
Estimate
.82631

ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.843a แสดงว่า ความไว้วางใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีความสัมพันธ์กบั ส่ วนผสมทางการตลาดและด้านปั จจัยอื่นๆ ภาพลักษณ์
สิ นค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) ในระดับสู ง
(เนื่องจากค่า R มีค่ามาก)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ก ารกํา หนด (R2) = 0.711หมายความว่า ปั จ จัย ด้า นการ
ส่ วนผสมทางการตลาด และด้านปั จจัยอื่นๆ ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) และ
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การ
ซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คิดเป็ น
71.1 เปอร์ เซ็นต์ ตัวแปรอิสระ สามารถอธิ บายความผันแปรหรื อการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้ร้อยละ 71.1 ที่เหลืออีก 28.9 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ค่า ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของการประมาณเท่า กับ เท่ า กับ 0.82631
หมายความว่า การประมาณค่าของ ความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เกิดขึ้นเท่ากับ 0.82631
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
ทั้ง 9 ด้านมีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยส่ วนผสมทางการตลาดด้านปั จจัยด้านการ
สร้างคุณภาพมีระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู งที่สุด โดยมีค่า VIF เท่ากับ 6.907
หรื อ ค่ า Tolerance 0.145 และปั จ จัย ด้า นอื่ นๆ ด้า นความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า มี ร ะดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยที่สุดโดยมี ค่า VIF เท่ากับ 2.302 หรื อค่า Tolerance
0.434
จากผลการวิ เ คราะห์ ได้ส มการถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ และคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
ความไว้วางใจ = .037 -.001 (ด้านผลิตภัณฑ์) + .196 (ด้านราคา) + .129 (ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย) -.106 (ด้านการส่ งเสริ มการตลาด) -.055 (ด้านบุคคล) + .200
(ด้านการสร้ างคุ ณภาพ) -.037 (ด้านกระบวนการ) + .252 (ด้านภาพลักษณ์สินค้า) +
.409 (ด้านความภัคดีต่อสิ นค้า)
จากผลการวิเคราะห์ มีตวั แปรอิสระของปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
และด้านปั จจัยอื่นๆ ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand
Loyalty) ที่ มี ค วามสัม พันธ์ ต่อตัวแปรตามของความไว้วางใจของผูใ้ ช้บ ริ การซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีตวั แปร
อิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ที่มีค่านัยสําคัญน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยการสร้าง
คุณภาพ ภาพลักษณ์สินค้า และ ความภักดีต่อสิ นค้า ได้นาํ เสนอกรอบแนวคิดใหม่ดงั นี้
ความไว้วางใจ = a + b2 (ราคา) + b3 (ช่องทางการจัดจําหน่าย )
+ b4 (ส่ งเสริ มการตลาด) + b6 (ปั จจัยการสร้างคุณภาพ)
+ b8 (ภาพลักษณ์สินค้า) + b9 (ความภักดีต่อสิ นค้า)
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ตารางทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัย
สํ าคัญ

ผลการทดสอบ

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

0.727
0.001
0.639
0.243
0.185
0.174

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA
MRA

0.980
0.000
0.010
0.037
0.328
0.003

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

MRA

0.565

ปฏิเสธ

MRA
MRA

0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ระดับรายได้ตอเดือน

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนผสมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
MRA
ราคา (Price)
MRA
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ด้านส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ด้านบุคคล (People)
ด้านปัจจัยการสร้างคุณภาพ (Physical
Evidence and Presentation)
ด้านกระบวนการ (Process)
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง “ความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอการอภิปรายผล
ดังนี้
ด้ านลักษณะบุคคล
จากการศึกษาวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า
20,000 บาท มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมี สถานภาพโสด ซึ่ งจะพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มดังกล่าวจะเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การ
ซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ส่ วนผสมทางการตลาด
จากการศึ กษาวิจยั ด้านส่ วนผสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัย ส่ วนผสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คือ ราคา
ช่องทางจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านการสร้างคุณภาพ ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่มีความสําคัญเพื่อก่อให้เกิ ดความมัน่ ใจในการใช้ผลิ ตภัณฑ์และบริ การของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริ การมากขึ้ น
ตามลําดับ
ปัจจัยด้ านอืน่ ๆ
จากการศึกษาวิจยั ปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ สินค้า (Brand Image)
และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) พบว่าทั้ง 2 ปั จจัยมีความสัมพันธ์ต่อความ
ไว้ว างใจในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ องสํ า อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวางแผน
และพัฒนาการดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ จนเกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
และบริ การให้แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั หัวข้อเรื่ องความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จะพบว่าความไว้วางใจ
ในการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตนั้นมาจากหลายๆ ตัวแปร ซึ่ งมี
ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น และจะส่ งผลลั พ ธ์ ที่ ต่ า งกั น ไม่ ว่ า จะเป็ นปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ ม การตลาด บุคคล ด้านการสร้ างคุ ณภาพและ
กระบวนการ และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) และ ความภักดี
ต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) เพื่อเป็ นแนวทางให้ผทู้ ี่ตอ้ งการศึกษาเรื่ องดังกล่าวในครั้ง
ต่อๆไป และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่จะนําผลการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสิ นใจเพื่อเลื อกใช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต หรื อประกอบ
อาชีพในการให้บริ การขายเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า ดังนั้น จึงควรที่พิจารณาถึงตัวแปรเหล่านี้ดงั นี้
ในส่ วนของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ผูป้ ระกอบการควรสร้ างความเชื่ อมัน่
ให้ ก ับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง กระบวนการผลิ ต รวมถึ ง ตัว ยาที่ ใ ช้ใ น
เครื่ องสําอาง ตามมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) และควรมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริ งในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการขายให้กบั ผลิตภัณฑ์
ความไว้วางใจในการเลื อกซื้ อเครื่ องสํา อางผ่า นระบบอิ นเตอร์ เน็ ตยัง มี
ปัจจัยอื่นๆ ที่ทาํ ให้เกิดการเลือกซื้ ออีกไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยด้านภาพลักษณ์สินค้า (Brand
Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)ซึ่ งองค์ประกอบทั้งสองส่ วนนี้เป็ น
เหตุ ผลที่ กลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญ เนื่ องจากเป็ นส่ วนช่ วยวางแผนและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสร้ างให้เกิ ดความไว้วางใจในการใช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

688
เอกสารอ้างอิง
เจฌิญา อติชาติมณี . “การรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ ของเครื่ องสําอางประเภทแป้ ง
ทาหน้ าของผู้ที่อยู่ในช่ วงอายุ 20-35 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร” รายงาน
ค้นคว้าอิสระหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2552.
ดวงพร คํานูญวัฒน์ และวาสนา จันทร์ สว่าง. สื่ อสารการประชาสั มพันธ์ .
(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สามเจริ ญพาณิ ชย์, 2541.
ธี รพันธ์ โล่ทองคํา. BrandAge on Branding. กรุ งเทพมหานคร:
อินโฟเมอร์ เชียล มาร์ ก, 2544.
นัยเนตร สุ วะนาม. “ปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลือกซื ้อเครื่ องสําอางประเภทผลิตภัณฑ์ บาํ รุ ง
ผิวพรรณของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” รายงานค้นคว้าอิสระ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจทัว่ ไป คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2548.
ปริ ญ ลักษิตานนท์. จิ ตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพฯ: ทิปปิ้ ง พอยท์, 2544.
พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์. การวิจัยเพื่อการประชาสั มพันธ์ . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์ประกายพรึ ก, 2539.
รัตน์กญั ญา ชี วะปั ญญาโรจน์. “อิ ทธิ พลความไว้ วางใจของคนกรุ งเทพมหานครที่ มีต่อ
อาหารแช่ แข็ง” รายงานค้นคว้าอิสระหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2554.
ลลิลทิพย์ สิ วะภัญโญ. “ปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลือกซื ้อเครื่ องสําอางต่ างประเทศประเภท
ผลิตภัณฑ์ แต่ งหน้ าสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร” รายงานค้นคว้าอิสระ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจทัว่ ไป คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2550.
วิรัช ลภิรัตนกุล. การประชาสั มพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ (ปรั บปรุ งใหม่ ). พิมพ์ครั้งที่ 8.
กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ศรี กญั ญา มงคลศิริ. Brand Management. พิมพ์ครั้งแรก. กรุ งเทพฯ: BrandAge, 2547.
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

689
ศศิเกษม สุ ขวิบูลย์. "การศึกษาความไว้ วางใจในตราสิ นค้ าและความเข้ าใจของ
ผู้บริ โภค". รายงานค้นคว้าอิสระ, คณะบริ หารธุ รกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิ ต,
2547.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. กลยุทธ์ การตลาดและการบริ หารการตลาด. กรุ งเทพมหานคร:
ธีระฟิ ล์มและไซเท็กซ์, 2541.
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย. “ตลาดเครื่ องสําอางปี 52 กระแสรั กสวย-รั กงามยังคงทําให้ ธุรกิจ
ขยายตัว”, 2552.
เสรี วงษ์มณฑา. กลยุทธ์ การตลาด: การวางแผนการตลาด. กรุ งเทพฯ: ธี ระฟิ ล์ม
และโซเท็ซ์, 2542.
อนุภาพ ถิรลาภ. การตลาดสําหรั บสารนิ เทศ. โดมทัศน์ 12(2): 12-16, 2534.
Aaker, David. Managing Brand Equity. Capitlizing on the Value of a Brand Name.
Free Press: New York, 1991.
Alexander, R. S. Committee on marketing definitions: A glossary of marketing
terms. Chicago: ILL: AMA, 1960.
AMA Committee on Definitions. Marketing Definitions: A Glossary of Marketing
Terms. Chicago: AMA, 1960.
Auken, B. V. The Brand Management Checklist. : CPI Group. London, 2004.
Boulding, K. E., The image: Knowledge in life and society. Ann Arbor, MI:
The University of Michigan,1975.
Elliott de Saez, Eileen. Marketing concepts for libraries and information services.
2nd ed. London: Facet Publishing, 2002.
Gamble, P.R., Stone, M.; &Woodcock, N. Up Close and Personal: Customer
Relationship Marketing at Work, Kogan page, London, 1980.
Kotler, Philip. and Nancy Lee. Marketing in the public sector: A roadmap for
improved performance. Upper Saddle Rever, N.J. : Wharton School
Publishing, 2007.
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

690
Kotler, Philip. Marketing management. Englewood Cliffs, N.J. : Pretice-Hall, 1980.
Kotler, Philip. Marketing management. Millennium ed. Englewood Cliffs, N.J. :
Pretice-Hall, 2000.
Pfeil, Angla B. Going places with you outreach: Smart marketing stategies for you
library. Chichago: American Library Association, 2005.
Philip Kotler and Gary Armstrong. Principles of Marketing International
Edition.9th Edition, 2001.
Robinson, C., & Barlow, W., Image public relations. Public Relations Journal, 15,
10-13.,1959. Schiffman Leon G.;& Kanuk, Leslie Lazer. Consumer
Taro Yamane. Statistics : An IntroductoryAnalysis. Third edition. Newyork:
Harper and Row Publication. : 886, 1970.
Weingand, Darlene E. Marketing/planning library and information service. 2nd ed.
Englewood, COLO: Libraries Unlimited, 1999.
มาสเตอร์การ์ ด เวิลด์วายด์. "สํารวจพฤติกรรมการช้อปปิ้ งออนไลน์" [ออนไลน์]
เข้าถึงได้จาก: http://www.b2ccreation.com/content/knowledgebase/
kb_view.asp?kbid=51, 15 ตุลาคม 2555.
พรทิพย์ เกยุรานนท์. (2006) “ ความไว้วางใจกับการประยุกต์ใช้ในการทํางาน. ”
[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/
1_2552/Relax.html, 21 ตุลาคม 2555.
Baanjomyut “ประวัติเครื่ องสําอาง”. (Online) Available
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/cosmetics/01.html, 21
ตุลาคม 2555.
Rogen-Millar and Millar. “ความหมายของความไว้วางใจ.”[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://com-art.bu.ac.th/download/sheet/05.ppt, 21 ตุลาคม 2555.

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

691
แรงจูงใจในการทํางานทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
(MOTIVATION INFLUENCING WORK PERFORMANCE OF
EMPLOYEES IN LOGISTICS INDUSTRY)
สวัสดิ์ศรี จิรประเสริ ฐกุล1 ดร.ณกมล จันทร์สม2
____________________________________________
บทคัดย่ อ
วั ต ถุ ประสงค์ ข องการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระเพื่ อ ศึ ก ษาถึ งปั จจั ย ทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านแรงจูงในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในกลุ่มโลจิสติกส์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจํานวน 400 ชุ ด
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเชิ งอนุ มาน มีการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test,
One way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA) โดยทดสอบ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุเฉลี่ ยในช่ วง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์การทํางานในสายโลจิสติกส์ 1-3 ปี มีแรงจูงใจในการ
ทํางานมาจากการได้รับงานที่ทา้ ทายความสามารถ และต้องทํางานแข่งกับเวลา การมี
โอกาสติดต่อสื่ อสารกับต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ได้พฒั นาทักษะด้านภาษา
และการสื่ อสาร การได้รับสวัสดิการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ประกันชีวิต-สุ ขภาพ,
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม เป็ นต้น การที่ผบู้ งั คับบัญชา หรื อ หัวหน้างานให้
คําปรึ กษาแนะนํา และให้คาํ ชี้ แจงในการปฏิบตั ิงานเมื่อพบปั ญหา การมีเครื่ องมืออุปกรณ์สาํ นักงานอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และการมีเพื่อนร่ วมงานในแผนก
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
_________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
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ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุเฉลี่ ยในช่ วง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์การทํางานในสายโลจิสติกส์ 1-3 ปี มีแรงจูงใจในการ
ทํางานมาจาก จากการได้รับงานที่ทา้ ทายความสามารถ และต้องทํางานแข่งกับเวลา
การมีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ได้พฒั นาทักษะด้าน
ภาษา และการสื่ อสาร การได้รับสวัสดิการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ประกันชี วิตสุ ขภาพ, กองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ, ชุ ดยูนิฟอร์ ม เป็ นต้น การที่ผบู้ งั คับบัญชา หรื อ
หัวหน้างานให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และให้คาํ ชี้ แจงในการปฏิบตั ิงานเมื่อพบปั ญหา การ
มีเครื่ องมือ-อุปกรณ์สาํ นักงานอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และการมีเพื่อนร่ วมงาน
ในแผนกให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ระดับ การศึ ก ษา และ ประสบการณ์ ก าร
ทํา งาน ลัก ษณะงานของสายงานโลจิ ส ติ ก ส์ การบริ หารงานของผูบ้ งั คับ บัญชา
สภาพแวดล้อมและความสะดวก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรมีอิทธิ พล
ต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
คําสํ าคัญ : แรงจูงใจในการทํางาน, ธุ รกิจโลจิสติกส์
2

ABSTRACT
The objective of the independent study is to study the demography and the
individual motivations that potentially influence the work performance of
employees in logistics industry. The study is conducted by collecting the data by
adopting questionnaire as a data collection tool, which is designed to cover the work
motivations in various aspects, out of 400 employees in logistics industry in freight
forwarding, warehousing and transportation functions. The data is processed by the
descriptive and analogical statistical approach, which Standard Deviation, T-Test, F-
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Test and Multiple Regression Analysis is adopted with the degree of statistic
significance at 0.05.
The demographic data based on 400 employees is illustrated that the
majority of employees is a group of women. The ages fall into the range of 26 to 30
years with single status and holds bachelor’s degree with 1-3 year experience in
logistics. The response reveals that the motivations are the challenges at workplace,
specifically the works that challenge their capabilities in managing works under
time pressure, Communication in multicultural environment. In addition, the fringe
benefits and compensation is also one the key motivations for employees, who are
looking for good social welfare, health and life insurance, provident funds and
uniforms. Coaching, Instruction and management style by supervisors, Sufficient
and well-prepared facility and working environment and relationship are selected
and scored by employees as primary motivations as well.
The analysis, assessing the correlation between demography, motivations
and employee performance, demonstrates that education, working experience,
unique working characteristics, coaching, instruction and management style by
supervisors, sufficient and well-prepared facility and working environment and
relationship in organization have strong influences on the work performance of
employees in logistics industry.
KEYWORDS: MOTIVATION, LOGISTICS
บทนํา
การจู ง ใจมี อิท ธิ พ ลต่ อผลของงาน ผลของงานจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี หรื อ มี
ปริ มาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ
หัวหน้างานจึง จําเป็ นต้องสร้ างแรงจูงใจและเข้า ใจว่า อะไรคื อแรงจูงใจที่ จะทํา ให้
พนักงานทํางานให้กบั องค์กรได้อย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่ องง่ายในการจูงใจพนักงาน
เพราะพนักงานตอบสนองต่อตัวงาน และวิธีทาํ งานขององค์กรแตกต่างกัน และเมื่ อ
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บุ ค ลากรเป็ นหนึ่ ง ในหัว ใจสํ า คัญ ของการขับ เคลื่ อ นองค์ก ร การยกระดับ พัฒ นา
คุณภาพบุ คลากรด้านโลจิสติกส์ จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขันของธุ รกิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทย อี ก ทั้ง กระบวนการของงานโลจิ ส ติ ก ส์ น้ ัน มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทุก ๆ ธุ รกิจ ซึ่ งมีความหลากหลายในขั้นตอนและกิจกรรม
ของงานที่ ท าํ นั้น อะไรเป็ นแรงจู ง ในการทํา งานที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานหรื อบุคลากร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่ อการปฏิ บตั ิง านของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านแรงจูงในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทํางานมี ความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากงานวิจัย
1. ทําให้ทราบถึ งแรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
2. สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานยิง่ ขึ้น
3. สามารถนํา ไปใช้ เ ป็ นแนวทางสํ า หรั บ ผู้บ ริ ห ารองค์ก ร ในการศึ ก ษา
ปรั บ ปรุ ง อันก่ อให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด และส่ ง ผลต่อประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ดในการ
บริ หารงานในกลุ่มโลจิสติกส์
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น
1
2
3
4
5

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน

ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการทํางาน
1 ด้านลักษณะงานของสายอาชีพ
โลจิสติกส์
2 ด้านความก้าวหน้าและการพัฒนางาน
ในสายอาชีพโลจิสติกส์
3 ด้านสวัสดิ การและสิ่ งตอบแทนของ
สายอาชีพโลจิสติกส์
4 ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อ หัวหน้างาน
5 ด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวก
6 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
องค์กรของสายอาชีพโลจิสติกส์

การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานใน
กลุ่มโลจิสติกส์
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แนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับ แรงจูงใจในการทํางานที่มี
อิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ได้แก่
โลจิสติกส์ หมายถึง การบริ หารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบ
สิ น ค้า จากจุ ด ผลิ ต ไปยัง สถานที่ ซ่ ึ งมี ค วามต้อ งการสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด นอกจากนี้ การบริ หารจัดการโลจิสติก ส์ มีความจํา เป็ นต่อ
หน่วยงานทั้งในส่ วนของภาคราชการและภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคบริ การ
กล่าวคื อมีความสําคัญต่อประสิ ทธิ ภาพในการประกอบการขององค์กรทุกประเภท
เนื่ องจากการบริ หารจัดการกิ จกรรมด้านโลจิ สติ ก ส์ ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จะทํา ให้
สามารถลดความสู ญเสี ยในภาคการผลิต สามารถลดเวลาที่ใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า อ้างอิง แลมเบอร์ ต, เดาก์สัส เอ็ม, แปลและเรี ยบเรี ยงโดย รศ.ดร.
กมลชนก สุ ทธิ วาทนฤพุฒิ และคณะ, 2547.
สมยศ นาวีการ (2540, หน้า 359) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจ ว่ามีความสําคัญต่อการ
บริ หารงานมาก เพราะผูบ้ ริ หารจะต้องทํา งานให้ป ระสบความสําเร็ จได้โดยอาศัย
บุคคลอื่น คนเป็ นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ แรงจูงใจจึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับอารมณ์
ความรู้สึกของคนในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จึงถือได้วา่ แรงจูงใจมีความสําคัญต่อผูบ้ ริ หารเสมอ
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546, หน้า 185) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ คือความเต็มใจ
ของพนักงานที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ และ
เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานผูน้ ้ นั ด้วย การจูงใจในองค์การจึงมีผลมาก
ทั้งผลงานที่ให้กบั องค์การ ในขณะที่พนักงานผูน้ ้ นั ก็ได้ผลตอบแทนด้วย
ดัง นั้น แรงจู ง ใจในการทํา งาน จึ ง หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่ภ ายในของบุ ค คล มี
อิ ท ธิ พ ลทํา ให้ ก ํา หนดทิ ศ ทางและการใช้ ค วามพยายามในการทํา งานให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ การจูงใจจึงเป็ นสิ่ งเร้ าซึ่ งทําให้บุคคลเกิดความคิดริ เริ่ ม ควบคุ มรักษา
พฤติ ก รรม และการกระทํา หรื อเป็ นสภาพภายในซึ่ งเป็ นสาเหตุ ใ ห้ บุ ค คลที่ มี
พฤติกรรมที่ทาํ ให้เกิดความเชื่ อมัน่ ว่า สามารถบรรลุเป้ าหมายบางประการได้มนุษย์มี
ความต้องการทางด้านร่ างกาย (นํ้า อากาศ อาหาร พักผ่อน และที่อยูอ่ าศัย) และมีความ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

697
ต้องการทางด้านอื่น ๆ เช่ น การยกย่อง สถานะ ความรัก ความผูกพันกับบุคคลอื่ น
ความรู ้สึกที่ดี การให้ การประสบความสําเร็ จ โดยทัว่ ไปจะมีการเปลี่ยนเเปลงเมื่อเวลา
ผ่านไป และความต้องการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วย
งานวิจ ัย ของ สุ ธิ ด า ม่ ว งรุ่ ง (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
จงรั ก ภัก ดี ข องพนัก งานในองค์ ก ร กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท ท่ า อากาศยานไทย จํา กัด
(มหาชน) ผลการศึ ก ษาพบว่� า ปั จจัย คํ้า จุ นในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานด้า น
นโยบายการบริ หารองค์กร ด้านวีธีการบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ด้า นชี วิตความเป็ นส่ วนตัว มี ค วามสั ม พันธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกันกับ ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์กร อย่างมีนยั สําคัญ
ทฤษฎี แรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ดังนี้ 1. ปั จจัยจูงใจ (motivation factors) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กบั เรื่ องงาน
โดยตรง ซึ่ งทําให้เกิ ดแรงจูงใจในการทํางานและมีความสุ ขจากการทํางาน บุคคลจะ
ถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตจากปั จจัยนี้ ซึ่ งประกอบด้วย ความสําเร็ จของงาน, การยอมรับ
นับถือ, ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่, ความรับผิดชอบ, ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
2. ปั จจัยคํ้าจุน (maintenance factors) เป็ นปั จจัยที่ใช้ค้ าํ จุนหรื อบํารุ งรักษาจิตใจของ
บุ ค คลให้ ท ํา งาน แต่ มิ ไ ด้เ ป็ นสิ่ ง จู ง ใจผู้ป ฏิ บ ัติ ง านและเป็ นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน หากไม่มีปัจจัยนี้ หรื อมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับ
บุ ค คลในองค์ก ร จะส่ ง ผลให้ บุ ค คลในองค์ก รนั้น เกิ ด ความไม่ ช อบงาน ปั จ จัย นี้
ประกอบด้วย นโยบายและการบริ หารงาน, การปกครองบังคับบัญชา, ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล, สภาพแวดล้อมในการทํางาน, เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษา คื อ พนักงานระดับปฏิ บตั ิการที่ทาํ งานในกลุ่ม
ธุ รกิจโลจิสติกส์ ตัวอย่าง เขตกรุ งเทพมหานคร, ปริ มณฑล และต่างจังหวัด ที่ทาํ งาน
ในกลุ่มธุ รกิจโลจิสติกส์ โดยใช้สูตรของ Cooper and Pamela ในการคํานวณหาขนาด
ตัวอย่างได้ 400 ชุด โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
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สถิ ติ ที่ ใ ช้วิ เคราะห์ ข ้อมู ล ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-Test,
ANOVA (F-test) และ MRA
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Independent
Factors

Constant
ด้านลักษณะงานของ
สายงานโลจิสติกส์
(X 1 )
ด้านความก้าวหน้า
และการพัฒนางาน
สายอาชีพโลจิสติกส์
(X 2 )
ด้านสวัสดิการและ
สิ่ งตอบแทนของสาย
งานโลจิสติกส์(X 3 )
ด้านการบริ หารงาน
ของผูบ้ งั คับบัญชา
(X 4 )
ด้านสภาพแวดล้อม
และความสะดวก
(X 5 )
ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
องค์กร ของสายงาน
โลจิสติกส์(X 6 )
ด้านลักษณะงานของ
สายงานโลจิสติกส์
(X 1 )

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig

6.454

.000

Collinearity
Statistics
Tole
VIF
rance

1.649

.255

.350

.037

.385

9.381

.000

.588

1.700

.028

.032

.039

.863

.389

.478

2.092

.019

.033

.027

.585

.559

.448

2.234

.092

.031

.128

2.990

.003

.544

1.840

.076

.036

.093

2.117

.035

.512

1.952

.251

.039

.298

6.499

.000

.470

2.125

1.649

.255

.385

9.381

.000

.588

1.700
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การวิเคราะห์พหุ คูณแบบถดถอย (Multiple Regressions Analysis : MRA)
พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทํางาน คือ ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์
(X 1 ) ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา (X 4 ) ด้านสภาพแวดล้อมและความ
สะดวก(X 5 ) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กร ของสายงานโลจิสติกส์ (X 6 )
ที่มีความสั มพันธ์ กบั ระดับ ความคิ ดเห็ นในการปฏิ บ ตั ิงานของพนักงานในกลุ่ มโล
จิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางแสดงสรุ ปผลค่ าสั มประสิ ทธิ์สหพันธ์ พหุคูณ (R) และสั มประสิ ทธิ์การกําหนด
(R2) ของการวิเคราะห์ พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regressions Analysis : MRA)
ด้ านแรงจู งใจในการทํางานที่มีความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่ม
โลจิสติกส์
Adjusted
Std. Error of the
R
R Square
R Square
Estimate
.782a
.612
.606
.73722
ผลการวิ เ คราะห์ ด้ า นแรงจู ง ใจในการทํา งานที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ จากผลการวิเคราะห์พบว่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) = 0.782a แสดงว่า แรงจูงใจในการทํางานมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานในกลุ่ ม โลจิ ส ติ ก ส์ ในระดับ สู ง
(เนื่องจากค่า R มีค่ามาก)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) = .612 หมายความว่า แรงจูงใจในการทํางาน
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานในกลุ่ ม โลจิ ส ติ ก ส์ คิ ด เป็ น 61.2
เปอร์ เซ็นต์ ตัวแปรอิสระสามารถอธิ บายความผันแปรหรื อการเปลี่ ยนแปลงของตัว
แปรตามได้ร้อยละ 61.2 ที่เหลืออีกร้อยละ 38.8 เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
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ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ .73722 หมายความ
ว่า การประมาณค่าของ แรงจูงใจในการทํางานที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ มีความคลาดเคลื่อน เกิดขึ้นเท่ากับ .73722
จากผลการวิเคราะห์จะพบว่าค่า VIF สู งสุ ดที่ได้ คือ ด้านสวัสดิ การและสิ่ ง
ตอบแทนของสายงานโลจิสติกส์ มีค่า 2.234 ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อ ค่า Tolerance ที่มีค่า
น้อยที่สุดคือ ด้านสวัสดิการและสิ่ งตอบแทนของสายงานโลจิสติกส์ มีค่า .448 ซึ่ งไม่
ตํ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั คือไม่เกิด Multicollinearity
จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรู ปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
Y = a + B 1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6
Y
หมายถึง การปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
a
หมายถึง ค่าคงที่ (Constant)
B
หมายถึง ค่าเบต้า (Beta)
X1 -X 7 หมายถึง ด้านแรงจูงใจในการทํางาน
จากผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 มีตวั แปรอิสระของแรงจูงใจ
ในการทํางานที่มี ความสัม พันธ์กบั ตัวแปรตามของการปฏิ บตั ิง านของพนักงานใน
กลุ่มโลจิสติกส์ มีตวั แปรอิสระทั้งหมด 4 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ที่มี
ค่านัยสําคัญ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์
(X 1 ) , ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา(X 4 ) , ด้านสภาพแวดล้อมและความ
สะดวก(X 5 ) , ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กร ของสายงานโลจิสติกส์
(X 6 ) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ . 350 .092 .076 และ.251 ตามลําดับ
สามารถแทนค่าสมการได้ดงั นี้
Y = 1.649 + . 350 X 1 + .092 X 4 + .076 X 5 + .251 X 6
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กรอบแนวความคิดใหม่
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.ระดับการศึกษา
2.ประสบการณ์ในการทํางานในสายงาน
โลจิสติกส์
แรงจูงใจในการทํางาน
1. ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์
2. ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา
3. ด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวก
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
องค์กร ของสายงานโลจิสติกส์

การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานใน
กลุ่มโลจิสติกส์

สรุ ปผลการวิจัย
1.สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.5 มีอายุระหว่าง 26-30
ปี ร้อยละ 42.3 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 74.8 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 69.3
มีประสบการณ์การทํางานอยูใ่ นช่วง 1-3 ปี ร้อยละ 39.3
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านแรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่ อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจในการทํางานดังนี้
เป็ นการได้รั บ งานที่ ท ้า ทาย ความสามารถ และต้อ งทํา งานแข่ ง กับ เวลา
(ค่าเฉลี่ ย 8.16) การมีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ได้
พัฒนาทักษะด้านภาษา (ค่าเฉลี่ย 7.20) การได้รับสวัสดิการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เช่น
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ประกันชี วิต-สุ ขภาพ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ ม เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 6.92)
การที่ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ หัวหน้างาน ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และให้คาํ ชี้ แจงในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน เมื่ อพบปั ญหา (ค่ า เฉลี่ ย 7.76) การมี เครื่ องมื อ-อุ ป กรณ์ สํา นัก งานอย่า ง
เพี ย งพอต่ อการปฏิ บ ัติง าน (ค่ า เฉลี่ ย 7.48) การมี เ พื่อ นร่ วมงานในแผนกให้ค วาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 8.08)
3.สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานมีค่านัยสําคัญทางสถิติ
ตํ่ากว่า 0.05 จึงได้รับการยอมรับสมมติฐาน ดังนั้น ระดับการศึกษาและประสบการณ์
ในการทํางานที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
แรงจูงใจในการทํางาน ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ ด้านการ
บริ หารงานของผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นสภาพแวดล้ อ มและความสะดวก ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและองค์กรของสายงานโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์กบั
การปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสํ าคัญ
ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ทแี่ ตกต่ างกัน
เพศ
t-Test
.914
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
.258
ปฏิเสธ
สถานภาพสมรส
F-Test
. 940
ปฏิเสธ
ระดับการศึกษา
F-Test
.034
ยอมรับ
ประสบการณ์การทํางาน
F-Test
. 041
ยอมรับ
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ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสํ าคัญ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการทํางานมีความสั มพันธ์ กบั การปฏิบัติงาน
ของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
ด้านลักษณะงานของสาย
งานโลจิสติกส์
ด้านความก้าวหน้า และการ
พัฒนางานสายอาชีพโลจิ
สติกส์
ด้านสวัสดิการและสิ่ งตอบ
แทนของสายงานโลจิสติกส์
ด้านการบริ หารงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านสภาพแวดล้อมและ
ความสะดวก
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และองค์กร ของสาย
งานโลจิสติกส์

MRA

.000

ยอมรับ

MRA

.389

ปฏิเสธ

MRA

.559

ปฏิเสธ

MRA

.003

ยอมรับ

MRA

.035

ยอมรับ

MRA

.000

ยอมรับ

อภิปรายผล
ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลทางด้า นระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่า งกัน มี อิท ธิ พ ลต่อการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธี รนันท์ โพธิ กาํ จร (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ องความพึง พอใจในการปฏิ บ ตั ิง านของ
พนักงานบริ ษทั เค็นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จํากัด พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน และ ด้านประสบการณ์การทํางานที่แตกต่าง
กัน มี อิท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานในกลุ่ ม โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ แตกต่า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รังสิ มา เหลืองอ่�อน (2549) ได้ศึกษาเรื่ องความต�อง
การแรงจูงใจในการทํางานและขีดความสามารถของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการกลุ�
มผู�ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์�ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
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ด้านประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกันมีความต้องการแรงจูงใจในการทํางานและ
ขีดความสามารถของพนักงานที่แตกต่างกัน
ปั จ จัย ด้า นแรงจู ง ใจในการทํา งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ตั ิ ง านของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ที่มีค่านัยสําคัญ น้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่
ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ ที่มีค่านัยสําคัญที่ .000 ผูว้ ิจยั พบว่า
ลักษณะงานของสายงานโลโลจิสติกส์ เป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถมาก และต้อง
ทํางานแข่งกับเวลา ทําให้พนักงานอยากใช้ความสามารถของตนให้มากที่สุด
ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา ที่มีค่านัยสําคัญที่ .003 ผูว้ ิจยั พบว่า
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาต้อ งมี บ ทบาทในการให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา และให้ ค าํ ชี้ แจงในการ
ปฏิบตั ิงาน เมื่อพบปั ญหา ซึ่ งทําให้พนักงานเหล่านี้รู้สึกได้รับคําแนะนําที่ถูกต้อง และ
สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาต่อไปในอนาคต
ด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวก ที่มีค่านัยสําคัญที่ .035 ผูว้ ิจยั พบว่า การ
ที่ บ ริ ษ ทั มี เ ครื่ องมื อ -อุ ป กรณ์ สํา นัก งานอย่า งเพีย งพอต่ อ การปฏิ บ ัติง านนั้น ทํา ให้
พนักงานมีความรู ้สึกถึงความพร้อมในการปฏิบตั ิงานอยูต่ ลอดเวลา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กร ที่มีค่านัยสําคัญที่ .000 ผูว้ ิจยั
พบว่า เพื่อนร่ วมงานเป็ นปั จจัยสําคัญ ถ้าเพื่อนร่ วมงานในแผนกให้ความช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกันก็จะทําให้พนักงานรู ้สึกอบอุ่นใจ และสบายใจในการทํางาน
จากผลการวิจยั พบว่าสอดคล้องกับทฤษฏีสององค์ประกอบของเฟร็ ดเดอริ ก
เฮอร์ เบิร์ก ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ1. ปั จจัยจูงใจ (motivation factors) ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กบั เรื่ องงานโดยตรง ซึ่ งทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานและมี
ความสุ ขจากการทํางาน บุคคลจะถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตจากปั จจัยนี้ ซึ่ งประกอบด้วย
ความสํา เร็ จของงาน, การยอมรั บนับ ถื อ, ความก้า วหน้า ในตํา แหน่ งหน้า ที่ , ความ
รับผิดชอบ, ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ 2. ปั จจัยคํ้าจุน (maintenance factors) เป็ นปั จจัย
ที่ใช้ค้ าํ จุนหรื อบํารุ งรักษาจิตใจของบุคคลให้ทาํ งาน แต่มิได้เป็ นสิ่ งจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงาน
และเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน หากไม่มีปัจจัยนี้ หรื อมีใน
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ลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร จะส่ งผลให้บุคคลในองค์กรนั้นเกิดความ
ไม่ชอบงาน ปั จจัยนี้ ประกอบด้วย นโยบายและการบริ หารงาน, การปกครองบังคับ
บัญชา,ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล, สภาพแวดล้อมในการทํางาน, เงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1.1 กลุ่มธุ รกิจโลจิสติกส์ ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานเรื่ องของ
สวัสดิการและสิ่ งตอบแทนให้สูงขึ้น เช่น เงินเดือน, โอที, รถรับส่ งพนักงาน เป็ นต้น
1.2 กลุ่มธุ รกิจโลจิสติกส์ ควรมีการปรับด้านความก้าวหน้าในสายงงานให้
ชัดเจน และการพัฒ นางาน โดยควรส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้พ นัก งานได้ไ ปอบรม,
สัมมนา หรื อสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
และศักยภาพของพนักงานมากขึ้น ในการให้บริ การเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ของโล
จิสติกส์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เพื่อที่ผปู้ ระกอบการที่ใช้บริ การมีความมัน่ ใจและ
ไว้วางใจในบริ ษทั เพิ่มขึ้น อันเนื่องมีบุคลกรที่มีความสามารถ และรอบรู ้ในการทํางาน
1.3 อนาคตการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนหรื อ AEC ใกล้จะมาถึ ง
เรื่ องของโลจิสติกส์ จะมีบทบาท และมีการแข่งขันมากขึ้นในเรื่ องบริ ษทั ข้ามชาติที่มา
ลงทุ นในประเทศ บุ คคลากรควรจะมี ค วามรู้ ความสามารถและยกระดับความเป็ น
นานาชาติของบุคลากรเองเพิม่ ขึ้น เพื่อที่จะได้เป็ นตัวเลือกอันดับแรกขององค์กรต่างๆ
โดยบุ ค ลากรที่ มี อ ยู่จะต้องมี คุ ณ ภาพมากกว่า หรื อ เที ย บเท่ า กับ บุ ค ลากรจากกลุ่ ม
ประเทศ AEC ดังนั้นการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อ AEC ที่เข้ามา จึงเป็ น
แรงจูงใจและเป็ นแรงกระตุน้ กับให้พนักงานที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีศกั ยภาพมาก
ที่สุด
2.ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับปฏิบตั ิการที่อยู่ในกลุ่มโล
จิสติกส์ เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปสามารถทําการวิจยั โดยแบ่งแยกออกเป็ นแผนก
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เช่น ฝ่ ายขาย, ฝ่ ายจัดซื้ อ, ฝ่ ายขนส่ ง, ฝ่ ายต่างประเทศ, ฝ่ ายคลังสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละ
แผนก อาจจะมีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกต่างกัน
2.2 ควรมีก ารศึ กษากลุ่ มตัวอย่างในหัวข้อใกล้เคีย ง เช่ น ความภัก ดี ใ น
องค์กรของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ เป็ นต้น
2.3 ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัด ซึ่ งแต่ละจังหวัดอาจจะมี
แรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ที่
แตกต่างกันออกไป
2.4 ควรมีการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทํางานจากปั จจัยภายนอก และ
ปั จจัยภายใน
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การศึกษาการตัดสิ นใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ ของผู้บริโภคจากผู้แทนจําหน่ าย
ในเขตอําเภอศรีราชา
(DECISION MAKING INFLUENCING FACTOR IN PURCHASING AUTO
PARTS OF CONSUMER IN SRIRACHA DISTRICT)
นัฐฐา ธิติโยธิน1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร2
------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
กรณี ศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์
ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา มีการตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระซึ่ งมี 3 ตัวแปรได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรม
การซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภค และปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด มี ก าร
ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ข องผูบ้ ริ โ ภคจากผูแ้ ทนจํา หน่ า ยในเขตอํา เภอศรี ร าชา โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอศรี ราชา
จํานวน 400 ชุ ด แล้วทําการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ค่า สถิ ติที่ ใ ช้คื อ การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน(ANOVA) F-test และMultiple
Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่
ในช่ วง 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว
และมีรายได้อยูใ่ นช่ วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ส่ วนใหญ่ใช้ยี่ห้อโตโยต้า และ
เลือกซื้ ออะไหล่ชนิ ดระบบเครื่ องรถยนต์ เช่น ไส้กรองต่างๆ นํ้ามันเครื่ อง เหตุผลจึง
ต้องการเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์เพราะชํารุ ดเสี ยหาย ยังสนใจประเภทอะไหล่แท้จาก
ศูนย์ และให้ความสําคัญของสถานที่ซ้ื อคือความน่าเชื่อ การรับประกันของอะไหล่
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
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รถยนต์ คุ ณภาพสิ นค้า ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ ความน่ าเชื่ อถือของสถานที่ การ
ส่ งเสริ มการขาย ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ให้ความสําคัญกับ อะไหล่
เดิมไม่สามารถใช้งานได้ หาข้อมูลจากประสบการณ์ที่เคยเลือกซื้ อ ประเมินทางเลือก
โดยคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามความต้องการ และตัดสิ นใจซื้ อเพราะราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ถ้าพอใจกลับมาซื้ อซํ้าอีก
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา และ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคมี ค วามสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่ รถยนต์ ด้า น
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ทั้งหมดมี ความสัม พันธ์ ก ับ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
อะไหล่ รถยนต์ ซึ่ ง พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคคื อ ยี่ห้อ รถยนต์ที่ ใ ช้ ความสํา คัญของ
สถานที่ซ้ือ เพียง 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์
คําสํ าคัญ: อะไหล่รถยนต์
1

1

ABSTRACT
The objective of this report were to study the difference of personal factors,
consumers’ behavior and marketing mix that effect to purchase imitative auto parts
influencing decision making of consumers who living in Sriracha district. The data
was collecting by using the questionnaire from 400 respondents. This study would
be used the research methods were Anova, descriptive and multiple regression
methods which described in quantitative terms. The used of descriptive statistics
was quite convenient in describing data gathering.
The result shown the most of respondents were male who age around 31-40
year old. Their status was married, graduated in bachelor degree, private business
and income around 10,000-20,000 baht. Toyota is the most car which respondent
using, oil filter is the most auto parts which respondents changed, The most of
respondents changed auto parts because it already out of use, most of them select
genuine auto parts.
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

