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อทิธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Affecting of Integrated Marketing Communications and Marketing Factors to 

Decision Making to Purchase on Condominium in Bangkok area 

หน่ึงฤทยั เนาวค์าํ 1   ดร.นิเวศน์ ธรรมะ 2 

 

บทคัดย่อ 

กา รศึ ก ษ า วิจัย ค ร้ัง น้ี มี ว ัต ถุ ป ระ ส งค์  เพื่ อ  (1)  เพื่ อ ศึ ก ษ า ปั จจัย ด้า น

ประชากรศาสตร์ อิทธิพลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจยัทางการตลาด 

และการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม (3) เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม (4) เพื่อศึกษาปัจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูท่ี้จะพิจารณาซ้ือคอนโดมิเนียม 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ในเขต ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจกัร จาํนวน 

400 ราย การกาํหนดขนาดตวัอยา่งผูว้จิยัคาํนวณจากสูตรของ W.G. Cochran (1973) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยกาํหนดให้มีการ

ตอบคาํถามเบ้ืองตน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย

ตนเอง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

 

 

 
1 นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และมีการทดสอบ 

สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใชค้่า ANOVA และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) เพื่อหาค่า t-Test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิต 0.5  

ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี 

มีระดบัการศึกษาปริญญา ส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีรายได้

ต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ประเภทของ

คอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการส่วนใหญ่เลือก 1 ห้องนอน ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการ

ซ้ือระหวา่ง 1,500,001-2,000,000 บาท ใชเ้วลามากกวา่ 6 เดือนก่อนตดัสินใจซ้ือ 

 ผลการสมมติฐานพบว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา อาชีพ 

รายได ้สถานภาพ งบประมาณ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แต่เพศ 

ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการ และเวลาในการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั ผูท่ี้ซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครีการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการใน

เร่ืองการส่งเสริมการรขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น แต่การโฆษณา การ

ขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรงไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม มีปัจจยัทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ, ปัจจยัทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, 

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 



3 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

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. 
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Keywords : Integrated Marketing Communication (IMC), Marketing Factors, 

Decision Making on Condominium in Bangkok area. 

1. บทนํา 

ปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลง

ไปอย่างมาก ซ่ึงมีผลทาํให้ประชาชนมีรูปแบบและวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง

ตามไปดว้ย จากเดิมท่ีประเทศไทยไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมและประชาชน

ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม กลบัเปล่ียนไปเป็นเมืองอุตสาหกรรม และ

ประชาชนก็หนัมาประกอบอาชีพรับจา้ง หรือทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใน

เขตเมืองอย่างเห็นได้ชัด โดยพื้นท่ีตั้ งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลและตามจงัหวดัหัวเมืองใหญ่ๆ  ประชาชนต้อง

เดินทางมาทาํงาน ในพื้นท่ีดงักล่าวโดยเฉพาะใน กรุงเทพมหานคร เพื่อหวงัว่าจะมี

รายได้และชีวิตความเป็นอยู่ทีดีข้ึน โดยแต่เดิมพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครก็มี

ประชากรอยู่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้จาก ข้อมูลของ

สาํนกังานปกครองและทะเบียนสาํนกัปลดักรุงเทพมหานครเก่ียวกบักรุงเทพมหานคร

ในปี 2555 มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 7,791,000 คน (มหาวทิยาลยัมหิดล สถาบนัวิจยั

ประชากรและสังคม) 

 เม่ือจาํนวนผูบ้ริโภคหรือประชากรในกรุงเทพมหานครมีจาํนวนเพิ่มมาก

เช่นน้ีจึงก่อให้เกิดความตอ้งการในเร่ืองของท่ีพกัอาศยั อสังหาริมทรัพย ์ท่ีเพิ่มสูงข้ึน

อยา่งมาก แต่ในขณะเดียวกนัขนาดพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจดัเป็นพกัอาศยันั้น 

มีขนาดพื้นท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรองรับจาํนวนประชากรเพิ่มข้ึน ไดใ้นลกัษณะแนวราบ 

จึงทาํใหเ้กิดท่ีพกัอาศยัในลกัษณะแนวสูงข้ึนมา นัน่ก็คือคอนโดมิเนียม  

การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในปัจจุบนัมีโครงการเกิดข้ึนมาใหม่มากมาย ไม่

ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ เพราะในแต่ละวนัมีคนเกิดข้ึนมากมาย เม่ือมีโครงการ

คอนโดมิเนียม จึงเกิดปัญหาวา่ จะเลือกซ้ืออย่างไร จึงจะคุม้ค่าท่ีสุด ปัญหาใหญ่คือ 

การคมนาคม จะตอ้งใกลแ้หล่งชุมชน ใกลถ้นนใหญ่ หรือใกลท่ี้ทาํงาน เพื่อหลีกหนี 

การจราจรท่ีติดขดั ราคาถา้อยูใ่นทาํเลดี ราคาก็จะสูงตามไปดว้ย รูปแบบของ 
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คอนโดมิเนียมและพื้นท่ีใชส้อย ลว้นมีผลต่อผูซ้ื้อทั้งส้ิน                

  ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัจึงประสงคท่ี์จะทาํการศึกษาถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ 

อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม รวมทั้ งเป็นข้อมูลในการวางแผนพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนั นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจตอนโดมิเนียมและผูส้นใจท่ีจะลงทุนใหม่หรือผูท่ี้

กาํลงัขยายธุรกิจเดิม และเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อม

ทั้งสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้สูงสุดต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกนัเพื่อสร้างความ

แขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจและประสบความสาํเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการค้นคว้าอิสระปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ อิทธิพลการส่ือสารการตลาดแบบ

บู รณ า ร  ปั จจัย ท า ง ก า รต ล า ด  แ ล ะ ก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อค อนโ ดมิ เ นีย ม ใ น เข ต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

เขต ลาดพร้าว  บางกะปิ บางเขน จตุจกัร โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด 

4. เพื่ อ ศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้คอนโดมิเนียมใน

เขตกรุงเทพมหานคร จะไดคุ้ณค่าและประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัน้ีสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลอา้งอิง สําหรับแนวทางในการสร้าง

คอนโดมิเนียม ใหต้รงกบัความความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

2. ผลการวจิยัน้ีใหรู้้ถึงความตอ้งการของบริโภคในเขตเมืองกรุงมากข้ึน 

สมมติฐานในการวจัิย 

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินซ้ือสินคา้คอนโดมิเนียมท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคอนโดมิเนียมท่ี 

สมมติฐานที ่3 ปัจจยัการส่ือสารการคลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม 

ขอบเขตการวจัิย 

1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ในเขต ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจกัร 

2.ข อ บ เ ข ต ด้ า น เ น้ื อ ห า  จ ะ ทํา ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส่ ว น ท่ี เ ป็ น ปั จ จัย ท า ง

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ ว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

หรือไม่ 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัย เ ก่ียวกับปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมแนวความคิดและ

ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัน้ี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1 เพศ 

2 อาย ุ

3 สถานภาพ 

4 การศึกษา 

5 อาชีพ 

6 รายได ้

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

1 ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2 ดา้นราคา 

3 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

4 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 

 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

1 การโฆษณา 

2 การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ 

3 การขายโดยใชพ้นงักงานขาย 

4 การตลาดทางตรง 

5 การส่งเสริมการขาย 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

คอนโดมิเนียม 
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1. แนวคิดและทฤษฎด้ีานลกัษณะประชากร 

บริษทัท่ีจะประสบความสาํเร็จจะใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลของผูบ้ริโภค โดย

ทาํความเขา้ใจความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงจะสามารถพฒันากลยทุธ์

ทางการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการและพฤติกรรมนั้นได ้ในการทาํความเขา้ใจ

ผูบ้ริโภคนั้น นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งทราบถึงขอ้มูลต่างๆ เพื่อนาํไปประโยชน์ในการ

แบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค โดยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั

(Solomon อา้งถึงในปณิศา มีจินดา, 2553, หนา้ 18) 

จากแนวคิดลกัษณะประชากรท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ช้ีให้เห็นวา่ความแตกต่าง

ทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพสมรส อาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกัน ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

นาํเอาแนวคิดลกัษณะประชากรมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 

2. ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนผสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ, 2546: 53 อา้งถึง Kotler, 2003:16) 

ผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

จาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ การกาํหนดกลยุทธ์ด้าน

ผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(product differentiation) และความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั (competitive differentiation)  

2. องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (product component)  

3. การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(product positioning)  

4. การพฒันาผลิตภณัฑ์ (product development)  

5. กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (product mix) และสายผลิตภณัฑ ์

(product line) 
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ราคา 

           ราคา (price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ืงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย เพื่อให้

ได้ผลิตภณัฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่า (value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (price) ของผลิตภณัฑน์ั้น   

การจัดจําหน่าย 

           การจัดจาํหน่าย (place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วย

สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วย

ในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้

คงคลงั 

การส่งเสริมทางการตลาด 

           การส่งเสริมการตลาด (promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสร้างความ

พึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจให้เกิด

ความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล

ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย  

3. ทฤษฎีเกีย่วกบัการตลาดแบบบูรณาการ 

การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) คือ

เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสาํคญัมีดงัน้ี  

1. การโฆษณา (advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับ

องคก์ารและผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

2. การขายโดยใช้พนกังานขาย (personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่าง

บุคคลกบับุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑ์หรือบริการ

หรือมีปฎิกิริยาต่อความคิดหรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อให้เกิดการ

ขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 
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3. การส่งเสริมการขาย (sales promotion) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ี

กระตุ้นหน่วยงานขาย  (sale forces) ผู ้จ ัดจําหน่าย (distributors) หรือผู ้บริโภคคน

สุดทา้ย (ultimate consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทนัทีทนัใด เป็น

เคร่ืองมือกระตุ้นความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้

พนักงาน ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือ โดยลูกคา้คน

สุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย  

4. การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation: PR) 

5. การตลาดทางตรง (direct marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการ

ตอบสนองโดยตรง (direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ

โฆษณาเช่ือมตรง (online marketing) มีความหมายต่างกนัดงัน้ี 

5.1 การตลาดทางตรง (direct marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับ 

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนกัการ

ตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและทาํให้เกิดการตอบสนองในทนัที ทั้งน้ี

ตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และการใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใช้

ส่ือโฆษณาและแคตตาล็อก 

5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (direct response 

advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณา ซ่ึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการ

ตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอาจจะใช้จดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน เช่น 

นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์  

5.3 การตลาดเช่ือมทางตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (online marketing) 

หรือการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic marketing) เป็นการโฆษณาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และการขาย

ผลิตภณัฑห์รือบริการโดยมุ่งหวงักาํไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีสําคญัประกอบดว้ย การ

ขายทางโทรศพัท ์ 

5.4 การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทาง

โทรศพัท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้กิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้

คูปองแลกซ้ือ 



11 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

3. ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

สมชาติ กิจยรรยง (2551, หนา้ 39) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ว่า

เป็นปัจจยัพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา ได้แยกแยะการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคว่ามี

องคป์ระกอบอยู ่4 ประการ คือ 

 1. ความตอ้งการ เช่น อาหาร นํ้า 

 2. แรงจูงใจ เช่น ความหิว 

 3. การรับรู้ เช่น เม่ือถึงเวลา เชา้ กลางวนั เยน็ หรือการไดก้ล่ินอาหาร 

 4. ทศันคติ เช่น คิดวา่คงอร่อย ช่วยแกก้ระหาย/อยาก  

ขั้นตอนของกระบวนการซ้ือ (Stages in the buying process) มี 5 ขั้นตอน คือ 

1) การทาํให้เกิดความตอ้งการ 2) การแสวงหาขอ้มูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การ

ตดัสินใจซ้ือ 5) ความรู้สึกหลงัการซ้ือ  

กมล ชัยวฒัน์ (2551 , หน้า  92) ได้กล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

Decision) ว่า เม่ือถึงจุดหน่ึงในกระบวนการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะหยุดคน้หาและประเมิน

ทางเลือกเก่ียวกบัตราสินคา้ต่างๆ ในกลุ่มทางเลือกท่ีพิจารณา (Evoked Set) แลว้ทาํ

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) โดยหลงัจากขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

(Alternative Evaluation) ผูบ้ริโภคอาจมีความตั้งใจในการซ้ือ (Purchase Intention) 

หรือมีความเอนเอียงในการเลือกตราสินค้าบางชนิด โดยความตั้ งใจในการซ้ือ 

โดยทัว่ไปจะเกิดจากการจบัคู่แรงจูงใจในการซ้ือกบัรายละเอียดหรือลกัษณะของตรา

สินคา้ท่ีพิจารณาโดยอาจประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การ

รับรู้ การสร้างทศันคติ และการรวบรวมขอ้มูล 

แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ช้ีให้เห็นประเด็นความแตกต่างของรูปแบบ

ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํเอาแนวคิดเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 

เน่ืองจากประเด็นความแตกต่าง อาจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สรวีย ์วิศวชยัวฒัน์ (2555: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํา้
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ท่วม ปี 2554 ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม หลงัวิกฤตนํ้ า

ท่วมปี 2554 ท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ี ผู ้วิจ ัยยงัพบอีกว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554 

สุมาลี ทศพรวชิยั (2555: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของ

เจ้าของบ้านในจังหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดั

นนทบุรี ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์, ราคา, การส่งเสริมการตลาด มี

อิท ธิ พล ต่อกา รตัดสิ นใจ เ ลื อก ซ้ื อบ้า น เ ด่ี ย วในจัง หวัดนนท บุ รี  ปั จจัย ด้า น

สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมยอ่ย และจิตวิทยาการจูงใจ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดันนทบุรี 

ขวญัชนก เจริญสุข (2555: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน ผลการวิจยั พบว่าปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ี

วนัจาํแนกตาม  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้นการตลาด

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ได้แก่ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั มีความสัมพนัธ์กนัทุก

ดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research ) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ

นาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงการ
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ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค์

ท่ีกาํหนด โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

หรือผูท่ี้จะพิจารณาซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน และจตุจกัร 

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จึงใชก้ารใชสู้ตร

ของการคาํนวณกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน (infinite population) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาด

เคล่ือนไม่เกิน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้

สถานภาพ ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการ งบประมาณในการซ้ือ และ

ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือการรับรู้ 

2. ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ทาํเล ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย 

3. ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การขาย

โดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ และ

การตลาดทางตรง 

ตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  จาํนวน 4 ตอน ซ่ึงประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นลกัษณะเลือกตอบ (check list)ไดแ้ก่ (1) เพศ  (2) อายุ (3) การศึกษา (4) อาชีพ (5) 
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รายได ้(6) สถานภาพ (7) ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการ (8) งบประมาณใน

การซ้ือ และ (9)ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด 

โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 7 point scale ratio  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารการคลาดแบบบูรณาการ 

โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 7 point scale ratio  

 ตอนท่ี 4 เป็นการสอบถามขอ้มูลดา้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ใชร้ะดบั

การวดัขอ้มูลแบบ 7 point scale ratio  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใชเ้พื่อวิเคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อย

ละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายขอ้มูลลกัษณะปัจจยับุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการ งบประมาณ

ในการซ้ือ และระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือ โดยแจกแจงเป็น ค่าความถ่ี 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. อธิบายปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. อธิบายปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ Personal selling Direct Marketing Sale promotion โดยหาค่าเฉล่ีย 

(mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตามสมมติฐานต่างๆ 

ท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
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1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ,

รายได,้ 1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดต่างกนั 

1.1 เพศกบัการตดัสินใจซ้ือ ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent 

Sample: t-Test 

1.2 อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ กบัการตดัสินใจซ้ือ ใช้

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-

test 

2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ  ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม  

3. สมมติฐานขอ้ท่ี 3 คือ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression 

Analysis (MRA) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 

(ร้อยละ  57.75) มีอาย ุ31-40 ปี (ร้อยละ 41.25)  มีระดบัการศึกษาปริญญา (ร้อยละ 59) 

ส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 44.00) ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน

ระหว่าง 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 32.25) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 

62.50) ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการส่วนใหญ่เลือก 1 ห้องนอน (ร้อยละ 

54.50) ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือระหวา่ง 1,500,001-2,000,00 บาท (ร้อยละ 

54.50) ใชเ้วลามากกวา่ 6 เดือนก่อนตดัสินใจซ้ือ (ร้อยละ 60.50)  

2. ปัจจยัการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ดา้น พบวา่ (1) ดา้นสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

6.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าคอนโดฯ มี

คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ มีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 6.42 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.662 

(2) ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.23 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ ราคามีผลต่อปัจจยัทางการตลาดสูงสุด คือจาํนวนเงินจอง/เงินดาวน์ 

ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปจากกาํลงัในการส่งเงิน มีค่าเฉล่ีย 6.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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0.652 (3) ดา้นการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.14 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นการจดัจาํหน่ายมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดสูงสุด 

คือมีห้องตวัอยา่งให้ชม มีค่าเฉล่ีย 6.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.828 และ (4) ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.08 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการขายมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดสูงสุด คือมีการ

มอบส่วนลดพิเศษ มีค่าเฉล่ีย 6.18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.860 

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น พบว่า (1) การ

ส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.03 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ ด้านการส่งเสริมการขายสูงสุด คือ มีการให้คูปองส่วนลดร้านคา้ต่างๆ 

ค่าเฉล่ียเท่ากยั 6.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.883 (2) การโฆษณา มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 5.81 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้นการ

ส่งเสริมการขายสูงสุด คือ มีการโฆษณาผ่านส่ือกลางแจง้ เช่นบิลบอร์ด ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 5.93 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.013 (3) การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.78 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้น

การส่งเสริมการขายสูงสุด คือ เวป๊ไซตข์องโครงการเพื่อให้ลูกคา้เขา้ไปศึกษาขอ้มูล

ต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 5.99 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.969 (4) การขายโดยใชพ้นกังานขาย มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้น

การส่งเสริมการขายสูงสุด คือ มีการต้อนรับและให้คาํแนะนําอย่างถูกต้องจาก

พนกังานขาย มีค่าเฉล่ีย 6.08 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.842 และ (5) การตลาดทางตรง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.37 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้น

การส่งเสริมการขายสูงสุด คือ มีจดหมายแนะนาํ/เสนอขายคอนโดฯ ถึงท่านโดยตรง 

ค่าเฉล่ีย 5.57 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.461 

สรุปผลวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้า  

ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ 

งบประมาณ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วน
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ประสมดา้นการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม

ด้านการคลาดและปัจจัยส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจซ้ือสินค้า ได้

ข้อมูลดังนี้ 

ตารางที ่1 แสดงผลการวเิคราะห์การรับรู้ปัจจยัการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  ตวัพยากรณ์ B SE B T Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.162 0.062 2.713 0.007* 

2. ดา้นราคา  0.139 0.075 2.327 0.020* 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  0.203 0.066 4.272 0.000* 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 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 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ใน

เขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถทาํนายการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 36.7  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่กการ

ตดัสินใจซ้ือ คอนโดมิเนีย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ตวัพยากรณ์ B SE B T Sig. 

1. การโฆษณา  0.010 0.032 0.323 0.747 

2. การใชพ้นกังานขาย  0.036 0.029 1.239 0.216 

3. การส่งเสริมการขาย 0.340 0.034 9.907 0.00* 

4. การประชาสัมพนัธ์  0.015 0.030 0.502 0.616 

5. ดา้นการตลาดทางตรง  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 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่ือกสาร

การตลาดแบบบูรณาการดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ในด้านการโฆษณา การขายโดยใช้

พนกังานขาย การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05สามารถทาํนายการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 26.2  

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลจากการวิจัย เ ร่ือง ปัจจัย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน 

โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม  

พบวา่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีอาชีพ

ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีระดบั
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การศึกษา ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ี

ตอ้งการส่วนใหญ่เลือก 1 ห้องนอน มีงบประมาณในการซ้ือ 1,500,001-2,000,000 

บาท และใชเ้วลามากกวา่ 6 เดือนก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการส่ือกสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยั

ทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม มีประเด็นสําคญัท่ีควรนาํมาอภิปราย

ดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ด้านงบประมาณ 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ดงัน้ี 

ของสรวีย ์วิศวชยัวฒัน์ (2555: บทคดัย่อ) ท่ีกล่าววา่  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

สถานภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม หลงัวกิฤตนํ้าท่วมปี 2554 ท่ีแตกต่างกนั 

หทยัทิพย ์เจติยวรรณ (2555: บทคดัยอ่)  ศึกษาพบวา่ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีม

อาบนํ้ าให้ความสําคญัมากท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัด้านสรรพคุณของครีม

อาบนํ้ า ในด้านราคากับปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ในด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย กบัปัจจยัดา้นสินคา้วางจาํหน่ายในหลายแหล่งกระจายทัว่ไป 

และในด้านการส่งเสริมการตลาด กบัปัจจยัด้านการโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ 

สําหรับการตัดสินใจซ้ือครีมอาบนํ้ าให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านการ

เปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ 

ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมด้านการตลาด และปัจจยัการส่ือสาร

การตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยั

ดงัน้ี 

สรวีย ์วิศวชยัวฒัน์ (2555: บทคดัย่อ)  ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้มีความสัมพนัธ์กับการ
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ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554 

สุมาลี ทศพรวิชยั (2555: บทคดัย่อ) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์, ราคา, การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

เด่ียวในจงัหวดันนทบุรี 

ขวญัชนก เจริญสุข (2555: บทคดัยอ่) ศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยั

ดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา 

ตามลาํดบั 

หทยัทิพย ์เจติยวรรณ (2555: บทคดัยอ่)  ศึกษาพบวา่ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีม

อาบนํ้ าให้ความสําคญัมากท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัด้านสรรพคุณของครีม

อาบนํ้ า ในด้านราคากับปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ในด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย กบัปัจจยัดา้นสินคา้วางจาํหน่ายในหลายแหล่งกระจายทัว่ไป 

และในด้านการส่งเสริมการตลาด กบัปัจจยัด้านการโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ 

สําหรับการตัดสินใจซ้ือครีมอาบนํ้ าให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านการ

เปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ 

6. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 ปัจจยัทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ทางผูผ้ลิตควรจะมีห้อง

ตวัอย่างให้ชม สามารถเขา้อยู่ได้ทนัที  มีช่องทงการตอบโตส้ําหรับผูซ้ื้อและผูข้าย 

และผูซ้ื้อกบัผูซ้ื้อเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจซ้ือของ

ผูท่ี้กาํลงัมองหาคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการได ้

 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ทางผูผ้ลิตควรจะมีมาตรการในการ

ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพในการก่อสร้าง เพื่อเป็นการรักษาช่ือเสียง ป้องกนั



21 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

อุบติัเหตุ และคุณภาพของคอนโดมิเนียมให้คงไว ้ซ่ึงมาตรฐานในคอนโดมิเนียมอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัคอนโดมิเนียมได ้

 ปัจจัยท า งก า รตล าดด้า นรา คา  ทา ง ผู ้ผ ลิ ตค วรจะ กําหนดรา คา ข อง

คอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากคู่แข่ง ซ่ึงมีทั้งคู่แข่งขนัทางตรงและคู่แข่งขนัทางออ้ม 

รวมถึงพิจาณาถึงลกัษณะสภาพพื้นท่ีและรายไดข้องผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีความแตกต่างไป

ตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นท่ี การดาํเนินการดงักล่าว

จะช่วยให้ผูผ้ลิตสามารถตั้งราคาท่ีแข่งขนัไดภ้ายในกบัผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจ

ประเภทเดียวกนั 

 ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ทางผูผ้ลิตควรจะมีการจัด

โปรโมชัน่ของแถม มีการมอบส่วนลดพิเศษ การใหค้าํแนะนาํและการบริการ เพื่อเป็น

แรงจูงใจใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการดา้นการส่งเสริมการขาย ทางผูผ้ลิตควรจะ

มีการใหคู้ปองส่วนลดร้านคา้ตา้ง ๆ มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์แถม หรือมีสิทธิลุน้

รางวลัต่าง ๆ เช่นทวัร์ท่องเท่ียว เป็นตน้ เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือ 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการดา้นการใชพ้นกังานขาย ทางผูผ้ลิตควรจะ

มีการฝึกอบรมพนักงานขายในเร่ืองการต้อนรับ การพูดคุยทางโทรศพัท์ รวมถึง

ปลูกฝังความซ่ือสัตย ์เพื่อแสดงถึงความจริงใจท่ีผูผ้ลิตมีต่อผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือต่อไป 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการดา้นการประชาสัมพนัธ์ ทางผูผ้ลิตควรจะ

ทาํการประชาสัมพนัธ์โดยการจดับูธตามงานแสดงต่าง ๆ และอาจทาํกลยุทธ์การตลาด

แบบกองโจร เช่น การเดินขบวนโฆษณาตามส่ีแยกไฟแดงท่ีผูค้นพลุกพล่าน เพื่อ

ดึงดูดความสนใจให้ผูบ้ริโภค สนใจได้ลองศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติม จนเกิดเป็นการ

ตดัสินใจซ้ือต่อไป 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการดา้นการโฆษณา ทางผูผ้ลิตควรจะทาํการ

โฆษณาตามส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือการแจง้ เช่น บิลบอร์ด อย่างต่อเน่ือง 
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หรือมีการโฆษณาวิดีโอแบบสแตนด์อโลนหรือแทรกโฆษณาไวใ้นเน้ือหาสตรีม

วดีีโอ เป็นการช่วยกระตุน้ความทรงจาํของผูบ้ริโภคไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณการด้านการตลาดขายตรง ทาง

ผูผ้ลิตควรจะมีจดหมายแนะนาํหรือเสนอขายคอนโดมิเนียมถึงผูบ้ริโภคโดยตรง  หรือ

การใช้โทรศพัท์เพื่อเสนอขาย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบ และเช้ือ

เชิญใหพ้ิจารณาตดัสินใจซ้ือต่อไป 
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The Factors Affecting Customer Satisfaction and Behavioral Intentions in 

Using Telecommunication Service in Bangkok, Thailand  

Junqi Lin 1    1Sawaros 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 3G-

900MHz 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 

 

 Mean Standard deviation Level of agreement 

Product 3.4567 0.75763 Agree 

Price 3.6175 0.69655 Agree 

Place 3.8950 0.76295 Agree 

Promotion 3.7042 0.75996 Agree 

Personnel 3.6833 0.67641 Agree 

Process 3.6000 0.71231 Agree 

Physical Evidence 3.7483 0.70878 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 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1  (Constant) 

perceived value 

1.791 

.533 

.159 

.046 

 

.506 

11.267 

11.715 

.000 

.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 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

F Sig. 