714
Result from the questionnaire was shown the most factors which
respondent select is trustfulness of each auto parts’ shop, warrantee and quality of
auto parts. The most of marketing mix affect were reasonable price of auto parts.
The researchers found the first independent (personal factors) have relation
with the dependent. The second independent (marketing mix) also has relation with
the dependent. The last independent(consumers’ behavior) has relation with the
dependent but there have 2 factors in the last independent which have no relation.
The 2 factors were brand of auto parts and the frequency of changing auto parts.
KEYWORDS: AUTO PARTS
บทนํา
ปั จจุบนั รถยนต์นบั เป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่ งในการดํารงชีวิตของคนไทยทั้ง
การเดินทาง และ ขนส่ งสิ นค้า มีปริ มาณการเพิ่มจํานวนของรถยนต์ข้ ึนอย่างรวดเร็ ว
อันเนื่ องมาจากปั จจัยต่างๆ เช่น นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล จากการจําหน่ ายรถ
อีโค่คาทําให้สามารถซื้ อรถยนต์ในราคาที่สามารถซื้ อได้ อีกทั้งยังมีการซื้ อรถยนต์มือ
สองที่มีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น
เมื่ อใช้รถยนต์เป็ นเวลาที่ ยาวนาน อุ ปกรณ์ ที่เป็ นส่ วนประกอบของรถยนต์
ย่อมเก่ า ตามกาลเวลาและเกิ ด การเสื่ อมสภาพหมดอายุไ ป หรื อ รถยนต์รุ่นใหม่ ที่
ระยะเวลาประกันหมดลงและเกิ ดความบกพร่ อ งของอุ ป กรณ์ ความเสี ย หายอย่า ง
ผิดปกติจากการผลิ ตหรื อการประกอบซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ่ อมได้
สํา หรั บ ผูใ้ ช้ร ถยนต์ การตรวจสอบและซ่ อ มบํา รุ ง เป็ นสิ่ ง ที่ สํา คัญ และการไปใช้
สถานที่บริ การก็เป็ นสิ่ งสําคัญ ดังนั้นการเลือกสถานที่บริ การระหว่างศูนย์บริ การ อู่
ซ่ อม หรื อศูนย์ซ่อมอิสระ เพื่อให้รถยนต์นาํ มาใช้ปกติพร้อมกับได้รับความคุม้ ค่า คุ ม้
ราคาที่สุด
ทางเลื อกหนึ่ ง ของผูบ้ ริ โภคที่ ต้อ งการที่ จ ะประหยัด ค่ า ใช้จ่า ยในด้า นการ
ซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถยนต์น้ นั คือการใช้บริ การอู่ซ่อมอิสระ หรื อหากมีความรู้ก็
อาจจะทํา การซ่ อมแซมเอง ซึ่ ง ร้ า นขายอะไหล่ รถยนต์น้ ันเป็ นปั จจัย สํา คัญที่ ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ อู่ ซ่ อ มนั้น สามารถหาชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆเพื่ อ ทํา การซ่ อ มบํา รุ ง และการ
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ตัดสิ นใจเพื่อเลือกซื้ ออะไหล่จากผูแ้ ทนจําหน่ายที่เหมาะสมที่สุดในมุมมองของราคา
คุณภาพ และระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้า เพื่อให้ได้อะไหล่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพใน
เชิงต้นทุน
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะและความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอ
ศรี ราชา
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา
3. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบคุ ณลักษณะและความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล เพื่อใช้เป็ น
แนวทางสํา หรั บ ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยและผูท้ ี่ ส นใจ ในการวางแผนการดํา เนิ นงานให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2. ทราบความแตกต่ า งทางด้า นพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค เพื่อ นํา ไปใช้ใ นการ
ปรับปรุ งและวางแผนทางด้านการจัดจําหน่ายอะไหล่รถยนต์ ให้ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
3. ทราบการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันมากยิง่ ขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่อเดื อน ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ยี่ห้อรถยนต์ที่ใช้ ชนิดอะไหล่รถยนต์ที่
ลือกซื้ อมากที่สุด เหตุผลที่ตอ้ งการเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ ความสนใจประเภทของ
อะไหล่รถยนต์ ความสําคัญของสถานที่ซ้ื อ การโปรโมชัน่ ที่คิดว่าสําคัญที่สุ ที่แตกต่าง
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กัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายใน
เขตอําเภอศรี ราชาที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจํา หน่ ายและการส่ ง เสริ มทางการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
อะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาที่แตกต่างกัน
แนวคิด
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ปณิ ศา ลัญชานนท์ (2548 : 113) (อ้างถึงในเทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์, 2553)
ได้อ ธิ บ ายถึ ง การแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ (Demographic
Segmentation) เป็ นการแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้หลัก ด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อ
การกําหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ประกอบด้วย
1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่ ม ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งอี ก ทั้ง ความชอบและรสนิ ย มของบุ ค คลจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัย
2. เพศ (Sex) ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีแนวโน้มที่จะทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน
3. วงจรชีวติ ของครอบครัว (Family Life Cycle) เป็ นขั้นตอนการดํารงชีวิตใน
ลักษณะครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดนี้ ยึดหลักว่าครอบครัวส่ วนใหญ่จะผ่าน
ขั้นตอน 3 ขั้น คือ ขั้นการสร้างครอบครัว ขั้นเจริ ญเติบโต และขั้นสุ ดท้าย (วัยชรา)
4. รายได้ (Income) โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง
แต่อย่างไรก็ตามผูท้ ี่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่าํ จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า
สิ น ค้า และบริ ก ารที่ นิ ย มใช้ ก ารแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามรายได้ ได้แ ก่ บ้า น รถยนต์
โทรศัพท์มือถือ เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง และการท่องเที่ยว เป็ นต้น
เทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์ (2552) แม้วา่ รายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก แต่
นักการตลาดส่ วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ตวั
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อื่นๆ เพื่อให้การกําหนดตลาดเป้ าหมายชัดเจนยิง่ ขึ้น เช่น กลุ่มผูบ้ ริ หารธุ รกิจที่มง่ั คัง่
รุ่ นเยาว์ (Yuppies) เป็ นการใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็ นต้น
5. การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าและมีราคาสู งกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า
6. อาชี พ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจําเป็ นและความ
ต้องการในสิ นค้าและบริ การที่ต่างกัน เช่น นักธุ รกิจ ต้องการรถยนต์ที่ดูดีมีระดับ เช่น
เบนซ์ (Benz) ผูใ้ ช้แรงงานต้องการสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาํ เป็ นในชี วิตประจําวัน
เช่น สบู่ ยาสี ฟัน และ อาหาร เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) (อ้างถึงใน ธารา ธิ ยะภูมิ
และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ, 2554) ให้แนวคิดไว้ว่า โดยทัว่ ไปกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอนดังนี้
1.พฤติกรรมก่อนการซื้ อ เป็ นกระบวนการเริ่ มต้นโดยมีแรงจูงใจ หรื อถู ก
กระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการซึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้นจากตัวกระตุน้ ภายในหรื อภายนอก
ตัวกระตุน้ ภายในเกิ ดจากผูบ้ ริ โภคเองมีความต้องการและมองเห็ นความจําเป็ นของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะแก้ปัญหาหรื อตอบสนองให้กบั ตนเอง ส่ วนตัวกระตุน้ ภายนอก ได้แก่
ความต้องการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
2.การแสวงหาทางเลื อก เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ ก็จะ
แสวงหาทางเลื อกข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ จึงเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับ
ผูบ้ ริ โ ภค การหาข้อ มู ล จะทํา ให้ รู้ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ ชนิ ด ของผลิ ตภัณฑ์ รู ป ลัก ษณ์
วิธีการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั นอกจากนี้ ความเชื่อถือที่
ผูบ้ ริ โภคมีต่อผูข้ ายยังเป็ นส่ วนประกอบของการตัดสิ นใจซื้ อได้เป็ นอย่างดี ปริ มาณ
ข้อมูลที่ ผบู ้ ริ โภคค้นหาขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัยได้แก่ ปั ญหาเกี่ ยวกับความต้องการที่
ผูบ้ ริ โภคเผชิ ญอยู่ในระดับมากหรื อน้อย เวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้า ผูป้ ระกอบการ
จะต้องจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ ซึ่ งแหล่งข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคแสวงหามี
อิทธิพลเกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมการเลือกเช่นบุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด เพื่อน
บ้าน สื่ อมวลชน พนักงานขาย สื่ อโฆษณา บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
เหล่านี้ มีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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3.การประเมินผลทางเลื อก เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับและเข้าใจข้อมูลแล้ว ก็จะ
ประเมินผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อพิจารณาทางเลือกในการตัดสิ นใจข้อมูลที่มีประโยชน์
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
4.การตัดสิ นใจซื้ อ หลังจากแสวงหาทางเลือกและประเมินผลทางเลือกแล้ว
ผูบ้ ริ โภคจะต้องตัดสิ นใจว่าถ้าซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั จะสนองความต้องการ และเกิดความ
พึงพอใจได้หรื อไม่ก่อนการตัดสิ นใจ
5.การประเมินผล หลังจากการซื้ อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะ
เกิ ดความรู้สึกพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจในผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ผูป้ ระกอบการจะต้อง
พยายามศึกษาและติดตามผลภายหลังการซื้ อผลิตภัณฑ์ เพราะเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
การซื้ อในครั้งต่อไป และมีอิทธิ พลต่อการแนะนําบุคคลอื่นให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ แต่ถา้
ผูบ้ ริ โภคไม่พึงพอใจหลังการซื้ อ ผูป้ ระกอบการจะต้องค้นหาสาเหตุเพื่อจะนํามา
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ซึ่ งสาเหตุ ข องความไม่ พึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคโดยทัว่ ไปได้แ ก่
ความรู้สึกไม่แน่ ใจ หรื อขาดความมัน่ ใจเพราะในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
พบว่าผลิตภัณฑ์น้ นั มีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย เมื่อซื้ อมาใช้แล้วยังคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจ
หรื อขาดความมัน่ ใจอยูต่ ลอดเวลา ผูบ้ ริ โภคบางคนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี เพราะได้ยิน
เกี่ ย วกับ ความบกพร่ องของผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อรู้ ขอ้ มูลภายหลังการซื้ อว่า ผลิ ตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันจากร้านค้ามีราคาถูกกว่า ตลอดจนพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ก็ จ ะสื่ อ สารให้ บุ ค คลที่ คุ้น เคยได้รั บ รู ้ ซ่ ึ งข้อ มู ล จะส่ ง ผลต่ อ การขาย ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการจึงต้องค้นหาสาเหตุแล้วรี บแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่
ผูบ้ ริ โภค โดยการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้านคุณภาพ ราคา การบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้าน
การตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2552 : 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสม
การตลาด หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความสนใจ การ
จัดหา การใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and
Kotler. 2009 : 616) ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี
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ราคา คุ ณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิ ตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า
บริ การ สถานที่ บุ คคล หรื อความคิด ผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มี
ตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อ
เป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การคุม้
กับเงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์
ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost)
ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา
(Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผู้
กําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึ งถึ ง (1) คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้อง
พิจารณาการยอมรั บของลูก ค้า ในคุ ณ ค่า ของผลิ ภณ
ั ฑ์ว่าสู งกว่า ผลิ ตภัณฑ์น้ นั (2)
ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน (4) ปัจจัยอื่น ๆ
3. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้าง
ความพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิ ด
ความต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี
อิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ (Etzel, walker and Stanton.
2007 : 677) หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้าง
ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้พ นัก งานขาย (Personal
selling) ทําการขาย และการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling)
เครื่ องมื อในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลื อกใช้หนึ่ งหรื อหลาย
เครื่ อ งมื อ ซึ่ ง ต้องใช้ห ลัก การเลื อ กใช้เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดแบบประสม
ประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้
4. การจัดจําหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง
ซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การจากองค์กร
ไปยังตลาด สถานบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือสถาบันการตลาด ส่ วน
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กิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และ
การเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Channel Distribution) และ การกระจายตัวสิ นค้า หรื อการสนับสนุนการ
กระจายตัวสิ นค้าสู่ ตลาด (Physical distribution หรื อ Market logistics)
ชยานัฐ บุญเพิ่มผล (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
อะไหล่รถยนต์ของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตจังหวัดปทุมธานี ” โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400
คน ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุ 3645 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000-30,000 บาท (2) ส่ วนใหญ่มีการใช้เป็ นประจําเพื่อเป็ นพาหนะในการ
เดินทางของตนเอง ใช้รถยนต์ในการเดินทาง 51 ถึง 100 กิโลเมตรต่อวัน (3)โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นอะไหล่เกี่ยวกับระบบลูกปื นล้อ สถานที่ที่เลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ซ้ื อจากศูนย์
ของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่ละครั้งไม่แน่นอน (4) ส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (5) พฤติกรรมการใช้
รถยนต์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง(6) ปั จจัยทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ ข องผู ้ใ ช้ ร ถยนต์ใ นจัง หวัด ปทุ ม ธานี มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง (7) ตัวแปรด้านปั จจัยผลิ ตภัณฑ์ สามารถทํานาย
โอกาสในการเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์แท้
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูข้ บั ขี่รถยนต์ไม่จาํ กัดยี่ห้อที่
อาศัยอยู่ในเขตอําเภอศรี ราชา โดยมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีบทบาทเป็ นผูใ้ ช้ ผู้
ตัด สิ น ใจและผูเ้ ลื อ กซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์พ ร้ อ มกัน จํา นวน 400 ตัว อย่า งสถิ ติ ที่ ใ ช้
วิเคราะห์ ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ Multiple
Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ - ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมผู้บริ โภค
- ยีห่ อ้ รถยนต์ที่ใช้
- ชนิดอะไหล่รถยนต์ที่ลือกซื้ อมาก
ที่สุด
- เหตุผลที่ตอ้ งการเลือกซื้ ออะไหล่
รถยนต์
- ความสนใจประเภทของอะไหล่
รถยนต์
- ความสําคัญของสถานที่ซ้ื อ
- การโปรโมชัน่ ที่คิดว่าสําคัญที่สุด

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจเลือกซื้ออะไหล่
รถยนต์ ของผู้บริโภคจาก
ผู้แทนจําหน่ ายในเขตอําเภอ
ศรีราชา
- การรับรู ้ถึงความต้องการ
- การแสวงหาข้อมูล
- การประเมินทางเลือก
- การตัดสิ นใจซื้ อ
- การประเมินผลหลังการ
ซื้ อ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- การส่ งเสริ มทางการตลาด
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พ
ธุรกิจส่ วนตัว และมีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้
ยี่ห้อรถยนต์ คือ ยี่ห้อโตโยต้า และเลือกซื้ ออะไหล่ชนิ ดระบบเครื่ องรถยนต์ เช่ น ไส้
กรองต่างๆ นํ้ามันเครื่ อง เหตุผลจึงต้องการเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์เพราะชํารุ ดเสี ยหาย
ผูบ้ ริ โภคยังสนใจประเภทอะไหล่แท้จากศูนย์ และให้ความสําคัญของสถานที่ซ้ื อ คือ
ความน่าเชื่อถือและการรับประกันของอะไหล่รถยนต์
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพสิ นค้ า ด้ า นราคาผู ้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับ ราคาเหมาะสมกับ คุ ณภาพ ในด้านสถานที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับความน่าเชื่ อถือของสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ การส่ งเสริ มการขาย
ผลการศึกษาด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์พบว่า ในด้านการรับรู ้
ถึ ง ความต้องการ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใ ห้ความสําคัญกับ อะไหล่ เดิ ม ไม่
สามารถใช้ง านได้ ด้านการแสวงหาข้อมูล ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญกับ
ข้อ มู ล จากประสบการณ์ ที่ เ คยเลื อ กซื้ อ ในด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับ คุ ณภาพสิ นค้าที่ตรงตามความต้องการ ในด้านการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การตัดสิ นใจซื้ อเพราะ
ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ และด้านการประเมินหลังการซื้ อผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับ ถ้าพอใจ กลับมาซื้ อซํ้าอีก
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandardized
Coefficients

การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ออะไหล่
รถยนต์
ปั จจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์
ปั จจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาดด้าน
ราคา
ปั จจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาดด้าน
ช่องทางการจัด
จําหน่าย
ปั จจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาดด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด
R= 0.739(a)

B

Std.Error

0.958

0.147

0.162

0.036

0.225

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

6.499

0.000

0.187

4.408

0.000

0.637

1.571

0.032

0.289

6.912

0.000

0.660

1.516

0.176

0.033

0.222

5.355

0.000

0.667

1.499

0.186

0.025

0.291

7.580

0.000

0.779

1.284

R2 = 0.546

F-Test = 118.796

Sig. = 0.000*

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของ
ผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา คิดเป็ น 73.9% และปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดสามารถอธิ บ าย การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ข อง
ผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาได้ 54.6% นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปั จจัย
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ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย
และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์
ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ

เพศ

t-Test

0.000

ยอมรับ

อายุ

F-test

0.354

ปฏิเสธ

สถานภาพ

F-test

0.000

ยอมรับ

ระดับการศึกษา

F-test

0.002

ยอมรับ

อาชีพ

F-test

0.711

ปฏิเสธ

รายได้ต่อเดือน

F-test

0.321

ปฏิเสธ

ยีห่ อ้ รถยนต์ที่ใช้และความถี่ของการเปลี่ยนอะไหล่

F-test

0.241

ปฏิเสธ

จําพวกอะไหล่รถยนต์ที่ลือกซื้อมากที่สุด

F-test

0.000

ยอมรับ

เหตุผลที่ตอ้ งการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์

F-test

0.001

ยอมรับ

ความสนใจประเภทของอะไหล่รถยนต์

F-test

0.000

ยอมรับ

ความสําคัญของสถานที่ซ้ือ

F-test

0.909

ปฏิเสธ

การโปรโมชัน่ ที่สาํ คัญที่สุด
สมมติฐานที่ 3 ด้านส่วนประสมทางการตลาด

F-test

0.000

ยอมรับ

การตัดสิ นใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์

MRA

0.000

ยอมรับ

ผลิตภัฑณ์

MRA

0.000

ยอมรับ

ราคา

MRA

0.000

ยอมรับ

ช่องทางการจัดจําหน่าย

MRA

0.000

ยอมรับ

การส่งเสริ มทางการตลาด

MRA

0.000

ยอมรับ

สมมติฐานที่ 2 ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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อภิปรายผลการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 พบว่า เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออะไหล่รถยนต์ เพศ บุคคลที่สมรสแล้ว และระดับการศึกษาจะมี
หลักการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์มากกว่า มีเหตุผล ทัศนติและความต้องการที่
ต่างกัน (ผลวิจยั ส่ วนนี้สอดคล้องกับแนวคิดด้าน ประชากรศาสตร์ ของ ปณิ ศา ลัญชา
นนท์ (2548 : 113) (อ้างถึงในเทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์, 2552) ดังปรากฏอยูใ่ นบทที่ 2
ซึ่ ง กล่ าวว่า เพศ (Sex) ผูห้ ญิ ง กับ ผูช้ ายมี แนวโน้ม ที่ จะทัศ นคติ และพฤติก รรมที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่ น ผูห้ ญิงมักจะมีความอ่อนโยนกว่าผูช้ าย ส่ วนผูช้ ายมักจะมี
ความเป็ นผูน้ าํ สู งกว่าผูห้ ญิง เป็ นต้น นักการตลาดจึงได้นาํ ลักษณะความแตกต่างทาง
เพศมาประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์บางประเภท ในอดีตผูห้ ญิงจะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทครี มบํารุ งผิว นํ้าหอม ครี มเปลี่ยนสี ผม ยาระงับกลิ่ นกาย แต่ใน
ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ สิ นค้าเหล่านี้เจริ ญเติบโตสู งมากในส่ วนตลาดชาย ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่
สามารถใช้ได้ท้ งั สองเพศ (Unisex) วงจรชี วิตของครอบครัว (Family Life Cycle)
เป็ นขั้นตอนการดํารงชี วิตในลักษณะครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดนี้ ยึดหลัก
ว่า ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ จ ะผ่า นขั้น ตอน 3 ขั้น คื อ ขั้น การสร้ า งครอบครั ว ขั้น
เจริ ญเติบโต และขั้นสุ ดท้าย (วัยชรา) ตัวอย่างเช่ น คู่รักที่เพิ่งแต่งงานมักจะต้องการ
บ้านขนาดเล็ก อพาร์ ทเมนต์ หรื อคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถยนต์ขนาดเล็ก ครอบครัว
ที่มีบุตรหลายคน จะต้องการบ้านและรถยนต์ขนาดใหญ่” และการศึกษา (Education)
ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าและมีราคาสู ง
กว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า
สมมติฐานที่ 2 พบว่า ด้านจําพวกอะไหล่ที่เลือกซื้ อมากที่สุด ด้านเหตุผลที่
ต้องการเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ ด้านความสนใจประเภทของอะไหล่รถยนต์ และด้าน
การโปรโมชัน่ ที่สําคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ ผูบ้ ริ โภคมี
เหตุ ผ ลและความจํา เป็ นที่ เ ลื อ กซื้ ออะไหล่ สอดคล้ อ งกับ ผลวิ จ ัย แนวคิ ด ด้ า น
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (2554) (อ้างถึ งในธารา ธิ ยะภูมิ,2554) กล่าวว่าพฤติกรรมก่อนการซื้ อ เป็ น
กระบวนการเริ่ มต้นโดยมีแรงจูงใจ หรื อถูกกระตุน้ ให้เกิดความต้องการซึ่ งอาจจะ
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เกิ ดขึ้นจากตัวกระตุน้ ภายในหรื อภายนอก ตัวกระตุน้ ภายในเกิดจากผูบ้ ริ โภคเองมี
ความต้องการและมองเห็ นความจําเป็ นของผลิตภัณฑ์ที่จะแก้ปัญหาหรื อตอบสนอง
ให้กบั ตนเอง ส่ วนตัวกระตุน้ ภายนอก ได้แก่ ความต้องการทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมือง สิ่ งเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจะกลายเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคมี
พฤติกรรมตอบสนองโดยอาศัยการเรี ยนรู้การแสวงหาข้อมูล และประสบการณ์ใน
อดี ตดังนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องใช้กลยุทธ์ท างการตลาดหลายวิธี เช่ น การใช้
พนักงานขาย การโฆษณา การส่ งเสริ มการขายการบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นตัวกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์เหล่านี้)
สมมติฐานที่ 3 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอศรี ราชา
คิดเป็ น 73.9% และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดสามารถอธิ บาย การตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ อะไหล่ รถยนต์ข องผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจํา หน่ า ยในเขตอํา เภอศรี ราชาได้
54.6% นอกจากนี้ ย งั พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ ง ประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจากผูแ้ ทนจําหน่ายในเขตอําเภอ
ศรี ราชาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลวิจยั ส่ วนนี้ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ของ วรพงษ์ สิ งห์
เขียวพงษ์ (2544) ดังปรากฏอยู่ในบทที่ 2 ซึ่ งกล่าวว่า การเลือกซื้ ออะไหล่ใหม่มี 2
ทางเลือกหลัก คือ ซื้ออะไหล่ใหม่ของแท้จากศูนย์บริ การซึ่ งมัน่ ใจได้ในคุณภาพแต่มกั
มีราคาแพงและซื้ ออะไหล่ใหม่ของแท้นอกศูนย์บริ การหรื อซื้ ออะไหล่ทดแทนซึ่ งมี
หลายระดับทั้งคุณภาพและราคาส่ วนอะไหล่ปลอมควรหลีกเลี่ยงอันเนื่องมาจาก อาจ
ทําให้ผซู ้ ้ื อต้องซื้ อของในราคาแพงแต่คุณภาพตํ่า
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจยั
จากการศึ กษาเรื่ อง “การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคจาก
ผูแ้ ทนจําหน่ ายในเขตอําเภอศรี ราชา” ทําให้ทราบพฤติกรรมและความต้องการของ
กลุ่ ม ตัวอย่า ง จากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ สามารถนํา มาในการปรั บ ปรุ ง และวางแผน
ทางด้านการจัดจําหน่ายอะไหล่รถยนต์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และ
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นําข้อมู ลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ท างการตลาดได้อย่างเหมาะสม สร้ า งความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ คือ ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ส่ วน
จะใช้รถยนต์ยหี่ อ้ ของญี่ปุ่น คือโตโยต้า รองลงมาคือฮอนด้าและนิสสัน ดังนั้นผูแ้ ทน
จัด จํา หน่ า ยควรวางแผนทางด้า นการจัด จํา หน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ใ ห้เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ บริ โภค เนื่องจากปั จจุบนั มีนโยบายรถคันแรกจึง
ทํา ให้รถยนต์ส่ วนใหญ่ เป็ นยี่ห้อ ของญี่ ปุ่ น จึ ง ทํา ให้มี จ าํ นวนรถยนต์เพิ่ม ขึ้ นอย่า ง
รวดเร็ ว ความต้องการของอะไหล่ ร ถยนต์จึง เพิ่ ม ขึ้ นตามมา อี ก ทั้ง จํา นวนผูแ้ ทน
จําหน่ายมีจาํ หน่ายที่เพิ่มขึ้นและเกิดการแข่นขันกันในตลาด ดังนั้นผูแ้ ทนจัดจําหน่าย
ควรเน้นการวางแผนการตลาด ด้า นคุ ณภาพของสิ นค้าและมี ราคาประหยัด มี ก าร
ส่ งเสริ มการขายเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ มีการบริ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับ
อะไหล่รถยนต์แก่ผบู ้ ริ โภคเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งเน้นพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างการในเขตอําเภอศรี ราชา
อย่างเดียว ซึ่ งอาจเกิ ดการเอนเอียงของข้อมูล ในการศึกษาครั้ งต่อไป ควรศึกษาวิจยั
จากพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ที่นอกเหนือจากในเขตอําเภอศรี ราชาด้วย
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างในต่างพื้นที่เพื่อนํามา
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ว่าจะได้ผลเหมือนกันหรื อไม่ เพื่อจะได้กาํ หนด
กลยุทธ์ดา้ นการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายต่อไป
3. ควรทํา การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค ให้
มากกว่านี้เพื่อเป็ นข้อมูล แนวทางในการบริ การและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่
ทวีความรุ นแรงขึ้นเป็ นอย่างมาก
เอกสารอ้างอิง
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุ งเทพฯ : เพียร์ สัน เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่าม, 2554.
กิตติโชค แซ่วอ่ ง. "ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อผลิตภัณฑ์ ร้าน CP Fresh Mart
ของผู้บริ โภคในเขต จังหวัดสระบุรี.” การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

728
กุสุมา อภิวรรธกกุล. "ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อ
อะไหล่ ยนต์ ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ ในอําเภอเมืองจังหวัด
เชี ยงใหม่ .” การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
คอตเลอร์ ฟิ ลลิป. การจัดการตลาด. ธนวรรณ แสง สุ วรรณและคณะเรี ยบเรี ยง.
กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์บริ ษทั เพียร์สัน เอ็กดูเคชัน่ อินโดไชน่า จํากัด, 2546.
แครี ยา ภู่พฒั น์. "ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกซื ้อรถยนต์ โตโยต้ า นิว วิออส
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร.” การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2546.
จิตติมา สิ่ งสม. " ปั จจัยที่ มีความสั มพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อ และความตั้งใจซื ้อซํ้า
อะไหล่ รถยนต์ แท้ โตโยต้ า ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร.”
การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ, 2555.
ชยานัฐ บุญเพิมผล. "ปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลือกซื hออะไหล่ รถยนต์ ของผู้ใช้ รถยนต์ ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี .” การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย, 2554.
เชอลี่ ช่วยคงมา. "ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื ้อสิ นค้ า และบริ การ : กรณี ศึกษา
บริ ษัท 90 อะไหล่ ยนต์ จํากัด.” การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2548.
เทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์. "ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเนื้ อย่างเกาหลี ร้าน
เขียวเสวย จังหวัดนครราชสี มา." การศึกษาเฉพาะบุคคล บริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553.
ธารา ธิ ยะภูมิ. "ปั จจัยในการตัดสิ นใจซื ้อยางรถยนต์ ของผู้ขับขี่รถยนต์ นั่งส่ วนบุคคล
ในเขตกรุ งเทพมหานคร.” การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2554.
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นิติพงษ์ พงศ์กรกัมพล. "ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการเลือกซื ้อยางรถยนต์ ในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ .” การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
นํ้าเพชร วิภูสิทธิ กุล. "ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื ้ออะไหล่ รถยนต์ เทียมของ
ผู้บริ โภคในเขตอําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทร.” การศึกษาเฉพาะ
บุคคล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2553.
บุญชม ศรี สะอาด. วิธีการทางสถิติสาํ หรั บการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุ งเทพฯ : สุ วรี ิ ยา
สาส์น, 2538.
ปณิ ศา ลัญชานนท์. หลักการตลาด. กรุ งเทพฯ : ธรรมสารม, 2548.
พากภูมิ พร้อมไวพล. "พฤติกรรมการซื ้อและปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีอิทธิ พล
ต่ อการ ตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ า iPod ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร.”
การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2551.
พีรวรรณ พฤกษ์วฒั นาชัย. "ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้ออะไหล่ รถยนต์ ของ
ผู้บริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร." การศึกษาเฉพาะบุคคล บริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2554.
พงค์ศกั ดิ ดํายศ ,พงศ์ หรดาล, สมเดช เฉยไสย. "ทัศนคติด้านส่ วนประสมทาการตลาด
บริ การที มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ และความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้ บริ การ
ศูนย์ บริ การรถยนต์ เมอร์ เซดสเบนซ์ บริ ษัท ทีทีซี มอเตอร์ ส จํากัด.”
วารสารวิชาการ อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาราช ภัฏจันทรเกษม, 2554.
ไพบูลย์ ลิขิตอนุสรณ์. "ทัศนคติของผู้ใช้ รถยนต์ ต่อการเลือกใช้ ผ้าเบรกรถยนต์ .”
การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
รังสิ ต, 2547.
ยุวดี จารุ นุช. "ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื ้ออะไหล่ รถยนต์ ของผู้ประกอบการ
อู่ซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดสมุทรสาคร.” การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์. พฤติกรรมผู้บริ โภคฉบับพืน้ ฐาน. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ธีรฟิ ล์มและ
ไซเท็คซ์, 2541.
สุ จิตรา ใจมัน่ . "ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และ คุณค่ าตราสิ นค้ า ที่ มีความสั มพันธ์ ต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื ้อเครื่ องสําอางค์ นาํ เข้ า Jill Stuart : [ซี ดี-รอม].”
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2554.
สุ รชัย จิตระเมศ. "การลดต้ นทุนด้ วยระบบบริ หารจัดการคลังอะไหล่ รถยนต์ สาธารณะ
แท็กซี่ อัตโนมัติ.” การศึกษาเฉพาะบุคคล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2554.
สุ รศักดิ์ ศรี คง. "พฤติกรรมและปั จจัยที่ มีความสําคัญต่ อการตัดสิ นใจซื ้อโช้ คอัพ
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ความพึงพอใจ ในการให้ บริ การของโรงภาพยนตร์
ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
(CUSTOMER SATISFACTION SERVICES OF MAJOR CINEPLEX GROUP
IN BANGKOK AND METROPOLITAN)
วชิราภรณ์ มงคลนาวิน 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชม
ภาพยนตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 3. เพื่อศึ กษาปั จจัยการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC ) ที่มีผลต่อ
ความพึง พอใจในการให้บ ริ ก ารของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 4) เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ได้เปรี ยบคู่แข่ง และให้ผมู้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผูม้ าใช้บริ การที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มีอายุอย่างตํ่า 10 ปี ขึ้นไป รวมตัวอย่างประชากร
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาอธิ บายค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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และมี ก ารทดสอบสมมติ ฐ าน สถิ ติ เ ชิ ง อ้า งอิ ง โดยใช้ ANOVA และ Multiple
Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F- test ค่า Sig สัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ (R)
สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลจากการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้ พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุและระดับการศึกษา ปั จจัยพฤติกรรม
การชมภาพยนตร์ ด้า นการเลื อ กโรงภาพยนตร์ อื่ น มี ผลต่ อความพึง พอใจในการ
ให้บริ การ ส่ วนปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอในในการให้บริ การของ
โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
คําสํ าคัญ: ภาพยนตร์ , โรงภาพยนตร์ , เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ABSTRACT
The purpose of this independent study is to study relating factors which are
1) demography 2) Behavioral Science of cinema customer 3) Integrated Marketing
Communication : IMC 4) Quality of service that influence customer satisfaction
services of Major Cineplex Group in Bangkok and Metropolitan.
The study will be used for planning marketing strategy to maximize
customers satisfaction and to compete with competitor in marketing area. Research
tool is questionnaire used to collect data from 400 representatives of Major
Cineplex Customer in Bangkok and Metropolitan and being at least 10 years old. By
using descriptive statistic to describe Frequency Mean Percentage and Standard
Deviation and by using ANOVA and Multiple Regression Analysis to find T-test
F- test Sig R R2 and Standard Deviation to analyze relation of all factors in the
study at 0.05. The findings indicate that demography factor in age and education
,also behavioral science of cinema customer in choosing competitor services ,are
influenced customer satisfaction services of Major Cineplex Group in Bangkok and
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Metropolitan. For Integrated Marketing Communication : IMC in Public Relation
,also quality of service in movie and cinema are related with customer satisfaction
services of Major Cineplex Group in Bangkok and Metropolitan.
KEY WORDS: Movie, Cinema , Major Cineplex
บทนํา
ปั จจุบนั นี้ มีปัญหาด้านการร้องเรี ยนจากลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริ การของโรง
ภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์อยูบ่ ่อยครั้ง การร้องเรี ยนของลูกค้าถือเป็ นปั ญหา
ใหญ่ขององค์กร เนื่ องจากทางองค์การมีนโยบาย “Zero Complain” คือต้องให้บริ การ
ลูกค้าให้ดีที่สุด และลดการร้องเรี ยนของลูกค้าให้เป็ นศูนย์ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะการ
แข่งขันทางธุ รกิ จที่สูงขึ้นเป็ นอย่างมาก ทําให้ลูกค้ามีทางเลื อกหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็ นโรงภาพยนตร์ ในเครื ออื่นๆ หรื อแม้แต่การชมภาพยนตร์ ในที่พกั อาศัย ลูกค้าจึงถือ
เป็ นหัวใจสํา คัญที่ จะทํา ให้โรงภาพยนตร์ ต่า งๆอยู่รอด ในสภาวะแข่งขันที่สู งมาก
ความพึงพอใจในการให้บริ การลูกค้าจึงเป็ นหัวใจสําคัญ ที่จะทําให้ลูกค้ายังคงอยู่ และ
พอใจที่จะกลับมาใช้บริ การซํ้าๆ
เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ คื อ ผู้ใ ห้บ ริ ก ารโรงภาพยนตร์ ใ นระบบมัล ติ เ พล็ ก ซ์
(Multiplex) ในประเทศไทย เปิ ดให้บริ การครั้ งแรกที่สาขาปิ่ นเกล้า โดยสร้ างเป็ น
อาคารโรงภาพยนตร์ และศูนย์การค้าครบวงจร ในรู ปแบบ Stand Alone แห่งแรกใน
ประเทศไทย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีโรงภาพยนตร์ ต้ งั แต่ 3-16 โรงภาพยนตร์ และสาขา
ล่ าสุ ดที่ เปิ ดตัวไปคื อ เมกา ซี นีเพล็ กซ์ เป็ นแบรนด์โรงภาพยนตร์ แบรนด์ที่ 6 ของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
กรุ ้ป ต้องการให้มีทาํ เลที่ต้ งั ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกสถานที่ใน
การชมภาพยนตร์ ของลูกค้า สําหรับทําเลที่ต้งั ของโรงภาพยนตร์ ปัจจุบนั มี 2 ประเภท
1.โรงภาพยนตร์ ที่ต้ งั อยู่ในห้างสรรพสิ นค้า สําหรับลูกค้าที่มีความต้องการ
บริ การแบบ One Stop Service คือไปที่เดียวแต่สามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่าง อาทิ
เช่น ซื้อสิ นค้า ทานอาหาร ออกกําลังการ หรื อชมภาพยนตร์
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2.โรงภาพยนตร์ แบบ Stand Alone ซึ่ งปั จจุบนั มีการพัฒนาให้มีการเปิ ดพื้นที่
ให้เช่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั โรงภาพยนตร์ และเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ไลฟ์ สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้ามากขึ้น
ปั จจุบนั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ๊ ป เปิ ดให้บริ การ 6 แบรนด์ 54 สาขา 412 โรง
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั โรงภาพยนตร์ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่ องขนาดของโรงภาพยนตร์ ที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน จํานวนโรงที่มีมาก
ขึ้นในแต่ละสาขา อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนที่นงั่ ให้มีหลากหลายแบบ หลากหลาย
ราคาเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ไม่วา่ จะมาเป็ นครอบครัว
มากับคู่รัก หรื อแม้แต่มากับเพื่อน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
ส่ วนด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาระบบภาพและเสี ยง เพื่อให้เกิดความคมชัด
ของภาพและเสี ย งสู ง สุ ด การให้ บ ริ ก ารซื้ อ บัต รชมภาพยนตร์ ผ่า นทางช่ อ งทาง
ออนไลน์, โทรศัพ ท์มือถื อ และช่ องทางอื่นๆ เป็ นบริ การพิเศษที่ ให้ลูกค้ามีความ
สะดวกสบายในการซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ มากขึ้น
นอกจากนี้ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป ยังมีการกําหนดกลยุทธ์ให้เป็ นแบบ “เอน
เตอร์ เทนเมนต์คอมเพล็กซ์” ซึ่ งเป็ นธุ รกิจบันเทิงครบวงจร มีท้ งั โรงภาพยนตร์ ซ่ ึ งเป็ น
ธุ รกิจหลัก และกิจกกรมอื่นๆ คือโบว์ลิ่ง , คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอีกด้วย ปั จจุบนั มีลานโบว์ลิ่งทั้งหมด 26 สาขา
504 เลน คาราโอเกะ 438 ห้อง และ ไอซ์สเก็ต 4 สาขา ได้แก่ Major Bowl Hit - 20
สาขา 316 เลนโบว์ลิ่ง 313 ห้องคาราโอเกะ, Blu–O Rhythm & Bowl - 6 สาขา 188
เลนโบว์ลิ่ง 125 ห้องคาราโอเกะ, Sub-Zero Ice Skate - 4 สาขา บจ.เมเจอร์ กันตนา
บรอดแคสติ้ง โดยมีสัดส่ วนการลงทุน 44.99% ดําเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการให้ บ ริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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2.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ที่มีผลต่อความ
พึ ง พอใจในการให้ บ ริ การของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้า นการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบูร ณาการ (Integrated
Marketing Communication : IMC ) ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ให้บ ริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็ก ซ์ ในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
4.เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึ ง พอใจในการให้ บ ริ การของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย
1.ปั จจัยคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
2.ปั จจัยด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ที่ แ ตกต่ า งกัน ในการให้ บ ริ ก ารของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication : IMC ) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรง
ภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4.ปั จจัยอื่นๆ ด้านคุณภาพการให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
การให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
อายุ,เพศ,สถานภาพ,รายได้,การศึกษา,อาชีพ
ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
ด้านความถี่ในการชมภาพยนตร์, ด้านเหตุผล
ในการเลือกชมภาพยนตร์ , ด้านผูท้ ี่มาชม
ภาพยนตร์ดว้ ย , ด้านการเดินทางมาชม
ภาพยนตร์ , ด้านโรงภาพยนตร์อื่นที่เลือกชม

ความพึงพอใจใน
การให้ บริการของ
โรงภาพยนตร์ ใน
เครือเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ใน
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

ปัจจัยด้ านการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)

1)ด้านการโฆษณา 2)ด้านการทําตลาด
ทางตรง 3)ด้านการขายโดยบุคคล
4)ด้านการส่งเสริ มการขาย 5)ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ปัจจัยอืน่ ๆ

คุณภาพการให้บริ การ
1)ด้านภาพยนตร์ 2) ด้านโรงภาพยนตร์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ทํา ให้ท ราบถึ ง ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อที่ จะสามารถรั บ รู้ และ
อธิ บายได้ถึงลักษณะของประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันว่ามีผลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์อย่างไร
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2.เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยอื่นๆ เช่ น ด้านคุ ณภาพ, ด้านพฤติกรรม, ด้านการ
ให้บ ริ ก าร ซึ่ ง มี ผลต่ อความพึ ง พอใจในการให้บ ริ ก าร ของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารธุ รกิ จ และเพื่อดําเนิ นการให้
สอดคล้องกับผูท้ ี่มาใช้บริ การได้อย่างลงตัวและเหมาะสม
3.เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้เปรี ยบคู่แข่ง
4.เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคคลหรื อองค์กรต่างๆที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์
แนวคิด
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาความพึงพอใจ ในการ
ให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็ก ซ์ ในกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑลครั้งนี้ ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
ปรมะ สตะเวทิน (2539) เพศ (Sex) จากการวิจยั ทางจิตวิยาหลายชิ้นแสดงให้
เห็นว่า ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ
รวมถึ ง พฤติ ก รรมตลอดจนความต้องการต่า งๆ ทั้ง นี้ เพราะวัฒ นธรรมและสัง คม
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้แตกต่างกัน ส่ งผลให้พฤติกรรมของ
หญิงและชายต่างกัน อายุ(Age) โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีอายุต่างกันมักมีความต้องการมอง
สิ่ งต่าง ๆ แตกต่างกัน ในประเด็นนี้ ได้อธิ บายว่า อายุเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ให้คนมีความ
เหมือนกันหรื อแตกต่างกันในเรื่ องความคิด และพฤติกรรม นอกจากความแตกต่างใน
ด้านความคิดแล้ว อายุยงั เป็ นสิ่ งกําหนดความแตกต่างในเรื่ องความยากง่ายในการจูง
ใจด้วย โดยเมื่อมีคนอายุมากขึ้น โอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อถูกชักจูงใจจะน้อยลง
การศึ ก ษา(Education) นั ก วิ ช าการสื่ อสารพบว่ า การศึ ก ษาเป็ นตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์ค่อนข้างสู งและเป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล อาชี พ
(Occupation) คนที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน ย่อมมองโลกมี แ นวความคิ ดอุ ด มการณ์ ค่ า นิ ย ม
ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน รายได้(Income) ตัวแปรรายได้จดั ได้วา่ เป็ นตัว
แปรสําคัญที่กาํ หนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดังนั้นการศึกษาวิจยั ที่ใช้
แนวทฤษฎี ป ระชากรศาสตร์ จึ ง มัก มี ต ัว แปรรายได้ข องบุ ค คลรวมอยู่ด้ว ยเสมอ
เนื่องจากรายได้ของคนเป็ นเครื่ องกําหนดความต้องการตลอดจนความคิดเห็นของคน
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ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ และพฤติกรรมของคน โดยแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์
เป็ นแนวคิดที่พยายามชี้ให้เห็น ประเด็นความแตกต่างในด้านคุณสมบัติทางประชากร
ระหว่างบุคคล ซึ่ งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปนั้นจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2549) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) นั้น
หมายถึ ง “กิ จกรรมต่ างๆที่บุคคลกระทําเพื่อให้ได้สิ นค้าหรื อบริ การมาเพื่อบริ โภค
ตลอดจนรวมไปถึงการบริ โภคด้วย
ดอน อี. สชูลท์ซ (Don E. Shultz) (1994) กล่าวไว้วา่ การติดต่อสื่ อสารทาง
การตลาดเชิ งบูรณาการหรื อการติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาดที่จะต้องใช้การสื่ อสาร
การตลาดแบบครบวงจรนั้น เป็ นกระบวนการของการพิ จารณาแผนงานของการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางการตลาดที่ จ ะต้อ งใช้ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ จู ง ใจหลายรู ป แบบกับ
กลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ องโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความคิดอัน
จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ งเครื่ องมือในการสื่ อสารอาจใช้ท้ งั สื่ อและไม่
ใช้สื่อแต่ละเครื่ องมือจะมีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เน้นที่เครื่ องมือใดเครื่ องมือหนึ่ ง
เป็ นเกณฑ์ การเลื อกใช้การสื่ อสารการตลาดเชิ ง บูรณาการ มีค วามจําเป็ นที่จะต้อง
วางแผนเป็ นกลยยุทธ์ที่เป็ นหนึ่ งเดี ยว (One Single Strategic Plan) ซึ่ งถึงแม้วา่ การ
โฆษณาและเครื่ องมื อการสื่ อสารอื่ นๆ นั้นจะมี บทบาทและหน้าที่ ทางการตลาดที่
แตกต่างกันไป แต่จุดมุ่งหมายหลักของการสื่ อสารนั้น คือการนําไปสู่ การสร้ างตรา
สิ นค้า (Brand Equity)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายคําว่า “พึงใจ”
คือพอใจ ชอบใจ เหมาะและให้ความหมายของคําว่า “พึงพอใจ” ว่าหมายถึง รัก ชอบ
ใจ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การหมายถึง ความรู้สึกหรื อการแสดงออดที่พอใจต่อ
การตอบสนองความต้องการต่างๆตามที่ตอ้ งการ เช่น การบริ การ การพูดจาอ่อนหวาน
มีไมตรี จิต การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับโรงภาพยนตร์ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งการแสดงออกถึ ง
ความเต็มใจให้บริ การ ซึ่ งเป็ นไปตามที่คาดหวังและสิ่ งที่ได้รับ และสามารถประเมิน
ได้จากคําพูด กริ ยา ท่าท่างที่แสดงออกมา การเขียนข้อความประเมิน เป็ นต้น อาจ
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กล่าวได้วา่ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ หมายถึง ความรู้สึกของผูร้ ับบริ การที่ได้รับ
การบริ การที่ดีจากโรงภาพยนตร์ ในด้านต่างๆ จนกระทัง่ ได้รับความพึงพอใจ คลาย
ความเครี ยดลงหรื อหมดไป
สมจิตร กาหาวงศ์ (2540) กล่าวว่า งานบริ การหมายถึงงานที่ทาํ ให้ผอู้ ื่น งาน
อะไรก็ตามที่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นได้รับความพึงพอใจ สะดวก สบาย งานบริ การที่ดีคือการทํา
ให้ลูกค้าพอใจ (Customer’s Satisfaction) ซึ่ งลูกค้าทุกคนมีความต้องการและความ
คาดหวังต่างกัน ดังนั้น การให้บริ การที่ตอบสนองทําให้ลูกค้าพอใจทั้งความต้องการ
และความคาดหวัง จึงจะเป็ นงานบริ การที่มีคุณภาพ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นกลุ่มผูท้ ี่มาใช้บริ การที่
โรงภาพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลมา โดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอย่างได้ 400 ราย และใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่เป้ าหมายในโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ระหว่างเดือนมกราคมมีนาคม 2556 รวม 3 เดือน
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t
– test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 234 ราย คิดเป็ นร้อยละ
58.5 มีอายุในช่วง 31 – 40 ปี จํานวน 219 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.8 มีสถานภาพโสด
297 ราย ร้อยละ 74.3 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 229 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 57.3 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท จํานวน 101 ราย คิดเป็ นร้อยละ
25.3 และอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด จํานวน 243 ราย คิดเป็ นร้อยละ
60.8
8
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ช มภาพยนตร์ 2-3 ครั้ งต่ อ เดื อ น และชม
ภาพยนตร์ เดือนละครั้ง จํานวน 104 ราย คิดเป็ นร้อยละ 26.0 เลือกชมภาพยนตร์ เพราะ
ใกล้ที่พกั อาศัย จํานวน 208 ราย คิดเป็ นร้อยละ 52 มาชมภาพยนตร์ กบั แฟน/สามี ภรรยา จํานวน 219 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.8 มาชมภาพยนตร์ โดยรถส่ วนตัว จํานวน
289 ราย คิดเป็ นร้อยละ 72.3 และหากไม่ชมภาพยนตร์ ที่เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์จะเลือกชม
ภาพยนตร์ ที่ SF จํานวน 274 ราย คิดเป็ นร้อยละ 68.5
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา (Advertising) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับปัจจัยด้านการโฆษณาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.02) โดยให้ความสําคัญ
กับการมีป้ายโฆษณาโรงภาพยนตร์ ตามที่ต่างๆ ให้เห็นอยู่เสมอ มากที่สุด ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 6.81 และได้รับแจ้งข่าวสารทางแผ่นพับเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ เสมอน้อยที่สุด
ในระดับค่าเฉลี่ย 5.27
ด้ านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านการตลาดทางตรง เฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 5.90)
โดยให้ความสําคัญกับการขายทาง WEBSITE สามารถทํารายการได้ง่าย มากที่สุด ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 6.98 และมีการเสนอขายตามบ้าน/ออฟฟิ ศ/โรงเรี ยนอยูเ่ สมอ น้อยที่สุด
ในระดับค่าเฉลี่ย 4.49
ด้ านการขายโดยบุคคล (Personal Selling) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านการขายโดยบุคคล เฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.85)
โดยให้ความสําคัญกับพนักงานแต่งกายสุ ภาพ ดูสะอาดตา มากที่สุด ในระดับค่าเฉลี่ย
7.39 และด้านพนักงานอธิ บายเรื่ องย่อภาพยนตร์ โปรโมชัน่ ราคาภาพยนตร์ และอื่นๆ
ได้เข้าใจง่าย น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 6.52
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย เฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.97)
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โดยให้ความสําคัญกับการจัดราคาพิเศษสําหรับเด็กนักเรี ยน-นักศึกษา / ผูส้ ู งอายุ /
และเด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี มากที่สุด ในระดับค่าเฉลี่ย 7.21 และมีความสัมพันธ์กบั การ
ส่ งเสริ มการขายโดยให้ส่วนลดและของแถมอยูเ่ สมอ น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 6.82
ด้ านการประชาสั มพันธ์ (Public Relation) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ เฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.44)
โดยให้ความสําคัญกับการมีข่าวโรงภาพยนตร์ ตามสื่ อต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ มากที่สุด
ในระดับค่าเฉลี่ย 6.98 และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนเพื่อ
สร้างชุมชนให้น่าอยู่ น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 6.10
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยอืน่ ๆ ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
ด้ านภาพยนตร์ ( MOVIE) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยด้านภาพยนตร์ เฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 7.40) โดยให้ความสําคัญกับการมี
ภาพยนตร์ หลากหลายเรื่ องให้ลูกค้าได้เลือกสรร มากที่สุด ในระดับค่าเฉลี่ย 7.93 และ
ให้ความสําคัญกับราคาเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 5.75
ด้ านโรงภาพยนตร์ (CINEMA) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับปัจจัยด้านโรงภาพยนตร์ เฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 7.41) โดยให้ความสําคัญกับ
ขนาดโรงภาพยนตร์ มีความเหมาะสม ไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไป มากที่สุด ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 7.60 และให้ความสําคัญกับโรงภาพยนตร์ สะอาด ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 7.15
5. สรุปผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับความพึงพอใจ
พบว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญ กับการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ใน
เครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 7.30) โดยมีแนวโน้มว่าจะมาใช้
บริ การซํ้า ที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มากที่สุด ในระดับค่าเฉลี่ย 7.53
และโดยรวมให้ความสําคัญในผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 7.10
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6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B

Std.
Error

ค่าคงที่

1.216

.225

การโฆษณา

.008

.035

การทําตลาด
ทางตรง

-.040

การขายโดย
บุคคล

ตัวแปร

Collinearity
Statistics

Beta

t

Sig. Tolerance VIF

5.394

.000

.010

.235

.815

.486

2.056

.036

-.050

-1.122 .262

.407

2.458

-.023

.040

-.026

-.569

.570

.380

2.634

การส่ งเสริ ม
การขาย

-.022

.045

-.027

-.493

.622

.277

3.605

การประชา
สัมพันธ์

.102

.049

.117

2.070

.039

.250

4.004

ภาพยนตร์

.262

.050

.261

5.200

.000

.318

3.143

โรงภาพยนตร์ .537 .050
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*

.580

10.734 .000

.275

3.639

R
.828a

R Square
.686

Adjusted R Square.

Std. Error of the Estimate

.680

.95253

ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ ( R ) = 0.828a แสดงว่า ความพึงพอใจในการ
ให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็ก ซ์ ในกรุ ง เทพมหานคร และ
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ปริ มณฑล มีความสัมพันธ์กบั การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และด้านปั จจัย
อื่นๆ (คุณภาพการให้บริ การ) ในระดับสู ง (เนื่องจากค่า R มีค่ามาก) ค่าสัมประสิ ทธ์
การกําหนด (R2) = 0.686 หมายความว่า ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ และด้านปั จจัยอื่นๆ (คุณภาพการให้บริ การ) มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล คิดเป็ น 68.6 เปอร์ เซ็นต์ ตัวแปรอิสระ สามารถอธิ บายความผันแปรหรื อ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 68.6 ที่เหลืออีก 31.4 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นผล
เนื่องมาจากตัวแปรอื่น ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ เท่ากับ
.95253 หมายความว่า การประมาณค่าของ ความพึงพอใจในการให้บริ การของโรง
ภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มี
ความคลาดเคลื่อน เกิดขึ้นเท่ากับ .95253 จากผลวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สู งสุ ดที่ได้
คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่า 4.004 ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อ ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อย
ที่ สุ ดคื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า .250 ซึ่ งไม่ ต่ าํ กว่า 0.2 แสดงว่า ตัว แปรอิ ส ระไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั คือไม่เกิด Multicollinearity จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอย
ในรู ปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ ความพึงพอใจ = 1.216 +.008 (ด้านการ
โฆษณา) -.040 (ด้านการทําตลาดทางตรง) -.023 (ด้านการขายโดยบุคคล) -.022 (ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย) +.102 (ด้านการประชาสัมพันธ์) + .262 (ด้านภาพยนตร์ ) +.537
(ด้านโรงภาพยนตร์ ) จากผลการวิเคราะห์ ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ และด้านปั จจัยอื่นๆ (คุณภาพการให้บริ การ) ที่มีอิทธิ พลกับความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 มีตวั แปรอิสระของปั จจัยด้านการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบู ร ณาการ และด้ า นปั จ จัย อื่ น ๆ (คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ) ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามของความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ใน
เครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีตวั แปรอิสระทั้งหมด 3
ตัวแปร ที่มีค วามสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ที่มี ค่านัยสํา คัญน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05
ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านภาพยนตร์ และด้านโรงภาพยนตร์ ได้นาํ เสนอ
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กรอบแนวคิดใหม่ดงั นี้ ความพึงพอใจ = a+b 5 (การประชาสัมพันธ์) + b 6
(ภาพยนตร์ ) + b 7 (โรงภาพยนตร์ )
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
อายุ
F-Test
สถานภาพการสมรส
F-Test
ระดับการศึกษา
F-Test
รายได้ต่อเดือน
F-Test
อาชีพ
F-Test
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยเกีย่ วกับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์

0 .614
0.032
0.741
0.031
0.829
0.079

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

ด้านความถี่ในการชมภาพยนตร์
ด้านเหตุผลในการเลือกชมภาพยนตร์

0.186
0.576

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

F-Test
F-Test

ด้านผูท้ ี่มาชมภาพยนตร์ร่วม
F-Test
0.745
ด้านการเดินทางมาชมภาพยนตร์
F-Test
0.290
ด้านการเลือกโรงภาพยนตร์อื่น
F-Test
0.035
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ด้านการโฆษณา
MRA
0.815
ด้านการตลาดทางตรง
MRA
0.262
ด้านการขายโดยบุคคล
MRA
0.570
ด้านการส่งเสริ มการขาย
MRA
0.622
การประชาสัมพันธ์
MRA
0.039
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยอืน่ ๆ ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
ด้านภาพยนตร์
MRA
0.000
ด้านโรงภาพยนตร์
MRA
0.000

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

746
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง
31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,00120,000 บาท มากที่สุด ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ผลการศึกษาปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน
อาชี พ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จึงไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
สําหรับเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การ ยกเว้น
อายุ และระดับการศึกษา ผลจากการสํารวจพบว่า ประชากรศาสตร์ ที่มีอายุ และระดับ
การศึกษาแตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อ
เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลแตกต่ า งกัน เป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่วางไว้
ผลการศึ ก ษาปั จจัยด้า นพฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ ด้านการเลื อกชมโรง
ภาพยนตร์ อื่น มี ผ ลกับ ความพึ ง พอใจในการให้บ ริ ก ารของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จึงเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั
ไว้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ด้าน
ความถี่ในการชมภาพยนตร์ ด้านเหตุผลที่เลือกชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ด้านผูท้ ี่มาชมภาพยนตร์ ร่วม ด้านวิธีการเดินทางมาชมภาพยนตร์
ไม่ มี ผ ลกับ ความพึ ง พอใจในการให้บ ริ ก ารของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จากผลการศึ ก ษาปั จ จัย ทางการสื่ อสารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ
(Integrated Marketing Communication : IMC ) ด้านโฆษณา ด้านการทําการตลาด
ทางตรง ด้านการขายโดยบุ คคล ด้านการส่ งเสริ มการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับ
ความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึ งปฏิ เสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนด้านการประชาสัมพันธ์ มี
ความสัม พันธ์ กบั ความพึ งพอใจ จึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ กล่ าวคื อผูม้ าใช้
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

747
บริ การที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
มี ค วามพึ ง พอใจกับ ปั จ จัย ด้า นการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์
สําหรับปั จจัยอื่นๆ ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ทั้งในด้านภาพยนตร์ และโรง
ภาพยนตร์ มีความสัมพันธ์กนั กับความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ใน
เครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้เช่นเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. สําหรับด้านการตลาด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ควรให้ความสําคัญกับ
การทํา การตลาด ตามอายุ และระดับ การศึ ก ษามากขึ้ น เนื่ อ งจากจากผลการวิจ ัย
ทางด้านประชากรณ์ ศาสตร์ ด้านอายุ และระดับการศึกษามีผลกับความพึงพอใจ ใน
การให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ใน กรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล จึงควรเน้นทําการตลาดกับกลุ่มนี้มากขึ้น ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็ นอีก
ส่ วนหนึ่งที่สาํ คัญที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการให้บริ การ จึงควรเน้นการ
ทํา ประสาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ เ ข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายมากขึ้ น อี ก ทั้ง การพัฒ นาคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ การ ทั้ง ด้ า นภาพยนตร์ รวมถึ ง โรงภาพยนตร์ ให้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการให้บริ การ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเกิดความ
พึงพอใจสู งสุ ด และกลับมาใช้บริ การที่เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
2. สําหรับผูป้ ระกอบการ และนักการตลาด จากผลการวิจยั สําหรับปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ด้า นเพศ สถานภาพสมรส รายได้ต่ อ เดื อ น และอาชี พ รวมถึ ง
พฤติ กรรมการชมภาพยนตร์ ด้านความถี่ ในการชมภาพยนตร์ เหตุผลที่เลื อกมาชม
ภาพยนตร์ ผูท้ ี่มาชมภาพยนตร์ ร่วม และวิธีการเดินทางมาชมภาพยนตร์ ซึ่ งไม่มีผลกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ทางผูป้ ระกอบและนักการตลาดการไม่ควรละเลย
ควรคํานึ งถึ งปั จจัยเหล่ านี้ ประกอบ ในการทําการตลาดทุกครั้ ง อีกทั้งปั จจัยด้านการ
สื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC )
ด้า นการโฆษณา ด้า นการทํา การตลาดทางตรง ด้า นการขายโดยบุ ค คล ด้า นการ
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ส่ ง เสริ มการขาย ซึ่ ง ไม่ มีค วามสัม พันธ์ ก ับความพึง พอใจ ซึ่ ง หมายความว่า ผูม้ าใช้
บริ การยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ทางผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญ
แก้ไข ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
และกลับมาใช้บริ การที่เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์อย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. นักวิจยั ควรทําการศึกษากลุ่มประชากรที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ในต่างจังหวัดเพิ่มเติม เนื่ องจากปั จจุ บนั โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ กรุ ้ปได้มีแผนการขยายตัวเปิ ดตามจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศมากมาย การศึกษา
กลุ่มประชากรในต่างจังหวัดจะทําให้เข้าใจธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ได้ครอบคลุมขึ้นมาก
ยิง่ ขึ้น
2.ในการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาในด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
พฤติ ก รรม ด้า นการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated Marketing
Communication : IMC ) และปั จจัยอื่นๆ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ควรมีการศึกษา
ในปั จ จัย ด้ า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ล ะเอี ย ดและถู ก ต้อ งมากขึ้ น เช่ น
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ อิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ เป็ นต้น
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้านําเข้ าจากจีนในห้ างแพลทินัม
(THE FACTORS WHICH AFFECTED THE DECISION PROCESS MAKING
TO BUY IMPORTED CLOTHES FROM CHINA
IN PLATINUM FASHION MALL)
พัชร์ ธมน กรปิ ติเศรษฐศิริ 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของ
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
ศึ ก ษาความสัม พันธ์ระหว่างปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดกับ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆ กับการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั และศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชากรที่มาซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั จํานวน
400 คน และวิธีการทางสถิติแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t-test สถิตใน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA)
และหาความความสัมพันธ์ดว้ ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression)
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ค วามสําคัญกับ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจและความพึงพอใจมากที่สุด ส่ วน
ความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจและความพึงพอใจ
มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้า
1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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จากจี น ในห้า งแพลทิ นัม นั้น มี คุ ณ สมบัติ ตามที่ ต้องการมากที่ สุ ด ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ และสถานภาพการสมรสมีอิทธิ พลต่อ
การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้า นํา เข้า จากจี น ในห้ า งแพลทิ นัม ปั จ จัย ส่ ว นประสม
การตลาดด้านช่ องทางการจัดจําหน่ า ย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ความภักดีต่อตรา
สิ นค้า และความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้าง
แพลทินมั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: เสื้ อผ้านําเข้าจากจีน, การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ, ห้างแพลทินมั
ABSTRACT
The purpose of the independent study to examine the different
factors that affected the decision to buy imported clothes from China in Platinum
fashion mall. To study the relationship between marketing mixes decisions to buy
imported clothes from China in Platinum fashion mall. To study the relationship
between other factors with the decision to buy imported clothes from China in
Platinum fashion mall. And the factors that influence the decision to buy imported
clothes from China in Platinum fashion mall.
The study of this questionnaire is to collect information on the 400 samples
of population was to buy imported clothes from China in Platinum fashion mall
and the statistical methods can be divided into two types: descriptive statistics,
including the percentage ,the mean and standard deviation. The inferential statistics,
including t-test statistic is in the one-way analysis of variance (One Way Analysis of
Variance: ANOVA) and seek relationships with multiple linear regression analysis
(Multiple Regression).
The results showed that Sample to focus on marketing the product mix
factors influencing decision making and satisfaction possible. The reviews for the
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decision factors of brand image and customer satisfaction are possible. And the
sample to focus on the decision to purchase clothes imported from China in the
Platinum. Meet the most demanding. Test results showed that the hypothesis.
Personal factors such as age and marital status influence the decision to purchase
imported clothes from China in Platinum fashion mall. Factor in the marketing mix,
distribution channels and promotion affected the decision to buy imported clothes
from China in Platinum consumer. Statistically significant at the 0.05 level, and
other factors, including brand image loyal to the brand. And trust affected the
decision to buy imported clothes from China in Platinum fashion mall. Statistically
significant at the 0.05 level.
KEY WORDS: IMPORTED CLOTHES FROM CHINA, BUYING DECISION
PROCESS, PLATINUM FASHION MALL.
บทนํา
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ นั้ น มี ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ที่ แ ต ก ต่ า ง อ อ ก ไ ป เ ช่ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรด้านเงินลงทุน และเทคนิควิทยาการต่างๆ สิ่ งเหล่านี้จะ
มีผลทําให้ในแต่ละประเทศนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสิ นค้าบางประเภท ทําให้
สามารถผลิตสิ นค้าได้ในปริ มาณมาก ราคาสิ นค้าถูก คุณภาพดี และยังสามารถส่ งออก
ไปยังประเทศที่ตอ้ งการสิ นค้า ซึ่ งเป็ นประเทศอื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตสิ นค้านั้นได้เอง
หรื อผลิ ตได้เองแต่ ม จะมี ตน้ ทุ นการผลิ ตที่ สูง ในกรณี น้ ี เองจึ งทํา ให้ก ารค้าระหว่า ง
ประเทศเกิดการได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ (Comparative advantage) จากการผลิตและ
ยังทําให้ระบบเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการผลิตเพื่อ
ยังชีพไปสู่ ระบบการผลิ ตเพื่อการค้าประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิ จแบบเปิ ด มีการทํา
การค้ากับนานาประเทศเพื่อนําเข้า และส่ งออกสิ นค้า
ในปั จจุบนั สถานการณ์ การนําเข้าสิ นค้าจากประเทศจีนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากภาวะต้นทุนประกอบการดําเนินธุ รกิจที่เพิ่มสู งขึ้นนั้นมาจากหลายปั จจัย อาทิ
เช่น ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง วัสดุและอะไหล่ต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งทําให้ผปู้ ระกอบการธุ รกิจ
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ต่างๆ มีความจําเป็ นต้องลดต้นทุนการดําเนินงานเพื่อความอยูร่ อดของธุ รกิจ โดยส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการลดต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง และวัตถุดิบที่มีราคาตํ่ากว่าจากแหล่งอื่นไม่
ว่าจะเป็ นภายในประเทศหรื อต่างประเทศ โดยมาตรฐานที่ไม่ แตกต่างกันจึง ทําให้
สิ นค้าจากประเทศจีนเป็ นที่สนใจของผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ที่ตอ้ งการลดต้นทุนการ
ผลิตอีกกรณี หนึ่ งก็คือ การที่มีผปู ้ ระกอบการธุ รกิ จในประเทศไทยได้เข้าไปทําจัดตั้ง
โรงงานผลิ ต สิ น ค้า ในประเทศจี น หรื อเป็ นการร่ วมทุ น กั บ บริ ษัท ข้ า มชาติ ที่ มี
โรงงานผลิตในประเทศจีน จากกรณี น้ ีเองที่เป็ นสาเหตุในการนําเข้าสิ นค้าจากประเทศ
จีนเพราะสามารถควบคุมมาตรฐานในการผลิตสิ นค้าได้ตามที่กาํ หนด
จากปั จจัยดังกล่าวจึงทําให้การนําเข้าสิ นค้าในประเภทต่างๆจากประเทศจีน
นั้นมีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ้น พบว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2551 สิ นค้า
ที่ นํ า เข้ า มาเป็ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ได้ แ ก่ สิ นค้ า ประเภท คอมพิ ว เตอร์ เครื่ องจั ก ร
เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าภายในบ้า น สิ นค้า เกษตรกรรม เป็ นต้น ซึ่ งเห็ นได้ว่า ประเทศจี นมี
ความสามารถเชี่ ยวชาญในการผลิ ตสิ นค้าประเภทนี้ มากขึ้น และยังรวมไปถึ งสิ นค้า
ประเภทอื่น ๆ เช่น เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม อีกด้วย
ห้างแพลทินมั หรื อ เดอะแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เป็ นศูนย์รวมธุ รกิจแฟชัน่
ค้าส่ งที่สมบูรณ์แบบ ครบวงจร (One Stop Wholesale Shopping) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิ นค้า แฟชั่นนํา เข้า จากประเทศจี น ภายในโครงการได้รับ การออกแบบจัดวางผัง
ภายใต้แนวความคิดของศูนย์คา้ ส่ งระดับชาติ มากด้วยประโยชน์ใช้สอย ที่เอื้อต่อความ
สะดวกและคล่องตัวในการค้าขาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจและ
ผูป้ ระกอบการ ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จการนําเข้าเสื้ อผ้าจากจีนมาจําหน่ ายใน
ห้างแพลทินมั เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิจการนําเข้าเสื้ อผ้าจาก
จีนให้สอดคล้องกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนใน
ห้างแพลทินมั ต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
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1.
เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในระดับ ปฏิ บ ตั ิ การ ของธุ รกิ จอัญมณี ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ ที่มี
กับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการ ของธุ รกิจอัญมณี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3.
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และผลตอบแทน ที่มีกบั แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการของ
ธุ รกิจอัญมณี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.
เป็ นแนวทางสําหรั บการนําเข้าสิ นค้า สิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าให้ตรง
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เลื อกซื้ อเสื้ อผ้านํา เข้าจากจีนในห้า งแพลทินัมได้
อย่างแท้จริ ง
2.
เป็ นแนวทางสํ า หรั บ ผูท้ ี่ ส นใจ และผูป้ ระกอบการ ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจาก
จีนในห้างแพลทินมั ต่อไป
3.
เป็ นประโยชน์ ก ับ ผูท้ ี่ ต้องการศึ ก ษาข้อมูล เกี่ ย วกับ ปั จจัย ต่ า งๆที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ต่อไป
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชี พ, รายได้,
สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้าง
แพลทินมั
2.
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย Price, Place, Promotion,
Product มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
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3.
ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

การตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้านําเข้ า
จากจีนในห้ างแพลทินั่ม

ปัจจัยอืน่
- ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
- ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
- ด้านความไว้วางใจ
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั แพลทินมั ครอบคลุม
เนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
มอร์ แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt, 1994, p. 23) กล่าวว่า ความไว้วางใจ
มีความสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่าง
ลูกค้าและองค์กร ความไว้วางใจ คือ สภาพความเป็ นจริ งเมื่อคนจํานวนหนึ่ งเกิดความ
เชื่ อมัน่ โดยเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability) และความ
ซื่ อสัตย์จริ งใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทาง
การตลาดที่ศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพ และจิตวิทยา
มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande, & Zaltman,
1992, p. 314) กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือ ความเต็มใจที่จะวางใจ ต่อหุ ้นส่ วนการ
แลกเปลี่ ย นของคนคนหนึ่ ง ด้ว ยความเชื่ อ มั่น ซึ่ งมี ก รอบแนวคิ ด คื อ การรั บ รู้ ว่า
ผูบ้ ริ โภคต้องมีความเชื่ อมัน่ ต่อองค์กรธุ รกิจด้วยความสนใจอย่างที่สุดในระหว่างการ
ใช้บริ การอยู่ นั้น ความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคพิจารณาผูใ้ ห้บริ การที่
เป็ นทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีความซื่ อสัตย์จริ งใจ
รศิพร เพชรฤทธิ์ (2551) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือก
ซื้อสิ นค้านําเข้าจากประเทศจีนของผูป้ ระกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร การวิจยั ครั้ง
นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้านําเข้าจากประเทศ
จีนของผูป้ ระกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Chi-square ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นรู ปแบบบริ ษทั ในการดําเนินธุ รกิจ มีอายุ
การดําเนิ นธุ รกิ จมากกว่า 10 ปี ขนาดธุ รกิจจะอยู่ในระดับกลาง สําหรับสิ นค้าส่ วน
ใหญ่ที่มีการสั่งซื้ อนําเข้า คือ เครื่ องจักรและส่ วนประกอบและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อ
สิ นค้าเฉลี่ ยต่อปี น้อยกว่า 1,000,000 บาท สําหรับส่ วนประสมทางการตลาดที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ คือ ด้า นผลิ ตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ด้า น
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ราคาโดยรวมระดับมาก ด้านช่องทางจัดจําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยภาพรวมของส่ ว น
ประสมทางการตลาดจะอยู่ใ นระดับ ปานกลางสํา หรั บ การทดสอบความสั ม พัน ธ์
พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิ จ อายุการดําเนิ นธุ รกิจขนาดธุ รกิ จ สิ นค้าหลักที่มีการ
สั่งซื้อมีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสิ นค้าเฉลี่ยต่อปี และในด้านของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด คือ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้าน
ช่องทางจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยต่อปี
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง วิจ ัย แบบเชิ ง พรรณนา ในการวิจ ัย ครั้ งนี้
ประกอบด้วย การวิจยั เอกสาร (Document Research) เป็ นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
หนังสื อ วารสาร วิทยานิ พนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ ย วข้อง การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey
Research) โดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ ว ยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
ไว้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้คือ ประชากรที่มาซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจาก
จี น ในห้ า งแพลทิ นั ม โดยกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม ได้แก่ ผูท้ ี่เลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัมเท่านั้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ประชากรทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ที่ซ้ื อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั จํานวน 400 คนเท่านั้น แต่
ผูว้ ิจยั ไม่สามารถหาจํานวนประชากรที่ถูกต้องของกลุ่มดังกล่าวได้ จึงใช้สูตรการหา
ขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการสํารวจโดยที่ไม่ทราบขนาดของประชากรโดยใช้หลักเกณฑ์
การคํานวณของ Cooper, D.R. and Emory C.W. (Cooper, D.R. and C.W., 1995 :
215-217)

สรุปผลการวิจัย
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สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้า
นําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั พบว่า
ด้านเพศ ผลการทดสอบพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ไม่แตกต่างกัน
ด้า นอายุ ผลการทดสอบพบว่า พบว่า อายุที่ แ ตกต่ า งกันมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้า นํา เข้า จากจี น ในห้ า งแพลทิ นัม แตกต่ า งกัน โดยพบว่ า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อ
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่ าํ กว่า 22 ปี และมีอายุระหว่าง 22 - 30 ปี อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้า นอาชี พ ผลการทดสอบพบว่า อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ไม่แตกต่างกัน
ด้า นรายได้ต่อเดื อน ผลการทดสอบพบว่า รายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่า งกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ไม่แตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ไม่แตกต่างกัน
ด้า นสถานภาพการสมรส ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพการสมรสที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม
แตกต่างกัน โดยพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญ
กับการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสด โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.16 และผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพการสมรสคือ หย่า/หม้าย มีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญ
กับการตัดสิ นใจซื้ อน้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพหย่า/หม้าย
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ผลการทดสอบพบว่า
ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย และด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
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ของผูบ้ ริ โ ภค อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 โดยพบว่า ตัว แปรด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด รองลงมาเป็ นด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยที่สมการปั จจัย
ส่ ว นประสมการตลาดมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้า นํา เข้า จากจี น ในห้ า ง
แพลทินมั สามารถพยากรณ์โดยมีความแม่นยําในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 51.7
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัย อื่ นๆ ได้แก่ ภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า ความภัก ดี ต่อตรา
สิ นค้า และความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้าง
แพลทินมั ผลการทดสอบพบว่า
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ความภักดี ต่อตราสิ นค้า และความ
ไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ตัวแปรความภักดีต่อตราสิ นค้ามีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้า นํา เข้า จากจี น ในห้ า งแพลทิ นัม ของผู้บ ริ โ ภคมากที่ สุ ด
รองลงมาเป็ นด้านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า และด้านความไว้วางใจ โดยที่สมการปั จจัย
อื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม สามารถพยากรณ์ โดยมี
ความแม่นยําในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 60.9

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของการพยากรณ์ของปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
Model

Unstandardized

Standardized
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t

Sig.
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(Constant)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด

Coefficient
B
Std. Error
1.130
0.315
0.052
0.047
0.074
0.065
0.255
0.074
0.364
0.053

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
Model
1

R
0.719

Coefficient
Beta
0.051
0.067
0.244
0.421

3.592
1.112
1.136
3.464
6.935

Tolerance
0.589
0.352
0.246
0.332
R2
0.517

0.000*
0.267
0.257
0.001*
0.000*

VIF
1.698
2.843
4.072
3.016

Adjust R2
0.512

SEE
1.470

พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.719 แสดงว่า ตัวแปร
อิ ส ระมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัว แปรตามอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งสู ง ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
พยากรณ์ (R2) เท่ า กับ 0.517 แสดงว่า ตัวพยากรณ์ ท้ ัง 4 ตัว ซึ่ ง ประกอบด้วย ด้า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
สามารถอธิ บายความเป็ นไปได้ของการพยากรณ์โดยมีความแม่นยําในการพยากรณ์ถึง
ร้อยละ 51.7 ส่ วนอีก 48.3% จะเป็ นตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นตัวแบบสอบถาม
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของการพยากรณ์ของปั จจัยอื่น ๆ กับ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
Model

Unstandardized

Standardized
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t

Sig.
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(Constant)
1. ภาพลักษณ์สินค้า
2. ความภักดีต่อตราสิ นค้า
3. ความไว้วางใจ

Coefficient
B
Std. Error
1.617
0.190
0.197
0.054
0.382
0.063
0.168
0.062

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยอืน่ ๆ
1. ภาพลักษณ์สินค้า
2. ความภักดีต่อตราสิ นค้า
3. ความไว้วางใจ
Model
1

R
0.781

Coefficient
Beta
0.223
0.426
0.173

8.507
3.674
6.040
2.709

Tolerance
0.268
0.198
0.242
R2
0.609

Adjust R2
0.606

0.000
0.000*
0.000*
0.007*

VIF
3.728
5.051
4.127
SEE
1.320

พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.781 แสดงว่า ตัวแปร
อิ ส ระมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัว แปรตามอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งสู ง ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
พยากรณ์ (R2) เท่ า กั บ 0.609 แสดงว่ า ตั ว พยากรณ์ ท้ ัง 3 ตั ว ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจสามารถอธิ บายความ
เป็ นไปได้ของการพยากรณ์โดยมีความแม่นยําในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 60.9 ส่ วนอีก
39.1% จะเป็ นตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นตัวแบบสอบถาม

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
t-Test
เพศ
.044
ยอมรับ
F-Test
อายุ
.012
ยอมรับ
F-Test
รายได้ต่อเดือน
.076
ยอมรับ
F-Test
ระดับการศึกษา
.082
ยอมรับ
F-Test
สถานภาพ
.000
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
MRA
ด้านราคา
.257
ปฏิเสธ
MRA
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
.001
ยอมรับ
MRA
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
.000
ยอมรับ
MRA
ด้านผลิตภัณฑ์
.267
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
MRA
ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
.000
ยอมรับ
MRA
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
.000
ยอมรับ
MRA
ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Trust in the
.007
ยอมรับ
brand )
อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนใน
ห้ า งแพลทิ นัม จากการศึ ก ษาทํา ให้ ท ราบว่า อายุ และสถานภาพการสมรสของ
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้าง
แพลทินมั แตกต่างกัน โดยพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากกว่าจะให้ความสําคัญกับการ
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ตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุนอ้ ยกว่า และผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสแล้ว
จะให้ ค วามสํ า คัญ กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ มากกว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ส ถานภาพโสด และ
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพการสมรสคือ หย่า/หม้าย จะให้ความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อ
น้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพหย่า/หม้าย ซึ่ งทฤษฎีและแนวคิด
ที่เกี่ ยวข้อง คื อ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับประชากรศาสตร์ และแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538)
ได้กล่าวว่า ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการ
กําหนดตลาดเป้ าหมายตลอดจนง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น และกล่าวถึงตัวแปร
อายุไ ว้ว่า ผลิ ตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุ
แตกต่างกันนักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างของส่ วนตลาดนักการตลาดได้
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีน
ในห้างแพลทินมั จากการศึกษาทําให้ทราบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจํา หน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดมี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เนื่ องจากห้างแพลทินัมเป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีการจําหน่ ายเสื้ อผ้า และสิ นค้าหลากหลายโดยมีการจําหน่ ายทั้ง
ขายปลี ก และขายส่ ง ทํา ให้ ผูบ้ ริ โ ภคเห็ น ว่า ในด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดนั้น ถ้า
ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าในร้านของห้างแพลทินมั เป็ นจํานวนมากควรมีการลดราคาให้ลูกค้า
ด้วย และพนักงานขายควรที่จะมีการแนะนํารายละเอียดสิ นค้าให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดการ
ตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น และเมื่อสิ นค้าเกิดการชํารุ ดที่เกิ ดจากกระบวนการผลิตก็สามารถ
ให้นาํ ไปเปลี่ ยนได้ ส่ วนด้านช่องทางการจัดจําหน่ายนั้นผูบ้ ริ โภคเห็นว่าการเลือกซื้ อ
สิ นค้าในห้างแพลทินัมนั้น สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ง่ายและสะดวกในการเลื อกซื้ อ
สามารถสั่งสิ นค้าตามที่ตอ้ งการได้ และเนื่องจากมีจาํ นวนร้านค้าที่มาก ทําให้ง่ายต่อ
การเปรี ยบเทียบราคากับร้านอื่นๆ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง คือ ส่ วนประสมทางการตลาด
และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler
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(1997, p. 92 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541) พบว่า เป็ นกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
ทางการตลาดโดยใช้คนหรื อใช้สื่อเพื่อจูงใจผูซ้ ้ื อที่มีศกั ยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
องค์การโดยมุ่งหวังให้มีอิทธิ พลต่อความรู้สึกที่ดี ความเชื่อ หรื อพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อ
เพื่อสร้างความชื่ นชอบในตราสิ นค้า บริ การ ความคิด หรื อ บุคคล เพื่อใช้สื่อ
ความหมายเกี่ ยวกับสิ นค้าและสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อสิ นค้านั้น
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความ
ไว้วางใจมีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม จาก
การศึ ก ษาทํา ให้ ท ราบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ดิ น ทางมาซื้ อ สิ น ค้า ที่ ห้า งแพลทิ นัม มี ค วาม
ประทับใจในการให้บริ การของร้านค้าที่จาํ หน่ายสิ นค้าภายในห้าง ทําให้ผบู้ ริ โภคเห็น
ว่า อยากกลับมาซื้ อสิ นค้าอี กในครั้ ง ต่อไป และอยากแนะนําบุ คคลอื่ นให้ซ้ื อสิ นค้า
หลังจากซื้ อสิ นค้าแล้วท่านยังสนใจขอข้อมูลของสิ นค้าอื่นเพิ่มเติม และมีความรู ้สึกว่า
ร้านค้าที่ได้ซ้ื อสิ นค้าอยูเ่ ป็ นมืออาชีพด้านการขาย ใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง คือ
ความภักดีต่อตราสิ นค้า ความไว้วางใจ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ ง
ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2546) พบว่า ความซื่ อสัตย์
(Loyalty) ว่าใช้อธิ บายถึงความเต็มใจของลูกค้าที่จะทําการอุปถัมภ์บริ ษทั ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในครั้งนี้
สํา หรั บ ผูป้ ระกอบการที่ จ าํ หน่ า ยเสื้ อผ้า ในห้า งแพลทิ นัม ควรที่ จะเน้น
สิ นค้าสําหรับ ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นวัยกลางคนที่มีส ถานภาพสมรส โดยเน้นในเรื่ องของ
คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และเป็ นเสื้ อ ผ้า ที่ มี ยี่ห้อตราสิ น ค้า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เพราะเป็ นกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
สําหรับผูป้ ระกอบการที่จาํ หน่ ายเสื้ อผ้าในห้างแพลทินมั ควรจะเน้นหนัก
ในเรื่ องของพนักงานผูใ้ ห้บริ การ เพราะเป็ นบุคคลที่คอยให้บริ การลูกค้าโดยตรง โดย
การฝึ กให้มีความเชี่ ยวชาญในการให้บริ การลูกค้าให้เกิดความประทับใจเพื่อให้ลูกค้า
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อให้มากที่สุด
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ผูป้ ระกอบการที่จาํ หน่ายเสื้ อผ้าในห้างแพลทินมั ควรมีการจัดการส่ งเสริ ม
การขาย โดยมอบส่ วนลดที่แตกต่างจากคู่แข่งในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เพื่อจูงใจ
ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าภายในร้านมากขึ้นต่อไป
ผูป้ ระกอบการที่ จ าํ หน่ า ยเสื้ อ ผ้า ในห้า งแพลทิ นัม ควรมี ช่ องทางการจัด
จําหน่ ายหลากหลายรู ปแบบ เช่ น มีบริ การส่ งสิ นค้าทางไปรษณี ย ์ สามารถจอง หรื อ
สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นทางออนไลน์ เป็ นต้น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความหลากหลายและความ
สะดวกสบายของผูบ้ ริ โภคที่ไม่สามารถมาซื้อได้ดว้ ยตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ ก ษาเฉพาะสิ นค้า ที่ เป็ นเสื้ อผ้า จาก
ประเทศจีน ดังนั้นผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาสิ นค้าประเภทอื่น เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการสิ นค้าและการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย การส่ ง เสริ ม การตลาดโดยเฉพาะ ว่า การส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบใดที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เพื่อให้
เกิดการซื้ อสิ นค้าที่เพิม่ ขึ้นต่อไปในอนาคตได้
สําหรับผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในส่ วนของห้างสรรพสิ นค้าที่มี
การจําหน่ายสิ นค้าในรู ปแบบเดียวกัน เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ เพื่อให้
ทราบถึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากห้า งสรรพสิ นค้าดัง กล่ า ว
ต่อไป
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การศึกษาความผูกพันต่ อองค์ การของข้ าราชการทหารกองทัพบก
A STUDY OF ORGANIZATION COMMITMENT OF
ROYAL THAI ARMY’S OFFICERS
ปั ทมา สมสนัน่ 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร 2
------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึ งความผูกพันต่อองค์การ ของ
ข้าราชการทหารกองทัพบก โดยกําหนดปั จจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะของงาน ปั จจัย
แวดล้อม ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน ปั จจัยด้านทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั คือ ข้าราชการทหารกองทัพบก จํานวน 400 นาย และใช้แบบสอบถาม
ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล แล้วนํา ข้อมู ล ไปทํา การประมวลผล โดยใช้โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ สําหรับสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอนุ ม าน แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) , t – Test , F – Test และ MRA (Multiple
Regression Analysis ) หรื อ การถดถอยพหุ คูณ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการทหารกองทัพบก ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ ยศ ตําแหน่ งงาน ปั จจัยประสบการณ์ในการทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมี
ความสําคัญต่อองค์การ ความรู ้สึก ว่าองค์การเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ ความคาดหวังที่จะได้รับ
การตอบสนองจากองค์การ ความรู ้ สึก ต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทาํ มีส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ของข้าราชการทหารกองทัพบก
---------------------------------------------1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ปั จจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ทัศนคติต่อ
องค์การ และ อุดมการณ์และความรักชาติ ส่ งผลต่อความผูกพันองค์การของข้าราชการ
ทหารกองทัพบกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05อย่ทางสถิติ )
คําสํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนบุคคล,ปั จจัยด้านลักษณะงาน, ปัจจัยแวดล้อม,ปัจจัยด้าน

Abstract

The objectives of the research were to study the organization commitment
of Royal Thai Army which were set expected all possible factors related to
organization commitment as following ;
The samples composed of 400 of Army officers selected from Royal Thai
Army by proportional stratified random sampling. Questionnaires were used for
data and information collecting which analyzed by computer program. Statistical
tools used were descriptive statistic such as frequency, percentage, means, standard
deviation, t-Test, F-Test and inference statistics such as One Way ANOVA and
MRA, at the 0.05 level of significance. The result of study indicated that the
level of organizational commitment of Royal Thai Army was in the high level
according by hypothesis. Personal factors which composed of age, marital status,
education background, work period, rank, and position caused their organization
commitment at the 0.05 level of significance.
Meanwhile work experiences and attitude factors had related with their
organizational commitment caused their organization commitment at the 0.05 level
of significance.
KEY WORD: JOB CHARACTERISTICS, WORK EXPERIENCE, ATTITUDE,
ORGANIZATION COMMITMENT, ROYAL THAI ARMY
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บทนํา

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างรวดเร็ ว และสภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่
เปลี่ ยนแปลงไป ทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางการบริ หารขององค์การ
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ อ งค์ก ารอยู่ร อดได้ จึ ง จํา เป็ นที่ อ งค์ก ารต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและการบริ หาร
จัดการองค์การ ที่สาํ คัญคือการมุ่งเน้นการจัดการพัฒนาและมุ่งเน้นคนเป็ นสําคัญ
ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การจะเป็ นดัชนีช้ ี วดั ประสิ ทธิ ภาพองค์การอย่างหนึ่ ง
และเป็ นสิ่ งพึงประสงค์ เมื่อหากข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสู ง ก็จะ
ทําให้ขา้ ราชการปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิ กขององค์การต่อไป โดยข้าราชการจะมุ่งมัน่
ตั้งใจ และเต็มใจที่จะทํางานให้กบั องค์การอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งทุ่มเทการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ า วมาข้า งต้น ผูว้ ิจยั สนใจศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อ
ความผู ก พัน ในองค์ ก ารของข้า ราชการทหารกองทัพ บก เพื่ อ เป็ นแนวทางให้
กองทัพบกสามารถธํารงรั ก ษากํา ลัง พลที่มี คุณภาพให้อยู่กบั กองทัพบกในอนาคต
ข้างหน้า ทั้งนี้เพื่อร่ วมสร้างสรรค์ผลงานให้บงั เกิดแก่แผ่นดินอันเป็ นที่รักยิ่งและดํารง
เกียรติภูมิให้กบั กองทัพบกต่อไปควบคู่กบั ความมีอธิ ปไตยของชาติ และดํารงไว้ซ่ ึ ง
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขสื บไป
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการทหารกองทัพบก ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส คนในครอบครัวรับราชการทหาร ระดับการศึกษา อายุงาน
ยศ ตําแหน่งงาน ภาระในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลอื่น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นลั ก ษณะงานของข้ า ราชการทหารกองทั พ บก
ประกอบด้วยความมีอิสระในการทํางาน , เอกลักษณ์ของงาน, ความสําเร็ จในการ
ทํางานและผลป้ อนกลับ ของงาน, ความพึงพอใจในงาน, นโยบาย และโครงสร้ า ง
องค์การ
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3. เพื่อศึกษาปั จจัยแวดล้อมของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
ความพร้ อ มด้า นเครื่ องมื อและอุ ป กรณ์ , เส้ น ทางสายอาชี พ หรื อ แนวทางการรั บ
ราชการ, การพัฒนาบุค ลากร, สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา, การบริ หารงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประสบการณ์ ในการทํางานของข้าราชการทหาร
กองทัพบก ประกอบด้วย ความรู้ สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ, ความรู้ สึกว่า
องค์ก ารเป็ นที่ พ่ ึ ง พิ ง ได้, ความคาดหวัง ที่ จ ะได้รั บ การตอบสนองจากองค์ก าร,
ความรู ้สึกต่อองค์การ และเพื่อนร่ วมงาน ความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ
5. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านทัศนคติของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
ความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ , ทัศนคติต่อองค์กร และ อุดมการณ์และ
ความรักชาติ
6. เพื่อศึกษาปั จจัยความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก
ประกอบด้วย ความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกภาพ ของกองทัพบกต่อไป, ความ
เชื่อมัน่ และยอมรับในเป้ าหมายและอุดมการณ์ กองทัพบก, ความเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์แก่กองทัพบก และ ความต้องการที่
จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกภาพ ของกองทัพบกต่อไป
7. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะงาน ปั จจัยแวดล้อม ปั จจัย
ด้านประสบการณ์ ในการทํางาน และปั จจัยด้านทัศนคติ ที่ส่งผลด้านความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบปั จจัยส่ วนบุคคลของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในการนําเสนอแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคล แนวทางการสัมภาษณ์
บุคคลเพื่อเข้าร่ วมงานกับกองทัพบกต่อไปในอนาคต
2. ทราบปั จจัยด้านลักษณะงานของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ใ นการจัด ทํา กลยุ ท ธ์ แ ละนํา เสนอแนวทางการพัฒ นาลัก ษณะงานใน
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ตํา แหน่ ง ต่ า งๆ ของข้า ราชการทหารกองทัพ บก อัน จะนํา ไปสู่ ค วามผูก พัน ต่ อ
กองทัพบก
3. ทราบปั จ จัย แวดล้อ มของข้า ราชการทหารกองทัพ บก เพื่ อนํา ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทํากลยุทธ์ และนําเสนอแนวทางการพัฒนาปั จจัยแวดล้อมของ
ข้าราชการทหารกองทัพบก อันจะนําไปสู่ ความผูกพันต่อกองทัพบก
4. ทราบปั จ จัย ด้ า นประสบการณ์ ใ นการทํา งานของข้ า ราชการทหาร
กองทัพบก เพื่อนําไป ใช้ประโยชน์ในการจัดทํากลยุทธ์ และนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาปั จจัยประสบการณ์ของข้าราชการทหารกองทัพบก อันจะนําไปสู่ ความผูกพัน
ต่อกองทัพบก
5. ทราบปั จจัยด้านทัศนคติ ของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ใ นการจัด ทํา กลยุ ท ธ์ และนํา เสนอแนวทางการพัฒ นาทัศ นคติ ข อง
ข้าราชการทหารกองทัพบก อันจะนําไปสู่ ความผูกพันต่อกองทัพบก
6. ทราบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ใ นการจัด ทํา กลยุ ท ธ์ และนํา เสนอแนวทางการพัฒ นาความผูก พัน ต่ อ
องค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก
7. ทราบความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะงานปั จจัย
แวดล้อม ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน ปั จจัยด้านทัศนคติ ที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกองทัพบก เพื่อใช้เป็ นแนวทางในจัดทํากลยุทธ์การ
เสริ มสร้ า งความผูก พันต่อองค์การของข้าราชการกองทัพบก และแนวทางสําหรั บ
ผูบ้ ริ หาร ในการศึกษาปรับปรุ ง ตลอดจนวางแผนกําลังพล รวมถึ งเป็ นแนวทางใน
การศึกษาสําหรับองค์การต่างๆ ในเรื่ องการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในประเด็นของ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชนสู งสุ ดต่อกองทัพบก
ต่อไปโดยมีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้าน
ลักษณะงาน ปั จจัยแวดล้อม ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน ปั จจัยด้านทัศนคติ
และ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลด้า นความผูก พัน ในองค์ก ารของข้า ราชการทหารกองทัพ บก
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

780
ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือข้าราชการทหาร
สังกัดกองทัพบก ทั้งระดับสัญญาบัตรและตํ่ากว่าสัญญาบัตรทัว่ ประเทศ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 400 นาย
ขอบเขตระยะเวลา งานวิจยั ครั้งนี้ศึกษาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 ตุลาคม
2555
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
1.ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 คนในครอบครัวรับราชการทหาร
1.5 ระดับการศึกษา
1.6 อายุงาน
1.7 ยศ

4.ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน
4.1 ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ
4.2 ความรู ้สึกว่า องค์การเป็ นที่พ่ ึงพิงได้
4.3 ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจาก

องค์การ
4.4 ความรู ้สึกต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน
4.5 ความรู ้ความเชี่ ยวชาญในงานที่ทาํ

1.8 ตําแหน่งงาน
1.9 ภาระในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลอื่น

6.ความผูกพันต่อองค์การ
2.ปั จจัยด้านลักษณะงาน
2.1 ความมีอิสระในการทํางาน
2.2 เอกลักษณ์ของงาน

2.3 ความสําเร็ จในการทํางานและผลป้ อนกลับของงาน
2.4 ความพึงพอใจในงาน
2.5 นโยบายและโครงสร้างองค์การ

6.1 ความเชื่ อมัน่ และยอมรับในเป้ าหมาย
และอุดมการณ์ กองทัพบก
6.2 ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่กองทัพบก
6.2 ความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กภาพของ
กองทัพบกต่อไป

3.ปั จจัยแวดล้อม
3.1 ความพร้อมด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์
3.2 เส้นทางสายอาชี พ หรื อ แนวทางการรับราชการ
3.3 การพัฒนาบุคลากร
3.4 สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา
3.5 การบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา

5.ปั จจัยด้านทัศนคติ
5.1 ความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ
5.2 ทัศนคติต่อองค์การ
5.3 อุดมการณ์และความรักชาติ
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สมมุติฐานในการวิจัย
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของข้า ราชการทหารกองทัพ บก
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส คนในครอบครัวรับราชการทหาร ระดับ
การศึกษา อายุงาน ยศ ตําแหน่ งงาน ภาระในการอุปการะเลี้ ยงดูบุคคลอื่น ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
สมมุ ติ ฐานที่ 2 ปั จจัย ด้า นลัก ษณะงานของข้า ราชการทหารกองทัพ บก
ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทํางาน, เอกลักษณ์ของงาน, ความสําเร็ จและผล
ป้ อนกลับของงาน, ความพึงพอใจในงาน, นโยบายและโครงสร้างองค์การ ที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 ปั จจัยแวดล้อมของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
ความพร้ อ มด้า นเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ , เส้ น ทางสายอาชี พ หรื อแนวทางการรั บ
ราชการ, การพัฒนาบุค ลากร, สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา, การบริ หารงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ส่ งผลต่อความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานของข้าราชการทหาร
กองทัพบก ประกอบด้วย ความรู้ สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ, ความรู้ สึกว่า
องค์ก ารเป็ นที่ พ่ ึ ง พิ ง ได้, ความคาดหวัง ที่ จ ะได้รั บ การตอบสนองจากองค์ก าร,
ความรู้สึกต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ ส่ งผลต่อ
ความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 5 ปั จจัยด้านทัศนคติของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
ความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ, ทัศนคติต่อองค์การ และ อุดมการณ์และ
ความรักชาติ ส่ งผลต่อความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และ ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
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1. แนวคิด
1.1 ความหมายและความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การและมีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอในการทํางาน ได้แก่ ความเต็มใจ
ทุ่มเทเพื่อผลประโยชน์ขององค์การ การเสี ยสละเวลา กําลังกาย กําลังความคิด ในการ
ทํางานอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบตั ิประสบความสําเร็ จอย่างมีคุณภาพ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ซึ่ งส่ งผลดีต่อองค์การในภาพรวม ความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าในการคงไว้ซ่ ึ งการเป็ นสมาชิกขององค์การ หมายถึง ความต้องการที่จะ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกําลังพลคนหนึ่งอย่างแน่วแน่ และไม่มีแนวคิดหรื อความต้องการ
ที่จะลาออกจากการเป็ นสมาชิกขององค์การ
1.2 ลักษณะโดยทัว่ ไปของความผูกพันต่อองค์การ
Baron, (1986 : 162 อ้างถึงในประทีป วงศ์ศรี สุนทร , 2547 :16)ให้แนวคิด
ไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็ นทัศนคติที่มีต่อองค์ก าร ซึ่ งแตกต่างจากความพึง
พอใจในงาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ตามสภาพการทํางาน แต่ความผูกพันต่อองค์การ เป็ นทัศนคติที่มีความมัน่ คงมากกว่า
นัน่ คือ เป็ นทัศนคติที่คงอยูใ่ นช่วงเวลานาน แต่ความผูกพันต่อองค์การก็เกิดจากปั จจัย
ต่าง ๆที่คล้ายคลึงกับความพึงพอใจในการทํางาน
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1.3 ความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การ
นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533:16) เห็นว่าความผูกพันเป็ นทัศนคติที่สําคัญยิ่ง
สําหรับองค์การไม่ว่าจะเป็ นองค์การแบบใดเพราะความผูกพันเป็ นตัวเชื่ อมระหว่าง
จินตนาการของมนุ ษย์กบั จุ ดหมาย ขององค์การ ทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู้ สึกเป็ น
เจ้าขององค์การ โดยสรุ ปแล้วความผูกพันต่อองค์การเป็ นเงื่ อนไขล่ วงหน้าสําหรั บ
องค์การทางสังคมที่ประสบความสําเร็ จ
1.4 ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
สุ พิณดา ศิวานนท์ (2545 : 24) ได้แบ่งปั จจัยที่เป็ นตัวส่ งเสริ มหรื อลดทอน
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคคลไว้ดงั นี้
ปั จจัยที่จะเป็ นตัวส่ งเสริ มความผูกพันต่อองค์การของบุคคล ได้แก่ ศักยภาพ
ในการจู ง ใจของงานเฉพาะด้า น ความมี อิ ส ระในการทํา งานระดับ ที่ สู ง การ
ประเมินผลอย่างยุติธรรม ความมี อาวุโสหรื อระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิงานในองค์การอายุ
งานที่ ม ากขึ้ น ความพึ ง พอใจในงานของตนเอง การบริ ห ารและบัง คับ บัญ ชาที่ มี
คุณธรรม
ปั จจัยที่จะลดทอนความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ความคลุมเครื อในบทบาท
โอกาสในการหางานใหม่ ระบบการบังคับบัญชาแบบการลงโทษ ความตึงเครี ยดใน
การทํางานและความเชื่อว่าองค์การไม่สามารถจะดูแลพนักงานได้
1.5 ผลที่เกิดขึ้นจากความผูกพันต่อองค์การ
Steers, 1977 : 48 (อ้างถึงในวารุ ณี คําแก้ว,2550 :17) ความผูกพันต่อองค์การ
สามารถใช้ทาํ นายอัตราการเข้า – ออกจากงานของสมาชิกองค์การ ได้ดีกว่าเรื่ องความ
พึงพอใจในงานเสี ยอีก เพราะ
ความผูกพันต่อองค์การ เป็ นแนวคิดซึ่ งมีลกั ษณะครอบคลุมมากกว่าความพึง
พอใจในงาน สามารถสะท้อนถึ งผลโดยทัว่ ไปที่ บุคคลสนองตอบต่อองค์ก าร โดย
ส่ วนรวมในขณะที่ความพึงพอใจสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องานหรื อแง่
ใดแง่หนึ่งของงานเท่านั้น
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ความผูกพันต่อองค์การ ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจ
ถึงแม้วา่ จะมีการพัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่ก็จะอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและเป็ นตัวชี้วดั ถึงความ
มีประสิ ทธิ ภาพขององค์การ
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
2.1 ทฤษฎีลาํ ดับความต้องการของ Maslow อ้างถึง Hoyer and
MacInnis (1997 : 39 อ้างถึงใน ฉันทะ พุทธสุ ภะ, 2549:9) ว่า มาสโลว์ ได้จดั ลําดับขั้น
ความต้องการ ซึ่งเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานเบื้องต้น ได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่
พอใจก่อน ความต้องการในระดับสู งจึงจะเกิดขึ้น
2.2 ทฤษฎีความเสมอภาค ( Equity Theory ) อ้างถึง J.Stacy Adams
ฉันทะ พุทธสุ ภะ (2549 :11) ไว้วา่ โดยปกติคนเราจะแสวงหาความยุติธรรม
ในการทํางานโดยการเปรี ยบเทียบผลงานที่เราอุทิศให้กบั องค์การกับสิ่ งที่ได้รับตอบ
แทนจากองค์การ การที่จะรู ้ว่าตนได้รับความยุติธรรมหรื อไม่ ก็โดยการเปรี ยบเทียบ
กับผูอ้ ื่นที่มีสถานภาพเดียวกันหรื อใกล้เคียง
2.3ทฤษฎีสองปั จจัย ของเฮิร์ซเบิร์ก หรื อ Herzberg
Herzberg (อ้ า งถึ ง ในสุ วิ ม ล ขัน ติ ชั ย ขจร,2552:40 ) ว่ า ปั จ จัย หรื อ
องค์ประกอบสําคัญที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ปั จจัย
ชนิดแรกเรี ยกว่า องค์ประกอบจูงใจ (Motivator Factors) ส่ วนปั จจัยอีกชนิด เรี ยกว่า
องค์ประกอบคํ้าจุน (Maintenance Factor หรื อ Hygiene Factors)
2.4 ทฤษฎีความคาดหวัง( Expectancy Theory )ของ Vroom
Vroom (อ้างถึ งในสุ วิมล ขันติ ชัยขจร, 2552:42) ซึ่ ง ตามทัศนะของ Vroom นั้น
แรงจูงใจของคนถูกกําหนดโดยความคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcomes) ที่จะเกิดขึ้น
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพบก
กองทัพบกได้ถือกําเนิดมาพร้อมกับการกําเนิ ดของประเทศไทย โดยเริ่ มตั้งแต่
การที่ชนเผ่าไทยได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแหลมทอง ก่อนจึงได้รวมตัวกันก่อตั้ง
อาณาจักรสุ โขทัย และได้มีการทําสงครามกับชนชาติใกล้เคียงเพื่อแผ่ขยายอาณาเขต
ของชาติไทย จึงได้มีการจัดตั้งกําลังกองทัพเพื่อป้ องกันข้าศึกศัตรู มิให้เข้ามารุ กราน
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และปกป้ องเอกราชของชาติมาโดยตลอด
กองทัพบกยุคปั จจุบนั ได้มีบทบาทและภารกิจในการป้ องกันประเทศตามที่
ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งกําหนดไว้วา่ รัฐ
ต้องพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เอกราช อธิปไตย และ บูรณภาพแห่ง
เขตอํานาจรัฐ และต้องจัดให้มีกาํ ลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
จําเป็ นและพอเดียงเพื่อพิทกั ษ์รักษาเอกราชอธิ ปไตยความมัน่ คงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการที่
สังกัดกองทัพบก ได้แก่ ข้าราชการทหารทั้งระดับสัญญาบัตรและตํ่ากว่าสัญญาบัตร
สังกัดกองทัพบก ทั้งนี้มิได้รวม ทหารกองประจําการ ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างประจํา
และ พนักงานราชการในสังกัดกองทัพบก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่องจากข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก
มีจาํ นวนมากกว่า 100,000 คน ซึ่ งกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง
สําเร็ จรู ปคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) (อ้างถึงใน เอก
ชัย อภิศกั ดิ์ กุล, กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ และ จตุพร เลิศลํ้า, 2551) ที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95% และ ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % จะได้กลุ่มตัวอย่าง 400 นาย ทํา
การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุ่ มแบบโควต้า โดยจัดแบ่งข้าราชการออกเป็ นกลุ่ ม
ต่างๆ ตามชั้นยศ จํานวน 12 กลุ่ม แล้วทําการกําหนดสัดส่ วน จํานวน 400 คน
จากนั้นแจกแบบสอบถามและเก็บ ข้อมูล ในส่ วนที่เกี่ ย วข้องกับการ
ศึกษาวิจยั ทําการบันทึ กข้อมูลและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่เป็ นตัวแปรเชิ งคุณภาพ และ
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ตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้ ANOVA F-test การ
ทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) โดยกําหนดระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 381 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.2
และเพศหญิง จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มใหญ่ที่สุด มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี จํานวน 124 คน และ 31 – 40 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.0 กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.0 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ไม่มีบุคคลในครอบครัวรับราชการ จํานวน 225 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 56.2 กลุ่ ม ตัว อย่า ง ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ตํ่า กว่า ปริ ญ ญาตรี
จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.8 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มที่มีอายุ
ราชการ 26 ปี ขึ้นไป จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 ส่ วนใหญ่ครองยศ จ่าสิ บตรี
– จ่าสิ บเอก จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 กลุ่มใหญ่ที่สุดมีตาํ แหน่งงานเป็ น
กําลังพลระดับปฏิบตั ิงาน จํานวน 311 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 77.8 กลุ่ มตัวอย่าง ส่ วน
ใหญ่รับภาระปานกลาง (ทําให้เดื อนร้ อนกังวลใจพอประมาณ) จํานวน 183 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 45.8
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จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
ทหารกองทัพบก พบว่า
ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ

เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
คนในครอบครัวเป็ นทหาร
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
อายุราชการ
ยศ
ตําแหน่ งงาน
ภาระการอุปการะบุคคลอืน่
ปัจจัยลักษณะงาน
ปัจจัยแวดล้ อม
ปัจจัยประสบการณ์
ปัจจัยทัศนคติ

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

0.022
0.001
0.190
0.302
0.043
0.004
0.000
0.000
0.701
0.192
0.198
0.000
0.000

√
√

ไม่ เป็ นไป
ตาม
สมมติฐาน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ของข้าราชการทหารกองทัพบก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ ยศ ตําแหน่งงาน
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านลักษณะงาน ความมีอิสระใน
การทํางาน ความมีเอกลักษณ์และความน่าสนใจของงาน ความสําเร็ จและผล
ป้ อนกลับของงาน ความพึงพอใจในงานนโยบายและโครงสร้างองค์การไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อกองทัพบก
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ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยแวดล้อม ความพร้อมด้านเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ เส้นทางสายอาชีพหรื อแนวทางรับราชการ การพัฒนาบุคลากร
สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา การบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อกองทัพบก
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 4 ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน
ได้แก่ ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ ความรู ้สึกว่าองค์การเป็ นที่พ่ ึงพิงได้
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ ความรู ้สึกต่อองค์การและเพื่อน
ร่ วมงานความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
กองทัพบก เพราะประสบการณ์ในการทํางานทําให้มีความรู ้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง ทําให้บุคคลสามารถแก้ไขปั ญหา และมีความคิดในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาต่างๆ ซึ่ งโดยภาพรวมข้าราชการกองทัพบกมีระดับความ
คิดเห็นต่อปั จจัยประสบการณ์ในการทํางานในระดับค่อนข้างสู ง ทําให้รู้สึกว่าตนมี
ความสําคัญต่อองค์การ และการปฏิบตั ิงานทําให้รู้สึกว่าตนมีค่าต่อกองทัพบก มี
ความรู ้สึกต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน สามารถพึ่งพิงองค์การได้ ที่ผา่ นมาได้รับ
มอบหมายงานที่มีความน่าสนใจ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ รวมถึงความ
คาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 5 ปั จจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ความจงรักภักดี
ต่ อสถาบันหลัก ของชาติ ทัศ นคติ ต่อองค์ก าร และอุ ดมการณ์ และความรั ก ชาติ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อกองทัพบก โดยรวมเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว
สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย เริ่ มจาก อุดมการณ์และความรักชาติ อยู่ในระดับ
มากที่สุด , ความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติในระดับสู งมาก และ ทัศนคติต่อ
องค์การในระดับสู งมาก ซึ่ งทัศนคติจะทําให้คนเกิดความผูกพันต่อองค์การ และทุ่มเท
และปรารถนาจะมีส่วนร่ วมในความสําเร็ จขององค์การ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ และนัยสําคัญของตัวแปรที่อยูใ่ นสมการพยากรณ์ Enter
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ตัวแปร
ค่าคงที่
ปั จจัยด้านลักษณะงาน
ปั จจัยแวดล้อม
ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน
ปั จจัยด้านทัศนคติ

Unstandardized
Coeffients
B
Std.Error
-.309
.330
.077
.059
-.077
.060
.355
.068
.680
.039

Standardized
Coeffients
Beta
.075
-.083
.355
.585

t

-.936 .350
1.307 .192
-1.289 .198
5.233 .000*
17.271 .000*

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้เป็ นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ
ดังนี้
Y
=
C + ß1 X1 + ß2 X2
โดยสามารถแทนค่าสมการได้ดงั นี้
Y หมายถึง ระดับความผูกพันต่อกองทัพบก
C หมายถึง ค่าคงที่ (Constant)
ß หมายถึง ค่าเบต้า (Beta)
X 1 หมายถึง ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน
X 2 หมายถึง ปั จจัยด้านทัศนคติ
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
( Multiple Regression Analysis ) เพื่อใช้เป็ นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ
ดังนี้
Y = -.309 +.355 x 1 + .680 x 2
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ตัวแปร

Unstandardized
Coeffients

t

sig

.531

.596

0.186

Std.
Error
.350

.178
-.030
.118
-.017
.061

.043
.044
.049
.055
.047

.208
-.039
.153
.017
.067

4.148
-.676
2.400
-.298
1.302

.000*
.499
.017*
.766
.194

.077
.306
.285

.046
.040
.060

.076
.355
.247

1.679
7.602
4.759

.094
.000*
.000*

B
ค่าคงที่ (a)
ปัจจัยด้ านประสบการณ์ ในการทํางาน
ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ
ความรู ้สึกว่าองค์การเป็ นที่พ่ งึ พิงได้
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ
ความรู ้สึกต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ
ปัจจัยด้ านทัศนคติ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
ทัศนคติต่อองค์การ
อุดมการณ์และความรักชาติ

Standardiz
ed
Coeffients
Beta

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ดา้ น
ความมี เ อกลัก ษณ์ แ ละความน่ า สนใจของงาน และด้า นนโยบายและโครงสร้ า ง
องค์การ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อกองทัพบกปั จจัยด้านประสบการณ์ในการ
ทํางาน ได้แก่ ด้านความรู ้ สึกว่าตนมี ความสําคัญต่อองค์การ และ ความคาดหวังที่
ได้รับการตอบสนองจากองค์การ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน ต่อกองทัพบก
ปั จจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้าน ทัศนคติต่อองค์การ และ อุดมการณ์และ
ความรักชาติมีความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อกองทัพบก
จากตาราง ผลการวิเคราะห์ได้สมการถดถอยดังนี้.วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)
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Y = C + ß 1 x 1 + ß 2 x 2 + ß 3 x 3 + ...... ß n x n
y = ระดับความผูกพันต่อกองทัพบก
C = ค่าคงที่
ß = Beta
x 1 = ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ
x 2 = ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ
x 3 = ทัศนคติต่อองค์การ
x 4 = อุดมการณ์และความรักชาติ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้เป็ นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ
ดังนี้
Y = .186 + .178 x 1 + .118 x 2 + .306 x 3 +.285 x 4
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิ จ ัย พบว่า ข้า ราชการทหารกองทัพ บก มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติ ในด้านของอุดมการณ์และความรักชาติ ในระดับสู งมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่กองทัพไม่ได้รับงบประมาณด้านการ
พัฒนากองทัพเท่าที่ควร การพัฒนาและปลูกฝั งอุดมการณ์ จะช่วยธํารงรักษาความ
ผูกพันของกําลังพลไว้ได้ในระดับสู งมาก แต่หากกองทัพมีงบประมาณสนับสนุน ใน
การจัดซื้ อ อาวุธ ยุ ท โธปกรณ์ ในระดับ พอสมควร ก็ จะสร้ า งความผูก พันให้มี ต่ อ
องค์การมากขึ้น เนื่องจากอาชี พทหารเป็ นอาชีพที่สามารถสละได้แม้กระทัง่ ชีวิต การ
ที่มีเครื่ องมือ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่ทนั สมัยอันส่ งผลถึงความปลอดภัยและจะช่วยรักษา
ชีวติ ของกําลังพลไว้ได้ การเพิ่มเติมงบประมาณในส่ วนเงินเดือน จะช่วยให้ขา้ ราชการ
โดยส่ วนใหญ่ลดภาระและคลายความกังวลใจเกี่ยวกับภาระต่างๆ ตามสมควร จะเห็น
ได้วา่ ในส่ วนของข้าราชการชั้นสู งที่ไม่มีภาระทางการเงินต้องรับผิดชอบมากแล้ว จะ
มีระดับความผูกพันต่อองค์การสู งกว่า ผูม้ ีภาระมาก หรื อ ปานกลาง ซึ่ งเดือดร้อนใจ
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ระดับหนึ่ ง จากผลการวิจยั พบว่า กองทัพบกน่ าจะเพิ่มงบประมาณในการฝึ กอบรม
หรื อ ดูงานให้มากขึ้น เพราะระดับความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรม หรื อเปิ ดโอกาสใหม่ๆ
ยังไม่สูงมากนัก น่าจะช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการได้ กองทัพบก
ควรกําหนดนโยบายในการคัดเลือกผู ้ บังคับบัญชาของส่ วนราชการต่างๆ โดยเน้นผูท้ ี่
มีคุณธรรมและมีความรู ้ความสามารถเป็ นอย่างดีเพื่อให้ เกิดความยุติธรรม และธํารง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของส่ วนราชการต่างๆ ให้มี
ความราบรื่ น ตลอดเวลา ควรมี ก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก ารกองทัพ บกใหม่ จาก
ผลการวิจยั จะเห็นได้ว่า เมื่อเทียบระดับอายุและความผูกพันต่อองค์การกองทัพบก
แล้ว ทําให้สะท้อนภาพความเป็ นจริ งได้วา่ เมื่อการรับราชการมาถึงจุดหนึ่ งแล้ว ความ
ผูกพันจะลดลง เนื่องจาก ในช่วงระยะกลางถึงปลายของอายุราชการ จะมีตาํ แหน่งงาน
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ตําแหน่ งประจํา แทนที่จะเป็ นตําแหน่ งบริ หาร เนื่ องจากการ
ปรับโครงสร้ างกองทัพที่ผ่านมา ต้องการลดขนาดกองทัพ จึงทําให้กาํ ลังพลที่อยู่ใน
สมัยของการเร่ งผลิตกําลังพลเพื่อต่อสู้กบั ภัยสงครามเย็นในห้วงที่ผ่านมา ไม่ได้รับ
ความก้าวหน้าถ้วนทัว่ ดังนั้น จึงควรปรับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อรองรับกําลังพลที่มี
ประสบการณ์ ทั้งนี้ เพื่อจะไม่เป็ นการเสี ยเปล่าของ งบประมาณด้านกําลังพล และยัง
สามารถสร้ างงานให้กองทัพได้อีก เพราะด้วยระยะเวลาในการทํางานที่ผ่านมา ได้มี
การสั่ ง สมประสบการณ์ อ ั น เป็ นต้ น ทุ น สํ า คั ญ ในการพัฒ นากองทั พ ให้ มี ขี ด
ความสามารถต่อไป ระบบคุ ณธรรมจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานในกองทัพบกทําได้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างดัชนีช้ ี วดั การปฏิบตั ิงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อนําผลที่ได้มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ ง จะทําให้เกิดความพึง
พอใจมากขึ้น ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้นให้ผลตอบแทนจากภายใน โดยการยกย่อง
ชมเชยข้าราชการ เมื่อปฏิบตั ิงานสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผลสําหรับ
ผลตอบแทนจากภายนอก จะต้องให้แก่ขา้ ราชการตามสิ ทธิ ของแต่ละคนตามระเบียบ
ของทางราชการ โดยเฉพาะด้า นสวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ เงิ นช่ วยเหลื อและสิ่ ง ของหรื อ
บริ การต่างๆ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
และปกครองบังคับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความถูกต้องและมีคุณธรรม
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของเหล่ าทัพอื่ น เพื่อศึ ก ษาได้ใ นองค์รวมของทุ กเหล่ า ทัพ
ทั้งนี้จะได้เป็ นแนวทางบริ หารปรับปรุ งของแต่ละเหล่าทัพต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั
ปั จจัยส่ งผลต่ อความผูกพันต่อองค์การ ของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และตํารวจ
ตระเวนชายแดน หรื อ ทหารพราน เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การที่มีลกั ษณะการดําเนิ นงานที่ใกล้เคียงกัน ควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ
ในด้านปั จจัย ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อให้ได้คาํ ตอบเพิ่มเติมในประเด็น
ที่การศึ กษาเชิ งปริ มาณไม่สามารถทําได้ และ การศึกษาการทุ่มเทการทํางานใน
องค์การสามารถวัดได้จาก อัตราการลาป่ วย อัตราการขาดงาน เป็ นต้น
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสถานีบริการนํา้ มัน
ในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล
(FACTORS INFLUENCING CUSTOMER DECISION MAKING SELECTING
GAS STATION IN THE BANGKOK METROPOLITAN
AND SUBURBAN AREA)
จิลมิกา หงษ์ตระกูล 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
___________________________________________________________________________

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึง
ความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามัน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้บริ การที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน การศึกษาครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุ คคลทัว่ ไปที่ มีรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์และใช้บริ การสถานี
บริ ก ารนํ้า มันในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลโดยสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง สิ้ น 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามปลายปิ ดและการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้ง
นี้ใช้ใช้ค่าสถิ ติต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test,
F-test (One Way ANOVA)และ MRA สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งผลการศึกษาสรุ ปได้
ว่า (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามันที่ไม่แตกต่าง
กัน (2) ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การพบว่า ด้านความรวดเร็ วในการบริ การ
---------------------------------------------1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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และด้า นขนาดของสถานี บ ริ ก าร ที่ แตกต่า งกันมี อิ ท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสถานี บริ การนํ้ามันที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3)
ปั จจัยอื่ นๆพบว่า ด้านภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อสิ นค้า และความไว้วางใจ ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : สถานีบริ การนํ้ามัน, ปั จจัย, การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ABSTRACT
The study for factors influencing customer decision making selecting gas
station in the Bangkok metropolitan and suburban area. The purpose of the study:
(1) to investigate the different factors of demography result to selecting gas station
(2) to study the relationship between factors of service quality and selecting gas
station (3) to study the relationship between other factors and the selecting gas
station. This study survey samples of 400 customers of gas station in the Bangkok
metropolitan and suburban area randomly. The methodology to be used in this
research is a closed ended questionnaire and data analysis by using varieties of
statistics method including percentage, average value, standard deviation, t-test, Ftest (One Way ANOVA) and MRA for data analysis. The study can be concluded
that (1) The result shows that the indifferences of occupation, age, educational
level, and income of demographic factors are influences on the decision to select
gas station. Statistically significant at the 0.05 level. (2) Factors of service quality
found out that the differences of speed in service and size of gas station are
influences on the decision of selecting gas station. Statistically significant at the
0.05 level. (3) The other factors found out the Brand Image, Brand Loyalty and
Trust are influences on the decision of selecting gas station. Statistically significant
at the 0.05 level.
Keywords: gas station, factors, decision making
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บทนํา

ปั จจุ บนั การเดิ นทางในประเทศไทยนั้นพาหนะที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด
ประเภทหนึ่ งคือรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งถือได้ว่ารถยนต์
กลายมาเป็ นปั จจัยที่ 5 ที่มีความจําเป็ นต่อการเดินทาง ทั้งนี้ เนื่องจากความสะดวกใน
ภาวะที่ การขนส่ งมวลชนของประเทศยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากเหตุดงั กล่ าวจึ งทําให้ปริ มาณรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ปริ มาณการใช้
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการขนส่ งสู งขึ้น สถานีบริ การนํ้ามันจึงมีบทบาท
สําคัญในการตอบสนองต่อความต้องการนํ้ามันเชื้อเพลิง
ดัง นั้น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นที่ ส ถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ต้อ งปรั บ ปรุ ง การให้บ ริ ก าร
โดยรวมให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจได้สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ผูว้ จิ ยั จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก ารนํ้า มันในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลเพื่อ
กํา หนดและนํา กลยุท ธ์ ม าใช้ป รั บ ปรุ ง สถานี บ ริ ก ารนํ้า มันให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ จ ะ
แข่งขันเพื่อความอยูร่ อดของธุ รกิจได้ ซึ่ งผลการวิจยั ที่ได้น้ นั จะสามารถทราบถึงปั จจัย
ที่ลูกค้าใช้ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ซึ่ งแตกต่างกันทางด้าน
ปั จจัย ส่ วนบุคคลมาเป็ นสารสนเทศให้ผูบ้ ริ การสถานี บริ การนํ้ามันนําไปตัดสิ นใจ
เปลี่ ย นแปลงกลยุ ท ธ์ ใ นการนํา เสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ลอดจนปรั บ ปรุ งรู ป แบบการ
ให้บริ การ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อให้บริ การได้ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพในการให้บริ การที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

799
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามัน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกลยุทธ์ของสถานีบริ การนํ้ามันให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ , อายุ, อาชี พ , รายได้, ระดับ
การศึกษา, สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ประกอบไปด้วย ความเป็ นมาตรฐาน, ความ
รวดเร็ วในการบริ ก าร, คุ ณ ภาพนํ้ามัน, ขนาดของสถานี บริ การ ที่แตกต่า งกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันที่แตกต่างกัน
3. ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า, ความภักดีต่อสิ นค้า, ความ
ไว้วางใจ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
(Dependent Variables)

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
– สถานภาพ
- การศึกษา
คุณภาพการให้ บริการ
- ความมีมาตรฐาน
- ความรวดเร็วในการบริการ
- คุณภาพนํา้ มัน
- ขนาดของสถานีบริการ

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้
บริการสถานีบริการนํา้ มัน

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์ สินค้ า
- ความภักดีต่อสิ นค้ า
- ความไว้ วางใจ
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ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผู ้วิ จ ั ย ได้ ก ํ า หนดตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย ซึ่ งเป็ นตั ว แปรอิ ส ระ
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ
2 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ประกอบด้วยความมีมาตรฐาน ความรวดเร็ ว
ในการบริ การ คุณภาพนํ้ามัน และ ขนาดของสถานีบริ การ
3 ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า และ ความ
ไว้วางใจ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันในเขตจังหวัดกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามัน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน
ภายใต้กรอบของการวิจยั เพื่อนําเสนอทฤษฎี แนวคิดตลอดจนแนวทางด้านต่างๆ ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจ
2. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสิ นใจ
Kotler, Philip (2002) กล่าวเกี่ยวกับรู ปแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค(Consumer
Behavior Model) เป็ นการศึกษาสาเหตุที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อของ ซึ่ งพฤติกรรม
นั้นจะเกิดขึ้นจากการมีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคทําให้เกิดความ
ต้องการ และผ่านความรู ้สึกนึ กคิดหรื อกล่องดําของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) และ
ความรู้สึกนึ กคิดนี้ จะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะของผูซ้ ้ื อ และกระบวนการตัดสิ นใจ
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ซื้ อของผูบ้ ริ โภค เมื่ อผ่า นช่ วงนี้ แล้วก็จะเกิ ดการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s
response)หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s purchase decision)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อ อาจ
แบ่งพิจารณาออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรู ้ปัญหา (Problem Recognition) คือ การที่ผบู้ ริ โภคตระหนักถึงความ
ต้องการของตนซึ่ งเกิดจากการที่ผบู ้ ริ โภคเห็นถึงความแตกต่างของสภาวะที่เป็ นอยูก่ บั
สภาวะที่ปรารถนาเล็งเห็นปั ญหาและเกิดจากความต้องการหรื อเกิดจากคนในสังคมที่
อยู่ สถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนไป และความพยายามของนักการตลาด
2. การแสวงหาทางเลื อก (Search for Alternative) ความตั้งใจให้ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคจะค้นหาข้อมูลเพื่อสนองความต้องการที่สะสมไว้
ปริ ม าณของข้อมู ล ขึ้ นอยู่ก ับความต้องการที่ บุ คคลเผชิ ญอยู่ในระดับมากหรื อน้อย
ระยะเวลาที่ใช้ในการเลือก ราคาสิ นค้า และระดับความเสี่ ยงภัยที่พึงมีถา้ การตัดสิ นใจ
มีความผิดพลาด การแสวงหาข้อมูลมี 2 ทาง คือ (1) Internal Search เป็ นการดึงเอา
ข้อมูลที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจํา มาใช้ในการวิเคราะห์หาทางเลือก (2) External
Search เป็ นการหาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) ผูบ้ ริ โภคจะนําทางเลือก
แต่ละทางมาเปรี ยบเทียบ กันเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Choice / Purchase) เมื่อทําการประเมินแล้ว จะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถกําหนดความพอใจระหว่างสิ นค้าต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลือกและในที่สุด
กระบวนการตัดสิ นใจก็จะมาสิ้ นสุ ดที่การซื้ อสิ นค้าหรื อยีห่ อ้ ที่ได้พิจารณา
ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์ (2540 : 187) กล่าวว่า การตัดสิ นใจหรื อการวินิจฉัยสั่ง
การ หมายถึง การเลื อกปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิ หรื อการเลือกทางดําเนินการที่
เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่ ง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ตามที่ตอ้ งการหรื อการวินิจฉัยสั่งการ ทฤษฎีการตัดสิ นใจเป็ นการนําแนวความคิดที่มี
เหตุผลที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการเลื อกทางเลื อก ที่ดีที่สุด ซึ่ งสามารถจําแนกได้เป็ น 2
ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสิ นใจจําแนกตามวิธีการตัดสิ นใจ และทฤษฎีการตัดสิ นใจ
ตามบุคคลที่ตดั สิ นใจ (สุ โขทัยธรรมาธิ ราช : 2548) ดังนี้
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1. ทฤษฎีการตัดสิ นใจจําแนกตามวิธีการตัดสิ นใจ มี3 วิธี (1) ทฤษฎี การ
ตัดสิ นใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิ คการคาดการณ์และการพยากรณ์ เข้ามา
ประกอบการตัดสิ นใจ (2) ทฤษฎี การตัดสิ นใจโดยการพรรณนา เป็ นการใช้
กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือใน การตัดสิ นใจ (3) ทฤษฎีการตัดสิ นใจโดยกําหนด
ความเป็ นทฤษฎีที่คาํ นึ งถึงว่าแนวทางการตัดสิ นใจ ควรจะเป็ นหรื อน่าจะเป็ นอย่างไร
จึงบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการตัดสิ นใจได้
2. ทฤษฎีการตัดสิ นใจจําแนกตามบุคคลที่ตดั สิ นใจ มี 2 ลักษณะ (1) การ
ตัดสิ นใจโดยคนเดียว (2) การตัดสิ นใจโดยกลุ่ม เป็ นการตัดสิ นใจที่ยึดทีมงาน และ
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ่ วม ตัดสิ นใจเป็ นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมในการ
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วสั น ต์ เคหสุ ข เจริ ญ และพรชัย พิ ชิ ตวุ ฒิก ร (2536) ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ ง “
ผลกระทบของปั จจัยทางการตลาด ( 4P’S) ที่มีต่อการดําเนิ นกิ จการสถานี บริ การ
นํ้ามันเชื้อเพลิง” โดยปั จจัยทั้ง 4 ได้แก่ เครื่ องหมายการค้า ราคา ทําเลที่ต้ งั และการ
ส่ งเสริ มการขาย การทดสอบปั จจัย 4P ของสถานีบริ การนํ้ามัน พบว่า การทดสอบนี้ มี
ความสามารถในการพยากรณ์ ต่ าํ (ไม่สามารถทํานายได้) แต่ยงั ให้ผลในเชิ งคุณภาพ
สอดคล้องกับผลจากแบบสอบถามคือปริ มาณที่จาํ หน่ายมีความสัมพันธ์กบั ทําเลที่ต้ งั
สู งสู ดและปริ มาณที่จาํ หน่ายมีความสัมพันธ์กบั ราคานํ้ามันตํ่าสุ ด
ประทีป ยอดวศิน (2537) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้
สถานี บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า เพศ
และอายุไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามัน กลุ่มตัวอย่าง
มักเลือกใช้สถานี บริ การประจํา เกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือก กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 1830 ปี เลือกความสะดวกเป็ นอันดับแรก กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 41-50 ปี ให้ความสนใจ
ในปั จจัยราคามากที่สุด
ภักดีชาติ บุญยะพันธ์ (2546) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติทางด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามันบาง
จากที่ ต้ งั อยู่บ ริ เวณริ มถนนสายบางนา- ตราดตั้งแต่หลัก กิ โลเมตรที่ 1ถึ งทางแยก
จังหวัดชลบุรี” การวิจยั พบว่า ทัศนคติที่มีต่อสถานี บริ การนํ้ามันบางจากในด้านส่ วน
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ประสมทางการตลาด โดยรวมทุ กด้านอยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะทางด้า น
ประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสถานี
บริ การนํ้ามันบางจากแตกต่างกัน อายุอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน
มีผลพฤติกรรมการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน ด้านคุณภาพนํ้ามัน ราคานํ้ามัน ทําเลที่ต้ งั
ด้านการจดจําภาพยนตร์ โฆษณา และด้านการเคยเห็นสื่ อโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ของ
สถานีบริ การนํ้ามันบางจากมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานี
บริ การนํ้ามันบางจาก
สุ รัชนี พันธ์เมธากุล (2539) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ พฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้สถานี บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภค” จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ คือ ความสะดวก และยี่ห้อนํ้ามัน นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ทําเล สถานที่จอดรถ และด้านการบริ การ
นายสมชัย ธรรมสนอง (2550) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลกับ
พฤติ ก รรมการใช้ ส ถานี บ ริ การนํ้ามัน ของผู ้ข ับ ขี่ ร ถยนต์ นั่ง ส่ ว นบุ ค คลในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ด้านปั จจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อ
พฤติกรรมการใช้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการบริ การ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ประเภทของรถยนต์
นัง่ ส่ วนบุคคล ตรายี่ห้อ ชนิ ดของเชื้ อเพลิง ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตรายี่ห้อที่แตกต่าง
กัน มีผลกับพฤติกรรมการใช้สถานี บริ การนํ้ามันแตกต่างกัน ปั จจัยทางการตลาด คือ
ด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สถานีบริ การนํ้ามัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร คื อ บุคคลทัว่ ไปที่มีรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์และใช้บริ การ
สถานีบริ การนํ้ามันในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เท่ากับ 400 คน ซึ่ งได้มาจาก การใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple Sampling)
ได้แก่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ แบบโควตา (Quota Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม จํานวน 4 ส่ วน ส่ วนที่ 1
แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามด้านปั จจัยคุณภาพ
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การให้บริ การ ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามด้านปั จจัยอื่นๆ และ ส่ วนที่ 4 แบบสอบถาม
ด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน โดยใช้สถิติดงั นี้
1.หาความถี่ และสัดส่ วนร้ อยละ (Frequency & Percentage) โดยการสรุ ป
ข้อมูลวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปั จจัยคุณภาพการให้บริ การและปัจจัยอื่นๆ
3.วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ เป็ น
อิสระกัน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample
4.วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2
กลุ่ม F-test ใช้วเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
5.วิเคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
โดยใช้วเิ คราะห์ตวั แปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม
ผลการวิจัย
จากการศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้ อ ยละ 66.3 อายุ ร ะหว่ า ง 31 – 40 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.5 อาชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ 57.8 รายได้ต่อเดื อนมากกว่า 50,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 60.0 และระดับการศึ กษา
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 54.5 เมื่อทดสอบสมมติฐาน ทราบผลดังนี้
สมมติฐานที่ 1.
เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
ไม่แตกต่างกัน
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

806
อาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การ
นํ้ามันไม่แตกต่างกัน
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี
บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 และ สมมติฐานที่ 3
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านความรวดเร็ วในการบริ การ และขนาด
ของสถานี บริ การ มี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน ใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติ ฐ าน ที่ ต้ ัง ไว้ แต่ ปั จ จัย ด้ า นความมี ม าตรฐาน และคุ ณ ภาพนํ้ามัน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลจึงปฏิ เสธสมมติ ฐาน โดยปั จจัยคุณภาพการให้บริ การเกือบทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ยกเว้นด้านการความมีมาตรฐาน และคุณภาพนํ้ามัน
ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ปั จ จัย อื่ น ๆได้แ ก่ ด้ า นภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และความ
ไว้ว างใจ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรั บ
สมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ โดยปั จจัยอื่นๆทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แ ล ะ
สมมติฐานทั้ง 2 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.78 และประสิ ทธิ ภาพใน
การพยากรณ์ที่ระดับร้อยละ 61
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandarddized Coefficients
t
B
Std.Error
1.07
0.29
3.72
0.00
0.05
0.04
-0.12
0.04
-3.12
0.05
0.03
1.54
0.20
0.05
4.39
0.40
0.06
6.50
-0.20
0.04
-4.92
0.51
0.04
12.84
STD Eror = 0.74
F = 88.56
Sig. = 0.00

คุณภาพการให้บริ การและปัจจัยอื่นๆ

Sig.

ค่าคงที่(Constant)
ความมีมาตรฐาน
ความรวดเร็ วในการบริ การ
คุณภาพนํ้ามัน
ขนาดของสถานีบริ การ
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ
R = 0.78
R2 = 0.61

0.00
0.97
0.00
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.35
0.39
0.40
0.45
0.28
0.36
0.50

2.82
2.54
2.51
2.21
3.60
2.76
2.04

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
สถานภาพ
ระดับการศึกษา

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

t-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

1.08
6.77
6.16
3.21
4.40
2.42

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่ อ)
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
ความมีมาตรฐาน
ความรวดเร็ วในการบริ การ
คุณภาพนํ้ามัน
ขนาดของสถานีบริ การ
สมมติฐานที่ 3
ภาพลักษณ์สินค้า
ความภักดีต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญที่ได้

ผลลัพธ์

MRA
MRA
MRA
MRA

0.97
0.00
0.12
0.00

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA

0.00
0.00
0.00

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บ ริ การสถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน ในเขตกรุ ง เทพฯและปริ มณฑล มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ
การศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
คุ ณภาพการให้บริ การกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน(3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี บริ การนํ้ามัน โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล จํานวน 400 คน และใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One Way ANOVA)และ
MRA สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ งทําการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน
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ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 265
คน คิดเป็ นร้อยละ 66.3 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 150 คน มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคารสู งสุ ดจํานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.8 ส่ วนใหญ่มี
รายได้มากกว่า 50,000 บาท จํานวน 105 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.3 ส่ วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด จํานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จํานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การโดยรวมอยูใ่ น
ระดับ ความคิ ดเห็ นมาก ในทุ ก ด้า นของปั จจัย คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารได้แก่ ความมี
มาตรฐาน ราคามีมาตรฐาน ความสะอาดและความเป็ นระเบียบของสถานี บริ การ
ขั้นตอนการให้บ ริ ก ารเป็ นมาตรฐาน รู ป แบบการจัดเรี ย งของสถานี บ ริ ก ารเป็ น
มาตรฐาน และพนักงานที่ให้บริ การเป็ นมาตรฐาน
สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ
อาชี พ รายได้ และ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถานี บริ การนํ้ามันไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารได้แ ก่ ด้า นความรวดเร็ ว ในการบริ ก าร และขนาดของสถานี บ ริ ก าร ที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นความมีมาตรฐาน และ คุณภาพนํ้ามัน ที่
แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ พบว่า ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อสิ นค้า และ
ความไว้วางใจที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานี บริ การ
นํ้ามันที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05โดยผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
สมชาย โชคมาวิโรจน์ (2537) ศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พลของตราสิ นค้าประเภท
นํ้ ามั น เชื้ อเพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นยานพาหนะต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อของผู้ บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีความคิดยึดมัน่ กับตราสิ นค้า
และผูบ้ ริ โภคจะมียี่ห้อนํ้ามันที่เลือกใช้ประจํา เพื่อไว้ใช้ทดแทนกันมากกว่าสองยี่ห้อ
ปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อนํ้ามันเชื้ อเพลิ ง ได้แก่ คุณภาพของนํ้ามัน สถานที่
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

810
สะดวก ทําเลที่ใกล้บา้ นหรื อที่ทาํ งาน ราคาของ นํ้ามัน สถานี บริ การที่มีสาขามาก
ขนาดพื้นที่และบริ เวณในสถานี บริ การ จํานวนช่องบริ การ สําหรับเติมนํ้ามัน และ
ยีห่ อ้ ของนํ้ามัน ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ ประเภทของรถที่ใช้ อายุของผูบ้ ริ โภคที่อยู่ ในกลุ่มต่างกัน กับ ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ มีผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
อโนทัย ตรุ ณรัตน์ (2546) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสถานี บริ การนํ้ามันคาลเท็กซ์ในทัศนะของผูข้ บั ขี่รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขต
กรุ งเทพมหานคร. ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ ให้ความสําคัญในระดับสําคัญ
โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความรวดเร็ วในการให้บริ การ ด้านราคา
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับสําคัญมาก โดยให้ความสําคัญกับการ มีป้ายบอก
ราคาชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ให้ความสําคัญในระดับสําคัญ โดยให้มีโล
โก้ที่ส ามารถเห็ นได้แม้ในระยะไกล ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่ม ตัวอย่างให้
ความสําคัญในระดับไม่แน่ ใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการมี
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ที่ดี
อัญญา พฤกษาพันธ์ทวี (2542) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
สถานี บริ การนํ้ามันของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่
ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามันมาก
ที่สุด ในปั จจัยด้านทําเลที่ต้ งั และสถานที่คือเป็ นทางผ่านทุกวัน ปั จจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริ การคือพนักงานบริ การสุ ภาพและรวดเร็ ว และปั จจัยด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ไม่มี
ระดับความสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้สถานีบริ การ
พรพิ ม ล ชิ น เจริ ญ ทรั พ ย์ (2546) ศึ ก ษาเรื่ อ งส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สถานี บริ การนํ้ามันปตท. ในเขตอําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ต่างกัน ได้แก่
เพศ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ มีพฤติกรรมการใช้สถานี บริ การด้านประเภทและ
ชนิดของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ในการศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์และราคา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
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ความสําคัญมาก ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ความสําคัญมาก ความหาง่ายของสถานีบริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากงานวิจยั จึงควรทําการวิจยั เป็ นระยะๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รั ก ษาฐานข้อ มู ล ให้ มี ค วามทัน สมัย อยู่ ต ลอดเวลา และเพิ่ ม
ความสามารถในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งต่อไป
2. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่
มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ส ถานี บ ริ การนํ้ามัน ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดย
ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านอื่นๆ เช่ น ปั จจัยด้านปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด และ ปั จจัยการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานีบริ การนํ้ามัน
3. ควรทําการศึกษาทบทวนเป็ นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มี
ความทัน สมัย สอดคล้อ งตรงกับ ความต้อ งการของตลาดในปั จ จุ บ ัน มากขึ้ น ซึ่ ง
สามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ที่มีความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน ที่สามารถช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในอนาคต
ได้
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ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษัทตัวแทนจําหน่ ายเคมีภัณฑ์
นําเข้ าจากต่ างประเทศ ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
The motivation factor for staff for group of Chemical Trading Company’s
in Bangkok and Metropolitan Area
พลอยปภัส รัตน์วินนั ท์ 1 ดร.กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
----------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษาถึงปั จจัยแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าจากต่างประเทศ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้า นปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ที่ มี ต่ อ
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์นาํ เข้าฯ (2)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายในองค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของ
พนักงานกลุ่ มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายเคมี ภณ
ั ฑ์นาํ เข้า ฯ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่า งปั จจัย ภายนอกองค์กรกับ แรงจูงใจในการลาออกของพนัก งานกลุ่ มบริ ษ ทั
ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าฯ
ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
วิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่าย
เคมี ภณ
ั ฑ์นาํ เข้าจากต่างประเทศ เพศชายและหญิง ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
จํา นวน 400 ชุ ด ในการวิเ คราะห์ ป ระมวลผลข้อ มู ล ได้ใ ช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สํา เร็ จรู ป ผูว้ ิจยั ทํา การวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติเชิ ง พรรณนา ประกอบด้วย ค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ANOVA, t-Test, F-Test และ Multiple Regression
Analysis (MRA) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของ
พนักงานในองค์
------------------------------------------1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจหมาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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คําสํ าคัญ : แรงจูงใจ, การลาออกของพนักงาน, ความต้องการ, ดํารงรักษาพนักงานให้
อยูก่ บั องค์การ, ความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the motivation factor for staff
resignation for group of Chemical Trading Company’s in Bangkok and Metropolitan
Area. The objectives are (1) to study the differences in demographic factors that
affect the motivation of the employee’s resignation for Chemical Trading Company
(2) to study the relationship between the internal factors and the motivation of the
employee’s resignation for Chemical Trading Company (3) to study the relationship
between the external factors and the motivation of the employee’s resignation for
Chemical Trading Company.
This research was the quantitative research by using the questionnaires as a
tool. The samples were collected from employees from Chemical Trading
Company’s group in Bangkok and Metropolitan Area both male and female around
400 people.
In data analysis the Computer program were used. The research analyzed
by descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, ANOVA, t–
Test, f-Test and Multiple Regression Analysis (MRA) to analyze the relationship of
the factors that motivated the resignation of employees.
Keywords: motivation, employee turnover, need, retention, employee intention
1. บทนํา
เมื่อ 2-3 ปี ที่ ผ่านมากลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้าเคมีภณ
ั ฑ์นาํ เข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นธุ รกิจบริ การ ได�เผชิ ญกับป�ญหาพนักงานเปลี่ยนงาน มีอตั รา
การเข้า-ออกสู งและมีหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะลาออกของพนักงานซึ่ งก็คง
เป็ นปั ญหาของหลายๆ บริ ษทั ในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชน ป�ญหา
การเข้า-ออกของพนักงานเป�นป�ญหาที่มีความสําคัญอย�างยิ่งของทุกๆ บริ ษทั
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

816
เนื่ องจากทรัพยากรมนุ ษย�เป็ นทรั พยาที่สําคัญที่สุดที่มีส�วนกําหนดความสําเร็ จ
หรื อความล�มเหลวขององค�การด�วยสมมุติฐานที่ว่าทรัพยากรมนุ ษย�ที่ มี
คุ ณภาพมีจาํ กัด องค�การจึงต�องมุ�ง รั กษาไว�ซึ่ งพนักงานที่มีคุณค�า เพื่อ
ประสิ ทธิ ผลขององค�การ ในขณะเดียวกันก็พยายามปรับปรุ งการทํางานของสมาชิก
องค�การที่ยงั ด้อยประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ ห�ดีข้ ึน เพื่อให�งานขององค�การบรรลุเป
�าหมาย การที่บุคคลใดก็ ตามที่ปฏิ บตั ิง านอยู่กบั องค�การมาเป็ นระยะเวลาต�
อเนื่ องกันนั้นย�อมจะเป�นเครื่ องแสดงได�อย่างหนึ่ งว�าบุคคลนั้นมีทกั ษะ มี
ความรู � ความเชี่ ย วชาญ หรื อ ประสบการณ�ในการทํา งานมี ค วามเข�าใจใน
แนวทางปฏิบตั ิงานขององค�การเป�นอย�างดี ไม�เป็ นภาระขององค�การที่
จะต�องคอยชี้ แจงหรื อแนะนําการปฏิ บตั ิงานอยู�เสมอๆ การที่พนักงานคิดและ
ตัดสิ นใจที่จะลาออกหรื อมีความตั้งใจที่จะลาออกนั้น อาจมีสาเหตุจากปั จจัยสําคัญด�
านปั จจั ยั ส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ตําแหน่งงานรายได้ต่อเดือน การศึกษา สถานภาพ,
ด้านปั จจัยภายใน เช่น สวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กร เงินเดือน และโครงสร้างองค์กร
รวมถึ ง ปั จ จัย ด้า นภายนอก เช่ น การเดิ น ทางมาทํา งาน ภาพลัก ณฑ์ อ งค์ก ร และ
เศรษฐกิจ ปัจจัยทั้งสามส่ วนนี้ เป�นป�จจัยที่มีความสําคัญ เพราะทําให�สามารถ
อธิ บายพฤติกรรมของคนในองค�การถึงความผูกพันต่อองค�การ (organizational
commitment), ความผูกพันต่อองค์การ เป�น ภาวะทางจิตใจที่ทาํ ให�บุคคลมีความ
ยึดมัน่ ต�อองค�การของตน ผู�ที่มีความผูกพันต�อองค�การสู งย่อมต้องการ
ทํางานกับองค�การเป�นเวลานาน และมีแรงจูงใจที่จะปฏิบตั ิงานได�สู งกว�าผู
�ที่มีความผูกพันต่อองค�การตํ่า ความผูกพันต�อองค�การเป�นความสัมพันธ
�ที่แนบแน�น และผลักดันให�บุคลากรเต็มใจอุทิศตนเองเพื่อการสร้างสรรค�
ให�องค�การมีสภาพที่ดีข้ ึน
จากเหตุ ผลที่ ก ล�าวมาทําให�คณะผู�วิจยั มีค วามสนใจเกี่ ย วกับ ปั จจัย
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน เพราะหากองค�การทราบถึงป�จจัยแรงจูงใจ
ที่ทาํ ให�พนักงานมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานแล�ว องค�การก็จะสามารถหา
แนวทางการป�องกันมิให�ต�องสู ญเสี ยกําลังคนที่มีคุณภาพไป เพราะจะทําให�
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

817
เสี ยเวลาและค่าใช�จ่ายในการสรรหา คัดเลือก และฝ�กอบรมพนักงานใหม่ เพื่อมา
ทดแทนพนักงานเดิมด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยิ่งถ้าเป็ นพนักงานที่อยูใ่ นตําแหน่งที่สูงขึ้น
ไปก็จะยิง่ เสี ยงบประมาณ และต้นทุนเรื่ องเวลามากขึ้นไปอีกด้วย
ดังนั้นการวิจยั นี้ จึงมุ�งศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก และปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน ซึ่ งผู�
บริ หารองค�การสามารถนํา ผลการวิจยั นี้ ไ ปใช้ใ นการวางกลยุท ธ์ด้า นทรัพ ยากร
มนุษย์ เพื่อช่วยลดปั ญหาการลาออกให�น�อยลง และเป็ นการป้ องกันป�ญหาการ
ลาออกที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต อัน จะส�งผลให�องค�การสามารถรั ก ษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให�อยู�กับองค�การได�ยาวนาน และจะส่ งผลให
�องค�การมีความก้าวหน�า มัน่ คงและประสบความสําเร็ จอย�างยัง่ ยืน และไม่
หยุดยั้ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้า นปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ มี ต่อ แรงจูง ใจการ
ลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าฯ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ภายในองค์ก รกับ แรงจู ง ใจการ
ลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าฯ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอกองค์กรกับแรงจูงใจในการ
ลาออกของกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าฯ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ตําแหน่งงาน
รายได้ต่อเดือน
การศึกษา