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 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1  (Constant) 

Tangible 

Reliability 

Responsiveness 

Assurance 

Empathy 

.431 

.212 

.181 

.024 

.395 

.055 

.178 

.059 

.057 

.054 

.061 

.056 

 

.177 

.174 

.026 

.374 

.055 

2.416 

3.582 

3.171 

.450 

6.485 

.996 

.016 

.000 

.002 

.653 

.000 

.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 one-

two 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 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

F Sig. 

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 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1  (Constant) 

Product 

Price 

Place 

Promotion 

Personnel 

Process 

Physical evidence 

.147 

.300 

.079 

-.003 

.033 

.063 

.253 

.240 

.163 

.039 

.045 

.043 

.043 

.057 

.052 

.450 

 

.313 

.75 

-.003 

.34 

.058 

.248 

.234 

.903 

7.685 

1.761 

-.068 

.768 

1.098 

4.833 

.5272 

.367 

.000 

.079 

.946 

.443 

.273 

.000 

.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 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

F Sig. 

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 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1  (Constant) 

customer satisfaction 

.610 

.818 

.143 

.039 

 

.727 

4.276 

21.125 

.000 

.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. 

 

 

 



44 
 

วารสาร การตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

Table 5.13 Summary of Model Regression of Customer Satisfaction towards 

Behavioral Intention 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

F Sig. 

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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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกซ้ือชุดช้ันในสตรี 

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

Factors of Marketing and Purchasing  Behavior Female Underwear 

from Student in Siam University 

เบญจวรรณ แยม้เพกา 1   ดร.กานตจิ์รา ลิมศิริธง 2 

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

บทคัดย่อ 

ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี  มี ว ัต ถุ ป ระ ส ง ค์ เพื่ อ ศึ ก ษ า ปั จจัย ด้า นลัก ษ ณะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจยัการซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

และเพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในสตรี

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอย่าง คือ นักศึกษาสตรีมหาวิทยาลยัสยาม จาํนวน 370 คน ตวัอย่างในระหว่าง

เดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม 2555 โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมาตรฐาน t-test สําหรับตวัแปร 2 กลุ่ม F-test 

สาํหรับตวัแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป และทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี 

LSD (Least significant difference) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ อายุ  20-22 ปี  ศึกษาระดบัชั้น

ปริญญาตรี ปี 3-4  และมีรายได ้ อยูร่ะหว่าง 5,001-15,000 บาทต่อเดือน นิยมซ้ือชุด

ชั้นในยี่ห้อ วาโก้ ซ้ือแบบมีโครง ส่วนกางเกงในเป็นแบบคร่ึงตวั นิยมโทนสี ขาว-

เน้ือ-ครีม ซ้ือในห้างสรรพสินคา้ เช่นเดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็นตน้ ราคาเฉล่ียท่ีซ้ือ 

250-500 บาท ความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ังต่อปี มกัซ้ือช่วงตน้เดือน ชาํระเป็นเงินสด  ผู ้

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจคือ ตนเอง  เหตุผลในการซ้ือชุดชั้นใน เน่ืองจากของ 

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

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม  
2 ผูช่้วยคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
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เก่าเส่ือมสภาพ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นใน

สตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและช่องทางการจดัจาํหน่าย มี

ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  

คําสําคัญ: ชุดชั้นใน, ปัจจยัทางการตลาด, พฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

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 

หากพดูถึงเส้ือชั้นใน หรือชุดชั้นในหรือ บราเซีย แลว้ท่านสุภาพสตรีทุกท่าน

คงรู้จกัดีถึงแมว้า่จะไม่ใช่ส่ิงท่ีใส่โชวเ์หมือนเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ แต่เป็นส่ิงหน่ึงท่ีสาว
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นอ้ยสาวใหญ่ทุกท่านให้ความเอาใจใส่กนัอยา่งยิ่ง การเลือกและใส่เส้ือชั้นในนั้น ก็ดู

เป็นรสนิยมอยา่งหน่ึงของสาวๆ ในยุคปัจจุบนั หากพูดถึงชุดชั้นในนั้นไดมี้การใชก้นั

มาตั้งแต่สมยักรีกโบราณประมาณ 6 พนักว่าปีก่อน เพื่อใส่ในการออกกาํลงักายหรือ

ทาํให้เตา้นมสตรีดูเล็กลงคลา้ยบุรุษ แต่ท่ีเส้ือชั้นในมีรูปทรงคลา้ยกบัท่ีใส่ในปัจจุบนั

ได้เร่ิมข้ึนเม่ือ 200 กว่าปีก่อน โดยช่างตดัเส้ือชาวฝร่ังเศส ซ่ึงผลิตเส้ือชั้นในเป็น 2 

ส่วน ซ่ึงต่อมา Mary Phelps Jacob ไดน้าํมาจดลิขสิทธ์ิและผลิตจนเป็นท่ีแพร่หลายใน

อเมริกา เส้ือชั้นในไดมี้การพฒันาทั้งรูปแบบ รูปทรงและวสัดุมาเร่ือย ๆ ตามสมยันิยม

จนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนัประโยชน์ของการใส่เส้ือชั้นในสตรีนั้น มีทั้งในดา้น

การแพทยแ์ละทางสังคม  

2ปัจจุบนัอตัราการซ้ือชุดชั้นในของผูห้ญิงอยูท่ี่ 10-12 ตวัต่อคนต่อปี2 และมี

แนวโนม้การซ้ือท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากชุดชั้นในถูกพฒันาให้มีรูปแบบเป็นแฟชัน่ ท่ี

ซ้ือตามความรู้สึก มากกวา่การซ้ือเพื่อความจาํเป็น อีกทั้งยงัมีการแบ่งรูปแบบการสวม

ใส่ตามสถานการณ์ต่างๆ มากข้ึน ตลาดชุดชั้นในในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 1.2 

หม่ืนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดพรีเม่ียม 10% ระดบัราคา 900 บาทข้ึนไป ตลาด

ระดบักลาง 40% ระดบัราคา 300-900 บาท และตลาด ล่าง 50% ราคาตั้งแต่ 39-200 

บาท แบรนด์ท่ีมีความเคล่ือนไหวในตลาดมากท่ีสุด คือ ‘วาโก’้ และ ‘ซาบีน่า’ ซ่ึงอยู่

ในระดบักลาง โดย วาโก ้ถือเป็นผูน้าํสินคา้ชุดชั้นในตลาดชุดชั้นใน 

ในปัจจุบนั จากส่วนแบ่งตลาดกวา่ 57% จากตลาดชุดชั้นในผา่น ช่องทางห้าง

มีมูลค่า 6,000 ลา้นบาท สําหรับภาพรวมตลาดชุดชั้นในโลก ตลาดชุดชั้นในทัว่โลกมี

มูลค่ากวา่ 3 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีอตัราการเติบโตท่ีราว 3% โดยเฉพาะ ตลาด

เอเชียแห่งเดียวมีอตัราการเติบโตถึง 8% ต่อปี2 จึงถือเป็นตลาดท่ีตอ้งจบัตามองความ

เคล่ือนไหวของตลาดชุดชั้นใน ยงัอยู่ท่ี 2 แบรนด์หลัก ซ่ึงมีกิจกรรมตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะวาโก ้ท่ีเพิ่งฉลองครบรอบ 40 ปีไปในปี 2553 และประกาศขยาย

ฐานลูกคา้จากกลุ่มผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มเดิม ไปยงักลุ่มวยัรุ่นมากข้ึน ซ่ึงปีท่ีผา่นมา

ความพยายามน้ีไดพ้บความสําเร็จ จากการขยบัสัดส่วนลูกคา้กลุ่มวยัรุ่นจาก 10% ใน

อดีต มาเป็น 20% และเพิ่มเป็น 30% ในปีน้ี ขณะท่ีแผนบุกตลาดในปีน้ี มีทั้งแผน การ
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ลงทุนดา้นการขยายกาํลงัผลิต และแผนการทาํตลาดท่ีเขม้ขน้ข้ึน สําหรับตลาดใน

ประเทศ การแข่งขนัตลาดชุดชั้นในเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ี โดยวาโกค้รอง

ส่วนแบ่งตลาด 56-57% อนัดบั 2 สลบัข้ึนลงระหวา่ง "ซาบีน่า" กบั "ไทรอมัพ"์ ล่าสุด

ซาบีน่าแซงข้ึนมาด้วยส่วนแบ่ง 13% ส่วนไทรอมัพ์มีส่วนแบ่ง 12% (สยามธุรกิจ, 

2555 : ออนไลน์)  

จากข้อมูลดังกล่าว จึงทําให้ผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม วา่

มี ปัจจัยใ ดบ้าง ท่ี มีผล ต่อพฤติกรรมก ารตัดสินใจ ซ้ือ ทั้ ง น้ี เพื่ อ เ ป็ นข้อมูล ท่ี

ผูป้ระกอบการสามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพสินคา้และบริการ 

วางแผนและปรับกลยทุธ์ในการแข่งขนัการทาํการตลาด ใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจยัการซ้ือชุด

ชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือชุด

ชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในของสตรี ซ่ึงผูท่ี้

สนใจจะทาํธุรกิจและผูท่ี้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัชุดชั้นในสตรี สามารถนาํขอ้มูลไปใช้

ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย

ได ้

2.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู ้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง 

สามารถนําข้อมูลท่ีได้รับจาการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพเพื่อสามารถผลิตสินคา้ ท่ีรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
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สมมติฐานการวจัิย 

นกัศึกษาท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการซ้ือชุด

ชั้นในสตรีแตกต่างกนั 

กรอบแนวความคิด 

     ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ฮอวกิ์นส์ และคณะ (Hawkins 

et al., 2007, p. 6) ไดอ้ธิบายวา่ แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นเร่ืองของ

การศึกษาบุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร และกระบวนการท่ีใชเ้พื่อคดัเลือก รักษา ใช ้และ

ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

1. อาย ุ

2. ระดบัชั้นปี 

3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือชุดช้ันใน

สตรีของนักศึกษามหาวิทยาลยั

สยาม 

-  แบรนดท่ี์ซ้ือ 

-  สถานท่ีซ้ือ 

-  โทนสีท่ีซ้ือ 
-  ปริมาณท่ีซ้ือ 

-  จาํนวนเงินท่ีซ้ือ 

-  วธีิการชาํระเงิน 

  ่  

 

ปัจจัยทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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จดัเตรียมผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือความคิดเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ขา้งตน้และการท่ีกระบวนการดงักล่าวมีผลกระทบต่อลูกคา้ทัว่ไป

และสังคม คาํถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึง

ประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How?  เพื่อคน้หา

คาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบด้วย  Occupant, Objects, Objectives, 

Organizations, Occasions, Outlets และ Operations (อรอญัชนั ธิดาเมือง, 2553:83) 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ แนวคิดเร่ืองการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค มีการศึกษาและนาํเสนอโดยนกัคิดนกัทฤษฎีชั้นนาํหลายคน (ค็อต

เลอร์ และคณะ, 2545, สุภาภรณ์ พลนิกร,  Best, 2005, Guiltinan et al., 1997, 

Kyambalesa, 2003, Kotler, 2003, Lal et al., 2005) สาระสําคญัสรุปไดว้่า 

กระบวนการหรือขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้หรือผูซ้ื้อ อยู่ภายใตอิ้ทธิพล

ของปัจจยัต่างๆ 4 ดา้น 

 1. ปัจจยัดา้นสังคม (Social Forces)  

 2. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological Forces) 

 3. ปัจจยัดา้นข่าวสารและขอ้มูล (Information Forces) 

 4. ปัจจยัดา้นสถานการณ์ (Situation Forces) 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ เพื่อความรู้ความเขา้ใจ

ปัจจัยต่างๆ ท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือชุดชั้ นในสตรีของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสยาม ผูศึ้กษาขอนาํเสนอประเด็นถดัไป นัน่คือ แนวคิดเก่ียวกบัลูกคา้

สมยัใหม่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

1  แนวคิดเก่ียวกบัลูกคา้สมยัใหม่ กิลติแนน และคณะ (Guiltinan et al., 1997, 

pp. 8-9) ไดน้าํเสนอผลการวิจยัท่ีบ่งช้ีวา่ ลูกคา้สมยัใหม่ มีความเช่ือมัน่ต่อสินคา้ท่ีมี

คุณภาพเป็นเลิศ และความเป็นเลิศของสินคา้ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแทจ้ริงของ

ลูกค้า  และประสิทธิภาพการดํา เ นินงานของกิจการก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

ความสัมพนัธ์ของคุณภาพและความสามารถในการทาํกาํไรเกิดจากคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการแทจ้ริงของลูกคา้ การวาง
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ตาํแหน่งเร่ืองตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยควบคุมตน้ทุนให้อยู่ในระดบัตํ่ากว่า

คู่แข่ง และผลตอบแทนจากการลงทุน  

2 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

(Consumer buying decision process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบ้ริโภคจาํนวนมากในกระบวนการซ้ือพบว่า 

ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู้ปัญหา 2. การคน้หาขอ้มูล 3. การ

ประเมินทางเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ทั้งน้ีผูบ้ริโภค

อาจจะข้ามหรือยอ้นกลับไปเร่ิมต้นขั้นตอนก่อนหน้าน้ีก็ได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั นกัศึกษาท่ีเป็นสตรีของมหาวิทยาลยัสยาม จาํนวน

ทั้งส้ิน 10,200 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูว้ิจยัทาํการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้

ตารางสําเร็จรูปของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan อา้งถึงใน บุญชม  ศรี

สะอาด, 2535)  ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ + 5 ได้

ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 370  คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบรายสะดวก 

(Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั โดยมีขั้นตอนในการสร้าง

แบบสอบถาม ดงัน้ี 

 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีทาํการศึกษา 

 2. ศึกษาวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิด และสมมติฐาน 

 3. นิยามตวัแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม 

 4. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตวัแปรตามกรอบแนวคิดนาํปรึกษา

   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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5. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอ         

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  

  6. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจ จากผูท้รงคุณวุฒิให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

ไดพ้ิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

  7. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างท่ี

กาํหนดไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวน  30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ของแบบสอบถามไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟา

ของครอนบาค  

 8. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาและความเช่ือมัน่ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้

โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนเอง โดยใช้แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ดงัน้ี  

  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัชั้นปี 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีลกัษณะคาํถามให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียวและเป็นคาํถาม

ปลายปิด(Close-ended question) มีจาํนวน 3 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  โดยมีลักษณะคําถามให้เลือกตอบจากรายการท่ี

กาํหนดให้ (Multiple Choices)และเป็นคาํถามปลายปิด Close-ended question) มี

จาํนวน 3 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ เป็นคาํถามแบบ Semantic Differential Scale จาํนวน18 ขอ้ โดยให้ค่า

คะแนนหรือ  Rating Scale ซ่ึงเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 

Scale) เกณฑก์ารใหค้ะแนนมี 5 ระดบั 

การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
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นาํแบบสอบถามกลบัคืนมา ตรวจหาค่าความสมบูรณ์แบบสอบถาม  และทาํ

การบนัทึกรหสัตามคู่มือท่ีไดก้าํหนดไว ้เพื่อประมวลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับ

แบบสอบถาม ท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดงัน้ี 

 คะแนน     ระดบัการตดัสินใจ 

  1                   นอ้ยท่ีสุด 

  2                   นอ้ย  

  3         ปานกลาง 

  4                   มาก 

  5                   มากท่ีสุด 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ดงัน้ี 

 -  ขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจง

ความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage)   

 -  พฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในสตรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage)   

 -  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรี 

สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) F-test 

สาํหรับตวัแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป และทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี 

LSD (Least significant difference) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

  เกณฑก์ารแปรผล 

  สาํหรับเกณฑก์ารแปรค่าเฉล่ีย เป็นดงัน้ี            

  4.50 - 5.00   หมายถึง ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 

     3.50 - 4.49    หมายถึง ระดบัการตดัสินใจดว้ยมาก 

  2.50 - 3.49    หมายถึง ระดบัการตดัสินใจปานกลาง 

  1.50 - 2.49    หมายถึง ระดบัการตดัสินใจนอ้ย 

      0.50 - 1.49    หมายถึง ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

นกัศึกษา จาํแนกตาม ชั้นปีและรายได ้ท่ีต่างกนั  มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั   ส่วนนกัศึกษาท่ีจาํแนก

ตามอายุ ท่ีต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีท่ี

แตกต่างกนั  

นกัศึกษาท่ีมีอายุ ต่างกนั มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชุด

ชั้นในสตรี โดยรวม แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือจาํแนก

เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั  อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้นในสตรี ด้านผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา  แตกต่างกนั  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least significant 

difference)  พบวา่  ดา้นผลิตภณัฑ ์นกัศึกษาท่ีมีอายุ 17-19 ปี มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึกษาท่ีมีอายุ 20-22 ปี และอายุ

มากกวา่ 22 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีดา้นราคา นกัศึกษาท่ีมี

อายุ 17-19 ปี มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก 

นกัศึกษาท่ีมีอายมุากกวา่ 22 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นักศึกษาท่ีมีชั้นปี ต่างกัน มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้นในสตรี โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   เม่ือจาํแนก

เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั  อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้นในสตรี ด้านผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา  แตกต่างกนั  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least significant 

difference) พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์นักศึกษาท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี1-2  มี

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึกษาท่ีมี
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การศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี 3-4 และ ปริญญาโท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ส่วนด้านราคาพบว่า นักศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นักศึกษาท่ีมีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ปี1-2 ปริญญาตรี ปี 3-4 และปริญญาโท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และนกัศึกษาท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี 3-4 มีปัจจยัทางการตลาดท่ี

มีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก นกัศึกษาท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา

โท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นักศึกษาท่ีมีรายได้ ต่างกันมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้นในสตรี โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือ

จาํแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุด

ชั้ นใน ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา  แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั .05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least significant 

difference) พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ นกัศึกษาท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน  5,000 บาท และ5,001 - 

15,000 บาท  มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก 

นกัศึกษาท่ีมีรายได ้15,001-25,000 บาท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน

ดา้นราคา นกัศึกษาท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน  5,000 บาท 5,001 - 15,000 บาท  และ 15,001-

25,000 บาท มีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชุดชั้นในสตรี แตกต่างจาก 

นกัศึกษาท่ีมีรายได ้มากกวา่ 25,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธิพล

ต่อการซื้อชุดช้ันในสตรี 

 

สถิติที่ใช้ 

 

ค่านัยสําคญั 

 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีอายุต่างกนัมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการซื้อชุดช้ันในสตรีแตกต่างกนั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ดา้นราคา F-Test 0.035 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย F-Test 0.977 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-Test 0.272 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีช้ันปีต่างกนัมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการซื้อชุดช้ันในสตรีแตกต่างกนั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ดา้นราคา F-Test 0.000 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย F-Test 0.823 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-Test 0.328 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีรายได้ต่างกนัมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการซื้อชุดช้ันในสตรีแตกต่างกนั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.011 ยอมรับ 

ดา้นราคา F-Test 0.002 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย F-Test 0.811 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-Test 0.398 ปฏิเสธ 
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สรุปผลการวจัิย 

ผลของการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 370  คน  และสุ่มจากประชากรใช้

ตารางสําเร็จรูปของ เครซ่ีและมอร์แกนท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 ค่าความคลาด

เคล่ือนร้อยละ + 5 โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบรายสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และมาตรฐาน t-test สําหรับตวัแปร 2 กลุ่ม F-test สําหรับตวัแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 

และทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least significant difference) 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 สามารถสรุปผลการวจิยัและใหข้อ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น อาย ุ 

20-22 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.92  ระดบัชั้นปริญญาตรี ปี 3-4  คิดเป็นร้อยละ 49.73  และ

มีรายได ้อยูร่ะหวา่ง 5,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.14  

 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในสตรี กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่นิยมซ้ือชุดชั้นในยี่ห้อ วาโก ้คิดเป็นร้อยละ 37.57  ซ้ือแบบมีโครง คิดเป็น

ร้อยละ 34.59 ส่วนกางเกงในเป็นแบบคร่ึงตวั คิดเป็นร้อยละ 48.11 นิยมโทนสี ขาว-

เน้ือ-ครีม คิดเป็นร้อยละ 35.95 ซ้ือในห้างสรรพสินคา้ เช่นเดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็น

ตน้ คิดเป็นร้อยละ 38.11 ราคาเฉล่ียท่ีซ้ือ 250-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.92 ความถ่ี

ในการซ้ือ 1-3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 63.24  มกัซ้ือช่วงตน้เดือน คิดเป็นร้อยละ 

42.97  ชาํระเป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ 81.89 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจคือ ตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 59.46 เหตุผลในการซ้ือชุดชั้นใน เน่ืองจากของเก่าเส่ือมสภาพ คิดเป็น

ร้อยละ 34.86 

        3. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 

  1. ด้านผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อนัดบั 1 คือ รูปแบบทนัสมยั สวยงาม สีสันถูกใจ  มีการ
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ตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ สวมใส่สบาย ปรับถอดสายได้ มีการ

ตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั อยูใ่นระดบัมาก เป็น

อนัดบัสุดทา้ย 

 2. ดา้นราคา ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่อนัดบั 1 คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีหลากหลายระดบัราคาให้เลือก มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด ส่วนมีป้ายแสดงราคาชัดเจน มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบั

สุดทา้ย 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอนัดบั 1 คือ มีตวัแทนจาํหน่ายหรือท่ีตั้งร้าน

เดินทางสะดวก มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการจดัตกแต่ง

รูปแบบเคาน์เตอร์ให้น่าสนใจ มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนมีป้ายแสดง

รายละเอียดของวสัดุท่ีชดัเจน มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

   4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมมีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อนัดบั 1 คือ จดัโปรโมชัน่สมํ่าเสมอ เช่น การออกบูธ 

จดัมหกรรมลดกระหนํ่า Summer Sale หรือซ้ือ 2 แถม 1 มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด รองลงมามีการจดัทาํเว็ปไซต์ท่ีให้ขอ้มูลครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภค มีการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนมีพนักงานขายแนะนาํและให้

ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

หากมองในภาพรวมพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือชุดชั้นในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม มีระดบัการตดัสินใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ด้านช่องทางราคาเป็นลาํดบัแรก ( x = 4.74) และดา้นการส่งเสริม

การตลาด มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย ( x = 4.43) 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือชุดชั้นในสตรี ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ” พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด  ดงันั้นผูว้จิยัจึงอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า นักศึกษามองรูปแบบท่ีทนัสมยั สวยงาม สีสันถูกใจ

เป็นหลกั รองลงมาเป็นเร่ืองของการสวมใส่สบาย ปรับถอดสายได ้นัน่แสดงให้เห็น

ว่า ผู ้บริโภคท่ีเป็นนักศึกษามีช่วงอายุท่ียงัอยู่ในช่วงของวยัรุ่น จึงมองในเร่ือง

ภาพลกัษณ์ภายนอกเป็นหลกั ยิง่ปัจจุบนัมีการออกแบบและโฆษณาตามส่ือต่างๆ มาก

ยิ่งข้ึนการแข่งขนัในเร่ืองของดีไซน์จึงมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน แทบจะกลายเป็น

แฟชั่นอย่างหน่ึงเลยทีเดียว และยิ่งชุดหรือการแต่งกายเปล่ียนยุคเปล่ียนสมยัไป ชุด

ชั้นในจึงต้องสอดคล้องไปด้วย ไม่ว่าจะใส่ชุดเกาะอก สายเด่ียวหรือชุดนักศึกษา

จะตอ้งสามารถใชร่้วมกนัไดแ้ละดว้ยวยัของนกัศึกษานั้นต่างกนัทาํให้พบวา่ นกัศึกษา

ท่ีอายุ 17-19 ปี ปริญญาตรีชั้นปี 1-2  จะมีปัจจยัในการเลือกซ้ือชุดชั้นในแตกต่างจาก

นักศึกษาอายุ มากกว่า 20 ปี  ข้ึนไปซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 3-4 และ

ปริญญาโท 

ด้านราคา พบว่า นักศึกษามองเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพเป็นหลัก 

รองลงมาเป็นเร่ืองของราคาท่ีมีความหลากหลายใหเ้ลือก นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษา

โดยส่วนใหญ่ยงัอยู่ในวยัท่ีต้องขอเงินจากผูป้กครองบางคนอาจจะมีรายได้คือ

เงินเดือนท่ีพ่อแม่จ่ายให้ การจะซ้ือสินคา้ส่วนตวัแต่ละช้ินนอกจากจะคุม้ค่าคุม้ราคา

แล้ว ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อจะได้ใช้

ประโยชน์ไดน้านๆ และดว้ยรายไดข้องนกัศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากนัทาํให้นักศึกษา

ส่วนใหญ่จึงกงัวลในเร่ืองของราคาเป็นสําคญั หากมีทางเลือกไดห้ลายทางก็ยิ่งเป็น

ผลดีต่อตนเองมากยิ่งข้ึนซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีราคา 250-

500 บาท ซ่ึงถือวา่เป็นราคากลางๆ ท่ีไม่ถูกหรือแพงเกินไป จะซ้ือ 1-3 คร้ังต่อปีเท่านั้น 

เพราะคุณภาพกับราคาก็เหมาะสมกับอายุการใช้งานพอสมควร เพราะเห็นได้ว่า

นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ17-19 ปี มีปัจจยัในการซ้ือต่างจากนกัศึกษาท่ีมีอายมุากกวา่ 22 ปีและ
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พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก มีปัจจยัการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในต่างจาก นกัศึกษา

ระดบั ปริญญาตรี และปริญญาโท และนกัศึกษาท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 25,000บาท มีปัจจยั

ซ้ือท่ีแตกต่างจากนักศึกษาท่ีมีรายได้มากกว่า 25,000 บาท จะเห็นได้ถึงความ

สอดคลอ้งในเร่ืองอาย ุชั้นปี รายได ้กบัปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่านกัศึกษามกัจะซ้ือชุดชั้นในจากตวัแทน

จาํหน่ายหรือสถานท่ีตั้งร้านเดินทางสะดวก ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปแบบห้างสรรพสินคา้

หรือช้อปป้ิงมอลล์ท่ีอยู่ในทาํเลท่ีไปมาสะดวก นอกจากน้ีการจัดตกแต่งรูปแบบ

เคาน์เตอร์ให้น่าสนใจก็เป็นปัจจยัตวัหน่ึงแต่ในขณะเดียวกนับนโลกเทคโนโลยีบน

อินเตอร์เน็ตการซ้ือขายชุดชั้นในไดเ้ขา้มาแทรกตวัและไดรั้บความนิยมในการสั่งซ้ือ

ขายผา่นอินเตอร์เน็ตบา้งก็มี นกัศึกษานิยมท่ีจะซ้ือชุดชั้นในช่วงตน้เดือนเพราะอาจจะ

ไดรั้บเงินเดือนจากทางบา้นหรือจากการทาํงาน พอท่ีจะจดัสรรในการจบัจ่ายซ้ือของ

ใช้ส่วนตวัได้ นอกจากน้ี อายุ ชั้นปี และรายได้ มีการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั นั่น