ปัจจัยภายใน
1. สวัสดิการ
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. เงินเดือน
4. โครงสร้างองค์กร

แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณั ฑ์
นําเข้าจากต่างประเทศ

ปัจจัยภายนอก
1. เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
2. ภาพลักษณ์ขององค์กร
3. เศรษฐกิจ
สมมุติฐานการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ ตํา แหน่ ง งาน รายได้
การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
2. ปั จจัยภายในองค์กรที่ประกอบไปด้วย สวัสดิการ เงินเดือน วัฒนธรรมและ
โครงสร้างองค์กร มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
3. ปั จ จัย ภายนอกองค์ ก รที่ ป ระกอบไปด้ว ย เวลาที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทาง,
ภาพลักษณ์ ขององค์กร และเศรษฐกิ จ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการลาออกของ
พนักงาน
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการวิจยั แบ่งตามหัวข้อได้ดงั ต่อไป
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก และ
ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
2. ขอบเขตประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แก่ พนัก งานกลุ่ ม บริ ษ ทั ตัวแทน
จําหน่ายเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าจากต่างประเทศ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดําเนิ นการศึกษาเดือนมิถุนายน 2556 และเก็บ
แบบสอบถามแล้วเสร็ จเดือนมิถุนายน 2556
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลวิจยั นี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการวงแผนและกําหนดกลยุทธ์ดา้ น
ทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่ อนํา ผลงานวิจยั นี้ ไ ปเป็ นข้อมูล อ้า งอิ ง , ปรั บ ปรุ ง การบริ หารงานด้า น
ทรัพยากรบุคคล ในการดํารงรักษาพนักงานของบริ ษทั
3. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่สนใจในการศึกษาทํางานวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิด ทฤษฏีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg’s two-factor
theory)
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ทฤษฎี สองป�จจัยมี ชื่อเรี ยกหลายชื่ อด�วยกัน ได�แก� Motivator –
Maintenance Theory, DualFactor Theory, Two-Factor Theory และ MotivatorHygiene Theory (อ้างถึงในสมยศ, 2522) Herzberg (1975) ได�พยายามศึกษาป�
จจัยที่มีส่วนช�วยให�เกิ ดความพึงพอใจ และความไม�พึงพอใจในการทํางาน
โดยการสัมภาษณ�วิศวกรและนักบัญชี จํานวน 200 คน จากบริ ษทั ต�าง ๆ 9 แห่ ง
ในเมืองพิทสเบิร�ก มลรัฐเพนซิ ลวาเนี ย เพื่อหาคําตอบว�าประสบการณ์จากการ
ทํางานแบบใดที่ทาํ ให�บุคคลเหล�านั้นเกิดความรู �สึ กที่มีต�อประสบการณ์แต
�ละแบบนั้น เป�นไปในทางบวกหรื อลบ เมื่ อได�คํา ตอบมาแล�ว Herzberg
และคณะได�นามาวิเคราะห�และจัดเรี ยงลําดับ โดยแบ�งออกเป�นประสบ
การณ�◌ํ ห รื อเหตุ ก ารณ�ที่ ท ํา ให�เกิ ด เจตคติ ใ นด�สนดี แ ละไม�ดี ซึ่ ง
Herzberg เรี ยกว�า ป�จจัยจูงใจหรื อแรงจูงใจ (Motivator Factor) และ ป�จจัยคํ้า
จุนอนามัย (Hygiene Factor)
2.2 แนวคิด ทฤษฏีลาํ ดับความต�องการของมนุษย� (Hierarchy Needs)
Maslow (1954) (อ�างถึ งใน กุลวดี , 2544) ได�เสนอทฤษฎีลาํ ดับขั้น
ความต�องการของมนุ ษย�โดยตั้งสมมุติฐานความต�องการของมนุษย�ไว�ว
�า
1. มนุ ษย�มีความต�องการอยู�เสมอและไม�มีที่สิ้นสุ ด แต�
สิ่ งที่ มนุ ษย�ต�องการนั้นขึ้ นอยู�กับว�า เขามีสิ่งนั้นอยู่แล�วหรื อยัง ขณะที่
ความต�องการใดได�รับการตอบสนองแล�ว ความต�องการอย่างอื่นก็เข้ามา
แทนที่ กระบวนการนี้ไม�มีที่สิ้นสุ ดและจะเริ่ มตั้งแต�เกิดจนกระทัง่ ตาย
2. ความต�องการที่ได�รับการตอบสนองแล�ว จะไม�เป�
นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต�องการที่ไม�ได�รับการตอบสนองเท
�านั้นที่เป�นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต�องการของมนุ ษ ย�มี ล ํา ดับ ขั้น ความสํ า คัญ (A
Hierarchy of Needs) กล่าวคือเมื่อความต�องการในระดับตํ่ากว�าได�รับการ
ตอบสนองแล�ว ความต�องการในระดับที่ สูงกว�า จะเรี ยกร�องให�มี การ
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ตอบสนองทันที (Demand Satisfaction)
2.3 แนวคิด ทฤษฎี X และทฤษฎี Y
แมคเกร�เกอร� (1960) (อ�างถึงในอภิสิทธิ์ , 2539) ได�แสดงความ
คิดเห็นในบทความ The Human Side of Enterprise เพื่อสนับสนุนแนวความคิดของ
มาสโลว�โดยให�ทัศนะว�าการจูงใจเพื่อให�คนทํางานพึงพอใจนั้นขึ้นอยู�
กับทัศนคติของหัวหน�างาน

2.4 แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับความตั้งในลาออกจากงาน
ความหมายของการลาออก “การลาออก” ในที่ น้ ี ใช้ค วามหมายของ
“Turnover” จากการศึกษาของเซย์เลส และสเตราส์ (Sayles & Strauss, 1977, pp. 5253) ได้ให้ความหมายของการลาออก หมายถึง การที่องค์การสิ้ นสุ ดการว่าจ้างพนักงาน
ซึ่ งเป็ นผลให้พนักงานต้องออกจากองค์การไปและในขณะเดียวกันก็จะมีการว่าจ้าง
พนักงานคนใหม่เข้ามาแทน โดยที่พนักงานที่มาทํางานแทนนั้น อาจเป็ นพนักงานใหม่
ที่ไม่เคยทํางานกับองค์การนี้ มาก่อนหรื ออาจเป็ นพนักงานเก่าที่กลับเข้ามาทํางานกับ
องค์การอีกครั้งหนึ่ งก็ได้ ส่ วนนักวิชาการไทยคือ เสนาะ ติเยาว์, สุ ปราณี ศรี ฉตั ราภิมุข
และนิ ยะตา ชุณหวงษ์ (2525, หน้า 52) แปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “การหมุนเวียน
แรงงาน” เป็ นคําที่มีความหมายครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ดังที่มีผใู ้ ห้นิยามไว้หลาย
ท่านอาทิ พิกอร์ , ไมเยอร์ และมาลม์ (Pigors, Myers & Malm, 1973, pp. 220) กล่าว่า
การหมุนเวียนแรงงาน หมายถึง การเคลื่อนไหว (Movement) ของบุคลากรในรู ปแบบ
ของการเข้าและการออกในองค์การนอก จากนี้ การลาออกยังเป็ นตัวชี้ วดั (Indicator)
ตัว หนึ่ งในการประเมิ น คุ ณ ภาพของสภาพ แวดล้อ มในการทํา งานขององค์ก าร
(Sherman, Bohlander & Chruden, 1992 อ้างถึงใน ดุจดาว มีปรี ชา, 2539, หน้า 13)
สเตียร์ และมาวเดย์ (Steer & Mowday, 1979 อ้างถึงในจุฑารัตน์ แสงสุ ริยนั ต์,
2549, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของความตั้งใจในการลาออกไว้ว่าจะเป็ นตัวเชื่ อม
พฤติกรรมการลาออกที่เกิดขึ้นการลาออกจะเป็ นพฤติกรรมขั้นสุ ดท้ายของความตั้งใจ
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จะลาออกร่ วมกับโอกาสทางเลือกของงานที่บุคคลมีความตั้งใจจะลาออก มีอิทธิ พล 2
ลักษณะ คือ
1. ทําให้เกิดการลาออกโดยตรงบุคคลจะตัดสิ นใจลาออกโดยทันทีแม้จะยังไม่
มีทางเลือกอื่น
2. เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมการค้นหาโอกาส และทางเลือกที่เป็ นไปได้
ทางเลือกจะมีมากหรื อน้อยขึ้นกับลักษณะส่ วนบุคคล เช่น อายุ เพศ อาชี พ
และสภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน หากโอกาสหรื อทางเลือกมีนอ้ ย บุคคลอาจจะ
ไม่ลาออกจากงาน แต่จะมีพฤติกรรมอื่นๆ เกิดขึ้นแทน เพื่อลดความวิตกกังวล และ
ความคับข้องใจที่ไม่สามารถลาออกจากองค์การได้ เช่น การขาดงานการทํางานเฉื่ อย
ช้า การติ ดยาเสพติ ดหรื อแอลกอฮอล์ การใช้ก ลไกป้ องกันตนเอง (Defense
Mechanism) เมื่อบุคคลตั้งใจจะลาออก และมีทางเลือกก็จะเกิดพฤติกรรมการลาออก
ขึ้น
จากความหมายข้างต้นมีผใู ้ ห้ความหมายไว้มากมาย และในการศึกษาครั้งนี้
สรุ ปได้ว่าแนวโน้มที่จะลาออกจากงาน หมายถึง ความคิดความรู้สึกของพนักงาน
บริ ษทั ในความต้องการที่จะลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั นี้ในอนาคต
Mobley และคณะ (1979) กล�าวว�า ความตั้งใจที่จะลาออกจะแสดง
ออกมาใน 2 ลักษณะ คือความตั้งใจที่จะค�นหาและความตั้งใจที่จะลาออก ซึ่ งความ
ตั้งใจที่จะค�นหาจะทําให�เกิดพฤติกรรมการค�นหาในรู ปแบบต�างๆ และจะ
เกิ ดขึ้ นก�อนความตั้งใจที่ จะลาออก ตลอดจนการเกิ ดพฤติกรรมการลาออกในขั้น
สุ ดท�าย
Mobley (1982) ได�สร�างแบบจําลองที่อธิ บายถึงกระบวนการของการ
ลาออก ที่มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจในงานที่จะนําไปสู่ การลาออกในที่สุด โดย Mobley
ได�ตั้ง สมมุ ติ ฐ านไว�ว่า ความไม�พึ ง พอใจจะก�อให�เกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะ
ลาออก ความตั้งใจที่จะค�นหาทางเลือกความตั้งใจที่จะคงอยู่ หรื อลาออก และสุ ดท
�ายก็คือการลาออกจากองค�การจริ งๆ
งานวิจัยในประเทศ
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กุลวดี เทศประทีป (2544) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ฐิ ติรัตน์ ศิริเลิศ (2547) ได้ศึกษาถึงเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลาออก
จากงานและแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกจากงานในอนาคต ของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมของบริ ษทั ข้ามชาติ ในจังหวัดระยอง
นิธิ เพ็งสุ ข (2544) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน
กรณี ศึ ก ษาบริ ษ ทั เซอร์ คิ ท อี เลคโทรนิ คส์ อินดัส ตรี ส์ จํา กัด (มหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีผลต่อการทํางานในปั จจุบนั และ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานโดยมี บริ ษทั เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัส
ตรี ส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นกรณี ศึกษา
ปิ ยอัปสร ดีประเสริ ฐวิทย์ (2544) ศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของปั จจัยด้านงาน
และปั จจัยด้านองค์การที่มีต่อความตั้งใจที่จะลาออก ของพนักงานบริ ษทั ธุ รกิจการ
โทรคมนาคม การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้ คุณลักษณะของ
งาน ความผูกพันต่องาน และความพอใจในบรรยากาศขององค์การของพนักงาน และ
เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านงาน
พิชญ์ สิณี เสลี่ยงรั งษี (2551) ทําการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการ
ลาออกกรณี ศึกษา บริ ษทั เพาเวอร์ บาย จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านองค์กร
ปั จจัยด้านผูบ้ งั คับบัญชาและปั จจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อการตัดสิ นใจลาออกจาก
บริ ษทั
ภราดี บุตรศักดิ์ศรี (2540) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
บุคคลความพึงพอใจในงาน และแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การของพนักงานใน
กลุ่มธุ รกิจบริ ษทั เงินทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การ เพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการลาออกจากองค์การ
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ยุวนันท์ จึงเจริ ญ (2540) ได้ศึกษาเรื่ อง สาเหตุการลาออกของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์จาํ กัด (มหาชน) ศึกษากรณี : สังกัดสํานักงานพัฒนาธนกิจ 8
เฉพาะในเขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2538-2539
วิรุฬ โสภิณพรรักษา (2546) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การทํางานและความตั้งใจที่ จะลาออกจากองค์การของพนักงาน บริ ษทั นวโลหะ
อุตสาหกรรม จํากัด
หัถชั ย ปานสวัสดิ์ (2546) ได้ศึกษาถึงสาเหตุของการลาออกของพนักงานร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น ในภาพรวม และจําแนกตามคุณลักษณะด้านภูมิหลังของพนักงาน
สุ ทธินี กุศลศรี (2544) ศึกษาเรื่ อง สาเหตุทางการบริ หารที่มีผลต่อการลาออก
ของพนักงาน บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์คือ ศึกษา
สาเหตุทางการบริ หารที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริ ษทั ฯ และศึกษาแนวทางใน
การป้ องกัน และการแก้ไขปั ญหาการลาออกของพนักงานที่สืบเนื่องมาจากการบริ หาร
ในบริ ษทั
สุ ทธิณีย์ แก้ วเจริ ญ (2542) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลาออก
จากงานของพนัก งานโรงงานในเขตอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ และศึ ก ษาระดับ
ความสําคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลาออกจากงาน ของพนักงานโรงงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
อมรา ไทยประเสริฐ (2547) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการลาออกของ
บุคคลากร:กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จํากัด ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มี
ผลต่อความต้องการลาออกได้แก่ปัจจัยส่ วนบุคคล คือ เงินเดือน ปั จจัยจูงใจภายในตัว
บุคคล คือ ด้านขวัญกําลังใจ ปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงาน คือ ด้านการมีส่วนร่ วม
ในกรบริ หารงาน ด้านการได้รับการสนับสนุนจากองค์การ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และปั จจัยแนวโน้มที่ส่งผลต่อความต้องการลาออก คือ
ด้านเงิ นเดื อน และค่าตอบแทนอื่น ด้านลักษณะงาน ด้านสวัสดิการ ด้านระเบียบ
ข้อบังคับ ด้านการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง ด้านการพัฒนาความรู้ในงาน
ด้านความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับ 0.05
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งานวิจัยต่ างประเทศ
เชอร์ ริ่งตัน (Cherrington, 1994 อ้ างถึงใน อพชา ชั ยมงคล, 2538) ได้อธิ บาย
การลาออกว่าเป็ นความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร ที่มีความสําคัญมากคือ (1) ความไม่
พอใจในงาน (2) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เพราะจากการศึกษาบริ ษทั ที่มีระดับการลาออก
สู งที่สุด พบว่า พนักงานไม่พอใจในงานสู งสุ ดเช่นกัน
ทานาโอมี (Tanaomi, 1990 อ้ างถึงใน มธุรส สว่ างบํารุ ง, 2536) ได้ศึกษาถึง
ความพอใจในงานและความตั้งใจลาออกโดยเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทางวิชาการ
เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามซึ่ งแจกให้กบั ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลาเวอร์ น (La
Verne) ทุกคณะที่ทาํ งานเต็มเวลาตามลักษณะการปกครอง และการแบ่งระดับชั้น
ไพรซ์ (Price, 1997) ได้สรุ ปความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลกระทบกับการ
ลาออก ดังนี้ ด้านอายุการทํางาน พนักงานที่มีอายุการทํางานในองค์การนานกว่าจะมี
อัตราการลาออกตํ่ากว่าพนักงานที่มีอายุการทํางานน้อยกว่าในองค์การ
แม็คกลูรี, โฮเซอร์ , จากร์ รา, มอยย์ และวอลล์ (McGuire, Houser, Jarrar,
Moy, & Wall, 2003) ได้ทาํ การศึกษาในสถานพยาบาล พบว่า โดยทัว่ ไปแล้วการธํารง
รักษาพนักงานเป็ นแผนกลยุทธ์การพัฒนาและเพื่อป้ องกันไม่ให้ขาดบุคคลากรในการ
บริ การ
ฮิตแมน และซิ ลวา (Hickman & Silva, 1984 cited in Warner, 1994) ได้
ศึกษาเกี่ ย วกับ ปั ญหาการลาออกของพนัก งานส่ วนหนึ่ ง เป็ นผลมาจากคุ ณสมบัติ
ส่ วนตัวหรื อความไม่มีประสิ ทธิ ภาพของหัวหน้างานก็ได้
ฮาร์ ท (Hart, 1990 อ้ างถึงใน มธุรส สว่ างบํารุ ง, 2536) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
ผลกระทบที่มีต่อความไม่แน่ นอน การรับรู้ และความยุติธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของการลาออก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจะพัฒนารู ปแบบของข้อกําหนดการลาออก

วิธีการดําเนินการวิจัย

กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ประชากรในเขตจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์นาํ เข้า
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จากต่างประเทศ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400
คน ซึ่งการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบของการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) แจก
แบบสอบถามและรับแบบสอบถามกลับมาด้วยตนเองเป็ นแบบสอบถามแบบประเมิน
ค่า (Rating Scales) 10 ระดับ ตามวิธีการประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert)
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ : ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ตําแหน่งงาน (4)
รายได้ (5) การศึกษา (6) สถานภาพ, ปั จจัยภายใน ได้แก่ (1) สวัสดิการ (2) วัฒนธรรม
องค์กร (3) เงิ นเดือน (4) โครงสร้างองค์กร, ปั จจัยภายนอก (1) การเดินทางมาทํางาน
(2) ภาพลักษณ์องค์กร (3) เศรษฐกิจ
ตัวแปรตาม : แรงจูงใจการลาออกของพนักงาน

สรุปผลการวิจัย

ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability Cornbrach’s Alpha) มีค่าเฉลี่ย
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ = 0.848
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลโดยจําแนกตามเพศ
อายุ ตําแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 ผูช้ าย จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 48.5 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.3 ตําแหน่งงาน
ระดับปฏิบตั ิการ จํานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.8 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.5 และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จํานวน
179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 ซึ่ งส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จํานวน 253 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 63.3
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยภายใน พบว่า ปั จจัยภายใน
ด้า นวัฒนธรรมองค์ก ร เรื่ องการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ด้วยความรวดเร็ ว มีเกี ย รติ ศัก ดิ์ ศรี มี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานสู งสุ ด มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ 7.76
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.588 รองลงมาคือด้านโครงสร้างองค์กร เรื่ องมีการ
ทํางานเป็ นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 7.61 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
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1.696 และด้านสวัสดิ การมีความสัมพันธ์ น้อยที่ สุด เรื่ องการได้รับสวัสดิ การอย่าง
เพียงพอและเป็ นที่น่าพอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 6.39 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.047 และ
เรื่ องมีสวัสดิการเพียงพอกับการดํารงชี วิตประจําวัน มีค่าเฉลี่ย 6.40 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.221
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยภายนนอก พบว่าปั จจัยด้าน
การเดินทางมาทํางาน มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานสู งสุ ดมี
ค่าเฉลี่ยที่ 7.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.513 คือเรื่ องระยะเวลาในการเดินทาง
ทั้งไปและกลับไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวัน รองลงมาคือระยะเวลาการเดินทาง
ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทํางาน และความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง
ไปทํางานโดยมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 7.76, 7.72 และ 1.7622, 1.689
ตามลํา ดับ และค่ า เฉลี่ ย น้อยสุ ด คื อ ด้า นภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร เรื่ อ งท่ า นคิ ด ว่า ทํา งาน
ตํา แหน่ ง ใดก็ ไ ด้ข อเพี ย งได้ท าํ งานกับ องค์ก รนี้ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 7.25 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.924 และด้านเศรษฐกิจ เรื่ องผลกระทบของเงินทุนไหลเข้าจาก
ต่างประเทศจํานวนมากส่ ง ผลต่อองค์กรท่าน มี ค่าเฉลี่ ยที่ 7.30 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.914
สรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า ทุกปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออก
ของพนักงานที่แตกต่างกัน
ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั
ตัวแทนจําหน่ ายเคมีภณ
ั ฑ์นาํ เข้าฯ ได้แก่ ด้านเงิ นเดื อน ด้านภาพลักษณ์ องค์กร และ
ด้านเศรษฐกิ จ อย่างมีนยั สําคัญทางสถติที่ระดับ .05 ด้านสวัสดิ การ ด้านวัฒนธรรม
องค์ก ร ด้านโครงสร้ า งองค์ก ร และด้านเวลาที่ ใช้ในการเดิ นทาง โดยปั จจัยเหล่ า นี้
สามารถบอกแนวโน้มแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน 37.4% (R2 = .374)
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ
Unstandardized
Coefficients
ตัวแปรอิสระ
t
Std.
B
Error
ค่าคงที่
12.892 2.150 5.996
ปั จจัยภายใน
ด้านสวัสดิการ
.069
.053 1.296
ด้านเงินเดือน
-.079
.040 1.974

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

.000
.196
.049

.365
.471

2.741
2.215

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

.076

.061

1.246 .214

.525

1.906

ด้านโครงสร้างองค์กร

-.039

.063

-.618 .537

.415

2.411

ตัวแปรอิสระ

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error

t

Sig.
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Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
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ปั จจัยภายนอก
ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง .022
.051 .430 .668
.618
ด้านภาพลักษณ์องค์กร
.177
.056 3.161 .002
.564
ด้านเศรษฐกิจ
.439
.046 9.446 .000
.629
R = 612a R2 = .374 S.E.E. = 5.524
F = 33.039 Sig. = .000a

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปร
สมมุติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
ตําแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
สถานภาพ

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญ

ผลลัพธ์

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

0.621
0.860
0.113
0.971
0.112
0.123

ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
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1.619
1.772
1.589
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ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
สวัสดิการ
เงินเดือน
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
สมมติฐานที่ 3
การเดินทางมาทํางาน
ภาพลักษณ์องค์กร
เศรษฐกิจ

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญ
ที่ได้

ผลลัพธ์

MRA
MRA
MRA
MRA

0.196
0.049
0.214
0.537

ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

MRA
MRA
MRA

0.668
0.002
0.000

ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

อภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อมรา ไทยประเสริ ฐ
(2547) พบว่าปั จจัยที่ส่งผลแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานได้แก่ปัจจัยส่ วนบุคคล
คือ เงินเดือน ผลการศึกษาปัจจัยภายใน และปั จจัยนอก มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การลาออกโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยที่ 7.69 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่าด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเดินทางมาทํางาน ด้าน
โครงสร้างองค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับสู ง ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าปั จจัย
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อจิตใจและเป็ นอุปสรรคในการทํางาน ซึ่ งยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานได้ท้ งั หมดเมื่ อเที ยบกับ บริ ษ ทั อื่น พนัก งานยัง รู้ สึก ว่า การให้
คําแนะนํา ช่ วยเหลื อ และให้ขอ้ มูลแก่พนักงานยังไม่พอเพียง และการปฏิ บตั ิหน้าที่
ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ ยังไม่ชดั เจน โดยเฉพาะด้านเงินเดือน
ด้านภาพลักษณ์องค์กร และด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลย่างมากต่อแรงจูงใจในการลาออก
ของพนักงานในองค์กร
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ านเงิ น เดื อ น ควรมี ก ารปรั บ ปรุ งให้ มี ค วามเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ นต่ อ
สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
2. ด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร ควรสร้างและส่ งเสริ มองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือ เป็ น
ที่รู้จกั และเป็ นที่ยอมรับในสังคมปั จจุบนั
3. ด้ า นเศรษฐกิจ ควรมี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานอย่า งต่ อเนื่ องเพื่อพัฒนาทัก ษะ
ความสารถให้ พนักงานมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเตรี ยมรับกับการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. งานวิจยั ควรศึกษาถึ งแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานในระดับผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ขนาดใหญ่ รวมไปถึงพนักงานในภาครัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
2. งานวิจยั ควรศึกษาถึงปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานเพิม่ เติมเพื่อให้
ครอบคลุ่มมากขึ้น
3. การศึ กษาครั้ งต่อไปผูศ้ ึ กษาอาจศึกษาเปรี ยบเทียบถึ งปั จจัยแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนักงานสําหรับองค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
4. ควรศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานในด้าน
อื่ น ๆ พร้ อ มทั้ง ศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพ และทํา การศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บกับ
ต่างจังหวัด
บรรณานุกรม
กุลวดี เทศประทีป. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการลากออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดพระนครศรี อยุทธยา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมบัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544
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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
สถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS AFFECTING
BUYING DECISION BEAUTY CENTER IN BANGKOK AND VICINITY)
ศิริมล วัดศรี 1 ดร. ไกรชิต สุ ตะเมือง 2

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

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนอื่นๆ กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม
ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลในงานวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้วิจยั นี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การสถาบันเสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลจํานวน 400 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่และสัดส่ วน
ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด สถิติเชิงอ้างอิง ทดสอบค่าที
(t-test ) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดี ยว ( one-way analysis of variance anova )
และค่าการถดถอยแบบเส้นตรงพหุ คุณ ( Multiple regression analysis )
----------------------------------------------------1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงาม ในระดับมาก โดยมีผลในด้านกระบวนการขาย มากที่สุด รองลงมา ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย และ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ และปั จจัยด้าน
ความภักดีสินค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม รองลงมา
ด้านความไว้วางใจ และ ด้านภาพลักษณ์สินค้าในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบัน
เสริ มความงาม ตามลําดับ โดยผูใ้ ช้บริ การมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงาม ในระดับมาก มีการตัดสิ นใจสู งสุ ด คือ มีความเต็มใจที่จะเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม ต่อไป รองลงมา สถาบันเสริ มความงานสามารถตอบโจทย์
ปัญหาความไม่มนั่ ใจในรู ปร่ างหน้าตาของได้ ,ตัดสิ นใจถูกแล้วในการเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม , มีความมัน่ ใจในคุณภาพและผลงานของสถาบันเสริ มความ
งามและสถาบันเสริ มความงามสามารถสร้างความมัน่ ใจให้ได้ ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลที่ต่างกันได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และ สถานภาพสมรส มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การสถาบันเสริ ม ความงาม
แตกต่างและปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณการ ได้แก่ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
ด้านกระบวนการขาย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
โดยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีผลสู งสุ ด รองลงมา ด้านกระบวนการขาย
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ และ ปั จจัย ด้านความภักดี และ ด้านความไว้วางใจ มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามโดยด้านความไว้วางใจ มีผล
สู งสุ ด รองลงมา ด้านความภักดี ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ : การตลาดเชิงบูรณาการ,สถาบันเสริ มความงาม,จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ABSTRACT
Objective of this “Individual Study” are study Integrated marketing
communication factors affecting buying decision beauty center in Bangkok and
vicinity , there are(1) To study difference factors influences to buying decision in
beauty center (2) To study the relationship between IMC factors and Buying
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decision in beauty center (3) To study the relationship between other factors and
Buying decision in beauty center. This research is random specify for trail 30
questionnaire to test creditability along with Cronbach Alpha Formula . Test result
was 0.977 for studying independent factors (1) personal factor (2) IMC factor (3)
Brand royalty, trust, Brand Image and Dependent factor is Decision making for
buying beauty center. This research is Quantitative method by using questionnaire
to collect data. The sample consisted of 400 sample who fill in
questionnaire randomly by using a simple queries and stored data. Data analysis are
T-Test, F-Test (One-way ANOVA), LSD and MRA (Multiple Regression Analysis)
to analyze relationship between IMC factor & other factors
Findings are as follow:
From result found that Integrated marketing communication factor in Sale
Process , Sales Promotion and Advertising, will affect in buying decision in beauty
center at level of 0.05 significance respectively. For other factors Brand Royalty ,
Trust and Brand Image affect in buying decision in beauty center respectively. In
majority of population would like to be served at beauty center in high level, Feel
confident to choose beauty center and beauty center can solve problem for their
unconfident in their body respectively.Difference in sex, status and income will
affect in buying decision in Beauty Center at level of 0.05 significance
Keywords : Beauty Center, Decision, Integrated Marketing Communication
บทนํา
วิถีการดําเนิ นชี วิตของประชาชนทัว่ ไปมี การดําเนิ นกิ จกรรมติ ดต่อกับโลก
ภายนอกมากขึ้น ทั้งการติดต่อเพื่อสังคม และการติดต่อพบปะเพื่อธุ รกิจ ฉะนั้นรู ปร่ าง
หน้าตา ผิวพรรณ รวมทั้งบุคลิกภาพที่ดูดีจะช่วยสร้างความมัน่ ใจเพิ่มขึ้น จึงเห็นได้วา่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยรุ่ น วัยหนุ่ มสาว หรื อวัยผูใ้ หญ่ ต่างก็สนใจเข้าไปใช้
บริ การธุ รกิ จเสริ มความงามกันอย่างหนาตา ตั้งแต่ผม จรดเท้า อาทิเช่น การทําผม ทํา
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เล็บ นวดหน้า นวดตัว รักษาสิ ว ดูแลผิวพรรณรวมไปจนถึงการทําศัลยกรรมตกแต่ง
ซึ่ งกล่ า วได้ว่า การเข้าร้ านเสริ มความงามถื อเป็ นกิ จกรรมสํา คัญของคนไทยในยุค
ปั จ จุ บ ัน ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ เสริ ม ความงาม เปิ ดให้ บ ริ การตามแหล่ ง ชุ ม ชน อาคาร
สํานักงาน รวมทั้งศูนย์การค้าต่างๆเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งผูป้ ระกอบการที่มีความรู้ดา้ น
การเสริ มความงามเปิ ดดําเนิ นการด้วยตนเอง และเปิ ดดําเนิ นการด้วยการซื้ อแฟรน
ไชส์ จากผูท้ ี่ให้บริ การทางด้านนี้ ซึ่ งรู ปแบบนี้กาํ ลังเป็ นที่นิยมของผูท้ ี่ตอ้ งการเริ่ มต้น
ธุ รกิจ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดย่อมหรื อเอสเอ็มอี (SMEs) เนื่องจากเจ้าของแฟ
รนไชส์ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นผูม้ ี ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ ย อมรั บ ของสั ง คม อาทิ ดารา นัก ร้ อ ง
นั ก แสดง ผู ้ที่ อ ยู่ ใ นแวดวงความสวยความงาม เป็ นต้น ส่ ง ผลให้ ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในคุณภาพการให้บริ การสามารถทํา
ได้ง่าย รวมทั้งแฟรนไชส์ ยงั มีบริ การฝึ กอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านความ
งามอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการออกแบบตกแต่งร้าน การจัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การเสริ มความงาม เช่น เครื่ องสําอางต่างๆ
ลัก ษณะของธุ รกิ จเสริ ม ความงามสามรารถแยกออกได้หลายรู ป แบบดัง นี้
รู ปแบบที่หนึ่ ง คือ ร้ านเสริ มสวย ประเภทของบริ การส่ วนใหญ่ คือ ตัดผม ซอยผม
สระไดร์ ดัดผม และบริ การเสริ มอื่นๆตั้งแต่การแต่งหน้า การดูแลผิวพรรณ การต่อผม
การเปลี่ยนสี ผม ทําทรี ตเมนต์ อบไอนํ้า การตัดแต่งเล็บมือ เล็บเท้า การเพ้นท์เล็บ ทั้งนี้
ร้านเสริ มสวย ส่ วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชนใกล้ที่พกั อาศัย อาคารสํานักงาน และ
มีบางแห่งเข้าไปเปิ ดกิจการตามศูนย์การค้าต่างๆ รวมทั้งอาคารสํานักงาน และคอนโด
มีเนียม รู ปแบบที่สองคือ คลินิก ศัลยกรรมเสริ มความงาม มีหลากหลายบริ การ ทั้งการ
ดู แ ลผิ ว หน้ า ผิ ว กาย ตั้ง แต่ ก ารนวดหน้า นวดตัว ด้ว ยนํ้า มัน เครื่ อ งสํ า อางหรื อ
สมุ นไพรไทย ยกกระชับ ผิวหน้า ลบริ้ วรอย ขจัดสิ ว ฝ้ า จุ ดด่า งดําอรวมถึ ง การลด
นํ้า หนัก กระชับ สั ด ส่ ว น ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ อาจเป็ นร้ า นเสริ ม สวยขนาดใหญ่ ที่
นอกจากดูแลทางด้านทรงผมแล้ว ยังให้บริ การดูแลผิวหน้าและผิวกายอย่างครบวงจร
ในขณะที่ผูป้ ระกอบการบางรายเปิ ดให้บ ริ การในรู ปแบบ ส ปา ซึ่ งคลิ นิก/สถาบัน
เสริ มความงาม จะมีการลงทุนที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับร้านเสริ มสวยทัว่ ไป รู ปแบบ
ที่สาม คลินิก ศัลยกรรมเสริ มความงาม ปั จจุบนั ธุ รกิจศัลยกรรมเติบโตมาพร้อมๆกับ
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ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ และเป็ นที่ยอมรับในสังคมไทยมากขึ้นทั้งนี้ ผูท้ าํ
ศัลยกรรมนั้นต้องการลดปมด้อย ลดความผิดปกติ หรื อเสริ มสัดส่ วนร่ างกายให้ดูดีข้ ึน
สวยงามขึ้น แล้วแต่วตั ถุประสงค์เฉพาะบุคคล เช่นการเสริ มจมูก เสริ มคาง เสริ มทรวง
อก ทําตา ดูดไขมันหน้าท้อง สโพก ขา และการลบรอยเหี่ ยวย่นบนใบหน้า รักษาและ
ดูแลเส้นผม รักษาผมร่ วง และผมบาง เป็ นต้น ซึ่ งธุ รกิจดังกล่าวนี้กาํ ลังเป็ นที่นิยมมาก
ขึ้น ทําให้ปัจจุบนั นี้ มีการเปิ ดคลิ นิกด้านศัลยกรรมเสริ มความงามกันอย่างเป็ นลํ่าเป็ น
สันตามสถานที่ต่างๆ ธุ รกิจเสริ มความงาม กําลังได้รับความนิยม และมีอตั ราเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เพราะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายขยายตัวออกไป จากเดิมที่เน้นลูกค้าผูห้ ญิงแต่
ปั จจุบนั กลุ่มลูกค้าผูช้ ายก็ให้ความสนใจกับการเสริ มความงามเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดู
ดี ในขณะเดี ยวกัน กลุ่มอายุของผูท้ ี่เข้ารับบริ การเสริ มความงามในปั จจุบนั ก็ไม่ได้
จํากัดแต่วยั ทํางานหรื อผูใ้ หญ่เท่านั้น แต่กลุ่มวัยรุ่ น นักเรี ยนนักศึกษา ต่างก็ให้ความ
สนใจใช้บริ การกันเป็ นจํานวนมาก ดังจะสังเกตได้จาก สถานเสริ มความงามต่างๆจะมี
กลุ่มวัยรุ่ นรอคิวเพื่อใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นดูแลรักษาเกี่ ยวกับ
ใบหน้า เช่ น รักษาสิ ว ฝ้ า กระ และศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่ งกลุ่มวัยรุ่ นนักเรี ยนนักศึกษา
เป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังซื้อพอสมควร แม้วา่ จะไม่สูงมาก แต่จากจํานวนประชากรในกลุ่มนี้
ที่มาก นับเป็ นลุกค้าเป้ าหมายที่ผปู ้ ระกอบการความงามต้องแย่งชิงมาเป็ นลูกค้า
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาความแตกต่า งของปั จจัย ส่ วนบุคคลที่ ส่ง ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
3. เพื่ อศึ ก ษาความสั มพันธ์ ระหว่า งปั จจัย ส่ วนอื่ นๆ กับ การตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึ ก ษา
สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงามที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัย การตลาดเชิ ง บู รณาการที่ ป ระกอบไปด้วย โฆษณา ประชาสัม พันธ์
promotion และกระบวนการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม
3. ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ภาพลัก ษณ์ ความภัก ดี ความเชื่ อ ถื อ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านประชากร คือ ผูใ้ ช้บริ การสถาบันเสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลเท่านั้น
2. ด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดื อนมิถุนายน ถึ งเดื อนกรกฎาคม 2556 เป็ นเวลา 1
เดือน
3. ด้านเนื้อหาการศึกษาเรื่ องปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ข้อ มู ล ของสถาบัน เสริ ม ความงาม และเป็ นข้อ มู ล ในการไป
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการให้ บ ริ การของสถาบัน เสริ มความงามให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อนําระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไข
และปรับเปลี่ยนให้การบริ การเป็ นที่ประทับใจเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
3. เพื่อนําผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันเสริ มความงาม
ให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัว แปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ

- รายได้

อายุ

- การศึกษา

อาชีพ

- สถานภาพ

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)
- โฆษณาประชาสัมพันธ์

แนวคิ
ดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
- โปรโมชัน่

การตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สถาบันเสริมความงาม

- กระบวนการขาย
ปัจจัยอืน่ ๆ
- Brand Image
- Brand Loyalty
- Trust

แนวคิด

การตัดสิ นใจ ( Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกทาใด
ทางหนึ่ ง จากหลายๆทางเลื อกที่ได้พิจารรา หรื อประเมินอย่างดี แล้วว่า เป็ นทางให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของขององค์กร การตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสําคัญ และ
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เกี่ ย วข้อ งกับ หน้า ที่ ก ารบริ ห าร หรื อ การจัด การเกื อ บทุ ก ขั้น ตอน ไม่ ว่า จะเป็ นกา
วางแผน และการัดการองค์การ การจัดการหาคนเข้าทํางาน การประสานงาน และการ
ควบคุม กาตัดสิ นใจ ได้ศึกษามานานความหมายของกรตัดสิ นใจ นักวิชาการได้ให้
ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้ บาร์ นาร์ ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการ
ตัดสิ นใจไว้ว่า คือ “เทคนิ คในการที่จะพิจารณาทางเลื อกต่างๆ ให้เลื อกทางเลื อก

เดียวกัน”

ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการหา
โอกาสที่จะตัดสิ นใจ การหาทางเลือกที่พอเป็ น ไปได้และทางเลือกจากงานต่างๆ ที่มี
อยู่มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสิ นใจเป็ นการกระทําที่ตอ้ งทําเมื่อมี่
เวลาทีจะหาข้อเท็จจริ งอีกต่อไป ปั ญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสิ นว่าควรหยุดหา
ข้อเท็จจริ งแนวทางการแก้ไขจะเปลี่ ยนแปลงไปตามปั ญญาที่ตอ้ งการแก้ไข ซึ่ งการ
รวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ยวพันกับการใช้จ่ายและเวลา องค์การ ทีผบู้ ริ หารจะต้อง กระทํา
การอยูบ นพื้ นฐานของข้อมูล ข่า วสาร ( information) ซึ่ ง ได้รับมาจากโครงสร้ า ง
องค์การพฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ
โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายการตัดสิ นใจองค์การว่าเป็ นกระบวนการ ที่
จะแก้ไขปั ญหาขององค์กร โดยการค้นหารทางเลื อก และเลื อกทางเลื อกหรื อแนว
ทางการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การที่ได้กาํ หนดไว้
จากการศึ ก ษาค้นคว้า ผลงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ เรื่ องปั จจัย การตลาดที่ ผูบ้ ริ โภคใช้
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กิตติมา ทิพรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การสถานเสริ มความ
งามของผู ้ใ ช้ บ ริ การในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด พัง งา มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารสถานเสริ ม ความงามของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตอํา เภอเมื อ ง
จัง หวัด พัง งา และเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารสถานเสริ ม ความงามของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดพังงา จําแนกตามคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของ
ผูใ้ ช้บริ การโดยใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยการสุ่ มตัวอย่าง
ประชากร จํานวน 200 ราย สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
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การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติแบบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้
บริ การสถานเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพังงา ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.50 อายุ 20 –
25 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 131 คน
คิดเป็ นร้อยละ 65.50 อาชี พลูกจ้างบริ ษทั เอกชน/ราชการ จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 44.00 รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 15,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ
48.50 และจากการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้
บริ การสถานเสริ มความงามพบว่า คุ ณลักษณะส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ส่วนตัว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การสถานเสริ มความงาม
คือ ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมายผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมใน
การซื้อ ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
สมเจตน์ สุ ข านนท์ส วัส ดิ์ (2552) ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนัก ในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสถานเสริ มความ
งามและลดนํ้าหนัก เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาน
เสริ ม ความงามและลดนํ้า หนัก เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนัก จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริ การกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนัก และเพื่อศึกษาถึงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาน
เสริ มความงามและลดนํ้าหนักเพื่อการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ประชาชนผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนักใน
เขตเทศบาลนคร สุ ราษฎร์ ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เท่ากับ 400 ราย เครื่ องมือที่ใช้เป็ น
แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบไค-สแควร์ t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้ Scheffe'
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ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง สถานภาพ
สมรส อายุระหว่าง 25 - 34 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพอิสระ/รับจ้าง รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,001 - 30,000 บาท พฤติกรรมในการใช้บริ การสถานเสริ ม
ความงามและลดนํ้าหนัก พบว่า เข้าใช้การบริ การลดนํ้าหนัก กระชับสัดส่ วน สาเหตุที่
ชอบสถานบริ การเพราะใกล้บา้ น/ใกล้ที่ทาํ งาน ความถี่ของการใช้บริ การ 2 - 3 ครั้งต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริ การไม่เกิ น 5,000 บาทต่อครั้ง ช่วงเวลามาใช้บริ การ 12.31 14.30 น. บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านความงาม
ทราบข้อมูลเรื่ องสถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนักจากการโฆษณาผ่า นใบปลิ ว
แผ่นพับ ปั จจัยที่ มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลด
นํ้าหนัก พบว่า มี ระดับการตัดสิ นใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยที่ด้านผลิ ตภัณฑ์
บริ การ มีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านพนักงาน ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการบริ การ ด้านสถานที่ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านประสิ ทธิ ผลและคุ ณภาพ และด้านราคา ตามลําดับ ผลการศึกษา ความแตกต่าง
ระหว่า งปั จจัย ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสถานเสริ ม ความงามและลด
นํ้า หนัก ในเขตเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี จํา แนกตามปั จจัย ส่ วนบุ คล พบว่า เพศ
สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 และ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
บริ การกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก ใช้บริ การสถานเสริ มความงามและลด
นํ้าหนักในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานเสริ มความงามและ
ลดนํ้า หนัก ยกเว้น พฤติ ก รรมด้า นทราบข้อมู ล เรื่ อ งสถานเสริ ม ความงามและลด
นํ้าหนัก
ระเบียบวิจัย
การศึกษา ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิง
เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบี ย บวิธี วิจยั ในเชิ ง พรรณนาและใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ผูต้ อบ
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แบบสอบถามคื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสถาบันเสริ ม ความงามในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล จํานวน 400 ตัวอย่าง
สรุ ปผลการวิจัย
ผลทดสอบ พบว่า ปั จจัย ด้านภาพลัก ษณ์ ด้านความภัก ดี และ ด้า นความ
ไว้วางใจมีอิทธิ ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงตัวแปรตามหรื อ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม ที่ระดับ 35.0% (R2 = 0.350) โดยมีค่า F-statistics เท่ากับ
71.716 และค่า Sig. = 0.000 < 0.05 กล่าวได้ว่า มีตวั แปรอิสระ หรื อ ปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ ด้านความภักดี และ ด้านความไว้วางใจ อย่างน้อย 1 ตัว ที่มีอิทธิ ผลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงตัวแปรตาม หรื อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
และมีค่าของ Durbin-Watson เท่ากับ 1.605 ซึ่ งค่าสถิติทดสอบความคลาดเคลื่อนมีค่า
มากกว่า 1.5 แสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนที่เป็ นอิสระต่อกันในระดับสู งไม่มีปัญหา
สหสัมพันธ์ในตัวแปร (Autocorrelation) ระหว่างตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ความถดถอย พบว่า ค่าคงที่ มี ค่า t. = 5.287 , Sig. = 0.000
โดยผลการทดสอบ พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความภักดี และ
ด้านความไว้วางใจ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุ ปผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านความภักดี พบว่า มีค่า t = 3.635 , ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 , Beta = 0.175
หรื อ สรุ ปได้วา่ การเปลี่ ยนแปลงความคิดเห็นต่อความสําคัญปั จจัยด้านความภักดีต่อ
สิ นค้า 1 หน่วยมาตรฐาน มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม เพิ่มขึ้น 0.175 หน่วยมาตรฐาน
ด้านความไว้วางใจ พบว่า มีค่า t = 10.369 , ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 , Beta =
0.527หรื อ สรุ ป ได้ว่ า การเปลี่ ย นแปลงความคิ ด เห็ น ต่ อ ความสํ า คัญ ปั จ จัย ด้า น
ภาพลักษณ์ 1 หน่ วยมาตรฐาน มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลง การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม เพิ่มขึ้น 0.527 หน่วยมาตรฐาน
สรุ ปผลทดสอบ ปั จจัย ด้านความภักดี และ ด้านความไว้วางใจ มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามโดยด้านความไว้วางใจ มีผลสู งสุ ด
รองลงมา ด้านความภักดี ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.0
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อภิปรายผล
1. จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม ในระดับมาก โดยมีผลในด้านกระบวนการขาย มากที่สุด
รองลงมา ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีผลสู งสุ ด คือ การโฆษณาทางช่องทางอื่นๆมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีผล
สู งสุ ด คือมีบตั รกํานัลเมื่อใช้บริ การครบทุกหนึ่ งหมื่นบาท และด้านกระบวนการขาย
มีผลสู งสุ ด คือ มีพนักงานคอยแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มความงามให้ก่อนทําการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
2. จากการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านความภักดี สิ นค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารสถาบัน เสริ ม ความงาม รองลงมา ด้า นความไว้ว างใจ และ ด้า น
ภาพลักษณ์ สินค้าในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม ตามลําดับ
ด้านภาพลักษณ์ สินค้า มีผลสู งสุ ด คือ มีความประทับใจในบริ การของสถาบันเสริ ม
ความงาม ด้านความภักดี สินค้า มีผลสู งสุ ด คือ หลังจากตัดสิ นใจใช้บริ การสถาบัน
เสริ มความงาม แล้วยังสนใจข้อมูลต่างๆของสถาบันเสริ มความงาม และด้านความ
ไว้วางใจ มีผลสู งสุ ด คือ รู ้ สึกไว้วางใจสถาบันเสริ มความงามและจะมาใช้บริ การอีก
ในครั้งต่อไป
3. จากการศึ กษา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบัน
เสริ มความงาม ในระดับมาก มีการตัดสิ นใจสู งสุ ด คือ มีความเต็มใจที่จะเลื อกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม ต่อไป รองลงมา สถาบันเสริ มความงานสามารถตอบ
โจทย์ปัญหาความไม่มนั่ ใจในรู ปร่ างหน้าตาของได้ ,ตัดสิ นใจถูกแล้วในการเลือกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม , มีความมัน่ ใจในคุณภาพและผลงานของสถาบันเสริ ม
ความงามและสถาบันเสริ มความงามสามารถสร้างความมัน่ ใจให้ได้ ตามลําดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลที่ต่างกันได้แก่ เพศ
รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน และ สถานภาพสมรส มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
สถาบันเสริ มความงาม แตกต่างกันโดยผูใ้ ช้บริ การเพศหญิงจะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสถาบันเสริ มความงาม สู ง กว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารเพศชาย ในด้า นรายได้ พบว่า
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ผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงาม ตํ่ากว่าผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท,
15,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 25,000 บาท, 25,001 - 30,000 บาท และ มากกว่า
30,000 บาท ขึ้นไป และผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000 - 15,000 บาท , 15,001
- 20,000 บาทจะมี ก ารตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสถาบันเสริ ม ความงาม ตํ่า กว่า
ผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท ขึ้น
ไปและรายได้เฉลี่ย 25,001 - 30,000 บาทจะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบัน
เสริ มความงามตํ่ากว่าผูใ้ ช้บริ การรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป
สอดคล้องกับงานวิจยั กิตติมา ทิพรัตน์ (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การ
สถานเสริ มความงามของผู้ใ ช้ บ ริ การในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด พัง งา พบว่ า
คุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านเพศ และรายได้ส่วนตัว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การสถานเสริ มความงาม ในด้านสถานภาพ พบว่าผูใ้ ช้บริ การสถานภาพโสด
จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม ตํ่ากว่าผูใ้ ช้บริ การสถานภาพ
สมรส และผูใ้ ช้บริ การสถานภาพสมรส จะมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงาม สู งกว่าผูใ้ ช้บริ การสถานหม้ายหรื อหย่าร้าง สอดคล้องกับงานวิจยั สมเจตน์
สุ ขานนท์สวัสดิ์ (2555) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาน
เสริ มความงามและลดนํ้าหนัก ในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า เพศ สถานภาพ
สมรส และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมีผลต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก ใช้บริ การ
สถานเสริ มความงามและลดนํ้าหนักในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
5. ผลทดสอบ พบว่า ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และ ด้านกระบวนการขาย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันเสริ มความงามโดยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีผลสู งสุ ด รองลงมา ด้าน
กระบวนการขาย ระดับนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิ ลิป คอทเลอร์
(Phillip Kotler.2000:39) ที่กล่าวว่าส่ วนผสมทางการตลาด เป็ นส่ วนประกอบที่สําคัญใน
แนวคิ ดทางการตลาดแบบใหม่ เป็ นตัวแปรที่ บริ ษ ัทสามารถควบคุ มได้ ซึ่ งบริ ษ ัท
นํามาใช้เพื่อเป็ นตัวกระตุน้ สําหรับกลุ่มเป้ าหมาย และ ปั จจัย ด้านความภักดี และ ด้าน
ความไว้วางใจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามโดย
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