เพราะทุกคนตอ้งการความสะดวกสบาย ทาํให้ส่วนใหญ่มุ่งตรงไปท่ีห้างสรรพสินคา้

กนัเป็นหลกั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า นักศึกษาชอบให้มีการจัดโปรโมชั่น

สมํ่าเสมอ เช่นการออกบูธ จดัมหกรรมลดกระหนํ่า  Summer Sale หรือซ้ือ 2 แถม 1 

เป็นตน้ นัน่เป็นเพราะว่าพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของนกัศึกษาส่วนใหญ่จะไปหา

ซ้ือชุดชั้นในท่ีห้างสรรพสินคา้และบ่อยคร้ังท่ีห้างสรรพสินคา้ได้มีการจดัสินคา้ลด

ราคาชุดชั้นในยีห่อ้ต่างๆ และส่วนใหญ่เป็นยีห่อ้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและใชง้านกนัอยูแ่ลว้ เวบ็

ไซด์ก็มีส่วนสําคญัเพราะในโลกออนไลน์นั้นทาํให้นักศึกษาสามารถท่ีจะเข้าไปดู

ความเคล่ือนไหวหรือการจดัโปรโมชั่นของสินคา้ยี่ห้อต่างๆไดอ้ย่างง่ายดาย และท่ี

สําคญัจะได้ไม่ล้าสมยัและตามแฟชั่นได้ทันว่าตอนน้ีแฟชั่นชุดชั้ นในนั้นมีอะไร

ออกมาใหม่ๆ บา้ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ บริษทัผูผ้ลิตควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีหลากหลาย

มากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถทาํตลาดไดไ้ม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์เก่าหรือใหม่ก็ตาม แต่
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ยงัคงรักษาคุณภาพและช่ือเสียงของบริษทัท่ีมีอยู่ให้สมกบัท่ีได้รับการไวว้างใจจาก

ผูบ้ริโภค  

2. ดา้นราคา ควรมีการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้มีตน้ทุนท่ีตํ่าลง แต่

คุณภาพของผลิตภณัฑ์นั้นไม่ได้ลดลง กาํหนดราคาสินคา้และการให้ส่วนลดหรือ

เปอร์เซ็นต์การขายอย่างชดัเจน รวมทั้งมีผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างออกมาหลากหลายระดบั

ราคาเพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค 

3. ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ควรมีการจัดตกแต่งบูธท่ีจัดจาํหน่ายให้

สวยงามและสะดุดตาอยูเ่สมอ รูปแบบไม่ควรท่ีจะน่ิงอยูก่บัท่ี อาจจะปรับตามเทศกาล

ต่างๆ เช่นตรุษจีน สงกรานต ์คริสตม์าส เป็นตน้  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูผ้ลิตชุดชั้นในสตรีควรมีการจดับูธเพื่อส่งเสริม

การขายและแนะนาํผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัมากยิ่งข้ึนมีการโชวสิ์นคา้และการ

จัดพนักงานขายให้ค ําแนะนํา เพื่อให้ผู ้บริโภคนั้ นๆ ได้สวมใส่ชุดชั้ นในอย่าง

เหมาะสมและดูแลรักษาอยา่งถูกวธีิ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีใ่ช้ในการตัดสินใจเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING IN 

BUYING NOTEBOOKS OF CONSUMERS IN BANGKOK) 

พจมาน อภิเกษมสันต์ิ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร  2    

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์

แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ี ไดแ้ก่ ประชาชนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก 

(Convenience sampling) และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน หรือสถิติอ้างอิง ใช้วิธี 

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

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี 

สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือนน้อยกว่า 10,000 

บาท  และการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเลือกรูปแบบการชาํระเงินแบบเงินสด ยี่ห้อโน้ตบุ๊คท่ี

เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ Acer โดยซ้ือจากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

คือ เพื่อศึกษาหาความรู้ ทาํงาน / รายงาน แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการเลือกซ้ือ คือ 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากอินเตอร์เน็ต โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และราคาของโน้ตบุ๊คท่ีจะซ้ืออยูใ่นช่วง 

20,001 – 30,000 บาท 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด 

เม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ โนต้บุ๊คมีคุณภาพไดม้าตรฐานมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นราคา  ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกบัคุณภาพมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง

ในสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด   

มีการรับประกนัจากบริษทัท่ีน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ต่อเ ดือน ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

สมมติฐานท่ี2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เฉพาะ

ในดา้นวธีิการชาํระเงิน สถานท่ีซ้ือ และราคาโน๊ตบุค๊ท่ีจะซ้ือ 

สมมติฐานท่ี3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด นั้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

คําสําคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

    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 



72 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

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 

ในปัจจุบันความเจ ริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ได้

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยในการทาํงานของมนุษยม์ากข้ึน ซ่ึงมี

ผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทั้ งในทางตรงและทางอ้อม ทาํให้คอมพิวเตอร์

กลายเป็นส่ิงของจาํเป็นอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยไ์ม่สามารถเล่ียงได ้ในบางคร้ังหรือบางเวลา

มนุษยอ์าจจะไม่ทนัไดนึ้กถึง  ดงันั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินชีวติจึงมีความสาํคญัอยา่งมากทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

ทุกวนัน้ีเป็นยุคสมยัท่ีการติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน 

เทคโนโลยต่ีางๆ มีส่วนสาํคญัและเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตความเป็นอยูข่องคนเรามาก

ข้ึน ความเป็นไปของเทคโนโลยีต่างๆ เหล่าน้ีได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เพื่อให้สอดคล้องกบัยุคการส่ือสารท่ีไร้พรมแดนในปัจจุบนั อีกทั้งยงัอาํนวยความ

สะดวกให้กบัเราๆ ทุกคนไดอ้ยา่งมากมาย จึงอาจจะกล่าวไดว้า่เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติเราอยา่งไม่อาจปฏิเสธไดค้อมพิวเตอร์แบบพกพา(โนต้บุ๊ค) 

เป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเร่ิมเขา้มามี

ความสําคญักบัเรามากข้ึนเร่ือยๆ การปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทาํให้

คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โนต้บุค๊) มีขีดความสามารถสูงข้ึนหลายๆดา้น 

ในสมัย ท่ี มีก ารนําค อม พิว เตอร์ เข้า มา ใช้ในชีวิตประจําว ันม าก ข้ึ น 

คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปหรือท่ีเรียกกนัติดปากวา่ Personal Computer (PC) นั้น

เป็นท่ีนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือจะเป็น

ผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่องค์กร เช่น นกัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย ์เป็นตน้ ต่างลว้นมีไวใ้ช้

กันแทบทั้ ง ส้ินแต่ย ังไม่ เป็นท่ีแพร่หลายมากนัก ต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็น

คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตนุ๊ค) ซ่ึงมีความสามารถเหมือนกับคอมพิวเตอร์

เดสก์ท็อป ผู ้บริโภคเร่ิมให้ความสนใจในคอมพิวเตอร์ทั้ ง 2 แบบมากข้ึน แต่
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เน่ืองจากว่าในสมยัท่ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) เขา้มาในตลาดใหม่ๆ นั้นมี

ราคาท่ีสูงกว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปมาก ทําให้ผู ้บ ริโภคก็ย ังให้ความนิยม

คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป จากความต้องการของตลาดท่ีมากข้ึนประกอบกับ

เทคโนโลยกีารผลิตท่ีมีความทนัสมยัมากข้ึนในปัจจุบนั ทาํให้ตน้ทุนในการผลิตตํ่าลง

ส่งผลให้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โนต้บุ๊ค) สามารถขายไดใ้นราคาท่ีถูกลงอย่างมาก

เม่ือเทียบกบัราคาในสมยัท่ีมีการนาํมาขายในยุคแรกๆ เม่ือราคาของคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา (โนต้บุ๊ค) ถูกลงและสวนทางกบัประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ผูบ้ริโภค

ก็ให้ความสนใจเพิ่มข้ึนเพราะว่าสามารถพกพาไปท่ีต่างๆได้ง่ายต่อการใช้ มีความ

สะดวกมากข้ึน และพฤติกรรมการบริโภคคอมพิวเตอร์เปล่ียนไป ประกอบกับ

เทคโนโลยีในปัจจุบนัจะเป็นเทคโนโลยีไร้สายมากข้ึน ราคาของเครือข่ายไร้สายก็

ลดลง ทาํให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเล่นอยู่กับท่ีก็ได้ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ี

คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โนต้บุ๊ค) สามารถทาํได ้และเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงใน

การเพิ่มยอดขาย จนทาํให้ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) กลายเป็น

ตลาดคอมพิวเตอร์ท่ีสาํคญัตลาดหน่ึงท่ีผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการไม่อาจมองขา้มได ้

ซ่ึงตลาดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คกาํลงัขยายตวัสูงข้ึน เน่ืองจากใน

ระบบธุรกิจปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูง ทางด้านขอ้มูลข่าวสารจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

องค์กรธุรกิจจะตอ้งอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ช่วย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ

ข้อมูล  วิ เคราะห์ข้อมูล หรือนําเสนอข้อมูล  ซ่ึงความก้าวหน้าทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นไปอย่างรวดเร็วและการทาํงานของ

เคร่ืองโนต้บุค๊จะมีการพฒันาดา้นประสิทธิภาพและความเร็วแลว้ ปัจจุบนัยงัมีนํ้ าหนกั

เคร่ืองเบาของเคร่ืองลงมาก เม่ือเทียบกับสมัยก่อนๆ จึงเป็นปัจจัยท่ีทาํให้ตลาด

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองนอกจากยุคปัจจุบันเป็นยุค

โลกาภิวฒัน์มีการนิยมใชอิ้นเตอร์เน็ทและคามแพร่หลายของ การคา้อิเล็คทรอนิค( E-

commerces) ส่วนประกอบต่างๆ เหล่าน้ีจึงส่งผลใหต้ลาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมี

การแข่งขนักนัรุนแรงข้ึน ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีขนาดกะทดัรัด นํ้ าหนกัเบา

และราคาลดลงมากจึงทาํให้ไม่เพียงแต่ภาพธุรกิจจะนิยมใชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมาก

ข้ึน 
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ปัจจุบนับริษทัท่ีขายโน้ตบุ๊คจาํเป็นจะต้องมีการปรับตวัให้เหมาะสม เพื่อ

ความอยู่รอดและสามารถแข่งขนัในตลาดได ้จากเหตุผลน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของ

ผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ ผูป้ระกอบการเพื่อทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

ผูบ้ริโภค และทราบถึงปัจจัยใช้ในการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของ

ผูบ้ริโภคเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ ระดับการศึกษา ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได ้ระดบัการศึกษา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคนใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาและนาํไปวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 

2. ทราบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐาน  เพื่อนาํไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของ

ธุรกิจคอมพิวเตอร์แบบพกพา  

3. ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การวิจยัไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
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เขตกรุงเทพมหานคร อนัจะก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั ลดความเส่ียงใน

การทาํธุรกิจและจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการทาํธุรกิจต่อไป  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดต้่อเดือน 

ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

2.พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ใ น ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี คื อ ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครท่ีตอ้งการซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 400 ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  

F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, 

การศึกษา, สถานภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  

-Product, Price,  

Place, Promotion 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อ

คอมพวิเตอร์แบบพกพา 
- วธีิชาํระเงิน, ยีห่อ้ท่ีซ้ือ,  
สถานท่ีซ้ือ, วตัถุประสงคใ์น

การซ้ือ, แหล่งขอ้มูล, ผูมี้ส่วน

ในการตดัสินใจ,  ราคาท่ี

ตอ้งการ 

การตดัสินใจซื้อคอมพวิเตอร์แบบ

พกพา 

-โนต้บุ๊คมีฟังกช์ัน่การใชง้านตรงตาม

ตอ้งการ 

-ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ี

ยอมรับ 

-ราคาขายต่อมือสองของโนต้บุค๊ไดร้า

คาดี 

-ร้านคา้ท่ีจาํหน่ายอยูใ่น

หา้งสรรพสินคา้ 

-มีการรับประกนัคุม้ครองหลายปี และ

หลายความเส่ียง 
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สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี 

สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 

บาท  และการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเลือกรูปแบบการชาํระเงินแบบเงินสด ยี่ห้อโน้ตบุ๊คท่ี

เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ Acer โดยซ้ือจากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

คือ เพื่อศึกษาหาความรู้ ทาํงาน / รายงาน แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการเลือกซ้ือ คือ 

จากอินเตอร์เน็ต โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และราคาของโน้ตบุ๊คท่ีจะซ้ืออยูใ่นช่วง 

20,001 – 30,000 บาท  

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด 

เม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ โนต้บุ๊คมีคุณภาพไดม้าตรฐานมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นราคา  ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกบัคุณภาพมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง

ในสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด   

มีการรับประกนัจากบริษทัท่ีน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ต่อเ ดือน ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

สมมติฐานท่ี2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เฉพาะ

ในดา้นวธีิการชาํระเงิน สถานท่ีซ้ือ และราคาโน๊ตบุค๊ท่ีจะซ้ือ 

สมมติฐานท่ี3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด นั้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลกบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

เพศ 0.248  X 

อาย ุ 0.549  X 

สถานภาพ 0.369  X 

อาชีพ 0.875  X 

รายไดต่้อเดือน 0.116  X 

ระดบัการศึกษา 0.428  X 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบพฤติกรรมในการใช้

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

วธีิการชาํระเงิน 0.046* X  

ยีห่อ้ท่ีจะซ้ือ 0.104  X 

สถานท่ีซ้ือ 0.000* X  

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 0.436  X 

แหล่งขอ้มูลประกอบการเลือกซ้ือ 0.201  X 

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 0.508  X 

ราคาโน๊ตบุค๊ท่ีจะซ้ือ 0.031* X  

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือโน๊ตบุ๊ค 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ์ 0.00* X  

ราคา  0.00* X  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.00* X  

การส่งเสริมทางการตลาด 0.00* X  
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  สรุปไดว้า่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการชําระเงินแบบเงินสดยกเวน้กลุ่ม

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของวสันต์  กนิฏฐะกุล 

(ออนไลน์, 2550)  ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมชาํระดว้ยเงินสด เพียงคร้ังเดียว 

ยี่ห้อโน๊ตบุ๊คท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือ คือ Acer และรองลงมาคือ 

Apple, Asus  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), 

วสันต ์ กนิฏฐะกุล(ออนไลน์, 2550), ปิติพฒัน์  อฑัฒธ์นหิรัญกุล(บทคดัยอ่, 2551), ศุภ

ลกัษณ์ ทวีเปล่ง(บทคดัย่อ, 2553), จกัรชยั จีวรสุวรรณกุล(ออนไลน์, 2551), ภทัรา

ภรณ์ น่วมดี(บทคดัยอ่, 2551) ท่ีพบวา่ ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้

ความนิยมมากท่ีสุด  คือ  Acer 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะซ้ือโน๊ตบุ๊ค จากตวัแทนจาํหน่าย และรองลงมาคือ 

ซ้ือท่ีห้างสรรพสินค้า  วตัถุประสงค์ในการซ้ือ คือ เพื่อศึกษาหาความรู้ ทาํงาน / 

รายงาน ซ่ึงแตกต่างจากผลงานวิจยัของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), วสันต ์ 

กนิฏฐะกุล(ออนไลน์, 2550)  ท่ีพบวา่วตัถุประสงคใ์นการใชโ้น๊ตบุ๊คส่วนใหญ่คือ เพื่อ

เล่นอินเตอร์เน็ต 

โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และราคาของโน๊ตบุ๊คท่ีจะซ้ืออยูใ่นช่วง 20,001 – 

30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของจกัรชยั จีวรสุวรรณกุล(ออนไลน์, 2551), 

ภทัราภรณ์ น่วมดี(บทคดัยอ่, 2551), ธนพล อนนัต์ปัญญาวงศ์(บทคดัยอ่, 2553) ท่ี

พบวา่  ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในราคาเฉล่ียระหวา่ง 20,001 – 30,000 

บาท แต่จะแตกต่างจากผลงานวิจยัของปฐมกานต ์ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), ศุภลกัษณ์ 

ทวีเปล่ง(บทคดัย่อ, 2553) ท่ีพบว่าราคาของโน๊ตบุ๊คท่ีซ้ือส่วนใหญ่จะซ้ืออยู่ในช่วง 

30,001 – 40,000 บาท   

 แหล่งขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ จากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงหาก

พิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือจะเห็นได้ว่า 

อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลสําคญัอนัดับแรกท่ีผูบ้ริโภคใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
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ตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบนัการรับ

ข่าวสารผ่านช่องอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางสําคัญท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา เน่ืองจากผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา

ใชเ้วลาส่วนใหญ่ทั้งในการทาํงานและกิจกรรมบนัเทิงต่าง ๆ ผา่นคอมพิวเตอร์ ดงันั้น 

การรับรู้ขอ้มูลทางการตลาดในการตดัสินใจดา้นต่าง ๆจึงดาํเนินการผา่นคอมพิวเตอร์

ดว้ย โดยอินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นส่ือท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการเปิดรับจึงมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจดา้นต่าง ๆ อยา่งสาํคญัต่อผูใ้ชง้านไปดว้ย 

เม่ือพิจารณาในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา โดยให้ความสําคญัสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงเนน้ความสาํคญัท่ีโนต้บุค๊มีคุณภาพไดม้าตรฐาน  แต่ถึงแมว้า่ดา้นผลิตภณัฑ์จะมีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ ก็เป็นส่ิงท่ีผู ้

จดัจาํหน่ายจะมองขา้มไปไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ทั้งน้ีหากมองการคน้พบของการศึกษา

คร้ังน้ียงัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ก็ยงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบ

พกพาในระดบัสูงเช่นกนั  ดงันั้นการทาํตลาดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา

จึงไม่ควรท่ีจะเน้นดา้นใดดา้นหน่ึงจนละเลยความสําคญัของการตลาดดา้นอ่ืน ๆ ไป

จนหมด  ทั้งน้ีเพราะตามความหมายของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ดงัท่ี 

รศ. ธงชยั สันติวงษ ์กล่าวไว ้คือ การประสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

ของผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม

การขาย (Promotion) นัน่เอง 

เม่ือพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานแล้วซ่ึงพบว่า สมมติฐานท่ี1 ปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดต้่อเดือน ระดบัการศึกษา 

ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั สมมติฐานท่ี2 พฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

ในด้านวิธีการชาํระเงิน สถานท่ีซ้ือ และราคาโน๊ตบุ๊คท่ีจะซ้ือ สมมติฐานท่ี3 ปัจจยั



82 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด นั้นมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา  

ดังนั้ น หากผูจ้ดัจาํหน่ายจะนําคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพามาจาํหน่ายใน

กรุงเทพมหานครแลว้  ควรจะคาํนึงถึงความสําคญัของดา้นวิธีการชาํระเงิน สถานท่ี

ซ้ือ ราคาโน๊ตบุค๊ รวมถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใหม้ากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 84.9% และ

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได ้72.1% 

ซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัจาํหน่ายในการนําข้อมูล

เหล่าน้ีไปวิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

1. จากผลการวจิยัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จะนิยมเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพายี่ห้อ Acer, Apple, Asus โดยช่วงราคาท่ีจะเลือกซ้ืออยู่ท่ี

ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท ดังนั้ น ร้านค้าหรือตวัแทนจาํหน่ายควรนํา

คอมพิวเตอร์แบบพกพายีห่้อ และราคาอยูใ่นช่วงดงักล่าวมาเสนอขาย เพื่อให้ตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.แหล่งข้อมูลท่ีใช้ประกอบการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ คือ จาก

อินเตอร์เน็ต ดังนั้ น  หากร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการโฆษณาหรือ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้ จึงควรเลือกช่องทางอินเตอร์เน็ตดีท่ีสุด 

ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รงจุดมากท่ีสุด 

3.จากผลการวิจยัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เลือกรูปแบบ

การชาํระเงินแบบเงินสด ดงันั้น หากผูจ้ดัจาํหน่ายตอ้งการส่งเสริมการขายหรือจดั

โปรโมชัน่  จึงควรจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผูท่ี้ชาํระแบบเงินสด เช่น การลดราคา การ
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ให้ส่วนลดเงินสด การให้ของแถม เป็นต้น ก็น่าท่ีจะยิ่งเพิ่มความดึงดูดใจในการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

4.จากผลการวิจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสําคญัท่ีสุด โดยเน้นท่ีโน้ตบุ๊คมีคุณภาพได้มาตรฐาน ดงันั้น หากร้านคา้หรือ

ตวัแทนจาํหน่ายจะเลือกคอมพิวเตอร์มาเสนอขายให้แก่ลูกคา้จึงควรคาํนึงถึงฟังก์ชนั

การใชง้านท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด 

5.จากผลการวจิยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในดา้นการ

มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองในสถานท่ีจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด  ดงันั้น ร้านคา้ หรือตวัแทน

จาํหน่ายจึงควรมีสินคา้ตวัอย่างให้ผูบ้ริโภคไดดู้ ทดลอง และทดสอบสินคา้ เพื่อให้

ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจไดง่้ายข้ึนวา่แบบหรือรุ่นดงักล่าวตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 

6.จากผลการวจิยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญัดา้นการ

รับประกนัจากบริษทัท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  ดงันั้น ร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่าย จึงควร

จดัให้มีการรับประกนัคอมพิวเตอร์แบบพกพากบับริษทัท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อให้ผูบ้ริโภค

ไดไ้วว้างใจ วา่จะไดรั้บการบริการอยา่งดีท่ีสุดเม่ือมีปัญหา 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา

ในเขตปริมณฑล และต่างจงัหวดั เพื่อนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาในคร้ังน้ี 

2.การศึกษาคร้ังน้ีอาจไม่ครอบคลุมตวัแปรท่ีมีผลต่อการซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลแบบพกพาไดค้รบถว้น  การศึกษาวจิยัในอนาคตผูศึ้กษาอาจศึกษาตวัแปรอิสระ 

และตวัแปรตามเพิ่มเติมในคร้ังต่อไป 

3.ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการวจิยัเพียงอยา่งเดียว  ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปอาจใชว้ิธีอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์ 

หรือการสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก  
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การศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้บริการซ้ําของ 

โรงพยาบาลนนทเวช 

(SERVICE MARKETING MIX THAT AFFECT THE RE-PURCHASE OF 

NONTHAVEJ HOSPITAL) 

นิตยา  ช่ืนศิลป์ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี

มีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช กลุ่ม

ตัว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ คื อ  พ นัก ง า น / ลู ก ค้า  ข อ ง บ ริ ษัท คู่ สั ญ ญ า  ท่ี อ า ศัย อ ยู่ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูลโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างวนัละ 10 คน จากผูท่ี้นอนพกัรักษาตวัท่ี

โรงพยาบาลนนทเวช มีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน มี

การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) t-test , F-test และ Multiple 

Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 – 40 

ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีภูมิลาํเนาในจงัหวดันนทบุรี   และ

รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 20,000 – 30,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสําคญัอนัดบั 1 คือดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ รองลงมาคือดา้น

สถานท่ี ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด  

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 



89 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได ้มีผล

ต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการให้บริการ และ

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  มีความสัมพันธ์กับการใช้บ ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลนนทเวช ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช 

คําสําคัญ :  การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า, 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 

  โรงพยาบาลเอกชนเป็นอีกธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรง   จากการหดตวั

เศรษฐกิจเฉียบพลนัตั้งแต่ปี 2540 เน่ืองจากกาํลงัซ้ือลูกคา้ลดลง  สวนทางกบักาํลงัการ

ให้บริการ (service capacity) โรงพยาบาลเอกชนโดยรวมที่เพิ่มขึน้ตามการขยายการ

ลงทุนอย่างมากมายช่วงที่ผ่านมา   ทําให้อัตราใช้บริการตํ่า (capacity utilization)  

ลูกค้าทั่วไปส่วนหน่ึงพึ่งโรงพยาบาลรัฐมากขึ้น  ขณะที่ลูกค้าที่ ใช้สวัสดิการ

รักษาพยาบาลบริษัทเอกชนก็ลดน้อยลงเน่ืองจากผู้ประกอบการโยกย้ายสวัสดิการ

ดังกล่าวเข้าสู่ระบบสวัสดิการประกันสังคมมากขึน้เพื่อลดต้นทุน       ระยะต่อจากน้ี

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลง และต้องปรับตัวอย่างหนัก    

เพื่อประคองธุรกิจผ่านพ้นอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า      บริษัทต่างๆ ยกเลิกให้

สวสัดิการรักษาพยาบาลพนักงานโดยปรับเปล่ียนให้ใช้สวสัดิการจากโครงการ

ประกนัสังคมแทน      เน่ืองจากควบคุมและประหยดัค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่ยิ่งลูกคา้ทัว่ไป

หรือลูกค้าภายใต้สวสัดิการบริษทั   ปรับเปล่ียนใช้ระบบเหมาจ่ายมากข้ึนเท่าใด

โอกาสสูญเสียรายไดโ้รงพยาบาลเอกชนจะเพิ่มข้ึนเท่านั้น    เพื่อผา่นพน้อุปสรรคและ

เพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขนัปรับเปล่ียนกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยพยายามเน้น

ขยายฐานลูกค้ากลุ่มประกันสุขภาพทั้ งประกันบุคคลและประกันกลุ่ม    เพราะ

สามารถสร้างรายได้ให้ผูป้ระกอบการได้ระดบัสูง แทนลูกคา้กลุ่มเดิมท่ีส่วนใหญ่

กระจุกตวักลุ่มประกนัสังคม โดยมุ่งเนน้ใหบ้ริการประทบัใจเพื่อดึงดูดให้เลือกใชค้ร้ัง

ต่อไป   ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง” ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช”  ซ่ึงเป็นโรงพยาบาล

เอกชนท่ีตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของจงัหวดันนทบุรีและกรุงเทพมหานคร   ท่ีจะตอ้ง

พฒันาขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ใน

การเติบโตทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ท่ีร่วมกลุ่มเป็น

พนัธมิตร  อนัจะเป็นประโยชน์ในการนาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชป้ระโยชน์   ในการ

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการใด้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1   เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลนนทเวช    

2   เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้

บริการซํ้ า ของ โรงพยาบาลนนทเวช 

3   เพื่อศึกษาถึงปัจจยัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของ

โรงพยาบาล นนทเวช โดยนาํไปใช้ในการกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้บริษทัคู่สัญญาท่ีมาใช้

บริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2. เพื่อทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้

บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช เพื่อนาํไปใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล 

3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

 สมมุติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลนนทเวชท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลนนทเวช 

0แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

0แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ความหมายของการบริการ คอตเลอร์ 

(Kotler, 1988, p. 477)     กล่าวว่าการบริการหมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบติัการใดๆ       

ท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึงสามารถนาํเสนอใหอี้กกลุ่มหน่ึงซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้      
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0ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2537, หน้า 142) ไดใ้ห้ความหมายบริการ 

(service) ว่าเป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้       ดงันั้นอาจสรุปความหมายของการบริการคือกิจกรรมหรือการปฏิบติัใดๆก็

ตามของบุคคลหรือองค์การเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนหรือ

ผูรั้บบริการให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลการ

กระทาํนั้โดยมีลกัษณะเฉพาะของตวัเองไม่สามารถจบัตอ้งไดไ้ม่สามารถครอบครอง

เป็นเจา้ของและไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ       

 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ 

0แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจ

บริการ  (Service  Marketing  Mix ) 

 ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

สาํหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ใน

การกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการ

ของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และ

คุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ

ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2. ดา้นราคา  ( Price )  หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะ

เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  ( Value )  ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการนั้น ถา้

คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นการกาํหนดราคาการให้บริการควรมี

ความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ี

ต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ( Place )  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของ

ลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้น

ทาํเลท่ีตั้ง  (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) 
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4. ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion )  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญั

ในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริกาโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิด

ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกุญแจสาํคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ดา้นบุคคลลากร  ( People ) หรือพนกังาน ( Employee ) ซ่ึงตอ้งอาศยัการ

คดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้

แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ

ต่าง ๆ    ขององคก์ร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยม

ใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ   (Physical Evidence and 

Presentation )  

0เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพ

โดยรวมทั้ งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ

ลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพ

อ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process)   เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ

และงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการ

อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว   และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

0 ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539) กล่าวถึงปัจจยั

ส่ ว น บุ ค ค ล ว่ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ  พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู ้ บ ริ โ ภ ค 

(Personal Factors Influencing Consumer Behavior)  การตัดสินใจของผู ้ซ้ือ  ได้รับ

อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่  อายุ  วงจรชีวิต

ครอบครัว   อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรือคุณค่า และรูปแบบของ

การดาํรงชีวติ 
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0 ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior Model)  

0 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ2539 :110)โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ S-R 

Theory (Stimulus-Response Theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทาํให้เกิด

ความตอ้งการ ท่ีกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) 

ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิต หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้และความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อ ก็จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ รวมไปถึงขบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ

เอง จนในท่ีสุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase response) 

0แนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน 

1. วเิคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาดในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

0กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) คือวิธีการท่ีนํามาใช้เพื่อให้

เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ทางการตลาด การนาํกลยุทธ์การตลาดมาใช้นั้นมีความ

จาํเป็นท่ีตอ้งเขา้ใจในแนวคิดเร่ืองกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงชัยชนะ ซ่ึงมีแนวคิดอยู่ 3 

แนวทางคือ     (อา้งถึงใน กุณฑลี เวชสาร,2538:18) 

1.1 แนวคิดการได้ชัยชนะ โดยท่ีชยัชนะนั้นเป็นชัยชนะท่ีชัดเจน เกิดจาก

สาเหตุสําคญั 2 ประการ คือ การมีทกัษะเช่ียวชาญของบุคลากร และทรัพยากรท่ี

องค์กรอยู่ เหนือองค์กรอ่ืน ๆ คน เงิน ว ัตถุดับ เคร่ืองจักร และการจัดการท่ีดี 

(5Ms:Man,Money,Materials,Management) 

1.2 แนวคิดของการวางกลยุทธ์ท่ีอาศยัความไดเ้ปรียบเอาชนะคู่แข่งอนัไดแ้ก่ 

การไดเ้ปรียบเพราะเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) และ/หรือการไดเ้ปรียบ

เพราะผลิตภณัฑ์มีความต่างในสายตาของผูบ้ริโภค ( Product differentiation ) การ

เลือกกลยุทธ์แข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาลนั้น จะตอ้งพิจารณาดว้ยวา่โรงพยาบาลอยู่

ในสภาพการตลาดอยา่งไร คือ เป็นผูน้าํตลาด เป็นผูท้า้ชิงหรือผูต้าม หรือไม่ตอ้งการ

เป็นคู่ต่อสู้ใคร แลว้จึงเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับสถานภาพท่ีเป็นอยู ่คือ (กุณฑลี 

เวชสาร,2538:22-25) 
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1.3 ในส่วนการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ   คอทเลอร์  (Kotlet 

E.Potter,1985 :3 - 5 อา้งอิงในสมบูรณ์ ขติัยสุวงศ,์ 2543 : 45) กล่าวถึงการตลาดของ

โรงพยาบาลในมลรัตน์แมสซาซูเสทว่า ในระยะแรกมีคนเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้ นท่ี

ยอมรับการนาํความคิดการตลาดมาใชก้บัธุรกิจโรงพยาบาล และหน่ึงในจาํนวนไม่ก่ี

คนน้ีคือ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล Malden ซ่ึงไดก้ล่าวว่า การดาํเนินการตลาดของ

โรงพยาบาลไม่ใช่การขาย ไม่ได้ก่อให้เกิดความต้องการท่ีไม่จาํเป็น แต่เป็นวิธี

เช่ือมโยงระบบขอ้มูลการวางแผนสนอให้ชุมชน และการประชาสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการตลาดยงัช่วยให้โรงพยาบาลระบุไดว้า่ยงัสามารถ

ใหบ้ริการอะไรเพิ่มเติมแก่ประชาชนหรือพฒันาบริการใดไดอี้ก 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ประชากร(Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังาน/ลูกคา้

บริษทัคู่สัญญา ผูห้ญิงและผูช้ายท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาํนวน 

400 คน คาดวา่จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 400,000 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานของบริษัท

คู่สัญญา ผูห้ญิงและผูช้ายท่ีมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลนนทเวช โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ของการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 400 คน เป็นเกณฑ์ และใช้หลกัการคาํนวนหาขนาด

ตวัอยา่ง (Sample size) ของ Taro Yamane  (เพญ็แข แสงแกว้ , 2541:56)        
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

จากการตรวจเอกสารแนวความคิด ทฤษฏีท่ี เ ก่ียวข้องสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัน้ี 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์    ปัจจยัการมาใชบ้ริการซํ้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 241 คนคิดเป็นร้อยละ 60.2   มีอายุเฉล่ียในช่วง 31- 40 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 

194 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 

211 คน   คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อย

 

 

 

การมาใช้บริการซ้ํา 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- ภูมิลาํเนา 

- รายได ้
 

ปัจจยัส่วนประสมทาการตลาด 

- บริการ  
- ราคาค่ารักษาพยาบาล  

- สถานท่ีและความสะดวก  

-  การส่งเสริมการขาย 

-  บุคลากรผูใ้หบ้ริการ  
 - กระบวนการใหบ้ริการ 
 - ลกัษณะทางกายภาพ 
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ละ 57.8 ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาจงัหวดันนทบุรีมากท่ีสุด จาํนวน 233 คนคิดเป็นร้อยละ 

58.3  มีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 20,001 - 30,000 บาทมากท่ีสุด  

1ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด1ที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ําของ

โรงพยาบาลนนทเวช ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากสุด ถึง 7 ดา้น ซ่ึง

หากพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลนนทเวชให้ความสําคญัมากท่ีสุดเรียงลาํดบัได้

ดงัน้ี 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  Evidence) มีผลต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด การใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชมากท่ีสุด คือ สถานท่ี 

สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผูเ้ขา้รับบริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.46 

2. ดา้นสถานท่ี (Place) มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การใชบ้ริการ

ซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชมากท่ีสุดในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลใกลท่ี้ทาํงานสะดวกในการเดินทางค่าเฉล่ีย 4.43 

3.ดา้นบริการ (Product) มีผลมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การใช้

บริการซํ้ า ระดับมากท่ีสุดให้ความสําคญักับมีบริการครบวงจร   และมีเคร่ืองมือ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัค่าเฉล่ีย 4.34 

4. ดา้นบุคลากร (People) มีผลต่อมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการ

ใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบัพยาบาลมี

บุคลิกดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมค่าเฉล่ีย 4.33 

5. ดา้นกระบวนการ(Process) มีผลต่อปัจจยัการใช้บริการซํ้ าโรงพยาบาลน

นทเวช ในระดับมากท่ีสุดให้ความสําคญักับขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยุ่งยาก 

ซบัซอ้น เขา้ถึงบริการง่าย    โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 

6. ดา้นราคา (Price)  มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการใชบ้ริการซํ้ า

ของโรงพยาบาล นนทเวชในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบัค่าบริการโรงพยาบาล

ท่ีเหมาะสมกับการบริการท่ีได้รับ แพทย์และพยาบาลมีความเข้าใจและเข้าถึง

ความรู้สึกของผูรั้บบริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 
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7. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด การใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช   ระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญั

กบัการส่ือสารใหข้อ้มูลการป้องกนัความเส่ียงของโรค อาทิ ไขมนั ความดนั เบาหวาน 

โดยแพทย/์พยาบาล/รวมทั้งบอร์ดความรู้ต่างๆ ท่ีบริษทัฯโดยมีค่าเฉล่ีย 4.05    และมี

การจัดโปรแกรมการตรวจเพื่อค้นหาความเส่ียงของโรคในราคาพิเศษสําหรับ

พนกังานและครอบครัว มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 

โดยสามารถสรุป ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การใช้บริการซ้ําของ

โรงพยาบาลนนทเวช ในแต่ละดา้น 7 ดา้นดงัน้ี 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญักบัมีบริการครบวงจรและมี

เคร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.34 

2.ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นค่าบริการ

โรงพยาบาลท่ีเหมาะสมกบัการบริการท่ีไดรั้บ แพทยแ์ละพยาบาล มีความเขา้ใจและ

เขา้ถึงความรู้สึกของผูรั้บบริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 

3.ดา้นสถานท่ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัปัจยัดา้นสถาน

ท่ีตั้งของโรงพยาบาลใกลท่ี้ทาํงานสะดวกในการเดินทางค่าเฉล่ีย 4.43 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัมี

การส่ือสารให้ขอ้มูลการป้องกนัความเส่ียงของโรค อาทิไขมนั ความดนั เบาหวาน 

โดยแพทย/์พยาบาล/รวมทั้งบอร์ดความรู้ต่างๆ ท่ีบริษทัฯ มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 

และมีการจดัโปรแกรมการตรวจเพื่อคน้หาความเส่ียงของโรคในราคาพิเศษโดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.05 

5.ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้

ความสาํคญักบัสถานท่ีสวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผูเ้ขา้รับบริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.46 

6.ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักับพยาบาลมี

บุคลิกดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมค่าเฉล่ีย 4.33 

7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใหค้วามสําคญักบั

ขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น เขา้ถึงบริการง่ายโดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ข้อที ่1 ปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริการซ้ํา

ของโรงพยาบาลนนทเวช  

1. ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาล นนทเวช

ไม่แตกต่าง 

2. ดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชท่ี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ดา้นการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั   มีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลน

นทเวชท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลน

นทเวชแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.ดา้นภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนท

เวชท่ีไม่แตกต่าง  

6. ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนท

เวชท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการซ้ํา

ของโรงพยาบาลนนทเวช 

1. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการใช้บริการซํ้ า     

ของโรงพยาบาลนนทเวช คิดเป็น 91.6%  

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด1สามารถอธิบาย1การใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาล นนทเวช1ได ้83.8% 1    

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี ดา้น

บุคลากร  ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มี

ความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05   
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4. ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ า ของโรงพยาบาลนนทเวช 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.88 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.00 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.00 ยอมรับ 

สถานะภาพ F-Test 0.02 ยอมรับ 

ภูมิลาํเนา F-Test 0.76 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 0.00 ยอมรับ 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบับริการใชซ้ํ้ า 

ของโรงพยาบาลนนทเวช 

ดา้นบริการ MRA 0.002* ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA 0.001* ยอมรับ 

ดา้นสถานท่ี MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.280 ปฏิเสธ 

ดา้นบุคลากร MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ MRA 0.003* ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวิจัย  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ในบทที่ 4 ผู้ ศึกษาจะนําเสนอการ

อภิปรายผลตามลาํดับ แยกเป็น 7 ด้านดังนี ้ 

1. ด้านบริการ (Product) จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช เป็นอนัดบั 3 ของ

ส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ   มีบริการ

ครบวงจรและมีเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัค่าเฉล่ีย 4.34 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิด

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการคอตเลอร์ ( Kotler, 1988, p. 477)  

2. ด้านราคา (Price) จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็นอนัดบัท่ี 6 ของส่วน

ประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับค่าบริการ

โรงพยาบาลท่ีเหมาะสมกบัการบริการท่ีไดรั้บ     แพทยแ์ละพยาบาลมีความเขา้ใจและ

เขา้ถึงความรู้สึกของผูรั้บบริการ     โดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 ซ่ึงสอคลอ้งกบัแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( Service  Marketing  Mix ) ศิริวรรณ   เสรี

รัตน์ (2541) 

  3. ด้านสถานที่ (Place) จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล พบว่าปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็นอนัดบั 2 ของ

ส่วนประสมทางการตลาด ในระดับมากท่ีสุดให้ความสําคัญกับสถานท่ีตั้ งของ

โรงพยาบาลใกลท่ี้ทาํงานสะดวกในการเดินทางค่าเฉล่ีย 4.43 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