848
ด้านความไว้วางใจ มีผลสู งสุ ด รองลงมา ด้า นความภักดี ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ (2543) ที่ ก ล่ า วว่ า ความไว้ว างใจ
(Reliability)เป็ นปั จจัยกําหนดคุณภาพการให้บริ การที่มีความสําคัญโดยความไว้วางใจ
เป็ นบริ การที่ให้กบั ลูกค้าต้องมีความสมํ่าเสมอและถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ของนําเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้
จากการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัย การตลาดเชิ ง บู ร ณาการด้า นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ขาย มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันเสริ มความงาม
สู งสุ ด ดังนั้นสถาบันเสริ มความงามควรให้ความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เช่ น การโฆษณาผ่านสื่ อประสัมพันธ์ ทุกประเภทให้ทวั่ ถึ ง ควรให้ค วามสําคัญกับ
กิ จกรรมการประชาสัมพันธ์การให้บริ การสถาบันเสริ มความงามผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น
ป้ ายประกาศ ใบปลิ ว โฆษณา และโปสเตอร์ ข นาดใหญ่ ที่ ส ามารถแสดงให้เ ห็ น
รายละเอี ย ดการให้บ ริ ก าร และ รู ปแบบการให้บ ริ การของสถาบันเสริ ม ความงาม
นอกจากนี้ ควรให้ ค วามสํ า คัญ กับ การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นสื่ อ ออนไลน์ สื่ อ ทาง
อิเลคทรอนิกส์เพราะสื่ อประชาสัมพันธ์ประเภทนี้จะไม่มีตน้ ทุนสู งและสามารถเข้าถึง
กลุ่ มเป้ าหมายผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดี เช่ น การจัดตั้งแฟนเพจบนเฟสบุค การให้
ข้อมูลทางเว็บไซต์ ตลอดจนควรมีจดั โปรโมชัน่ การให้บริ การใหม่ๆ เพื่อเป็ นการจูงใจ
ให้ผใู ้ ช้บริ การสนใจสถาบันเสริ มความงามมากขึ้น
2. ข้ อเสนอการศึกษาในครั้งต่ อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั ของนําเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอให้ศึกษาถึง ความต้องการ และ
ความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บ ริ การที่มี ต่อการให้บริ การสถาบันเสริ ม ความงาม เพื่อผล
การศึกษาจะทราบถึ งความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงามอีกทั้งผลการศึกษาจะทราบถึ ง ความคิดเห็นต่อการให้บริ การสถาบันเสริ ม
ความงามอันจะทราบถึ งประสิ ทธิ ภ าพการให้บ ริ การสถาบันเสริ มความงามว่าเป็ น
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849
ลักษณะอย่างไร อันจะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา รู ปแบบ และวิธีการให้บริ การให้
สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อซํ้าของผู้บริโภคกาแฟสด
ยีห่ ้ อสตาร์ บัคส์ ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
FACTORS AFFECTING THE REPURCHASING OF STARBUCKS COFFEE’S
CLIENT: CASE STUDY OF THE CLIENT IN BANGKOK
METROPOLITAN REGION
ลัทธพล วีระยุทธบัญชา 1 ดร.นิเวศน์ ธรรมะ 2
------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ
สดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ โดยจํา แนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส ที่มีผลกับพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดและ ด้านผลิ ตภัณฑ์ กับพฤติ ก รรมการซื้ อซํ้า ของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลและ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัย คุ ณภาพการให้บ ริ ก าร ได้แก่ การให้บ ริ ก ารที่ เป็ นพิเศษความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การและความเอาใจใส่ ของพนักงาน กับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟ
สดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 400 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความ
น่าจะเป็ น (probability sampling) และวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
(non probability sampling) ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั ในการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของผูใ้ ช้บริ การ และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์พิเศษ โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต ( M.B.A. for IT-Smart

Program) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test (One-way ANOVA)
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30
ปี มีอาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ระดับ
การศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ คือ ปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด และ
ส่ วนใหญ่ใช้บริ การครั้งล่ าสุ ดเมื่อ 1 – 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ความคิดเห็ นด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดว่า ราคามีผลอยู่ในระดับค่อนข้าง
เห็นด้วย สถานที่จดั จําหน่ายมีผลอยูใ่ นระดับเห็นด้วย การส่ งเสริ มการตลาดมีผลอยูใ่ น
ระดับค่อนข้างเห็นด้วยและผลิตภัณฑ์มีผลอยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย ส่ วนด้านการ
ให้บริ การที่เป็ นพิเศษผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย
ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การอยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วยและด้านความเอาใจ
ใส่ ของพนักงานอยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย
ผลการสมมติฐานพบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ อาชีพ รายได้
ระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ที่แตกต่างกัน แต่เพศที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ ที่ไ ม่แตกต่ างกัน ในส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดและ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้า นปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ได้แ ก่ การ
ให้บริ การที่เป็ นพิเศษความรวดเร็ วในการให้บริ การและความเอาใจใส่ ของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : พฤติกรรมการซื้ อซํ้า, ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ปั จจัยคุณภาพการ
ให้บริ การ, กาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์
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ABSTRACT
This study aimed (1) to study the consumer behavior of Starbucks Coffee’s
client classified by demographic characteristics including gender, age, occupation,
income, education and marital status that affect to the behavior of client in bangkok
metropolitan region (2) to study the relationship between the marketing mix
including pricing, place, promotion and products, and the repurchasing behavior of
client in bangkok metropolitan region and (3) to study the relationship between
service quality including the special service, the fast service and the attentive
service , and the repurchasing behavior of client in bangkok metropolitan region.
The sample used in this study include the population who are the client of
Starbucks Coffee in bangkok metropolitan region total of 400 people were
randomized to the likelihood (probability sampling) and sampling method using
probability (non probability sampling), which used a questionnaire as a research
tool to collect data on the sample is representative of service users. And statistical
procedures. Data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-Test F-Test
(One-way ANOVA) and multiple regression analysis (Multiple Regression
Analysis: MRA).
The results showed that the respondents were mostly female, aged 20 – 30
years, a government employe, income is between 10,001 - 20,000, undergraduates,
single and previous purchase is last 1-2 weeks. Most consumers make a comment
on the marketing mix as the price is quite agree, place is agree, promotion is quite
agree and product is also quite agree. The quality service factor as the special
service, fast service and attentive service are quite agree.
The results showed the hypothesis; the different demographic
characteristics of age, occupation, income, education and marital status affect the
difference of repurchasing of Starbucks Coffee’s client. However, sex did not affect
the difference of repurchasing of Starbucks Coffee’s client. Factors in the marketing
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mix including pricing, place, promotion and product is relate to the repurchasing
behavior of client in bangkok metropolitan region. Moreover, Factors in the services
quality including special service, fast service and attentice service is relate to the
repurchasing behavior of client in bangkok metropolitan region with the significant
statistic at 0.05.
Keywords : Repurchasing behavior, Marketing Mix Factors, Service Quality
Factors, Starbucks Coffee
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จังหวัดคาฟฟา (Kaffa) หรื อที่รู้จกั กันในปั จจุบนั คือ เอธิ โอเปี ยถูกสันนิษฐาน
ว่าเป็ นแหล่งกําเนิ ดกาแฟแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพบเมื่อไหร่ และอย่างไร เช่นเดียว
กับชาวไทย ที่ไม่มีการบันทึกว่ามีความนิยมในการบริ โภคกาแฟมานานเท่าใด แต่คาด
ว่า กาแฟเป็ นที่นิยมในการบริ โภคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดย
ธุ รกิจกาแฟ เริ่ มต้นจาก ร้านกาแฟแบบ รถเข็น ร้านกาแฟแผงลอย ร้านกาแฟห้องแถว
จนถึงร้านกาแฟที่ตกต่างหรู หราแบบตะวันตก ที่ต้ งั อยู่ในห้างสรรพสิ นค้าในปั จจุบนั
ทั้งนี้ ความแตกต่างของร้ านกาแฟเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวฒั น์และการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งส่ งผลให้การสื่ อสารเพื่อรับรู ้และเรี ยนรู ้วฒั นธรรมต่างชาติ
อย่างรวดเร็ ว จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม ร้านกาแฟซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทยและส่ งผลให้ภาพของร้าน
กาแฟไทยแบบเดิมๆ เริ่ มมีบทบาทน้อยลง โดยเฉพาะสังคมเมือง ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
ร้ า นกาแฟแบบตะวัน ตกที่ ไ ด้ พ ัฒ นาและตกแต่ ง รู ป แบบร้ า นสํ า หรั บ ผู ้บ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นนักธุ รกิจ มีการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ในระดับสู ง ใช้กาแฟคัว่
บดที่มีคุณภาพสู ง มีสูตรที่เป็ นมาตรฐานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการตั้งราคาใน
ระดับที่ สูงกว่ากาแฟแบบดั้งเดิม มีการบริ การที่ดีจากพนักงาน จึงเป็ นที่มาของร้ าน
กาแฟระดับบนที่ได้รับความนิยม (ศิวะรุ จน์ กันทะวงศ์, 2548:1)
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“สตาร์ บ ัค ส์ ” เป็ นทั้ง ชื่ อ ยี่ ห้ อ บริ ษัท และร้ า นกาแฟคุ ณ ภาพ ทั้ง ในด้า น
ผลิตภัณฑ์ คือ เครื่ องดื่มกาแฟสดและเมล็ดกาแฟคัว่ บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ งไม่ได้จาํ กัดเฉพาะ
วัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อ แต่ยงั รวมถึงการตกแต่งร้าน อุปกรณ์ต่างๆ และดนตรี ประกอบ
ซึ่ งทําให้บรรยากาศแบบสตาร์ บคั ส์ มีเอกลักษณ์ สร้ างชื่ อเสี ยงและความเติบโตแก่
บริ ษทั อันเป็ นการตอกยํ้าความยิง่ ใหญ่ของตราสิ นค้าจนถึงปั จจุบนั
จากความสําเร็ จอย่า งต่อเนื่ องของร้ านกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ ผูว้ ิจยั จึ ง มี
ความสนใจที่จะทําการศึกษา “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อซํ้าของผู้บริโภค
กาแฟสดยีห่ ้ อสตาร์ บัคส์ ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
นัก ธุ รกิ จ นัก ศึ ก ษาและบุ ค คลทัว่ ไปที่ มี ค วามสนใจในความสํา เร็ จของสตาร์ บ คั ส์
รวมทั้ง เป็ นแนวทางให้แก่ ธุรกิ จกาแฟไทย ที่ถือได้ว่า เป็ นเพียงผูต้ ามในธุ รกิ จร้ าน
กาแฟเท่านั้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์บคั ส์ โดยจําแนกตาม
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและ
สถานภาพการสมรส ที่มีผลกับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและ ด้านผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ การ
ให้บริ การที่เป็ นพิเศษความรวดเร็ วในการให้บริ การและความเอาใจใส่ ของพนักงาน
กับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล
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ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั
จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ศึกษาปั จจัยคุ ณภาพ
การให้บริ ก าร ได้แก่ การให้บ ริ การที่เป็ นพิเศษความรวดเร็ วในการให้บริ การและ
ความเอาใจใส่ ของพนักงาน กับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยตัวแปรที่ใช้ศึกษาแบ่งออกเป็ น ตัวแปรอิสระ
คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยคุณภาพการ
ให้บริ การ ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. เพศที่ ต่า งกัน มี ผลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อซํ้า กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ที่
แตกต่างกัน
2. อายุที่ ต่างกัน มี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้า กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ ที่
แตกต่างกัน
3. อาชี พที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ที่
แตกต่างกัน
4. รายได้ที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ที่
แตกต่างกัน
5. ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน
6. สถานภาพการสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
7. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
ของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
8. ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของ
ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้าน
สถานที่จดั จําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้ านคุณภาพการให้ บริการ
การให้บริ การที่เป็ นพิเศษ ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ ความเอาใจใส่ของพนักงาน

ตัวแปรตาม
พฤติกรรม
การซื้อซํ้าของ
ผูบ้ ริ โภค
กาแฟสดยีห่ อ้
สตาร์ บคั ส์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของของ
ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระดับ ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ ซํ้า ของผูบ้ ริ โ ภคกาแฟสดยี่ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล
3. เพื่อให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพการให้บริ การกับ
พฤติ ก รรมการซื้ อ ซํ้า ของผู ้บ ริ โ ภคกาแฟสดยี่ ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล
ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค Kotler, Philip. (1999). อ้างอิงจาก
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึ ง การกระทํา ของบุคคลใดบุค คลหนึ่ ง ที่
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ ง การใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมาย
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รวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจและการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้
สิ นค้า นอกจากนี้ ศุภร เสรี รัตน์ (2544 : 7) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ การใช้สินค้าและบริ การ (ผลิตภัณฑ์) โดย
ผ่า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นที่ บุ ค คลต้องตัด สิ น ใจ ทั้ง ก่ อ นและหลัง การกระทํา
ดังกล่าว
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ ง กิ จการผสมผสาน
เครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้
เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่ วนประสมการ ตลาด
แบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เกี่ยวกับคุณภาพ
ในการให้บริ การจากการศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การที่ ลู ก ค้า ประเมิ นคุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ เขาได้รับ เรี ย กว่า “คุ ณภาพของการ
บริ การที่ลูกค้ารับรู้ ” (Perceived ServiceQuality) กับ “บริ การที่รับรู้ ” (Perceived
Service) ซึ่ ง ก็คื อประสบการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นหลังจากที่เขาได้รับบริ ก ารแล้วนั่นเองและ
พบว่า มี ระดับของความสัมพันธ์ (Degree of Correlation) กันเองระหว่างตัวแปร
ดังกล่ าวค่อนข้างสู ง จึงกําหนดเกณฑ์ในการประเมินคุ ณภาพของบริ การ 5 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. Reliability (ความไว้ใ จ หรื อ ความน่ า เชื่ อถื อ) ความสามารถในการ
ให้บริ การอย่างถูกต้องแม่นยํา (Accurate Performance) มีความสมํ่าเสมอ ทําให้ลูกค้า
รู ้สึกว่าน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริ การ สามารถให้ความไว้วางใจ (Dependable)
2. Assurance (ความมัน่ ใจ) ผูใ้ ห้บริ การมีความรู้และทักษะที่จไเป็ นในการ
บริ การ (Competence) มีสุภาพและเป็ นมิตรกับลูกค้า (Courtesy) มีความชื่ อสัตย์และ
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าได้ (Credibility) และความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
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3. Tangibles (สิ่ งที่ สามารถจับต้องได้) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์
เครื่ องมือ สิ่ งอานวยความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสารต่าง ๆ
4. Empathy (ความใส่ ใจ) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้
ง่ า ย (Easy Access) ความสามารถในการติ ดต่ อสื่ อสารให้ลู ก ค้า เข้า ใจได้ (Good
Communication) ความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจลูกค้า (Customer Understanding)
5. Responsiveness (การสนองตอบลู ก ค้า ) ความเต็ม ใจที่ จะให้บ ริ ก าร
ทันที (Promptness) และให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี (Helpfulness)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธงชัย สันติวงษ์ (2549, หน้า 27) กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการ
กระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้
ซึ่งสิ นค้าหรื อบริ การ ทั้งนี้ รวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาก่อนอยูแ่ ล้ว และมีส่วน
ในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาอยูก่ ่อนแล้วนั้น
หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่วา่ ในขณะใดขณะหนึ่ งที่ผบู้ ริ โภคซื้ อ
สิ นค้านั้น เขาจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา ที่มีส่วนสร้างสมและขัดเกลาเจตคติของ
เขามาอยูก่ ่อนแล้วเสมอ
รุ จกร ผลเพิม่ (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟคัว่
บด” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภคกาแฟ
คัว่ บด โดยทําการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุ ด จากผูท้ ี่กาํ ลัง
ใช้บริ การร้านกาแฟคัว่ บด ในเขตถนนสุ เทพ ถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนห้วยแก้ว
แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิ ติ Likert Scale และการวิเคราะห์เชิ งพรรณนา
จาการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย รายได้ต่อเดือนประมาณ
4,501-6,000 บาท ส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มี วตั ถุ ประสงค์ในการ
บริ โภค เพื่อลดอาการง่วงนอน โดยส่ วนใหญ่จะบริ โภคเพียง 1 แก้วต่อวัน และจะมี
ค่าใช้จ่าย 21-40 ต่อการบริ โภค 1ครั้ง และร้านที่ใช้บริ การเป็ นประจําคือ ร้าน Black
canyon ส่ วนปั จจัยในการเลื อกใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสําคัญกับคุณภาพของ
กาแฟ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ และต้องการความสะดวกในการซื้ อ รวมไปถึง
การได้ทดลองชิมกาแฟก่อนที่จะซื้ อด้วย
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Chou and Lu (2009) ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การ ต้นทุน
การเปลี่ ย นบริ ก าร และความภัก ดี ข องลู ก ค้าที่ มี ต่อบริ ก ารส่ ง สิ นค้า ถึ งบ้า น (Home
Delivery) ในประเทศใต้หวัน จากการสุ่ มลูกค้าจํานวน 400 รายของร้านสะดวกซื้ อ
จํานวน 30 ร้าน แล้วนํามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และแบบจําลองสมการโครงสร้าง จากข้อคําถาม
ทั้งหมด 29 ข้อ ค่าความเที่ยงเมื่อพิจารณาจาก Cronbach’s Alpha มีค่าอยู่ระหว่าง
0.836-0.899 โมเดลมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ มีค่าไคสแควร์ เท่ากับ
1.29 ค่า df = 84 ค่า p = 0.038 ค่า RMSEA = 0.028 ค่า GFI = 0.964 และค่า CFI =
0.993 โดยโมเดลมีค่า R2 เท่ากับ 0.81 ผลการทดสอบสมมติฐานยืนยันว่าต้นทุนการ
เปลี่ยนบริ การมีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า ขณะที่คุณภาพบริ การสามารถ
มีท้ งั อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า ในกรณี ที่มีอิทธิ ทางอ้อมจะ
มีตน้ ทุนการเปลี่ยนบริ การเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจที่มีการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดย
คํานวณจากสู ตรการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
ของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA)
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
เพศหญิงร้อยละ 66 และเพศชายร้อยละ 34 ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
อายุ 20 – 30 ปี รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 40 – 50 ปี อายุ 30 – 40 ปี อายุ 50 ปี ขึ้นไป และ
อายุต่าํ กว่า 20 ปี ตามลําดับ ด้านอาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิ จ รองลงมามี อาชี พอื่น ๆ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างประจํา
พนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร และประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ตามลําดับ ด้าน
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รายได้ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา
คือ 40,001 – 50,000 บาท 50,000 บาทขึ้นไป 30,001 – 40,000 บาท 5,000 – 10,000
บาท และรายได้ 20,001 – 30,000 บาท ตามลําดับ ด้านระดับการศึกษาของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ ปริ ญญาโท ปวช./
ปวส./อนุปริ ญญาและมัธยมศึกษา ตามลําดับ ด้านสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด รองลงมามี ส ถานภาพสมรสและสถานภาพหย่า ร้ า ง
ตามลําดับและด้านการใช้บริ การครั้ งล่ าสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ใช้
บริ การครั้งล่าสุ ดเมื่อ 1 สัปดาห์ – 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ที่ผา่ นมา และ มากกว่า 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา ตามลําดับ
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า (1) ด้านราคา ในภาพรวม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ราคามีผลต่อระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด อยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.98 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การมีป้ายบอกราคาชัดเจนมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสู งสุ ดในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 7.83 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.80 (2) ด้านสถานที่จดั จําหน่ าย ในภาพรวม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า สถานที่จดั จําหน่ายมีผลต่อระดับความคิดเห็น
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.25 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สถานที่บรรยากาศดีมีผลต่อ
ระดับ ความคิ ดเห็ นด้านปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดสู ง สุ ดในระดับ เห็ นด้วย มี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 7.61ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.04 (3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ใน
ภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อระดับ
ความคิ ดเห็ นด้า นปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับค่อนข้างเห็ นด้วย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การ
สร้าง brand ให้เป็ นที่รู้จกั ติดตลาดมีผลต่อระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดสู งสุ ดในระดับเห็ นด้วย มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 7.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.14 (4) ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์มี
ผลต่อระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับค่อนข้าง
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

862
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.02 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า การที่สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีผลต่อระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดสู ง สุ ดในระดับเห็ นด้วย มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 7.60 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 1.88
3. ด้านปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ พบว่า (1) การให้บริ การที่เป็ นพิเศษ ใน
ภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ใ ห้ความคิดเห็ นว่า การให้บ ริ ก ารที่เป็ นพิเศษ มี ผลต่อ
ระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.75 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การแบ่ง
พื้นที่ให้บริ การในร้านอย่างชัดเจน มีผลต่อระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารสู ง สุ ด ในระดับ ค่ อ นข้า งเห็ น ด้ว ย มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 6.89 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 1.88 (2) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ในภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ความคิดเห็ นว่าความรวดเร็ วในการให้บริ การ มีผลต่อระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัย
คุณภาพการให้บริ การ อยูใ่ นระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.65 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.12เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระบบการจัดการภายในร้ า นที่ ดี ไม่
ติดกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัยคุณภาพการให้บริ การสู งสุ ด ในระดับ
ค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.65 (3) ความเอาใจใส่
ของพนักงาน ในภาพรวม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าความเอาใจใส่ ของ
พนัก งาน มีผลต่ อระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.98 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า พนักงานไม่สูบบุ หรี่ และฉี ดนํ้าหอม มีผลต่อระดับความคิดเห็ นด้าน
ปั จจัยคุ ณภาพการให้บ ริ การสู งสุ ด ในระดับเห็ นด้วย มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 7.38 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.92
4. ความคิดเห็ นด้านพฤติกรรมการซื้ อซํ้า ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ในภาพรวม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้ อซํ้า อยูใ่ นระดับค่อนข้าง
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.76 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความคิดเห็นสู งสุ ด ในการกล่าวถึงร้าน Starbucks ในเชิ งบวก
ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.34 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.68
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญ ที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ปฏิ เ สธ
สมมติฐาน ดังนั้น เพศที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ที่
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 อายุที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น อายุที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์
ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 อาชี พที่ ต่างกัน มี ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น อาชี พที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 รายได้ที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น รายได้ที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟ
สดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญ ที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อ
สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 6 สถานภาพการสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
กาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น สถานภาพการสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟ
สดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การซื้อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั
จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การซื้อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ตัวพยากรณ์

B
SE B Beta
T
Sig.
1. ราคา
2.586 0.157 0.356 16.431 0.000**
2. สถานที่จดั จําหน่าย
2.703 0.134 0.075 20.130 0.000**
3. การส่งเสริ มการตลาด
2.633 0.150 0.664 17.585 0.000**
4. ผลิตภัณฑ์
2.513 0.138 0.271 18.148 0.000**
R = 0.707, Adjusted R2= 0.474, SEE = 0.200, ค่าคงที่ = 2.660
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01

สมมติฐานที่ 8 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ณ ระดับ นัย สํา คัญที่ 0.05 ผลที่ ไ ด้คื อ ยอมรั บ
สมมติฐาน ดังนั้น ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่เป็ นพิเศษ
ด้ า นความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ การ และด้ า นความเอาใจใส่ ข องพนั ก งาน มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล
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ตัวพยากรณ์
B
SE B Beta
T
Sig.
1. การให้บริ การที่เป็ นพิเศษ
2.864 0.139 0.108 20.573 0.000**
2. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
3.135 0.153 0.473 20.437 0.000**
3. ความเอาใจใส่ของพนักงาน
2.953 0.132 0.439 20.328 0.000**
2
R = 0.653, Adjusted R = 0.404, SEE = 0.138, ค่าคงที่ = 3.109
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
t-test
สมมติฐานที่ 1 เพศ
F-test
สมมติฐานที่ 2 อายุ
F-test
สมมติฐานที่ 3 อาชี พ
F-test
สมมติฐานที่ 4 รายได้
สมมติฐานที่ 5 ระดับการศึกษา F-test
F-test
สมมติฐานที่ 6 สถานภาพ
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ราคา
MRA
สถานที่จดั จําหน่าย
MRA
การส่ งเสริ มการตลาด
MRA
ผลิตภัณฑ์
MRA
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
การให้บริ การที่เป็ นพิเศษ
MRA
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ MRA
ความเอาใจใส่ ของพนักงาน
MRA

ค่ านัยสํ าคัญ
0.933
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.000
0.000
0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.000
0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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การอภิปรายผล
การอภิปรายผลจะเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกับเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ขอเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานงานวิจยั ดังนี้
1. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่ าวถึ งแนวความคิดด้า น
ประชากรศาสตร์ เป็ นทฤษฏี ที่ ใ ช้ ห ลัก การของความเป็ นเหตุ เ ป็ นผล กล่ า วคื อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ เกิ ดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความ
เชื่อที่วา่ คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
ด้วย ดังนั้น จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อซํ้ากาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพ
การสมรสที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ซํ้า กาแฟสดยี่ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ที่
แตกต่างกัน แต่เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์
บัคส์ ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธรรมปพน ศิ ริโสภา (2548) ที่
ทําการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการบริ โภคกาแฟสด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติการบริ โภค
กาแฟสด เนื่ องจากส่ วนใหญ่เพศชาย และเพศหญิงมีทศั นคติต่อการบริ โภคกาแฟสด
เช่นเดียวกัน
2. ผลการวิจ ัย พบว่า จากการที่ ไ ด้นํา แนวคิ ดเกี่ ย วกับ ส่ วนประสมทาง
การตลาด คอตเลอร์ , ฟิ ลลิ ป (2546: 24) และ อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) มาใช้
วิเคราะห์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บ คั ส์ ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับ ศศิธร สุ ภสุ วรรณ (2554) ที่ทาํ การศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (beauty drink) ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ทัศนคติดา้ นส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั
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พฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ม ในด้านความถี่ในการซื้ อต่อสัปดาห์ (ครั้งต่อ
สั ป ดาห์ ) และด้า นจํา นวนเงิ น ที่ ใ ช้ใ นการซื้ อ แต่ ล ะเดื อ น (บาทต่ อ เดื อ น) อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการวิจยั พบว่า จากการที่ได้นาํ แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and
Berry (1985) เกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริ การจากการศึกษาของ Parasuraman และ
คณะมาใช้วิเคราะห์ เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยคุ ณภาพการให้บ ริ ก าร ที่ มี ความสัมพันธ์ ต่อ
พฤติ ก รรมการซื้ อ ซํ้า ของผู ้บ ริ โ ภคกาแฟสดยี่ ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล มีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่
เป็ นพิเศษ ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ และด้านความเอาใจใส่ ของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับ (Shiffman and Kanuk, 1997) ที่กล่าวว่า
พฤติกรรมของบุคคลในการค้นหา (Searchiny) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using)
การประเมิน (Evaluating) และการดําเนิ นการ (Disposing) เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยคาดหวังว่าสิ่ งเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนําไปใช้
จากการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค
กาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล” ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทาง
ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ ไปใช้เพื่อ
การกําหนดและวางแผนทางการตลาด เพื่ อให้เข้า ถึ ง และสามารถรั กษากลุ่ ม ลูก ค้า
ดังกล่าวให้ใช้บริ การต่อไป
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ตามลําดับความสําคัญที่ผปู้ ระกอบการ
ควรคํานึงถึง ดังนี้
2.1 ด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ดกับ
สถานที่ที่มีบรรยากาศดี
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2.2 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ดกับ
การสร้าง brand ให้เป็ นที่รู้จกั และติดตลาด
2.3 ด้านราคา ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ดกับการแสดงราคาที่
ชัดเจน
2.4 ด้านผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ดกับมาตรฐาน
และคุณภาพของสิ นค้า
3. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่
ด้านการให้บริ การที่เป็ นพิเศษ ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ และด้านความเอาใจ
ใส่ ของพนักงาน ดังนี้
3.1 ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ พบว่าระบบการจัดการภายใน
ร้านที่ดี มีความสําคัญสู งสุ ดต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค
3.2 ด้านความเอาใจใส่ ของพนักงาน พบว่าการที่พนักงานไม่สูบบุหรี่
และฉีดนํ้าหอม มีความสําคัญสู งสุ ดต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค
3.3 ด้านการให้บริ การที่เป็ นพิเศษ พบว่าการแบ่งพื้นที่ให้บริ การในร้าน
อย่างชัดเจน มีความสําคัญสู งสุ ดต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาในปั จจัยด้านอื่ น ๆ ที่ มีผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการบริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น และขยายขอบเขตพื้นที่ในการวิจยั ออกไป จะทําให้ผลการวิจยั ค่า
ทางสถิติมีความครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาด้านการจัดการและการบริ หาร เพื่อให้ธุรกิจร้านกาแฟ
พรี เมี่ยมแบบเฟรนไชส์ ของคนไทยที่พ่ ึงพาต่างประเทศ สามารถแข่งขันกับเฟรนไชส์
ต่างประเทศได้ เพื่อจะพัฒนาให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันกับธุ รกิจต่างประเทศได้
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไป
3. รัฐบาลควรให้การสนับสนุ นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต พัฒนา
คุณภาพและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ เพื่อสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ รัฐบาลควร
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มุ่งเน้นการผลิตกาแฟเพื่อการบริ โภคภายในประเทศ แทนการส่ งออกกาแฟเพื่อลดการ
นําเข้าจากต่างประเทศ
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ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
Motivation factors of employee's resignation on Department of Land Transport
พงศ์พรรณ คุม้ ทรัพย์ 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
___________________________________________________
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก เป็ นการ
ศึ กษาวิจยั เชิ งปริ ม าณ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึก ษา (1) ความแตกต่ างทางด้านปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ มีต่อ
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายในองค์กร
กับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอก
องค์ก รกับ แรงจู ง ใจในการลาออกของพนัก งานกรมการขนส่ ง ทางบก โดยศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัวอย่า ง
พนัก งานกรมการขนส่ ง ทางบกโดยเก็ บ รวบรวมข้อ มูล เป็ นแบบสอบถามจํา นวน 400 ชุ ด ในเดื อ น
มิถุนายน 2556 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติดว้ ยวิธี t-Test, FTest, ONE-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis; MRA เพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากผลการวิจยั พบว่าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบกส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ น
กลุ่มอายุ 41-50 ปี มากที่สุด ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10,001 – 20,000 บาท
ต่อเดือน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสถานภาพสมรส มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง
รายได้ การศึกษา และสถานภาพ มีปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านเงินเดือน และด้านโครงสร้าง
องค์กร และปั จจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และด้าน
เศรษฐกิจ ที่สามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกได้ดี
ผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะว่า ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งต่อไป ควรกระจายการทํา งานวิจยั ในส่ วนของ
ภูมิภาคเพิ่มเติม และศึกษาถึงปั จจัยภายในและภายนอกที่สามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของ
พนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการลาออกครบทุกประเด็น
คําสําคัญ : แรงจูงใจ, การลาออก, พนักงาน

__________________________________________________________________________________
1
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2
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Abstract

Research of motivation factors on turn-over of employees in Department of Land Transport is
Quantitative Research. Research have 3 Objectives, (1) differentiation of personal factors have
effective with motivation on turn-over of employee. (2) relational between internal environments and
motivation on turn-over of employee. (3) relational between external environments and motivation on
turn-over of employee. Research collected data with 400 samples from employees and officers at
Department of Land Transport on June 2013. All data processed with statistics software to analysis and
synthesis. Research use statistics solution, e.g. t-test, F-test, one-way ANOVA and Multiple
Regression Analysis; MRA to test hypothesis on statistically significant at 0.05 level.
Result, The most employees in Department of Land Transport are female, on age of 41-50
years, position in officers, Income is 10,001 – 20,000 baht per month, Education on Bachelor, and
married. Employees have a motivation on turn-over in all research factors, e.g. gender, age, position,
income, education, status, welfare, salary, culture, organization structure, spent time to go to work,
organization image and economy
Recommendation, further research will be in region of Department of Land Transport e.g.
north, south, north-east. Find another factors that be effective with motivate on turn-over of
employees. And
Keyword : Motivation, Resignation, Employees
1. บทนํา
กรมการขนส่ งทางบก เป็ นสํานักงานระดับกรม โดยขึ้นตรงกับกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลัก
เกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่ งทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ให้มีการเชื่ อมต่อกับระบบการขนส่ งอื่นๆ เพื่อให้
ระบบการขนส่ งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ ว ทัว่ ถึง และปลอดภัยโดยให้มีอาํ นาจหน้าที่ คือ
(1.) ดําเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (2.) ดําเนิ นการแก้ไข ป้ องกัน และส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ งทางบก (3.)
ส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายระบบการขนส่ งทางบก (4.) ดําเนิ นการจัดระเบียบการขนส่ งทางบก (5.)
ร่ วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้าน
การขนส่ งทางบก และในส่ วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ (6.) ปฏิบตั ิการอื่นใด
ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกรม หรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
(6.) ปฏิ บตั ิ ก ารอื่ นใดตามที่ กฎหมายกํา หนดให้เป็ นอํา นาจหน้า ที่ข องกรม หรื อตามที่ ก ระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
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ปั ญหาบุคลากรย้ายออกจากงาน เป็ นอีกหนึ่งปั ญหาที่กรมการขนส่ งทางบกได้พบเจอ การลาออก
ของผูม้ ี ความรู้ เฉพาะทางด้านรังสี และการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ทําให้การดําเนิ นการ
พัฒนาองค์กรเกิ ดการชะลอตัว การดําเนิ นการติดขัด การเสี ยโอกาสในการเจริ ญเติบโต และยังต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามที่ตอ้ งการด้วย สิ่ งเหล่านี้เป็ นปั ญหา
เรื้ อรัง และไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั เนื่ องด้วยสิ่ งแวดล้อม สังคม โครงสร้าง และบุคคลที่แตกต่างกัน ทํา
ให้ปัญหาการลาออกมีปัจจัยที่หลากหลาย
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษาวิจยั ปั ญหาเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานโดยการหาปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปั จจัยสําคัญทั้งสามส่ วน อันได้แก่ ปั จจัยส่ วน
บุคคล ปั จจัยภายในองค์กร และปั จจัยภายนอกองค์กร ที่ช่วยสนับสนุ นหรื อให้ประโยชน์แก่พนักงานทั้ง
ในด้านการปฏิ บตั ิงานและด้านการดํารงชีวิต ซึ่ งช่วยรักษาพนักงานที่ดีให้อยูก่ บั องค์กรได้ยาวนาน เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์กร และพนักงานมีความรักและภูมิใจในองค์กรที่ตนปฏิบตั ิงานอยู่ เกิดการทํางาน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิดทั้งผลการปฏิบตั ิงาน ยอดขายและรายได้ เป็ นไปในทางที่ดี ที่ก่อให้เกิดผลดี
ทั้งภาพลักษณ์ และผลการดําเนินการขององค์กรอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อแรงจูงใจการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยภายในองค์กรกับแรงจูงใจการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอกองค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบก
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ การศึกษาและสถานภาพที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
2. ปั จจัยภายในองค์กรที่ประกอบไปด้วย สวัสดิการ เงินเดือน วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กร
มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
3. ปั จจัยภายนอกองค์กรที่ประกอบไปด้วย เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ภาพลักษณ์ขององค์กรและ
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ขอบเขตการวิจัย
- กลุ่มตัวอย่างพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
- ศึกษาปัจจัย 3 ด้าน อันได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
- เก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจยั จํานวน 400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมในเดือนมิถุนายน 2556
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก และนําเอาปั จจัยเหล่านั้นมาเป็ นประเด็น
สําคัญต่อการแก้ไขและพัฒนาต่อไป
- ผลการวิจยั สามารถนํามาเป็ นข้อมูลอ้างอิงและเป็ นตัวเร่ งให้แก่ผบู้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อร่ วมกันแก้ไขและพัฒนาปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกให้มีคุณภาพดี เกิดประสิ ทธิ ภาพสู ง ซึ่ งจะช่วยลด
การลาออกได้
- เกิดกรณี ศึกษาเพื่อการพัฒนาปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกแก่ส่วนราชการอื่น ที่มีปัญหาด้านการ
ลาออกได้
กรอบแนวความคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- รายได้
- อายุ
- การศึกษา
- ตําแหน่ ง
- สถานภาพ
ปัจจัยภายใน
- สวัสดิการ
- เงินเดือน
- วัฒนธรรมองค์ กร - โครงสร้ างองค์ กร

แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบก

ปัจจัยภายนอก
- เวลาทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
- ภาพลักษณ์ ขององค์ กร
- เศรษฐกิจ
2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกนี้ มีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ
แนวคิดแรงจูงใจ
- Greenberg and Baron, 1997 : 142 การจูงใจเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นแก่บุคคลในการใช้ความ
พยายาม (Effort) ผลักดันให้เกิดการกระทําอย่างต่อเนื่อง (Persistence) มีแนวทาง (Direction) ที่แน่นอน
เพื่อไปสู่ เป้ าหมาย (Goal) ที่ตอ้ งการ
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- Stephen P. Robbins และ Mary Coulter ความเต็มใจของพนักงานที่จะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ และเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานผูน้ ้ นั ด้วยการจูง
ใจในองค์การจึงมีผลตามมาทั้งผลงานที่ให้กบั องค์การ ในขณะที่พนักงานก็ได้รับผลตอบแทนแก่ตนด้วย
- Atkinson (1964) แรงจูงใจคือ อิทธิ พลในปั จจุบนั ต่อทิศทาง ความเข้มแข็ง คงทนของการ
กระทํา หมายความถึง สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดการกระทําที่มีวตั ถุประสงค์ มีการกระทําจริ งและกระทําเป็ นระยะ
เวลานาน
- Berelson & Steiner (1964) แรงจูงใจ ” เป็ นภาวะภายในที่ให้พลังกระตุน้ หรื อเคลื่อนไหว และ
นําหรื อเป็ นช่องทางให้พฤติกรรมดําเนินสู่ เป้ าหมาย
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ แรงจูงใจ ก็คือ การกระตุน้ เพื่อให้เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมที่เต็มใจใน
การทํางานทํางาน ดังนั้นการที่ลูกจ้างมีพฤติกรรมที่ไม่อยากมาทํางาน อยากเปลี่ยนที่ทาํ งาน หรื อต้องการ
ลาออกจากงาน นัน่ แสดงให้เห็นว่า ลูกจ้างผูน้ ้ นั หมดแรงจูงใจที่จะทําให้อยากงานที่องค์การนั้นต่อไป
ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
1. Maslows Hierarchy of Needs Theory
ทฤษฏีน้ ี เป็ นทฤษฏี ที่แพร่ หลายที่สุด คือ ทฤษฏีลาํ ดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs
Theory) – Abraham Maslows ซึ่ งแบ่งลําดับขั้นความต้องการของมนุ ษย์เป็ น 5 ลําดับ คื อ (1)
Physiological Needs ความต้องการทางด้านร่ างกาย ได้แก่ อาหาร นํ้าดื่มที่พกั บ้าน ความต้องการทางเพศ
(2) Safety Needs คือ ความต้องการความปลอดภัย ความมัน่ คง และความคุม้ ครอง (3) Social Needs คือ
ความต้องการทางสังคม ความรัก ความเอาใจใส่ (4) Esteem Needs คือ ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสี ยง
ตําแหน่ง อํานาจ การยกย่อยสรรเสริ ญ (5) Self Actualization Needs ความต้องการให้ความคิด ความฝัน
ของตนเองเป็ นจริ ง
2. Herzberg’s Motivation – Hygiene Theory
ทฤษฏีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยหรื อองค์ประกอบ ต่างๆ ที่เชื่อมโยง
เกี่ยวกับงานโดยเฉพาะปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจ พบว่าปั จจัยที่ทาํ ให้คนเกิดความพึงพอใจต่องาน
เป็ นคนละปั จจัยกับปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความไม่พอใจต่องาน ปั จจัยที่ทาํ ให้คน เกิดความพึงพอใจต่องาน
ส่ วนมากเป็ นประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเนื้องานที่ทาํ (Job Content) ส่ วนปัจจัยที่ทาํ ให้คนเกิดความไม่พึงพอใจ
ต่องาน ส่ วนใหญ่เป็ นประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพที่อยู่ลอ้ มรอบงานนั้น (Job Context) เฮอร์ ซเบอร์ ก จึง
สรุ ปว่าปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfiers) นั้นจะสัมพันธ์ลกั ษณะในเนื้ องานโดย
เรี ย กปั จจัย นี้ ว่า ปั จจัย จูงใจ (Motivators) ส่ วนปั จจัย ที่ทาํ ให้เกิ ดความไม่พึง พอใจในงาน (Job
dissatisfiers) นั้น จะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยูน่ อกเนื้องาน เรี ยกว่า ปั จจัยอนามัย หรื อปั จจัยเพื่อการคง
อยู่ (Maintenance Factors) เฮอร์ ซเบอร์ กเชื่อว่าปั จจัยอนามัยเป็ นสภาพแวดล้อมที่สําคัญแต่เป็ นเพียงการ
ป้ องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจขึ้น ไม่สามารถนําไปสู่ ความพอใจในงาน ดังนั้นทฤษฏีเฮอร์ ซเบิร์ก จึง
เสนอว่าการให้บุคคลได้ทาํ งานที่มีลกั ษณะท้าทายจึงจะเป็ นการจูงใจเขาให้ทาํ งานอย่างแท้จริ ง
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)
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ทฤษฎีการลาออก
Porter, Lawler III, และ Hackman ได้จาํ แนกประเภทของการลาออกเป็ น 4 ประเภท
1. การลาออกที่เกิดขึ้นจากความประสงค์ของ บุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnove)
หมายถึง การที่บุคคลตัดสิ นใจไม่ทาํ งานในองค์การเดิมอันเนื่องจากความต้องการของบุคคลเองโดยที่
บุคคลนั้นไม่ได้ถูกบังคับจากใคร
2. การลาออกที่เกิดขึ้นจากความประสงค์ของบุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnover)
หมายถึงการที่บุคคลตัดสิ นใจไม่ทาํ งานในองค์การเดิม อันเนื่องมาจากแรงกดดันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ของบุ คคลเอง เช่ น ย้า ยงานตามสามี หรื อ คลอดบุ ตร ถึ ง แม้ว่า บุ ค คลต้องการทํา งานอยู่ก ับ องค์ก าร
ในขณะที่องค์การเองก็ตอ้ งการให้บุคคลทํางานอยูก่ บั องค์การเช่นเดียวกัน
3. การลาออกที่ไม่ได้เกิดจากความประสงค์ขององค์การ (Involuntary Organization Initiated
Turnover) หมายถึง การที่องค์การได้รับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิ จที่มีความจําเป็ นต้องลดจํานวน
พนักงาน ดังนั้น จึงจําเป็ นต้องปลดพนักงานออก
4. การลาออกที่เกิดจากความประสงค์ขององค์การ (Voluntary Organization Turnover) หมายถึง
การที่องค์การตัดสิ นใจให้บุคคลสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกองค์การ เนื่ องจากความไม่มีระสิ ทธิ ภาพของ
บุคคลเอง
Mobley ได้ให้ความหมายของการลาออก หมายถึง การที่พนักงานขององค์การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิ ก
ขององค์การนั้น ซึ่ งการสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกนี้ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การลาออกโดยสมัครใจ คือ การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์การโดยพนักงานเป็ นผูจ้ ดั การเอง
2. การลาออกโดยไม่สมัครใจ คือ การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์การโดยองค์กรเป็ นผูจ้ ดั การ และ
หมายรวมถึง การเกษียณอายุ และการตาย
ถึงแม้วา่ “การลาออก” จะมีผใู ้ ห้ความหมาย และแบ่งประเภทไว้มากมาย แต่การลาออกที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้ หมายถึง การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์การที่เกิดจากความประสงค์ของพนักงานแต่ไม่
รวมถึ ง การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิ กที่พนักงานควบคุ มไม่ได้ อันได้แก่ การเกษียณอายุ การตาย การ
เจ็บป่ วยร้ายแรง การถูกปลดออก และการไล่ออก
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สุ ธิดา คิวานนท์ (2555) ได้วิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในงาน กับความตั้งใจ
เปลี่ ย นงานของบุ ค ลากรสายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว่ า การเปลี่ ย นงานไปองค์ ก รใหม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน
นายสุ มิ นทร เบ้าธรรม (2554) ในงานวิจยั เรื่ อง การรับ รู้ ถึ งการได้รับการสนับสนุ นจาก
องค์กร ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจที่จะลาออกจากงานโดยสมัคร
ใจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ธัญบุรี พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านอายุ และตําแหน่งงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออก
จากองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นางณัฏฐพร พึ่งบ้านเกาะและอาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชราวนิช (2554) ในงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัย
ที่มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจลาออกของพนัก งานธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํา กัด (มหาชน) กรณี ศึ ก ษา :
สํานักงานเขตพื้นที่พระประโทน ที่พบว่าปั จจัยการศึกษา สวัสดิการ และเงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจในการลาออกจากองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จิดาภา เสน่ห์นุช (2553) วิจยั เรื่ อง ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
ของเภสัชกรที่ปฏิบตั ิงานในองค์การเภสัชกรรม พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจใน
การลาออกจากองค์กร
ถนัดชัย ปิ นธุ (2553) งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานบัญชี
ระดับปฏิบตั ิการของบริ ษทั มหาชนในภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จากการศึกษาพบว่าปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่จาํ แนกตามระดับการศึกษา จําแนกตามอายุ จําแนกตามระดับตําแหน่ งงาน และปั จจัยด้าน
ค่าตอบแทนมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานบัญชี
วิไ ลวรรณ อ่ อ นศรี (2552) งานวิจยั เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ม การลาออกของครู
โรงเรี ย นเอกชนในระดับ ประถมศึ ก ษาสั ง กัดสํา นัก งานเขตพืน ที การศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 โดย
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ด้า นค่ า ตอบแทนมี ผลต่อแนวโน้ม การลาออกของครู โรงเรี ย นเอกชนอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สิ นีนาฏ ชาวตระการ (2552) ในงานวิจยั เรื่ อง ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่
ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ประสานความร่ วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์ แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจยั
ทางคลินิคด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย พบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอายุต่างกัน หน่วยงาน
ต่างกัน พบว่ามีระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมสมัย สุ ธีรศานต์ และจินตนา วรรณรัตน์ (2550) ได้ศึกษาวิจยั ถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ลาออก โยกย้ายของพยาบาลวิชาชี พ ฝ่ ายบริ การพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ จากการศึกษา
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการลาออก โอนย้ายของพยาบาล
3. วิธีการดําเนินการวิจัยd
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ งทางบกทั้งเพศชายและ
เพศหญิง และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ซึ่ งประชากรกลุ่มนี้ จดั เป็ นประชากรประเภทนับ
ได้ ผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ป Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคลื่อนจาก
การสุ่ มร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 385 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ งทางบกที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด ซึ่ งการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นแบบของการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research)
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ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ตําแหน่ง (4) รายได้ (5) การศึกษา (6) สถานภาพ
ปัจจัยภายใน ได้แก่ (1) สวัสดิการ (2) เงินเดือน (3) วัฒนธรรมองค์กร (4) โครงสร้างองค์กร
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ (1) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง (2) ภาพลักษณ์ขององค์กร (3) เศรษฐกิจ
ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบกในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน เพื่อ
นําผลไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability Cronbach's Alpha) ซึ่ งมีค่าดังตารางต่อไปนี้
ปัจจัยต่ างๆ
จํานวน 5 ข้ อ
Alpha
ปัจจัยภายใน
(1) สวัสดิการ
5
0.976
(2) เงินเดือน
5
0.961
(3) วัฒนธรรมองค์กร
5
0.959
(4) โครงสร้างองค์กร
5
0.982
ปัจจัยภายนอก
(1) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
5
0.966
(2) ภาพลักษณ์ขององค์กร
5
0.950
(3) เศรษฐกิจ
5
0.944
5
0.961
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ผลจากตารางด้านบน แสดงถึงปั จจัยต่างๆ มีค่าความถูกต้องและค่าความเชื่อมัน่ ที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินผล ที่มากกว่า 0.7
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ใช้วธิ ี แจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก ใช้วิธีคาํ นวณหาค่าเฉลี่ย (mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสู งสุ ด (max.) และค่าตํ่าสุ ด (min.)
สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)
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1. สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ การศึกษาและ
สถานภาพที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก ใช้การ
คํานวณทางสถิติ t-Test ในกรณี ตวั แปรอิสระเพศ และใช้สถิติ F-Test สําหรับตัวแปรอิสระอื่นๆ
2. สมมติฐานที่ 2 และ 3 มีเรื่ องของปั จจัยภายในองค์กรที่ประกอบไปด้วย สวัสดิการ เงินเดือน
วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กร และปั จจัยภายนอกองค์กรที่ประกอบไปด้วย เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ภาพลักษณ์ขององค์กรและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทาง
บก ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression analysis :MRA)
4. สรุ ปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากร
ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม (400 คน)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ร้ อยละ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ร้ อยละ
เพศ
ระดับรายได้ ต่อเดือน
- ชาย
29.0
ตํ่ากว่า 10,000 บาท / เดือน
11.8
- หญิง
71.0
10,001 – 20,000 บาท / เดือน
44.5
20,001 – 30,000 บาท / เดือน
29.3
อายุ
30,001 – 40,000 บาท / เดือน
13.0
ตํ่ากว่า 20 ปี
0.5
40,001 – 50,000 บาท / เดือน
0.7
20 - 30 ปี
32.8
มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป / เดือน
0.7
31 - 40 ปี
25.5
ระดับการศึกษา
41 - 50 ปี
37.8
51 - 60 ปี
2.7
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
33.0
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
0.7
ปริ ญญาตรี
60.0
ปริ ญญาโท
6.5
ตําแหน่ ง
ปริ ญญาเอก
0.5
ข้าราชการ
44.5
สถานภาพ
พนักงานราชการ
37.3
ลูกจ้าง
18.2
โสด
21.0
สมรส
71.8
หย่าร้าง
7.2
พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบกส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ
41-50 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ ยอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดื อน มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสถานภาพสมรส
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ปั จจัยการภายใน มีปัจจัยที่เกี่ ยวข้องอยู่ในหัวข้อนี้ อยู่ 4 ส่ วน คือ ด้านสวัสดิการ ด้านเงินเดือน ด้าน
วัฒนธรรมองค์กรและด้านโครงสร้างองค์กร
ตารางที่ 2 ปั จจัยภายในด้านสวัสดิการ (400 คน)
ค่ าเบี่ยงเบน
สวัสดิการ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
(1) มีสวัสดิการเพียงพอกับการดํารงชีวติ ประจําวัน
7.90
2.059
1
10
(2) สวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
7.89
1.931
1
10
(3) มีนโยบายในการให้สวัสดิการต่างๆที่ชดั เจน
7.96
2.046
1
10
(4) ได้รับสวัสดิการอย่างพอเพียงและเป็ นที่น่าพอใจ
7.92
2.178
0
10
(5) โดยภาพรวมมีการจัดสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม
8.00
2.106
1
10
ตารางที่ 3 ปั จจัยภายในด้านเงินเดือน (400 คน)
ค่ าเบี่ยงเบน
เงินเดือน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
(1) มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน
8.10
1.827
1
10
(2) มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม
7.76
2.306
0
10
(3) พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความเป็ นธรรมไม่มีอคติ
7.86
2.258
0
10
(4) ให้สิ่งจูงใจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี พิเศษอย่าง
7.84
2.343
0
10
เหมาะสม
(5) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนมีความชัดเจน
7.94
2.263
0
10
ตารางที่ 4 ปั จจัยภายในด้านวัฒนธรรมองค์กร (400 คน)
ค่ าเบี่ยงเบน
วัฒนธรรมองค์ กร
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
8.27
1.596
2
10
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสเป็ นธรรมตรวจสอบได้
8.19
1.611
1
10
(3) ยึดหลักความถูกต้องและเสมอภาค
8.02
1.842
0
10
(4) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ ว มีเกียรติ ศักดิ์ศรี
8.32
1.521
2
10
(5) ยึดหลักความรักสามัคคีในหมู่คณะ
8.32
1.760
1
10
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ตารางที่ 5 ปั จจัยภายในด้านโครงสร้างองค์กร (400 คน)
โครงสร้ างองค์ กร
(1) มีความยืดหยุน่ ในการทํางาน
(2) มีการสื่ อสารและประสานงานข้ามหน่วยงาน
(3) มีการทํางานเป็ นทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน
(4) มีการกระจายอํานาจบริ หารได้อย่างเหมาะสม
(5) ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลแก่พนักงาน

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
8.26
1.558
2
10
8.26
1.630
1
10
8.30
1.641
2
10
8.24
1.711
1
10
8.39
1.547
2
10

ค่ าเฉลีย่

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นพบว่า ความคิดเห็นมากสุ ดในด้านสวัสดิการคือ (5) โดยภาพรวมมี
การจัดสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม ด้านเงินเดือนคือ (1) มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน ด้าน
วัฒนธรรมองค์กรคือ (4) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ ว มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และด้านโครงสร้างองค์กรคือ
(5) ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลแก่พนักงาน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.00, 8.10, 8.32 และ 8.39
ตามลําดับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 2.11, 1.83, 1.52 และ1.56 ตามลําดับ
ปั จจัยการภายนอก มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยูใ่ นหัวข้อนี้อยู่ 3 ส่ วน คือ ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กรและด้านเศรษฐกิจ
ตารางที่ 6 ปั จจัยภายนอกด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง (400 คน)
ค่ าเบี่ยงเบน
เวลาทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทางไปที่ทาํ งาน
8.26
1.685
2
10
(2) ระยะเวลาการเดินทางไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทํางาน
8.22
1.680
2
10
(3) การเดินทางไปที่ทาํ งานสะดวกสบายประหยัดเวลาในการ
8.17
1.727
1
10
เดินทาง
(4) ใช้เวลาในการเดินทางกลับจากที่ทาํ งานถึงที่พกั อาศัยได้อย่าง
8.29
1.750
1
10
รวดเร็ ว
(5) ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับที่พกั ไม่กระทบต่อ
8.19
1.896
0
10
การใช้ชีวติ ประจําวัน
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ตารางที่ 7 ปั จจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ขององค์กร (400 คน)
ภาพลักษณ์ ขององค์ กร
(1) ท่านภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
(2) ท่านมีความรู ้สึกว่าองค์กรของท่านน่าทํางานด้วย
(3) ท่านคิดว่าทํางานตําแหน่งใดก็ได้ขอเพียงได้ทาํ งานกับ
องค์กรนี้
(4) ท่านมีความรู ้สึกว่าองค์กรของท่านมีความน่าเชื่อถือ
(5) ท่านคิดว่าองค์กรของท่านเป็ นที่หนึ่งในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
ตารางที่ 7 ปั จจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ (400 คน)
เศรษฐกิจ

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
8.51
1.421
2
10
8.42
1.702
0
10

ค่ าเฉลีย่

8.26

1.679

1

10

8.40
8.48

1.570
1.566

1
1

10
10

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
8.55
1.478
1
10
8.43
1.386
2
10
8.36
1.653
0
10

ค่ าเฉลีย่

(1) การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศมีผลกับองค์กรท่าน
(2) ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจมีผลกับองค์กรท่าน
(3) การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community, AEC) มีผลกับองค์กรท่าน
(4) ผลกระทบของเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศจํานวนมาก
8.37
1.675
1
10
ส่ งผลต่อองค์กรท่าน
(5) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่ งผลกระทบกับองค์กรท่าน
8.45
1.603
2
10
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นพบว่า ความคิดเห็นมากสุ ดในด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง คือ (4)
ใช้เวลาในการเดินทางกลับจากที่ทาํ งานถึงที่พกั อาศัยได้อย่างรวดเร็ ว ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรคือ (1)
ท่านภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ด้านเศรษฐกิจคือ (1) การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศมีผล
กับองค์กร ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.29, 8.51 และ 8.55 ตามลําดับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 1.75, 1.42 และ
1.48 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก (400 คน)
แรงจูงใจในการลาออกของ
ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
พนักงานกรมการขนส่ งทางบก
มาตรฐาน
ไม่มีความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
8.26
1.908
0
10
องค์กรอื่นมีสภาพแวดล้อมในที่ทาํ งานที่ดีกว่า
8.39
1.708
0
10
องค์กรอื่นให้เงินเดือนสู งกว่าและสวัสดิการทางเลือกที่
8.37
1.595
0
10
มากกว่ากฎหมายแรงงานกําหนด
องค์กรอื่นให้ตาํ แหน่งงานที่สูงกว่าและเป็ นงานที่ทา้ ทาย
8.40
1.838
0
10
เหตุผลส่ วนตัว เช่น สุ ขภาพ การย้ายที่อยูต่ ามครอบครัว
8.47
1.828
1
10
ศึกษาต่อ
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นพบว่า แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ด้านเหตุผลส่ วนตัว มีความคิดเห็นมากที่สุด อยูท่ ี่ 8.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 1.83 ความคิดเห็น
รองลงมาคือด้านองค์กรอื่นให้ตาํ แหน่งงานที่สูงกว่าและเป็ นงานที่ทา้ ทาย มีความคิดเห็นอยู่ที่ 8.40 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.84
นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน
พนัก งานกรมการขนส่ ง ทางบกมี ปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันมี ผลต่ อแรงจู ง ใจในการ
ลาออก
ตารางที่ 9 สรุ ปผลการทดลองสมมติฐานที่ 1
ปัจจัยส่ วนบุคคล
สถิติทใี่ ช้
ค่ า sig
(1) เพศ
t-Test
0.013
(2) อายุ
F-Test
0.002
(3) ตําแหน่ง
F-Test
0.000
(4) รายได้
F-Test
0.000
(5) การศึกษา
F-Test
0.000
(6) สถานภาพ
F-Test
0.000
สมมติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง ทั้ง เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ การศึกษา และ
สถานภาพมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5
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นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานด้ วย MRA ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่ อแรงจูงใจในการลาออก
ของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ตารางที่ 10 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3
ปัจจัยภายใน

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

ค่าคงที่
1.491
0.326 4.580
0.000
(1) สวัสดิการ
0.122
0.061 1.988
0.047
0.166
6.028
(2) เงินเดือน
0.238
0.062 3.858
0.000
0.151
6.615
(3) วัฒนธรรมองค์กร
0.105
0.066 1.588
0.113
0.232
4.310
(4) โครงสร้างองค์กร
0.183
0.090 2.025
0.044
0.122
8.205
(5) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
0.127
0.055 2.308
0.022
0.297
3.367
(6) ภาพลักษณ์ขององค์กร
-0.212
0.090 -2.344
0.020
0.140
7.122
(7) เศรษฐกิจ
0.286
0.068 4.197
0.000
0.262
3.818
R = 0.809a
R Square = 0.654
Std. Error = 0.98224
F = 105.719
Sig. = 0.000
ปัจจัยภายในและภายนอกสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ ง
ทางบกได้ร้อยละ 65.4 (จากค่า R Square = 0.654) ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 34.6% เป็ นปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้
นํามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยปั จจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก ได้แก่ ด้านสวัสดิการ
ด้านเงินเดือน ด้านวัฒนธรรมองค์กรและด้านโครงสร้างองค์กร ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
การลาออก ได้แก่ ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และด้านเศรษฐกิจ
5. สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปผล
พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบกส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ
41-50 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ ยอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดื อน มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสถานภาพสมรส
ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่า ง ทั้ง เพศ อายุ ตําแหน่ ง รายได้ การศึ กษา และสถานภาพมีผลต่อ
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ปั จจัยภายในและภายนอกสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ ง
ทางบกได้ร้อยละ 65.4 (จากค่า R Square = 0.654) ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 34.6 เป็ นปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้
นํามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยปั จจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก ได้แก่ ด้านสวัสดิการ
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ด้านเงินเดื อน และด้านโครงสร้ างองค์กร ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก ได้แก่
ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และด้านเศรษฐกิจ
อภิปรายผล
- ปั จจัยส่ วนบุคคลปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและด้านตําแหน่ ง มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายสุ มินทร เบ้าธรรม (2554) ใน
งานวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันต่อ
องค์กร และความตั้งใจที่จะลาออกจากงานโดยสมัครใจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีตาํ แหน่งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการลาออกจากองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทาง
บกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวอมรรัตน์ สว่างอารมย์ (2549)ในงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนบุคคล
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานฝ่ าย
ผลิ ต กรณี ศึกษาโรงงานผลิ ตขนมปั งตัวอย่า ง ที่ มีอายุเป็ นปั จจัยที่ มี ผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจาก
องค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึกษา ปั จจัยภายในด้านสวัสดิการและเงินเดือนมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางณัฏฐพร พึ่งบ้านเกาะ
(2554) ในงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน) กรณี ศึกษา : สํานักงานเขตพื้นที่พระประโทน ที่มีการศึกษา สวัสดิการและเงินเดือนเป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการ
ขนส่ ง ทางบกซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของจิ ด าภา เสน่ ห์ นุ ช (2553) ในงานวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที มี
ความสัมพันธ์กบั ความตั้ง ใจที่จะลาออกจากงานของเภสัชกรทีปฏิ บตั ิงานในองค์การเภสัชกรรม ที่ มี
สถานภาพเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยภายนอกด้านเวลาที่ใช้ในการเดิ นทาง มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายคมคิด คูณยา (2547) ในงานวิจยั เรื่ อง การศึกษา
การลาออกของวิศวกร บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ที่มีเวลาที่ใช้ในการเดินทางเป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยภายในด้านวัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ ง
ทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัชนี ศุจิจนั ทรรัตน์, วัลลภา บุญรอด, วิไลวรรณ ทองเจริ ญ, พวงผกา
กรี ทอง และคณะ (2555) ในงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทํานายความต้องการออกจากงานของอาจารย์พยาบาล ที่
ผลการวิจยั ระบุวา่ วัฒนธรรมองค์กร ร่ วมกันอธิ บายความต้องการออกจากงานได้
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- ปั จจัยภายในด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ ง
ทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิไลวรรณ อ่อนศรี (2552) กับงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
แนวโน้มการลาออกของครู โรงเรี ยนเอกชนในระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ที่พบว่าปั จจัยด้านองค์กร มีผลต่อแนวโน้มการลาออกเช่นกัน
- ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกําธร พฤกษานานนท์, วิรุฬห์ พรพัฒนกุล และคณะ (2546) ในงานวิจยั เรื่ อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ ที่พบว่าปั จจัยเศรษฐกิจและสังคมที่ประกอบด้วยรายได้
ส่ งผลในทางลบต่อความผูกพันกับองค์กร และความผูกพันกับองค์กรส่ งผลสู งสุ ดต่อการลาออก
- ปั จจัย ภายนอกด้า นภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร มี ผลต่อแรงจูง ใจในการลาออกของพนัก งาน
กรมการขนส่ งทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวปาลิตา วิปุลากร (2555) ในงานวิจยั เรื่ อง การ
บริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ : กรณี ศึกษา บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) ที่ภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าทํางานและลาออกจากองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทาง
บกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กําธร พฤกษานานนท์, วิรุฬห์ พรพัฒนกุล และคณะ (2546) ในงานวิจยั
เรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ ที่พบว่าปั จจัยเศรษฐกิจและสังคมส่ งผลในทางลบ
ต่อความผูกพันกับองค์กร และความผูกพันกับองค์กรส่ งผลสู งสุ ดต่อการลาออก
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ปั จจัยที่นาํ มาใช้ในการวิจยั ทั้งปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยภายในองค์กรและปั จจัยภายนอกองค์กร
นี้ สามารถนํา มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง ถึ ง ส่ วนปั จจัย ภายในองค์กร ทั้ง สวัสดิ การ เงิ นเดื อน วัฒนธรรม
องค์กร และโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยให้มีผลในการลดแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนักงานลง รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไว้ได้ และยัง
ทําให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางบุคลากร โครงการ นโยบาย วิสัยทัศน์ที่ต้ งั ไว้ สามารถเดินหน้าและ
พัฒนาไปได้ดว้ ยดี
2. ปั จจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ภาพลักษณ์ขององค์กรและเศรษฐกิจ นี้
ต้องเน้นสร้ างภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ดีแก่พนักงาน ทั้งในด้านการดําเนินงาน การปฏิบตั ิงาน ธรรมาภิ
บาล ความเสมอภาค การให้อาํ นาจตัดสิ นใจ และการเอาใจใส่ ต่อหัวหน้าและพนักงานจะช่ วยให้ปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นไปในทางที่ดี ลดแรงจูงใจในการลาและสร้างความน่าเชื่ อถือให้แก่องค์กร
เองด้วย ส่ วนเวลาทที่ใช้ในการเดินทาง และเศรษฐกิ จ เป็ นสิ่ งที่ควบคุ มได้ยาก จึงต้องหาแผนในการ
รับมือต่อเหตุต่างๆ ของทั้งสองปั จจัยให้เหมาะสมกับองค์กรและตัวบุคลากรให้มากที่สุด
3. แรงจูงใจในการลาออกยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายตัวที่ไม่ได้กล่าวถึงในการวิจยั นี้ อาจต้องวิจยั
เพิ่มเติมในส่ วนดังกล่าว ให้เกิ ดความรู ้และข้อมูลเพิ่มเติม ที่จะเสริ มคิดนโยบายที่เหมาะสม เพื่อลดการ
ลาออกได้ดียงิ่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่ องด้วยการศึ กษาวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั กรมการขนส่ งทางบก แต่การให้บ ริ ก ารของ
กรมการขนส่ งทางบกนั้น มีสาํ นักงานให้บริ การกระจายตัวตามจังหวัดต่างๆ อีกด้วย ในการศึกษาวิจยั ครั้ง
ต่อไป ควรกระจายการวิจยั ลงในส่ วนของภูมิภาคเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
สํานักงานจังหวัดในภาคตะวันออก ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคกลาง เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยแรงจูงใจ
ในการลาที่มีความแตกต่างทางภูมิภาคนั้น มีปัจจัยที่แตกต่างกันกับส่ วนกลางหรื อไม่
2. ปั จจัยที่สามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก ทั้งสอง
ปัจจัย อันได้แก่ ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก ยังสามารถศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเพื่อหาปั จจัยอื่นที่สามารถ
บ่งบอกถึ งแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก ที่เหลื ออยู่ในปั จจัยภายในและ
ภายนอกอีกร้ อยละ 34.6 เพื่อให้ทราบถึ งแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกได้
ครบทุกประเด็นต่อไป
3. ด้วยประชากรของกรมการขนส่ งทางบกที่มีจาํ นวนมากถึง 6,376 คน ซึ่ งแบ่งแตกตามตําแหน่ง
ของพนักงานได้เป็ น ข้าราชการ 3,942 คน พนักงานราชการ 1,376 คน ลูกจ้างประจําและลูกจ้างประเภท
อื่นๆ 1,058 คน (รายงานประจําปี 2555 กรมการขนส่ งทางบก กระทรวงคมนาคม) ทําให้เราสามารถ
ศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเรื่ อง ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานในส่ วนเฉพาะตําแหน่งได้ เช่ น ปั จจัย
แรงจูงใจในการลาออกของข้าราชการ ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานราชการ ปั จจัยแรงจูงใจ
ในการลาออกของลูกจ้าง เป็ นต้น ซึ่ งทําให้การศึกษาวิจยั มีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้ าหมายได้ดียิ่งขึ้น
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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อชุ ดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลเอกชน
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTOR AFFECTING DECISION ON THE
PURCHASE OF HEALTH-CHECKUP PACKAGE PROVIDED BY HOSPITAL IN BANGKOK
AND METROPOLITAN AREA
ธวัลรัตน์ แสงประพาฬ 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง2
----------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปํ จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 2. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆ กับการตัดสิ นใจซื้ อ
ชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
ได้แก่ ผูเ้ ข้าใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คือ การใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมทางสถิติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ง เบนมาตรฐาน และสถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่าง ใช้การหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะห์สถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ผลการวิเคาระห์ ขอ้ มูลเชิ งพรรณนาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พนักงานเอกชน/พนักงานธนาคาร และมีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า (1) ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจ
สุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน (2) ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ
แตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ไม่ แตกต่ า งกัน (3) ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี อาชี พ แตกต่า งกัน มี ต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ชุ ดตรวจสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน (4) ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้แตกต่างกันมีต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน (5)
ผูใ้ ช้บริ การที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
.....................................................................................................................................................................
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการ Visionary Leaders (Twilight
Program) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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กรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน (6) ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ด
ตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน (7) ปั จจัยการตลาดเชิง
บูรณาการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล (8) ปั จจัยอื่นๆ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การตลาดเชิ งบูรณาการ ตัดสิ นใจซื้ อ ชุดตรวจสุ ขภาพ
Abstract
The objectives of this independent study were (1) to study the difference of the demographic
which will affect the consumer’s decision to purchase of health-check up package provided by hospital
in Bangkok and metropolitan area, (2) to study the relationship between integrated Marketing
Communication which will affect the consumer’s decision to purchase health-check up package, and
(3) to study the relationship between the other related factors which will affect the consumer’s decision
to purchase health-check up package. In this study, the samples were Thai health-check up package
consumers in Bangkok and vicinities. The sample was the infinite population, included 400 samples by
using convenience sampling. The statistical analysis used descriptive statistics(percentage, frequency,
means, and standard deviation) and inferential statistics (Anova, t-Test, F-Test, and Multiple
Regression Analysis or MRA) to test hypothesis.
The results were (1) Most respondents were female between 20-30 years old, holding
Bachelor degree or Higher with single status, being private company employee and having average
monthly income between 10,000 to 20,000 baht.
The results of hypothesis testing were (1) Service users with different gender has indifferent
decision on purchase of health-checkup package. (2) Service users with different age has indifferent
service all aspects. (3) Service users with level of occupation have different decision on purchase of
health-checkup package. (4) Service users with different monthly income have different decision on
purchase of health-checkup package. (5) Service users with different education has different decision
on purchase of health-checkup package. (6) Service users with different status has indifferent decision
on purchase of health-checkup package. (7) Integrated Marketing Communication and other factor
was related with service using decision on purchase of health-checkup package. at the statistical
significance of 0.05 levels.
Keywords: Integrated Marketing Communication, Making decision and health-check up package
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1. บทนํา
ปั จจุบนั สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทําให้เกิ ดปั ญหาด้านมลพิษต่างๆ ส่ งผลทําให้
เกิดปั ญหาผลกระทบด้านสุ ขภาพของประชาชน ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทําให้เกิ ดการตื่นตัวด้านการรักษา
สุ ขภาพมากขึ้น ใส่ ใจด้านการดํา เนิ นชี วิต การออกกํา ลังกาย การรั ป ประทานอาหารปลอดสารพิษ
รวมถึงการเข้าตรวจสุ ขภาพในโรงพยาบาลเพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังหรื อคัดกรองโรคตามปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ
ของการเกิดโรคนั้นๆ ก่อนที่จะเกิดโรคนั้นจริ งๆ ที่มีขอ้ ดีกว่าการปล่อยให้เกิดโรคแล้วจึงทําการรักษาที่มี
ผลเสี ยทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และค่าใช้จ่ายมากกว่าการตรวจสุ ขภาพก่อนเป็ นอย่างมาก
จากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริ มประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชียส่ งผลให้
ธุ รกิ จสุ ขภาพมีมูลค่า สู งขึ้ นทุกปี ทําธุ กิจบริ ก ารด้านสุ ขภาพเกิ ดการแข่งขันเพื่อช่ วงชิ งส่ วนแบ่งทาง
การตลาดให้มากที่สุด ทางโรงพยาบาลจึงสนใจในการส่ งเสริ มการตรวจสุ ขภาพประจําปี เป็ นการเพิ่ม
รายได้นอกเหนือจากการรับรักษาพยาบาลคนไข้ ขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้ป่วยเป็ นโรคใดๆ แต่สนใจ
ในการรั กษาสุ ขภาพ พร้ อมทั้งส่ งเสริ มฐานลูกค้าเดิ มที่หลัง จากฟื้ นฟูร่างกายแล้วให้หันกลับมารักษา
สุ ขภาพต่อไป โดยใช้การตลาดเชิ งบูรณาการ การบอกต่อถึงคุณภาพและบริ การ ราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ สถานที่สะดวก สะอาด พร้อมทั้งพฤติกรรมการบริ การของบุคคากรทั้งแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริ การ ซึ่ งนับว่าเป็ นความท้าทายของโรงพยาบาลในการนํากลยุทธ์การตลาด
บูรณาการเข้ามาใช้เพื่อให้ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่งในการศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลโดยที่ผลการวิจยั นี้
จะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการในการส่ งเสริ มการขายชุดตรวจสุ ขภาพ
ให้ตรงกับความต้องการพร้อมด้วยคุณภาพและการได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่ง
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปํ จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2.เพื่อศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่า งปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการกับ การตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจ
สุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งปั จจัย อื่ นๆ กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ชุ ด ตรวจสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
สมมุติฐานของงานวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา สถานะภาพที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน
2.ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์กระบวนการขายและส่ งเสริ มการตลาด
มีความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
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3.ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ย ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และความไว้ว างใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
ขอบเขตการวิจัย
1.ศึกษาความสัม พันธ์ของปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาและการปั จจัยอื่ นๆ ที่
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ด
ตรวจสุ ขภาพ
2. ศึกษาถึ งปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลเอกชน
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ทราบถึ งปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา สถานะภาพที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการวางแผนพัฒนากล
ยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการแก่ผใู ้ ช้บริ การให้มากที่สุด
2.ทราบถึ ง ปั จ จัย การตลาดเชิ ง บูร ณาการกับ การตัด สิ น ใจซื้ อชุ ด ตรวจสุ ข ภาพส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสามารถปรับปรุ งการตลาดเชิงบูรณาการให้ตรง
กับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้มากที่สุด
3.ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ย ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และความไว้ว างใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการวางแผนพัฒนากลยุทธ์
ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้มากที่สุด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพศ หมายถึ ง ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ าย เป็ นเหมือนกันทัว่ โลก และไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้
อายุ หมายถึง ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรื อมีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึงระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
อาชีพ หมายถึง รู ปแบบการดํารงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบนั อาชีพเป็ นหน้าที่ของบุคคลใน
สังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่ งค่าตอบแทน หรื อ รายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดํารงชีวติ
รายได้ต่อเดื อน หมายถึ ง ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การตามปกติของ
บุคคลรวมทั้ง ผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
ระดับการศึกษา หมายถึง ช่วงเวลาเรี ยนที่จดั ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละช่วงวัย ได้แก่
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา
สถานภาพทางการสมรส หมายถึ ง ฐานะหรื อเกี ยรติภูมิของบุคคลหรื อกลุ่ม หรื อกลุ่มหนึ่ งที
ได้รับความนับถือจากสาธารณชนในที่น้ ีประกอบด้วย สถานภาพโสด แต่งงาน หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

896
โฆษณาประชาสัมพันธ์ หมายถึ ง การให้ขอ้ มูล ข่าวสาร เป็ นการสื่ อสารจูงใจผ่านสื่ อโฆษณา
ประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรื อโน้มน้าวใจให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้ อหาสารที่
โฆษณา
กระบวนการขาย หมายถึ งกระบวนการวิเคราะห์ความจําเป็ นและความต้องการของผูม้ ุ่งหวัง
ช่วยให้คน้ พบความจาเป็ น ความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้ อสิ นค้า
และบริ การที่นาํ เสนอ
การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมหรื อสิ นค้าที่ใช้เป็ นแรงจูงใจหรื อ
ตัวกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อขายมากขึ้นในช่วงระยะเวลาจํากัด
ภาพลักษณ์สินค้า หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสิ นค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งหรื อ
ตรา (Brand) ใดตราหนึ่ ง หรื อเครื่ องหมายการค้า (Trademark) ใดเครื่ องหมายการค้าหนึ่ ง ส่ วนมากมัก
อาศัยวิธีการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสิ นค้า โดยการเน้นถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะหรื อจุดขาย
ความภักดีต่อสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้าหนึ่งไม่วา่ จะเกิดจากความ
เชื่อ มัน่ การนึกถึง และหรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค และเกิดการซื้ อซํ้าต่อเนื่องตลอดมา
ความไว้วางใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ ้นส่ วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วย
ความเชื่ อมัน่ ซึ่ งมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้วา่ ผูบ้ ริ โภคต้องมีความเชื่ อมัน่ ต่อองค์กรธุ รกิจด้วยความ
สนใจอย่างที่สุดในระหว่างการใช้บริ การอยูน่ ้ นั ความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคพิจารณาผู ้
ให้บริ การที่เป็ นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีความซื่ อสัตย์จริ งใจอย่างสู ง
การตัดสิ นใจ หมายถึง การพิจารณาตกลงใจชี้ ขาด ในการเลือกทางเลือก (Alternative)ใด
ทางเลือกหนึ่ง ที่มีอยู่มากกว่า 1 ทางเลือก ในการจะดําเนิ นกิ จกรรมของตนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่
ต้องการ โดยตั้งอยู่บนทัดฐานที่ว่าทางที่เลื อกนั้นมีโอกาสบรรลุเป้ าหมายได้มากที่สุด โดยที่ มีการ
พิจารณาเลือกและตรวจสอบทางเลือกนั้นอย่างรอบคอบแล้ว
ชุดตรวจสุ ขภาพ บริ การตรวจสุ ขภาพแบบเป็ นชุด (Package) เพื่อตรวจหาปั จจัยเสี่ ยงอันจะส่ งผล
ทําให้ปัญหาสุ ขภาพได้
กรอบแนวคิดวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานะภาพ
1.2 ปั จจัยส่ วยผสมทางการตลาด ได้แก่โฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม การขาย และ
กระบวนการขาย
1.3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจ
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
4
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- รายได้
- อายุ
- การศึกษา
- อาชี พ
- สถานภาพ

ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
- โฆษณาประชาสั มพันธ์
- การส่ งเสริมการขาย
- กระบวนการขาย

ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการซื้อ
ชุ ดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลเอกชน

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์ สินค้ า
- ความภักดีต่อสิ นค้ า
- ความไว้ วางใจ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาล
เอกชนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล มีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฏีการตัดสิ นใจ (Decision Theory)
บุษกร คําคง (2542) กล่าวว่า การตัดสิ นใจต้องใช้ขอ้ มูลพื้นฐานจากเรื่ องที่กาํ ลังพิจารณา โดย
ใช้ความรู้พ้ืนฐานและข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับ นํามาผสมผสานกับการสรุ ปอ้างอิง เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมาย
แสดงทิศทางนําไปสู่ การตัดสิ นใจ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2526, อ้างถึงใน ปิ ยะนุช เหลืองาม
, 2552) ได้กล่าวว่า ในบรรดาทฤษฎีที่สาํ คัญของการตัดสิ นใจ อาจจําแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้
1) ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจที่มีลกั ษณะสําคัญ คือ จะ
คํานึ งถึงว่า แนวทางการตัดสิ นใจ น่ าจะเป็ น หรื อควรจะเป็ นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุ ถึงเป้ าหมายที่
ต้อ งการตัด สิ น ใจได้ ซึ่ งการพิ จ ารณาว่า แนวทางใดเป็ นแนวทางที่ น่ า จะเป็ น หรื อ ควรจะเป็ นนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กบั วิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซึ่ งอาจจะคล้ายคลึงหรื อแตกต่างกันก็ได้ ดังนั้น การใช้
ทฤษฎีน้ ี ตัดสิ นใจในประเด็นปั ญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกั ษณะที่ข้ ึนอยูก่ บั มาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
4
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จะเป็ นเครื่ องกําหนดว่า มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรื อควรจะตัดสิ นใจอย่างไร จึงจะดีที่สุด ถูกต้องเหมาะสม
ที่สุด ซึ่ งในทรรศนะของบุคคลอื่น ที่มีมาตรฐานความพึงพอใจที่แตกต่างกัน อาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็
ได้ ด้วยเหตุน้ ี การตัดสิ นใจโดยใช้ทฤษฎีจึงมีลกั ษณะการพรรณนาแบบอุดมทัศน์ (Idea Type) มากกว่าจะ
เป็ นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพที่แท้จริ ง
2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจที่มีลกั ษณะแตกต่างกับ
ทฤษฎี แรก กล่าวคื อ เป็ นทฤษฎี ที่มีสาระสําคัญที่ว่า การตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหาหนึ่ งๆ จะต้องกระทํา
อย่างไร จึงจะสัมฤทธิ์ ผลได้ ไม่วา่ ผลของการตัดสิ นใจนั้น จะเป็ นที่ชื่นชอบหรื อพึงพอใจของผูต้ ดั สิ นใจ
หรื อไม่ก็ ต าม หรื อกล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง ก็คื อ การตัดสิ นใจโดยใช้ท ฤษฎี น้ ี จะพยายามหลี ก เลี่ ย งการใช้
ความรู้สึกนึ กคิดใด หรื อค่านิ ยมส่ วนตัวของผูต้ ดั สิ นใจมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ โดยมุ่งเน้นให้
การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับของบุคคลทัว่ ไป ดังนั้น จึงได้มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอน ตลอดจนมีการนําเอาเทคนิ คสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการ
ตัดสิ นใจด้วย เพื่อที่จะให้การตัดสิ นใจนั้น มีความถูกต้องเหมาะสมที่สุด
แนวคิดเครื่องมือการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดที่เน้นไปยังกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะบุคคล(One – To – One
Marketing Communications)ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ตัว ผูบ้ ริ โ ภคได้ใ กล้ชิ ด มากยิ่ ง ขึ้ นซึ่ งเป็ นการสื่ อ สาร
การตลาดเชิ งบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) หรื อ IMC (Schultz, 1993: 17) ทั้งนี้
Schultz (1993: 17) ยังให้ความเห็ นต่อการสื่ อสารการเชิ งบูรณาการว่า เป็ นการพัฒนารู ปแบบของการ
โน้มน้าวทางการสื่ อสารนั้นเกิดความสําเร็ จ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้ าหมายทางการสื่ อสารที่ได้เลือกไว้ ส่ วน Krugman (cited in Zinkhan and Watson, 1996: 163167) มีความเห็นในทํานองเดียวกันว่า การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็ นการประสานเครื่ องมือการ
สื่ อสารทั้งหมดเพื่อใช้สาํ หรับตราสิ นค้า มีรายละเอียดดังนี้ (Belch, 1995)
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสื่ อสารข้อมูลโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารจูง
ใจ และเตือนความทรงจําเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
2. การใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารแบบตัวต่อตัว ซึ่ งผูข้ าย
พยายามช่ วยเหลื อและเชิ ญชวนผูซ้ ้ื อกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ และเป็ นเครื่ องมื อในการ
สื่ อสารที่ใช้ติดต่อกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง
3. การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมในการจูงใจให้ผบู้ ริ โภคเกิดการซื้ อ
ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารแบบ 2 ทาง ที่ส่งข้อมูลไปยังผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นการใช้การลดราคา การให้ของแถม
หรื อการแลกซื้ อ เป็ นต้น โดยเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในขณะนั้น ซึ่ งถื อเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการเพิ่มยอดขายในระยะสั้น
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4. การประชาสั มพันธ์ (Public Relations) เป็ นการติดต่อสื่ อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ขององค์กรกับกลุ่มคนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร กลุ่มคนเหล่านี้ ได้แก่ ลูกค้า ผูข้ าย ผูถ้ ือหุ ้นพนักงาน
รัฐบาล และสังคม เป็ นต้น
5. การสื่ อสาร ณ จุดซื้อ (Point-of-Purchase Communication) เป็ นเครื่ องมือที่ธุรกิจเลือกใช้
เมื่อต้องการยํ้าเตือนความจํา ณ จุดซื้ อของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายก่อนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
6. การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็ นกระบวนการของการพิจารณาแผนงาน
ของการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดที่จะต้องใช้ในการสื่ อสารหลายรู ปแบบเพื่อจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
อย่างต่อเนื่ อง จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ร่ วมกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
เชื่ อมโยงกัน โดยทุกเครื่ องมือจะต้องวางแผนกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกันความจําเป็ นของการสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ
แนวความคิดปัจจัยอืน่ ๆ
1. ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ าจะเป็ นตัวผลักดันให้เกิดคุณค่าเพิ่มในตราสิ นค้า (Biel, 1992 อ้างถึงใน
นภัสกร ศักดานุวงศ์, 2545) หรื ออาจกล่าวได้วา่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป็ นภาพที่เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภค
ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย ลักษณะทางกายภาพของตัวสิ นค้าเอง
(Tangible, Function Attributes) และคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติดา้ นอารมณ์ (Intangible, Emotion
Attributes) ดัง นั้น ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูข้ ายจึ ง ต้อ งสร้ า งตราสิ น ค้า เพื่ อ ให้มี สั ญ ลัก ษณ์ ที่ มี ก ารความหมาย
(Significant Symbol) ที่มีรูปแบบการสื่ อสารที่จูงใจ
2. ความภักดีต่อตราสิ นค้ า (Brand Loyalty) เป็ นที่ส่ิ งแสดงถึงความยึดมัน่ ที่ผบู้ ริ โภคมีต่อตรา
สิ นค้า ซึ่ งความภักดี ต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของคุณค่าตราสิ นค้าเป็ นเครื่ อง
สะท้อนให้เห็ นถึ ง ศักยภาพทางการตลาดของสิ นค้านั้นและช่ วยปกป้ องจากการถูก คุ กคามโดยคู่แข่ง
(Aaker, 1991 อ้างถึงใน สุ ภาภัทร ชาญไชยดิลก, 2547)
3.ความไว้ วางใจเกีย่ วกับ ผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้าเมื่อเกิดความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า
นั้น และถ้าตราสิ นค้าใดที่สร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ผบู้ ริ โภคได้แล้ว ครั้งต่อไปเมื่อต้องการซื้ อสิ นค้าจะไม่
เสี ยเวลาในการค้นหาข้อมูลต่อไป
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
แคทลียา นุ ชตราวงศ์ (2555)ได้ทาํ วิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การแผนกตรวจ
สุ ขภาพ ของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1)
ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศ อายุ ระดับการศึ กษาอาชี พและสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บริ การทุกด้านของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ งไม่ (2) ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การใช้บริ การของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ ง ด้านในอนาคตท่านจะกลับ มาใช้บริ การตรวจสุ ขภาพของ
โรงพยาบาล ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ด้านจานวนครั้งที่ท่านเคยมาใช้บริ การตรวจ
สุ ขภาพตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบนั แตกต่างกัน (3) ทัศนคติต่อส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มี
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ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ ง ด้านท่านจะแนะนา
บุคคลอื่นที่รู้จกั มาใช้บริ การของโรงพยาบาล
สุ ภาพ ชุมทอง (2552) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่มของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
บํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่มในด้านการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ด้านเหตุผลในการเลือกซื้ อ
ด้านสถานที่จาํ หน่าย ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านแหล่งในการรับข้อมูลข่าวสาร ด้าน
ความถี่ในการซื้ อ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่มในด้านการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์
ด้านเหตุผลในการเลือกซื้ อ ด้านสถานที่จาํ หน่าย ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านแหล่งใน
การรับข้อมูลข่าวสาร ด้านความถี่ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต ที่ระดับความเชื่อมัน่
ศักดิ์ ดา ศิริภทั รโสภณ และ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การที่ได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า คนไข้ที่เข้ารับบริ การมีความเห็นต่อคุณภาพการบริ การที่ได้รับในด้านต่างๆ ในระดับดี มี
ความพึงพอใจและความภักดีต่อสถานบริ การทางการแพทย์ในระดับสู ง และจากการทดสอบสมมุติฐาน
ทางสถิติแสดงให้เห็ นถึ งระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การด้านต่างๆ มีผลต่อระดับความพึง
พอใจและความภักดีของผูเ้ ข้ารับบริ การ โดยเฉพาะคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนองที่รวดเร็ วจะส่ ง
ต่อระดับความพึงพอใจ ในขณะที่คุณภาพการบริ การด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ ด้านการสร้างความ
มัน่ ใจและด้านการเอาใจใส่ ดูแลของสถานบริ การทางแพทย์จะส่ งผลต่อระดับความภักดีของคนไข้ที่เข้า
มารับบริ การ
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่เคยใช้บริ การที่โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งในแผนกตรวจ
สุ ขภาพ ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการคานวณหาขนาดตัวอย่างที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95% ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่ยอมให้เกิดขึ้น 5% และค่าสัดส่ วนประชากร 0.1 ซึ่ งจากการ
คํานวณ ผูว้ จิ ยั จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การแผนกตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ งที่มีความเต็มใจ
และสามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได้ จนครบตามจํานวนที่กาหนดไว้
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้ างขึ้นเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริ การของแผนกตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน และวัดค่าความเชื่ อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลจํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด จํานวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็ น
3 ด้าน ได้แก่ ด้านด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการขายและการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามที่เกี่ ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อ
สิ นค้าและความไว้วางใจ จํานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการตัดสิ นใจการซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพ จํานวน 5 ข้อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ครบตามจานวนขนาดตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS (Statically Package for the Social Science) ซึ่ งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential statistics) ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test
.F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และสถิติการถกถอย
พหุ คูณ (Multiple regression) ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval
scale) เป็ นการวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 10 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคิร์ต
(Likert 10 scale )
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.3 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.5 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/
พนักงานธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ 68.6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
35.5 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 72.5 และสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 80
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นปั จ จัย การตลาดเชิ ง บู ร ณาการ โฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละ
กระบวนการขายมี ความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนพบว่าด้าน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นเรื่ อง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆ โทรทัศน์
วิทยุทาํ เกิ ดความดึ งดูดใจในการซื้ อมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ ยที่ 7.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
2.145 ด้านกระบวนการขายผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นเรื่ อง เจ้าหน้าที่สามารถเสนอชุดตรวจสุ ขภาพที่ตรง
ตามความต้องการมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 7.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.106 เท่ากับ ด้านส่ งเสริ ม
การขายพบว่ามี การส่ งเสริ มการขายโดยให้ส่วนลดราคาค่าเฉลี่ยที่ 7.91 มากที่สุด และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.842
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า
และความไว้ว างใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ชุ ด ตรวจสุ ข ภาพของโรงพยาบาลเอกชน
ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็ นเรื่ อง ภาพลักษณ์ สินค้า พบว่ามี ความชื่ อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรับมากที่สุดโดยมี
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ค่าเฉลี่ ยที่ 8.50 และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.421 ด้านความภักดี ต่อสิ นค้าผูใ้ ช้บริ การมี ความ
คิดเห็นอยากกลับมาซื้อชุดตรวจสุ ขภาพอีกในครั้งต่อไป โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 7.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.543 เท่ากับ ด้านความไว้วางใจ พบว่ามีความไว้วางใจในโรงพยาบาลค่าเฉลี่ยที่ 7.81 มากที่สุด และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.543
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา สถานะภาพที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน
ปัจจัยทาง
สถิติทใี่ ช้
ค่ า sig
ประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.125
อายุ

F-Test

0.635

อาชีพ

F-Test

(0.00*)

รายได้ต่อเดือน

F-Test

(0.00*)

ระดับการศึกษา

F-Test

(0.00*)

สถานภาพ

F-Test

0.825

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่≤0.05
ผลการวิเคาระห์ ปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า อาชีพ รายได้และการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
กระบวนการขาย ขาย ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความ
ไว้วางใจ มีความสําคัญสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
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ข้อมูล

Unsandardized Coefficients
Beta

t

Sig.

Std. Error
0.252

2.378

0.018

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

โฆษณา
ประชาสัมพันธ์

0.151

0.033

4.536

0.000*

0.562

1.78

กระบวนการขาย

0.103

0.031

2.751

0.006*

0.445

2.249

ส่ งเสริ มการตลาด
ภาพลักษณ์สินค้า

0.222

0.038

5.884

0.000*

0.435

2.298

-0.277

0.047

-6.824

0.000*

0.377

2.649

0.134

0.044

2.831

0.005*

0.275

3.631

0.619

0.056

11.978

0.000*

0.233

4.292

ความภักดีต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ

R = 0.869 R Square = 0.756 Std.error = 0.770 F = 202.572 Sig = 0.00*
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ กระบวนการขาย และส่ งเสริ ม
การตลาด ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจ มีความสําคัญ
สัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
จากผลการวิเคาระห์ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์และกระบวนการขาย
สามารถอธิ บายผลการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การได้ถึงร้อยละ 75.6 โดยด้านโฆษณา
ประชาสัม พันธ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัดสิ น ใจมากที่ สุ ด รองมาคื อการส่ ง เสริ ม การตลาดและด้า น
กระบวนการขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจน้อยที่สุด
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
จากผลการวิเคาระห์ปัจจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความ
ไว้วางใจสามารถอธิ บายผลการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การได้ถึงร้อยละ 75.6 โดยด้าน
ความไว้ว างใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจมากที่ สุ ด รองมาคื อ ด้า นความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และ
ภาพลักษณ์สินค้าที่ส่งผลด้านตรงข้าม
5. สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 59.3 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.5 มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงาน
ธนาคาร คิดเป็ นร้ อยละ 68.6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.5 มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 72.5 และสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 80 และจากการ
ตรวจสอบสมมุติฐานพบว่า
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สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อาชี พ รายได้และการศึกษา ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์กระบวนการขายและ
ส่ งเสริ มการตลาด มีความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อสิ นค้าและความ
ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสถานภาพโสด สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
จิ ต รา กรุ ณ าฤทธิ โ ยธิ น 2547: ความคิ ด เห็ น ของผู้ม ารั บ บริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ ตํ่า
กว่า 30 ปี อาชีพเป็ นพนักงาน บริ ษทั เอกชน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่า และมีรายได้ต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท
สมมติฐานที่ 1 พบว่า (1) ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน ผลการสอดคล้องกัน ธนนพภา สุ ว
ดิษฐ์ ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดของผูเ้ ลือกใช้
บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่าผูร้ ับบริ การผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล
ภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
(2) ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนารี รัตน์ บุญเวทย์ (2537) ที่
ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ทาให้ประชาชนมารับบริ การและไม่รับบริ การจากศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรี
อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจมารับบริ การและไม่รับบริ การจากศูนย์
แพทย์ชุมชนเมืองนครศรี อยุธยาแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั อาชีพของผูใ้ ช้บริ การ เนื่องจากค่าตอบแทนก็
จะแตกต่างกันไปตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
(3) ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้แตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน จะได้รับรายได้ที่สูง นิยมเลือกตรวจสุ ขภาพแบบครบ
วงจร ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสิ นี กิจจานุภาพ (2546) ที่ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนของผูป้ ่ วยในจังหวัดสุ รินทร์ ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ่ วยที่มีรายได้สูงมี จานวนครั้งที่ใช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสุ รินทร์ มากกว่าผูป้ ่ วยที่มีรายได้ต่า เนื่องจากผูท้ ี่มีรายได้สูงมีความสามารถ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)
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ในการชาระค่าบริ การตรวจสุ ขภาพได้มาก ประกอบกับความห่ วงใยในสุ ขภาพ ผูท้ ี่มีรายได้สูงจึงตรวจ
สุ ขภาพทุกโรคที่คิดว่าจะมีโอกาสเกิดและจะมาตรวจสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีจานวนครั้ง ในการมา
ตรวจที่มากกว่า ขณะที่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยจะมีขอ้ จากัดทางการเงิน จึงเลือกตรวจสุ ขภาพแค่ตามรายการที่จา
เป็ นและมีการกลับมาใช้บริ การตรวจสุ ขภาพที่นอ้ ยกว่า
(4) ผูใ้ ช้บริ การที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงเดือน วิรัญ�ู (2537) ที่
ได้ศึกษาเรื่ องการใช้บริ การโรงพยาบาลของรัฐบาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริ การของโรงพยาบาลแตกต่างกัน
เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจว่าการดูแลสุ ขภาพที่ถูกต้องจะช่วย
ป้ องกันการเกิดโรคได้ จึงนิ ยมเข้ารับบริ การการตรวจสุ ขภาพ ในขณะที่มีระดับการศึกษาน้อยไม่ค่อยให้
ความใส่ ใจในสุ ข ภาพ เพราะมี ค วามเข้า ใจว่า เมื่ อเจ็บ ป่ วยสามารถซื้ อยาจากร้ า นขายยาทัว่ ไปมา
รับประทานเองเพราะมีราคาถูกและไม่ตอ้ งการสิ้ นเปลืองกับค่าใช้จ่ายในการตรวจสุ ขภาพเพราะมองว่า
ไม่จาเป็ นและมีรายได้จาํ กัด
(5) ปั จจัย การตลาดเชิ ง บู ร ณาการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อชุ ด ตรวจสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลสอดคล้องกับสุ ภาพ ชุมทอง (2552) ที่ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ ง
สมองและความจําประเภทเครื่ องดื่มของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
การโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่ ม
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ ด้านแหล่งในการรับข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต
(6) ปั จจัยอื่ นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ สินค้า ความภัก ดี ต่อสิ นค้าและความไว้วางใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
สอดคล้องกับ ศักดิ์ดา ศิริภทั รโสภณ และ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การที่ได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ จากการ
ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การด้านต่างๆ มีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจและความภักดีของผูเ้ ข้ารับบริ การ โดยเฉพาะคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนอง
ที่รวดเร็ วจะส่ งต่อระดับความพึงพอใจ ในขณะที่คุณภาพการบริ การด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ ด้านการ
สร้างความมัน่ ใจและด้านการเอาใจใส่ ดูแลของสถานบริ การทางแพทย์จะส่ งผลต่อระดับความภักดีของ
คนไข้ที่เข้ามารับบริ การ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1.จากการตอบแบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี อาชี พ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ระดับการศึกษา
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)
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ปริ ญญาตรี และสถานภาพโสด ดังนั้น ทางโรงพยาบาลต้องให้ความสําคัญกับกลุ่มดังกล่าวเป็ นอย่างมาก
โดยการจัดการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการที่เข้าถึงกับประชากรกลุ่มนี้ จัดทําชุดตรวจสุ ขภาพที่เฉพาะ
กลุ่มเพื่อเพิ่มการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลได้มากขึ้น
2.โรงพยาบาลต้อ งให้ ค วามสํ า คัญ และพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง บู ร ณาการให้ม ากขึ้ น ที่
ประกอบด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุดตรวจสุ ขภาพในสื่ อต่างๆ มีเจ้าหน้าที่มีคุณภาพสามารถเสนอ
ชุดตรวจสุ ขภาพที่ตรงตามความต้องการและมีการส่ งเสริ มการขายโดยให้ส่วนลดราคา เพราะสามารถ
เข้าถึงผูใ้ ช้บริ การได้ดีที่สุด ทําผูใ้ ช้บริ การได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดเกิดการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ขึ้น
ซึ่ งเป็ นการช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กบั โรงพยาบาลได้เป็ นอย่างดี
3.โรงพยาบาลต้องให้ความสําคัญด้านภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจมี
โดยต้องทํา ให้โรงพยาบาลเป็ นที่ รู้จกั สร้ า งความมัน่ ใจและทํา ให้ผูร้ ั บ บริ ก ารเกิ ดความไว้วางใจใน
โรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลควรจะมุ่ ง มั่น พัฒ นาคุ ณ ภาพของโรงพยาบาลให้ผ่า นการรั บ รอง
มาตราฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล คือ HA และ JCI มีดาํ เนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการรักษาภาพลักษณ์ของทางโรงพยาบาล เช่น จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสุ ขภาพ ตั้ง
มูลนิ ธิ บริ จาคสิ่ งของ และควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในเรื่ องของการบริ หารความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า (CRM) รวมถึงการออกบูทในงานด้านสุ ขภาพต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีศกั ยภาพที่พร้อม
ต้อนรับผูท้ ี่จะเข้ามารับการบริ การทางการเพทย์เพราะเมื่อลูกค้าเกิ ดความเชื่อถือไว้วางใจก็จะเกิดความ
จงรักภักดีในโรงพยาบาลและไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริ การที่โรงพยาบาลแห่งอื่นอีกต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่ อไป
1.ในการศึ กษาครั้ ง นี้ เป็ นเพี ยงการศึ กษาในส่ วนของโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลเท่านั้น ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อเป็ นการวัดผลที่ดียงิ่ ขึ้น
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ ต่อการซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มหความสัมพันธ์
อื่นๆ ต่อไป
3. ควรศึกษาปัจจัยภายนอกอื่นๆ สภาวะการแข่งขันของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน กลยุทธ์
ทางการตลาดต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้เกิดความสามารทางการแข่งขันได้
บรรณานุกรม
แคทลี ย า นุ ช ตราวงษ์. "ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บริ การของแผนกตรวจสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ง." สารนิพนธ์บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ, 2555.
จิตรา กรุ ณาฤทธิ โยธิ น. "ความคิ ดเห็นของผู้มารั บบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
และจั ง หวัดนนทบุ รี." วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต (สัง คมวิท ยาประยุก ต์),
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2547.
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

907
ดวงเดื อ น วิ รั ญ �ู . "การศึ ก ษาการใช้ บริ การโรงพยาบาลของรั ฐบาลของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร." บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2531.
ธนนพภา สุ วดิษฐ์. "ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและสิ่ งแวดล้ อมทางการตลาดของผู้เลือกใช้ บริ การ
โรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจั ง หวั ด ชลบุ รี ." วิ ท ยานิ พ นธ์ บ ริ หารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2554.
ธเนศ ยุ ค ัน ตวนิ ช ชัย . "การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ IMC (Integrated Marketing
Communications)." วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย.
30 (เมษายน - มิถุนายน 2553) : 99-115.
สุ ภาพ ชุมทอง. "ปั จจัยด้ านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่ อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ เสริ ม
อาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่ มของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร." ปริ ญญา
นิพนธ์บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2552.
เสรี วงษ์มณฑา. การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธีระฟิ ล์ม และไซเท็กซ์,
2542.
ศักดิ์ ดา ศิริภทั รโสภณ และ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์. "ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณภาพการบริ การที่
ได้ รั บกั บ ความพึ ง พอใจและความภั ก ดี ข องคนไข้ . " วิ ท ยาลัย บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาการจัด การ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
Belch, ge, Belch, ma. Introduction to Advertising and Promotion: An Integrated Marketing
Communications Perspective (3rd ed.). Cl cap, IL: Irwin, 1995.
Duncan, T.R., and Moriarty, S. Driving Brand Value: Using Integrated Marketing to Manage
Profitable Stakeholder Relationships. New York : McGraw-Hill, 1997.
Kim, I., Han, P., and Schultz, D.E. "Understanding the Diffusion of Integrated Marketing
Communications." Journal of Advertising Research. 44 (2004) : 33-45.
Kotler Philip; & Gary Arrmstrong. Principles of Marketing (9th ed.). New Jersey : Prentice-Hall, 2001.
Kotler Philip. Marketing Management (11th ed.). New Jersey : Prentice – Hall, 2003.
Schiffman; & Kanuk. Consumer Behavior. London : Prentice-Hall International, 1994.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. Consumer behavior (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ. : Prentice-Hall,
1994.
Schultz and Kitchen. "Integrated Marketing Communications in U.S. Advertising Agencies: An
Exploratory Study." JOUMRL Of AllUERTlSlIIG RESEARCH . University, Evanston,
Illinois, U.S., 1997.
Zinkhan, G.M., and Watson, R.T. "Advertising Trends: Innovation andthe Process or Creative
Destruction." Journal of Business Ressarch. 37 (1996) : 163-171.
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

908
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทมี่ ีต่อจีนระหว่างนักศึกษา
ทีไ่ ม่ ได้ เรียนและเรียนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทย
(A Comparative Study of Attitudes towards China of Non-Students and
Students in the Confucius Institutes in Thailand)
พัชรี มากระจันทร์ 1 รศ.นฤมิตร สอดศุข 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1-4
สาขาวิชาภาษาจีน ปี การศึกษา 2556 จํานวน 186 คน ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ ง ที่
เปิ ดสถาบันขงจื่ อโดยแบ่ง ออกเป็ นจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย เกษตร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สุ พรรณบุรี ด้วยการตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การแจกแจงความถี่
คํานวณค่าร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นในภาพรวมทุกด้านพบว่านักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยน
และเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทยไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อแยกตามรายด้านจะพบว่า ทัศนคติดา้ นศาสนา ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่ อในประเทศไทย มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ที่ต้ งั ไว้
คําสํ าคัญ : ทัศนคติ สถาบันขงจื่อ
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจ
โลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study and compare the perspective
towards China between students and non-students of Confucius Institutes in
Thailand. The study group in this research are the Bachelor degree student
that currently enrolled of 4 universities that has Confucius institutes which
are Chulalongkorn University, Kasetsart University, Bansomdejchchaopraya
Rajabhat University and Suan Dusit Rajabhat University to a total of 186 people.
The research method are questionnaire then analyzed.
The result shown that there is no difference in perspective between
students and non-students towards China, at a statistical significantly digits of
0.05 However, there some difference in the opinion in regards to religion ,believe
,and culture between students and non-students at a statistical Significantly digits
level of 0.05, which matches with the proposed hypothesis.
KEY WORDS: Attitudes , Confucius Institutes
บทนํา

จากนโยบายเปิ ดประเทศของจีนทําให้รัฐบาลจีนมุ่งมัน่ พัฒนาการศึกษาของ
ประเทศอย่างจริ งจังพิจารณาได้จากนโยบายปฏิ รูปการศึกษา ที่ขยายการศึกษาภาค
บังคับจาก 9ปี เป็ น 12 ปี การออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุน้ ให้ภาคเอกชนเพิ่มการ
ลงทุ นประกอบธุ รกิ จจัดตั้งสถานศึกษาการจัดสรรงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อ
สร้ า งโรงเรี ย นให้ก ระจายทัว่ ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ และการสนับ สนุ น การเปิ ด
หลักสู ตรการเรี ยนใหม่ๆ นอกจากการพัฒนาการศึกษาในประเทศแล้ว รัฐบาลจีนมี
นโยบายส่ งเสริ มทุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนในประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลกทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการที่จีนเข้าเป็ นสมาชิกองค์การการค้าโลก ซึ่ งทํา
ให้จีนมีบทบาทเป็ นที่ยอมรับในเวทีโลกเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0

0
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ปี พ.ศ.2515 รัฐบาลได้อนุญาตให้สอนภาษาจีนได้เพียงแค่ระดับประถมศึกษา
เท่านั้น ไม่มีโรงเรี ยนใดในประเทศไทยที่สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา และปี พ.ศ.
2535 รัฐบาลได้ประกาศให้ภาษาจีนมีสถานะเทียบเท่าภาษาต่างประเทศอื่นๆ และ
อนุ ญาตให้สอนได้ทุก ระดับชั้น ในส่ วนของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ งเปิ ดสอน
ภาษาจีนทั้งที่เป็ นวิชาเลือกในเบื้องต้น และเป็ นวิชาเอกในระยะเวลาต่อมา
ปี พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิ การของไทยและกระทรวงวัฒนธรรมของจีน
ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกความเข้าใจด้านความร่ วมมือและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย-จีน” และในพ.ศ. 2544 รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามใน “ข้อตกลง
เรื่ องความร่ วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลจีน-ไทย” ข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้จะ
เป็ นแรงผลักดันให้การแลกเปลี่ ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศพัฒนายิ่งขึ้น
( ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จํากัด,2546.Online)
ประเทศจีนได้มีบทบาทบนเวทีโลกในศตวรรษที่ 21 จึงได้เห็นปรากฏการณ์
ต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวข้องกับประเทศจีนอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นทางด้านสังคม
หรื อด้านเศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีนได้ถูกจัดอยูใ่ นบทบาทที่สําคัญในการนํา
ความเป็ นจีนไปสู่ ทวั่ ทุกมุมโลก สําหรับประเทศไทยนั้น การเรี ยนการสอนภาษาจีน
ได้เ กิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ ยุค สมัย อยุธ ยา โดยในระยะเริ่ ม ต้น การเรี ย นการสอนภาษาจี น มี
เป้ าหมายเพื่อถ่ ายทอดวัฒนธรรมและภาษาจี นให้ลู กหลานชาวจี นโพ้นทะเล มิ ใ ห้
หลงลื ม รากเหง้า ของตนเอง(สํา นัก ยุท ธศาสตร์ อุดมศึ ก ษาต่า งประเทศ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2546:3)
สถาบันขงจื่อ ในฐานะองค์กรทางการศึกษา ที่เกิดจากความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร เป็ นหน่วยงานที่มุ่งเน้น
ในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีน โดยให้การบริ การพร้อมอํานวยทรัพยากร
ด้านการเรี ยนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่ทวั่ โลก เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมอัน
หลากหลายร่ วมกันและสร้างสรรค์โลกแห่งสันติสุขและสมานฉันท์ สถาบันขงจื่อจึง
กลายเป็ นกระเช้าดอกไม้แห่งมิตรภาพระหว่างจีนกับไทย ซึ่ งเป็ นเวทีในการเผยแพร่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็ นช่องทางใหม่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทย
13
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ในพ.ศ. 2549 ภายใต้ก ารสนับ สนุ น ของพระบรมวงศานุ ว งศ์ กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารไทยได้ร่ วมลงนามในข้อ ตกลงความร่ วมมื อ พัฒนาการเรี ย นการสอน
ภาษาจี น กับ สํา นัก งานฮั่นปั้ นแห่ ง ประเทศจี น ปั จจุ บ นั ได้ส ถาปนาขงจื้ อ 12 แห่ ง
ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ ดังนี้ ( 5 ปี สถาบัน
(ห้องเรี ยน) ขงจื่อประเทศไทย,2556:5 )
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุ พรรณบุรี
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. เทศบาลเมืองเบตง
11. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
12. มหาวิทยาลัยบูรพา
จากความสํ า คัญ ข้า งต้น ผูว้ ิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ทัศ นคติ ข อง
นักศึกษาที่มีต่อจีนระหว่างนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศ
ไทยเพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่หน่วยงานหรื อสถาบัน ในการพัฒนาและขยายความร่ วมมือ
ด้านการจัดการศึกษาภาษาจีนและการเผยแพร่ วฒั นธรรมของจีนต่อประเทศไทย
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบทัศนคติ ที่มีต่อจีนระหว่างนักศึ กษาที่ ไม่ได้เรี ยน
และเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติต่อจีนที่
แตกต่างกัน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
..................................................................
1. ด้านความสัมพันธ์
2. ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ด้านการปกครอง
4. ด้านเศรษฐกิจ
5. ด้านศาสนา ความเชื่ อและวัฒนธรรม
6. ด้านการศึกษา

ตัวแปรตาม
................................................................
คะแนนทัศนคติของนักศึกษา

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
เป็ นข้อมูลให้แก่หน่วยงานหรื อสถาบัน ในการพัฒนาและขยายความร่ วมมือ
ด้านการจัด การศึกษาภาษาจีนและการเผยแพร่ วฒั นธรรมของจีนต่อประเทศไทย
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แนวคิด
1 ความหมาย
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิ ตยสถาน,2546:
393) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกส่ วนตัวที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
ต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อบุคคลใดบุ คคลหนึ่ ง ทัศนคติเป็ นคําสมาสระหว่างคําว่า
“ทัศนะ” ซึ่ งแปลว่า ความเห็น กับ “คติ” ซึ่ งแปลว่า แบบอย่างหรื อลักษณะ เมื่อ
รวมกันจึงแปลว่าลักษณะความเห็ น ทัศนะคติเป็ นความรู้ สึกเชิ งประมาณค่าสิ่ งหนึ่ ง
สิ่ งใดของบุคคล เป็ นความรู ้ สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบตั ิที่มีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมเข้าหาหรื อหลีกเลี่ยงสิ่ งนั้นๆ
สุ วชั รี ย ์ เดชาธรอมร (2544 : 13-18) ทัศนคติหรื อเจตคติคือความเชื่อที่คงทน
ที่มนุ ษย์เรี ยนรู ้ มาเกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่างมันเป็ นการรวมตัวของความเชื่ อที่ต้ งั เป็ น
ระบบคงทนซึ่ งก่ อให้เห็ นว่าทัศ นคติ น้ นั เป็ นสิ่ งที่รวมตัวกันจากความเชื่ อเป็ นกลุ่ ม
จนกระทัง่ มีความมัน่ คงและเป็ นระบบในขณะที่ (Allport 1960) นักจิตวิทยาได้ให้
ความหมายของทัศนคติวา่ เป็ นสภาวะความพร้อมของจิตใจซึ่ งเกิดจากประสบการณ์
สภาวะความพร้อมนี้ เป็ นแรงที่กาํ หนดทิศทางของปฏิ กิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคล
สิ่ งของและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทัศนคติจึงก่อรู ปได้ดงั นี้
1. เกิดจากการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมขนบธรรมเนียมในสังคม
2. การสร้างความรู ้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง
3. ประสบการณ์ที่ได้รับจากเดิมมีท้งั บวกและลบจะส่ งผลถึงทัศนคติต่อสิ่ ง
ใหม่ที่คล้ายคลึงกัน
4. การเลียนแบบบุคคลที่ตนเองให้ความสําคัญและรับเอาทัศนคติน้ นั มาเป็ น
ของตนเอง
2. ลักษณะทีส่ ํ าคัญของทัศนคติ
Scott (1975: 265) ได้กล่าวถึงลักษณะที่สาํ คัญของทัศนคติไว้ดงั นี้
1. ทัศนคติ เป็ นสิ่ งที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ หรื อเกิดจากการสะสมประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาแต่กาํ เนิด
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2. ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทัศนคติเกิด
จากการประเมิ นความคิดหรื อความเชื่ อที่บุ คคลมีอยู่เกี่ ยวกับสิ่ ง ของบุ คคลอื่ นหรื อ
เหตุการณ์ซ่ ึ งจะเป็ นสื่ อกลางทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองคุณลักษณะของทัศนคติใน
ด้านการประเมินนี้ (Fishbein and Ajzen, 1975) เน้นว่าเป็ นคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดที่
ทําให้ทศั นคติแตกต่างกันอย่างแท้จริ งจากแรงผลักดันภายในอื่นๆเช่ นนิ สัยแรงขับ
หรื อแรงจูงใจ
3. ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ม (Quality and Intensity) โดยคุณภาพและ
ความเข้มของทัศนคติจะเป็ นสิ่ งที่บอกถึงความแตกต่างของทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อสิ่ ง
ต่างๆคุณภาพของทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ได้จากการประเมินเมื่อบุคคลประเมินทัศนคติที่มี
ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ก็ อ าจมี ท ัศ นคติ ท างบวก (ความรู้ สึ ก ชอบ) หรื อ ทัศ นคติ ท างลบ
(ความรู ้สึกไม่ชอบ) ต่อสิ่ งนั้น
4. ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (Permanence) เนื่ องจากทัศนคติเกิด
จากการสะสมประสบการณ์และผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้มามาก
5. ทัศนคติตอ้ งมีที่หมาย (Attitude Object) โดยมีที่หมายต่อสิ่ งต่างๆเช่นคน
วัตถุสิ่งของสถานที่หรื อเหตุการณ์เป็ นต้น
6. ทัศนคติมีลกั ษณะความสัมพันธ์โดยทัศนคติจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับวัตถุสิ่งของบุคคลอื่นหรื อสถานการณ์
3. องค์ ประกอบของทัศนคติ (Components of attitudes)
Johns ( 1996 : 131-133) ทัศนคติมีองค์ประกอบที่สาํ คัญอยู่ 3 ประการได้แก่
1. องค์ประกอบด้านที่เกี่ ยวกับอารมณ์และความรู้สึก (Affect) ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่งของทัศนคติที่เชื่อว่าเป็ นผลของการเรี ยนรู้ที่ได้จากพ่อแม่ครู อาจารย์และเพื่อนวัย
เดียวกันเป็ นเจตคติที่เกี่ยวกับความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งต่างๆการชอบหรื อไม่ชอบต่อบุคคล
สิ่ งของหรื อเหตุ การณ์ เช่ นการรู ้ สึกพอใจหรื อไม่พอใจต่อนายการชอบหรื อไม่ชอบ
ดนตรี งานศิลปะอาหารบางชนิดเป็ นต้นดังนั้นองค์ประกอบนี้ จึงเป็ นสภาพทางอารมณ์
ควบคู่ไปกับการประเมิน (Evaluation) ของแต่ละบุคคล
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2. องค์ประกอบด้านที่เกี่ยวกับความนึกคิด (Cognition) เป็ นอีกส่ วนหนึ่งของ
ทัศ นคติ ที่ เป็ นด้านความรู้ ก ารรั บรู้ ความเห็ นและความเชื่ อของบุ คคลซึ่ งมี ที่ม าจาก
กระบวนการทางความคิดที่ใช้เหตุผลเชิ งตรรกะเป็ นหลักจึงเป็ นทัศนคติที่ผ่านการ
ประเมิ น ของบุ ค คลนั้ น แล้ ว เช่ น ความเชื่ อ ว่ า คนหรื อ สิ่ ง ของนั้น ดี ห รื อไม่ ดี ห รื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีความคิดหรื อความเชื่ อว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนมีความเป็ นผูใ้ หญ่
พอสามารถที่จะปกครองตนเองได้ดงั นั้นเขาจึงให้ความเป็ นอิสระในการทํางานแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการวินิจฉัยสั่งการเป็ นต้น
3. องค์ประกอบด้านที่เกี่ ยวกับพฤติกรรม (Behavior) เป็ นทัศนคติอีกส่ วน
หนึ่ งของบุ ค คลที่ ต้ ัง ใจที่ จ ะกระทํา ต่ อ คนอื่ น หรื อ วัต ถุ สิ่ ง ของด้ว ยวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง
โดยเฉพาะเช่ นการแสดงความเป็ นมิตรให้ความอบอุ่นหรื อก้าวร้าวเป็ นปฏิปักษ์หรื อ
เอื้ อ อาทรเป็ นต้น โดยแนวโน้ ม ของพฤติ ก รรมเป็ นผลมาจากความคิ ด ความเชื่ อ
ความรู้สึกของบุ คคลที่มีต่อสิ่ งเร้ านั้นตัวอย่างเช่ นถ้ามีบุคคลมีทศั นคติที่ดีต่อระบอบ
ประชาธิ ป ไตยหรื อ มี ค วามคิ ด ความเชื่ อ ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ ระบอบประชาธิ ป ไตย
แนวโน้มพฤติ กรรมผูน้ ้ ันก็จะรั บฟั งเคารพต่อสิ ทธิ ผูอ้ ื่นชอบการเข้ามีส่วนร่ วมหรื อ
แสวงหาความร่ ว มมื อ ในทางตรงกัน ข้า มผู้ที่ มี เ จตคติ ไ ม่ ดี ใ นเรื่ องนี้ ก็ จ ะแสดง
พฤติกรรมต่อต้านถอยหนีหรื อหลีกเลี่ยงต่อเหตุการณ์เหล่านั้น
4. การสร้ างทัศนคติและค่ านิยม
ทัศนคติ ของมนุ ษย์น้ ันได้มาจากกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่ งเรี ยกว่า
สังคมประกิต (Socialization) กระบวนการสังคมประกิตหรื อกระบวนการอบรมสั่ง
สอนนั้น มี เ จตนารมณ์ ที่ สํ า คัญ คื อ สอนให้ ม นุ ษ ย์รั บ ทัศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มที่ ถู ก ต้อ ง
เหมาะสมกับสังคมและเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับคนเรานั้นสามารถรับทัศนคติไว้ 3 วิธี
คือวิธีที่ 1 เรารับโดยการติดต่อโดยตรงวิธีที่สองเราสามารถรับทัศนคติมาโดยการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้ทศั นคติน้ นั ๆและวิธีสุดท้ายคือการรับทัศนคติและค่านิยมที่ลึกซึ้ ง
โดยกระบวนการสั ง คมประกิ ตในครอบครั วเมื่ อโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเราก็อาจจะรั บ
ทัศนคติจากกลุ่มคนที่เรานิยมชมชอบ (Reference group)
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5. ทฤษฎีการวัดทัศนคติ (Theories of Attitude Measurement)
Likert (1932 : 1-55) ได้กาํ หนด scale ในการรวบรวมประเด็นต่างๆที่แสดง
ว่ามีท่าทีทางบวกหรื อทางลบต่อแต่ละเรื่ องหรื อต่อของแต่ละสิ่ งผูท้ ี่ถูกศึกษาจะบอกว่า
เห็นด้วยกับหัวข้อแต่ละหัวข้อการให้คะแนนก็ให้โดยการรวมคะแนนทั้งหมดของการ
เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งข้อความที่บรรจุลงในมาตรวัดประกอบด้วยข้อความ
ที่แสดงความรู ้ สึกต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดทั้งในทางที่ดี (ทางบวก) และในทางที่ไม่ดี (ทาง
ลบ) และมีจาํ นวนพอๆกันข้อความเหล่านี้อาจมีประมาณ 18-20 ข้อความการกําหนด
นํ้าหนักคะแนนโดยการตอบแต่ละตัวเลื อกกระทําภายหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูล
มาแล้วโดยกําหนดตามวิธี Arbitrary weighting method ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด
การสร้างมาตรวัดทัศนคติตามวิธีของ Likert มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาทัศนคติของใครที่มีต่อสิ่ งใด
2. ให้ความหมายของทัศนคติต่อสิ่ งที่จะศึกษานั้นให้แจ่มชัดเพื่อให้ทราบว่า
สิ่ งที่เป็ น Psychological object นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะใดบ้าง
3. สร้ า งข้อ ความให้ ค รอบคลุ ม ลัก ษณะที่ สํ า คัญ ๆของสิ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาให้
ครบถ้วนทุกแง่มุมและต้องมีขอ้ ความที่เป็ นไปในทางบวกและทางลบมากพอต่อการ
วิเคราะห์
4. ตรวจข้อความที่สร้างขึ้นซึ่ งทําได้โดยผูท้ ี่สร้างข้อความเองและนําไปให้ผมู ้ ี
ความรู้เรื่ องนั้นๆตรวจสอบโดยพิจารณาในเรื่ องของความครบถ้วนของคุ ณลักษณะ
ของสิ่ งที่ศึกษาและความเหมาะสมของภาษา
5. ทําการทดลองขั้นต้นก่อนนําไปใช้จริ งโดยการนําข้อความที่ได้ตรวจแล้ว
ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อความและ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านอื่นๆ
6. กําหนดการให้คะแนนการตอบแต่ละตัวเลือกโดยทัว่ ไปนิ ยมใช้คือกําหนด
คะแนนเป็ น 5 4 3 2 1 สําหรับข้อความทางบวกและ 1 2 3 4 5 สําหรับข้อความทางลบ
ซึ่ งการกําหนดแบบนี้เรี ยกว่า Arbitrary weighting method
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาคุณภาพ(Descriptive Research)
ประเภทการสํารวจ (Survey Method) โดยศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนคติที่มีต่อจีนระหว่าง
นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และทํา การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ประชากรที่ใช้ในการวัย
- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
- เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่1-4 สาขาวิชา
ภาษาจีนชั้นปี ที่ 1-4 ปี การศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ งที่เปิ ดสถาบันขงจื่อ
จํา นวน 360 คนโดยแบ่ง ออกเป็ น จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย จํา นวน 100 คน
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จํา นวน 100 คน มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา จํานวน 80 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุ พรรณบุรี จํานวน 80
คน
- กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตัวอย่า งใช้ใ นการวิจ ัย คื อ คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 1 -4
สาขาวิชาภาษาจีน ปี การศึกษา 2556จํานวน 186 คน ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ งที่เปิ ด
สถาบันขงจื่อโดยแบ่งออกเป็ นจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา และมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ สวนดุ สิ ต
สุ พรรณบุรีกาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม ตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (อ้างใน
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พรรณี ลีกิจวัฒนะ.2552 : 72)ที่ระดับความคลาดเคลื่อน +/- 5% Morgan โดยใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่ งคิดตามสัดส่ วน ดังนี้
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จํานวนประชากร 100 คน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 54คน
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํานวนประชากร 100 คน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 54คน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จํานวนประชากร 80 คน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 43คน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุ พรรณบุรี
จํานวนประชากร 70 คน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 35คน
- เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ได้แก่
3.3.1 แบบสอบถาม เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล โดยมี
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
3.3.1.1 ศึกษาตํารา เอกสาร หนังสื อ ซึ่ งจะได้แนวคิดและทฤษฎี และ
บางส่ วนได้ดดั แปลงจากแนวคิดงานวิจยั ที่ใกล้เคีย งของผูท้ ี่ท าํ วิจยั มาแล้ว เพื่อให้
ได้มาซึ่ งข้อมูลที่จะทําการวิจยั ครอบคลุมมากที่สุด
3.3.1.2 สร้ า งแบบสอบถามฉบับร่ าง ให้ครอบคลุ มวัตถุ ประสงค์ที่
ศึกษา ซึ่ งแบบสอบถามจะมีลกั ษณะทั้งปลายปิ ดและปลายเปิ ด โดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากร
ได้แก่ เพศ ชั้นปี ที่ศึกษา และข้อคําถามที่ถามถึงการศึกษากับสถาบันขงจื่อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรื อความรู้สึก ลักษณะ
คําถามแสดงถึ งทัศนคติต่อจีนโดยแบ่งออกเป็ นด้านต่า งๆ คือ ด้า นความสัมพันธ์
ด้า นวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้า นการปกครอง ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นศาสนา
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ความเชื่อและวัฒนธรรม และด้านการศึกษา จํานวน 20 ข้อ ใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ Likert ดังนี้
ส่ วนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ด ลักษณะของข้อคําถามเป็ น
การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
3.3.1.3 นํา ร่ า งแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่อพิจารณา
ข้อความและความเหมาะสมของเนื้อหา
3.3.1.4 นําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข
3.3.1.5 นําแบบสอบถามที่ได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาความเหมาะสม
3.3.1.6 นําข้อมูลที่ได้ปรับปรุ งพร้อมเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้ง
3.3.1.7 นํา แบบสอบถามไปทดลองใช้ วิเ คราะห์ ค วามเชื่ อ ถื อ ได้
( Reliability) ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย ก า ร ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ า ข อ ง
Cronbach(alpha coefficient: )โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่ อถือได้เท่ากับ
0.94 ซึ่งมีสูตรดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2552: 110)
=

เมื่อ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเชื่อถือได้
จํานวนข้อในแบบสอบถามทั้งหมด
ผลรวม
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

3.3.1.8 นําแบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้รับกลับคืนมา 186
ฉบับ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามและ
แบบทดสอบเพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลในลําดับต่อไป
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- การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 ทําหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่ วมมือ
ในการเก็บข้อมูล
3.4.2 ติ ด ต่ อ กับ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยาและมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุ สิ ต
สุ พรรณบุ รี ขอนั ด เข้ า พบเพื่ อ ชี้ แจงวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละรายลเอี ย ดในการตอบ
แบบสอบถามพร้อมทั้งนัดวัน เวลาในการเก็บข้อมูล
3.4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้
3.4.4 ผู ้วิ จ ัย รวบรวมแบบสอบถามคื น ทั้ง หมด 186 ฉบับ แล้ว นํา ไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 186 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น ส่ วนใหญ่
เป็ น เพศหญิง จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.41 และเพศชาย จํานวน 29 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.59 โดยเป็ นนักศึกษาชั้นปี 1 จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.09
นักศึกษาชั้นปี 2 จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.81 นักศึกษาชั้นปี 3 จํานวน 31
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.70 และนักศึกษาชั้นปี 4 จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.40
ตามลําดับ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ไม่เคยเรี ยนกับสถาบันขงจื่อ จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 51.61 และเคยเรี ยนกับสถาบันขงจื่อ จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ทัศนคติที่มีต่ อจีนของนักศึ กษาที่ไม่ ได้ เรี ยนและเรี ยนใน
สถาบันขงจือ้ ในประเทศไทย
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2.1 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่อจีนในด้านความสัมพันธ์ คือ จีนเป็ นประเทศที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกบั ประเทศไทยมี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่คือ 3.96 และ 4.05ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่อจีนในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คือ จีนเป็ นประเทศที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
อยูเ่ สมอมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่คือ 3.80 และ 3.79 ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.3 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับ สถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่อจีนในด้านการปกครอง คือ การปกครองของจีน รัฐบาลไม่สนับสนุนให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นได้มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่คือ 3.97 และ 4.01 ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.4 นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้เ รี ย น และเรี ย นกับ สถาบัน ขงจื่ อ ในประเทศไทยมี
ทัศนคติต่อจีนในด้านเศรษฐกิ จ คือ สิ นค้าจากจีนเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่คือ 3.57 และ 3.57 ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.5 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่อจีนในด้านศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม คือ ความเชื่อทางศาสนา การบูชาบรรพ
บุรุษ ของเสริ มมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมีอิทธิ พลต่อสังคมไทยมีค่าเฉลี่ ยสู ง
ที่สุดทั้งคู่คือ 3.81 และ 3.95 ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.6 นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทยมีทศั นคติ
ต่ อ จี น ในด้า นการศึ ก ษา คื อ ความรู ้ ความสามารถที่ ไ ด้รั บ จากการเรี ย นสามารถ
นําไปใช้เพื่ อการประกอบอาชี พได้หลากหลายมีค่า เฉลี่ ยสู งที่ สุดทั้ง คู่คือ 3.86 และ
3.98ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
2.7 ทัศนคติที่มีต่อจีนของนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อใน
ประเทศไทย ในภาพรวมทุ ก ด้า น คื อ ด้า นความสัม พันธ์ ด้า นวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้านการปกครองด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา ความเชื่ อและวัฒนธรรม
ด้านการศึกษามีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดทั้งคู่คือ 3.96 และ 4.05 และเมื่อพิจารณาภาพรวมใน
ทัศนคติทุกด้าน พบว่า นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และนักศึกษาที่
เรี ยนกับสถาบันขงจื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
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ตารางวิเคราะห์แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแสดงการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของทัศนคติที่มีต่อจีนของนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อใน
ประเทศไทย
แยกตามกลุ่มผู้ตอบ
ทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ีต่อจีน
ไม่ได้เรียน เรียน
t
p อันดับที่
S.D
S.D
ด้ านความสั มพันธ์
1.จีนเป็ นประเทศที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกบั ประเทศ
4.07 0.72 4.17 0.68 -0.469 0.656
3
ไทย
2.จีนเป็ นประเทศคู่แข่งด้านต่างๆกับประเทศไทย 3.89 0.86 3.98 0.78 -0.627 0.552
10
3.จีนเป็ นประเทศที่ให้ความร่ วมมือในด้านต่างๆ
3.93 0.74 4.02 0.78 -1.373 0.184
8
กับประเทศไทย
ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. จีนเป็ นประเทศที่มีความเจริ ญก้าวหน้าทาง
3.78 0.82 3.81 0.84 -0.347 0.747
13
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5.จีนเป็ นประเทศที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยูเ่ สมอ 3.83 0.92 3.78 0.93 0.637 0.537
ด้ านการปกครอง
6. การปกครองของจีน รัฐบาลไม่สนับสนุนให้

11

3.98 0.94 4.05 0.93 -0.374 0.747

6

3.96 0.87 3.98 0.85 -1.031 0.319

7

ด้ านเศรษฐกิจ
8. ชื่อชอบสิ นค้าที่นาํ เข้าจากประเทศจีน

3.46 0.90 3.34 0.93 -0.731 0.476

19

9. สิ นค้าจากจีนเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

3.68 0.83 3.81 0.90 -1.317 0.196

16

ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้
7. จีนมีการปกครองประชากรที่เป็ นระบบ
ระเบียบ
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ทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ีต่อจีน
ด้ านศาสนา ความเชื่ อและวัฒนธรรม
10. วรรณกรรมของจีนส่ งผลในแง่บวกแก่

ไม่ ได้ เรียน
S.D

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ
เรียน
t
p
S.D

อันดับที่

3.53 0.91 3.72 0.98 -2.132 0.035*

17

3.07 1.20 3.30 1.181 -2.335 0.027*

20

3.53 0.89 3.70 0.93 -2.018 0.048*

18

3.78 0.81 4.06 0.78 -3.687 0.000*

12

ของเสริ มมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมี 4.70 0.38 4.49 0.70 -0.328 0.748
อิทธิ พลต่อสังคมไทย

1

สังคมไทย
11. การแต่งกายของจีนมีอิทธิ พลต่อการ
แต่งกายของคนไทย
12. วัฒนธรรมด้านการกิน และการชงชามี
อิทธิ พลต่อสังคมไทย
13. บทกวี การเขียนตัวอักษรด้วยพูก่ นั จีน
ภาษาถิ่นที่หลากหลายมีคุณค่า น่าเรี ยนรู ้
14. ความเชื่อทางศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ

15. ประวัติศาสตร์ ของจีนเป็ นสิ่ งที่น่าชื่นชม
น่าศึกษา
ด้ านการศึกษา
16. ภาษาจีนช่วยเพิ่มโอกาสก้าวหน้า
ทางหน้าที่การงานและการทําธุ รกิจ
17. ภาษาจีนจะทําให้มีโอกาสประกอบ
อาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องใน
สังคม

4.27 0.75 4.47 0.68 -2.987 0.003*

2

3.75 0.91 3.70 0.93 0.630 0.537

14

3.71 0.80 3.87 0.84 -1.557 0.127

15
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ทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ีต่อจีน

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ
ไม่ ได้ เรียน เรียน
t
p อันดับที่
S.D
S.D

18. ความรู ้ ความสามารถที่ได้รับจากการ
เรี ยนสามารถนําไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพ 4.00 0.75 4.13 0.73 -1.861 0.063
ได้หลากหลาย
19. ความรู ้ ความสามารถที่ได้รับจากการ
เรี ยนภาษาจีน สามารถนําไปใช้ใน
3.98 0.81 4.07 0.78 -1.380 0.171
ชีวติ ประจําวันได้
20. มีความคิดที่จะศึกษาระดับปริ ญญาโทใน
3.89 0.80 4.13 0.81 -2.923 0.004*
สาขาเดิม
จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักศึ กษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยนกับสถาบันขงจื่ อใน
ประเทศไทย มีทศั นคติต่อจีนในด้านศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม คือความเชื่ อ
ทางศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ ของเสริ มมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมีอิทธิ พลต่อ
สังคมไทย เป็ นอันดับที่1 มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดทั้งคู่ คือ 4.49 และ 4.70 อันดับที่ 2 คือ
ประวัติศาสตร์ ของจีนเป็ นสิ่ งที่น่าชื่นชมน่าศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27และ 4.47 และ
อันดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ คือจีนเป็ นประเทศที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกบั ประเทศไทย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07และ 4.17 ตามลําดับ
จากการคํานวณเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนและเรี ยน
กับสถาบันขงจื้อในประเทศไทยให้ผลภาพรวม พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.095 ซึ่ งมี
ค่ามากกว่า เท่ากับ 0.05 ดังนั้นทัศนคติของนักศึกษาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 1 ด้าน จากทั้งหมด
6 ด้าน มีทศั นคติแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 คือ ด้านศาสนา
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9
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ความเชื่อและวัฒนธรรม นักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนกับสถาบันขงจื้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
และนักศึกษาที่เรี ยนกับสถาบันขงจื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1 . เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานวิจยั การ
สร้ า งเครื่ องมื อสําหรับใช้เก็บ รวบรวมข้อมูล สมควรที่จะกําหนดตัวแปรต่างๆให้
ชัดเจน
2. ควรสร้ างเครื่ องมือสําหรับการสอบถามในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเพื่อประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2 ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาแนวโน้มความเปลี่ ยนแปลงของทัศนคติของนักศึกษาในด้าน
อื่นๆเพิ่ม
2. ควรทําการวิจยั เปรี ยบเทียบความก้าวหน้าของนักศึกษาในหลักสู ตรสาขา
ภาษาจีน
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เชิญส่ งบทความและผลงานวิจัย
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ข้ อเสนอแนะในการเตรียมและส่ งต้ นฉบับ
รู ปแบบผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณาพิมพ์เผยแพร่ อาจเป็ นดังนี้
บทความวิ ช าการ บทความเรี ยบเรี ยง บทความแปล บทความวิ จ ั ย /
วิ ท ยานิ พ นธ์ ทั้ง นี้ จะต้อ งไม่ เ คยพิ ม พ์เ ผยแพร่ ใ นวารสารใดมาก่ อ น ได้ผ่า นการ
กลัน่ กรองจากผูท้ รงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิ การ
การคัดสรรบทความ
เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการเงิ น การลงทุน การตลาด
และการบริ หารธุ รกิจ การพัฒนาสาขาวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมต้ นฉบับ
1.พิมพ์ตน้ ฉบับในกระดาษ A4 โดยพิมพ์หน้าเดียว เนื้ อหามีความยาวไม่เกิน
15หน้ า ใส่ เ ลขหน้ า กํา กับ ทุ ก หน้ า เว้น หน้ า แรกของบทความ โดยพิ ม พ์ ไ ว้ก่ ึ ง
หน้ากระดาษด้านล่าง และส่ งพร้อมแผ่นข้อมูล ( CD )
2.หน้าแรกของบทความประกอบด้วยชื่อเรื่ อง ชื่อผูเ้ ขียน ตําแหน่ง (ถ้ามี)และ
สถานที่ทาํ งาน
3.เนื้อหาบทความประกอบด้วยบทนํา เนื้อหา และสรุ ป/เสนอแนะ
4.กรณี บทความวิจยั /วิทยานิ พนธ์ เขียนในรู ปแบบการเขียนบทความ ไม่ใช่
บทสรุ ปรายงานการวิจยั
5.การใช้คาํ -ภาษา ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
6.รู ปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อเรื่ อง หน้าละ 1 รายการโดย
ไม่ตอ้ งอธิ บายเขียนแยกไว้ต่างหาก
7.การอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ใช้วิธีการ
อ้า งอิง ระบบนามปี (APA) ดู คู่ มือการเขี ยนดุ ษฎี นิพ นธ์ /วิท ยานิ พ นธ์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
8. ผูท้ ี่ตอ้ งการส่ งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 2,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเผยแพร่ ค วามรู ้ ท างด้า นวิช าการและการวิจยั ในสาขาต่า งๆ ทางด้า น
บริ หารธุ รกิจ
2. เพื่อเป็ นแหล่งระดมความคิดในการศึกษาค้นคว้าวิจยั และการพัฒนาทางด้าน
บริ หารธุ รกิจ
3. เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ ยนแนวความคิด ความรู้ ความก้าวหน้าใน
ด้านการวิจยั และการให้บริ การวิชาการ
4. เพื่อเสริ มสร้างองค์ความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านบริ หารธุ รกิจ
5. เพื่อเป็ นสื่ อเชื่อมโยงความรู ้ทางทฤษฎีไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิในสภาวการณ์ต่างๆ
ทางธุ รกิจ