งานวจิยัของ   วนัดี   เจียมจิตศิริพงษ ์(2528, หนา้ 98) 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล  พบวา่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช      

เป็นอนัดบัท่ี 7 ของส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้นการส่ือสารให้ขอ้มูลการป้องกนัความเส่ียงของโรค อาทิไขมนั ความดนั 

เบาหวาน โดยแพทย/์พยาบาล/รวมทั้งบอร์ดความรู้ต่างๆ ท่ีบริษทัฯ มากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.05 และมีการจดัโปรแกรมการตรวจเพื่อคน้หาความเส่ียงของโรคในราคา

พิเศษ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในส่วนการรักษาพยาบาลและการ
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ดูแลสุขภาพ   คอทเลอร์  (Kotlet E.Potter,1985 3  - 5 อา้งอิงใน สมบูรณ์ ขติัยสุวงศ,์ 

2543 : 45) 

5. ด้านบุคลากร (People) จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็นอนัดบัท่ี 4 ของ

ส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดให้ความสําคญักับพยาบาลมีบุคลิกดีแต่งกาย 

สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมค่าเฉล่ีย 4.33สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  ( Service  Marketing  Mix ) ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ 

(2541) 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)  จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล พบว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช 

มีผลต่อการใช้บริการโรงพยาบาลนนทเวชในอนัดบัท่ี 5 ของส่วนประสมทาง

การตลาด มากท่ีสุดให้ความสําคญักบัขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

เขา้ถึงบริการง่ายโดยมีค่าเฉล่ีย 4.23        ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ           ( Service  Marketing  Mix )      ศิริวรรณ   เสรี

รัตน์ (2541) ได้อา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( 

Service  Mix )   ของ Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการ

ซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการกาํหนดกลยุทธ์

การตลาดดา้นกระบวนการ ( Process)  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและ

งานปฏิบติัในดา้นการบริการ  ท่ีนาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่ง

ถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ    (อา้งถึงใน กุณฑลี เวช

สาร,2538:18) 

7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( Physical Evidence )  จากผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการมาใช้บริการซํ้ า

ของโรงพยาบาลนนทเวช  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ า

ของโรงพยาบาลนนทเวชมากท่ีสุดในอนัดบัท่ี 1 ของส่วนประสมทางการตลาด         

มากท่ีสุดใหค้วามสาํคญักบั สถานท่ี สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผูเ้ขา้รับบริการเช่นจุด
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นั่งรอรับยาโดยมีค่าเฉล่ีย 4.46   และสถานท่ีซ่ึงแยกเป็นสัดส่วนและแยกบริการท่ี

ชดัเจน      รวมทั้งมีส่ือประชาสัมพนัธ์และป้ายบอกทางท่ีเขา้ใจง่าย และมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซ้ือ มุมกาแฟ        ตูเ้อทีเอ็ม  Intermet  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ   ( Service  Marketing  Mix ) 

ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) 

ข้อเสนอแนะ 

1. งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการคน้หาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ

ใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช ซ่ึงผูท้าํวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํประเด็นดงักล่าว

ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึน 

2. ควรเพิ่มประเด็นตวัแปรอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการใชบ้ริการซํ้ า เช่น การบอก

ต่อบุคคลอ่ืนใหม้าใชบ้ริการ 
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การรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู้บริโภค                                                      

ในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

(PERCEPTION THE BRAND OF INCENSE PRODUCTS OF CONSUMER  IN 

BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS)  

ขนิษฐา องัสนานนท ์1  ดร. ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระคือ เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลถึงการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเคร่ืองมือ

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัด้านคุณภาพกบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ี

ซ้ือและใชธู้ป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐานคือ การทดสอบค่าที (Independent Sample t-Test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว F-Test (One-way ANOVA) และค่า MRA (Multiple Regression 

Analysis) ทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 

___________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  

21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/พนักงาน

ธนาคาร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, 

รายได้, อาชีพไม่มีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ปัจจัยด้านเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication: IMC) ดา้นการทาํตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์กบัการ

รับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ธูป ประกอบดว้ย คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

และดา้นความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : การรับรู้, ตราสินคา้, ผลิตภณัฑธู์ป 

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                

มนุษยมี์สัญชาตญาณในการดาํรงชีวิตท่ีเป็นไปตามกฏของธรรมชาติ เพราะ

เม่ือ ดินฟ้าอากาศ เกิดความแปรปรวนทาํให้มนุษยเ์กิดความกลวัต่อภยัต่าง ๆ ท่ีเกิด

จากธรรมชาติ และถา้ มีความเป็นอยูท่ี่ยากลาํบากเพราะขาดอาหารในการดาํรงชีพ จึง

ตอ้งแสวงหาวิธีการป้องกนัตนเองจากภยัต่าง ๆ จากความเช่ือดว้ยการบูชา และมีการ

ประกอบพิธีกรรมการต่าง ๆ สมยัโบราณจะประกอบพิธีกรรม ดว้ยการเผาไหมบ้น

แท่นบูชาเป็นการสักการะบูชาพระเจา้ดว้ยไฟ และควนัทีมีกล่ินหอม พีธีกรรมเหล่าน้ี
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ยงัได้ถูกนาํมาใช้ เพื่อรักษาคนป่วย เพื่อการให้ศีลให้พร หรือแมก้ระทั้งเพื่อขบัไล่

ปีศาจ  เป็นการส่ือสารกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ  และเพื่อออ้นวอนขอพรกบัอาํนาจ 

ส่ิงล้ีลบั ไม่ใหภ้ยัต่าง ๆ เกิดข้ึนกบัตนเองอีกต่อไป ดว้ยการนาํวตัถุต่าง ๆ มาเป็นเคร่ือง

บรรณาการตอบแทนกบัส่ิงท่ีเคารพนบัถือและเช่ือว่าจะช่วยขจดัภยัเหล่านั้นให้ ของ

ผูค้นในยคุนั้น             

ธูป เป็นส่ิงท่ีใช้เป็นเคร่ืองสักการะบูชามาช้านาน ในอดีตธูปทาํจากเน้ือไม้

หอม (Aromatic wood)  หลายชนิด บดเน้ือไมใ้ห้เป็นผงละเอียด นาํมาเป็นวตัถุดิบใน

การทาํธูป  เน่ืองจากตวัวตัถุดิบเป็นไมห้อม ควนัธูปค่อนขา้งละเอียด ไม่ระคายเคือง

จมูกและตา  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ประกอบกบัวตัถุดิบท่ีแพงข้ึน ไม้

หอมต่างๆท่ีนาํมาผลิตธูปเร่ิมมีราคาแพง ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ จึงเปล่ียนมาใช้ข้ีเล่ือยไม้

ยางพาราแทน เน่ืองจากมีราคาถูกกวา่ และมีสีขาวนวลเหมือนไมจ้นัทน์ขาว ลกัษณะ

เป็นผงละเอียด ข้ึนรูปไดง่้าย แลว้จึงนาํมาผสมนํ้าหอม เรียกวา่ "ธูปหอม" เม่ือนาํมาจุด

จะใหค้วนัและกล่ินหอม  ( http://th.wikipedia.org )  

       ในปัจจุบนัการตลาดมีการแข่งขนักนัมากประกอบกบัความเจริญกา้วหนา้ทาง

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการผลิตสินคา้ต่างๆมีความกา้วหนา้และทนัสมยัมาก

ข้ึน ส่งผลให้การทาํการตลาดของผูป้ระกอบการเป็นไปด้วยความยากลาํบากมาก

ยิ่งข้ึนตามไปดว้ยเ พราะเม่ือมีเทคโนโลยีดา้นการผลิตท่ีถูกคิดคน้และปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนเท่าใด ยอ่มทาํให้การสร้างหรือผลิตสินคา้ให้มีความแตกต่างกนั

นั้นก็จะยากข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบนันั้นสามารถผลิต

สินคา้ให้มีคุณสมบติัทางกายภาพและมีคุณภาพท่ีทดัเทียมกนัมากยิ่งข้ึนทาํให้ความ

แตกต่างระหวา่งสินคา้นอ้ยลงหรือแมว้า่จะสามารถสร้างหรือผลิตสินคา้ท่ีมีคุณสมบติั

ท่ีแตกต่างกันได้แต่ก็จะถูกลอกเลียนแบบได้โดยง่าย (Schultz, 1998) ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการ หรือนักการตลาด ต่างพยายามนําเสนอจุดเด่นของตนเองเพื่อท่ีจะ

ดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคในทุกรูปแบบ ต่างฝ่ายต่างก็ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆเช่นใน

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไป บา้งก็ใช้เร่ืองราคา บา้งก็ใช้เร่ืองจุดแข็ง

ของช่องทางการจดัจาํหน่าย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพื่อพยายามสร้างความแตกต่าง

และความได้เปรียบต่อคู่แข่งขนั แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไประยะหน่ึง แนวทางการ

http://th.wikipedia.org/
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แข่งขนัเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถทาํให้เกิดความแตกต่างกนัอีกต่อไป กล่าวคือ สินคา้ใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั มีกระบวนการผลิต และระบบตน้ทุน รวมถึงระบบการควบคุม

คุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าตรฐานท่ีแข่งขนักนั  ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการต่าง ๆ จะ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่มีความแตกต่างกนัของสินคา้และ

บริการ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจต่าง ๆ จึงพยายามสร้างจุดเด่นของตนเอง  และ

พยายามทาํให้สินค้าของตนนั้นมีความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งขัน อย่าง

เด่นชดั   เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้และจดจาํถึงความแตกต่างจากสินคา้ตวัอ่ืนๆใน

อุตสาหกรรมเดียวกนัส่ิงนั้นเรียกวา่ “ตราสินคา้” (Brand)    

  “ตราสินค้า” (Brand)  ซ่ึงเป็นความแตกต่างทางด้านการรับรู้ (Perception) 

ของผู ้บริโภค ตราสินค้าจึงกลายเป็นส่ิงท่ีนักการตลาดและองค์กรต่าง ๆ ได้ให้

ความสาํคญัและพยายามทาํใหต้ราสินคา้ของตนเองมีคุณค่าในความรู้สึกของผูบ้ริโภค

ซ่ึงก็คือการทาํให้เกิดคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity)นัน่เอง (keller,1998)  ทั้งน้ี

เน่ืองจากประโยชน์ของคุณค่าตราสินคา้ท่ีสามารถก่อให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ 

(Brand Loyalty) นั้นคือการเกิดการจดจาํ เกิดการซ้ือซํ้ า รวมทั้งสินคา้ประเภทอ่ืนของ

ตราสินคา้เดิมดว้ย  นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัไม่ให้ลูกคา้หนัไปใชต้ราสินคา้ของคู่

แข่งขนั ดงันั้นการสร้างตราสินคา้ (Branding) จึงมีบทบาทสําคญัมากยิ่งข้ึนในสภาวะ

การแข่งขนัในปัจจุบนั เป็นท่ียอมรับกนัในหมู่นกัการตลาดวา่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอยา่ง

ยิ่งต่อความสําเร็จทางการตลาด ปัจจุบนัเม่ือผูบ้ริโภคใช้เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้

มากข้ึน และเร่ิมแสวงหาตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพ (Equity) มากข้ึน ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคจะมี

เง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้จากตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค แต่ผูบ้ริโภคก็ยนิดีจ่ายเงินเพิ่มข้ึนถา้สินคา้นั้น ๆมีคุณภาพท่ีดี หรือ

รับรู้ในตราสินคา้ท่ีดีนั้นเอง เม่ือพูดถึงตวัสินคา้ (Product) คือส่ิงท่ีจบัตอ้งได้ มี

รูปพรรณสัณฐาน แต่ตราสินค้าไม่ใช่ตวัผลิตภณัฑ์ เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได้แต่คือ

ความรู้สึก ภายในของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวัสินคา้ และ การบริการ  ตราสินคา้เป็นเร่ือง

ของการรับรู้โดยตรง เป็นความรู้สึกภายในท่ีตอ้งใช้อารมณ์และสัญชาตญาณในการ

รับรู้ ซ่ึงเป็นความรู้สึกลึกๆ ภายในตวับุคคลของแต่ละบุคคลนั้นจะรับรู้ได ้ และจะ

กาํหนดความรู้สึกดังกล่าวข้ึนเป็นของตนเองทั้งส้ิน ดงันั้นตราสินคา้จึงเป็นการ
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รวบรวมความรู้สึกและการรับรู้ (Collection of Perception)  ตราสินคา้เป็นส่วนหน่ึง

ของความคิดจิตใจ  (Mind and Emotion) ฉะนั้นการสร้างตราสินคา้จึงเท่ากบัเป็นการ

สร้างการรับรู้และความประทบัใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ จนในท่ีสุดผูบ้ริโภค

สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างท่ีมีอยูใ่นตราสินคา้ได ้โดยการรับรู้ดงักล่าวเกิดจากแรง

กระตุน้ทางอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีนักการตลาดเช่ือว่าสามารถกระตุน้ให้เกิดการ

ตดัสินใจเชิงเหตุผล (Rational Decision) ไดอ้ยา่งนุ่มนวล (ดลชยั บุณยรัตเวช, 2545) 

เพื่อสามารถท่ีจะแข่งขนัในตลาดท่ีมีการแข่งขนัและมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

ไดเ้ป็นอยา่งดี        

จากความสําคัญของการรับรู้ในตราสินค้า และประโยชน์ของคุณค่าตรา

สินคา้ในใจผูบ้ริโภค ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงการ

รับรู้ในตราสินคา้และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตรา

สินค้าผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เพราะทุกวนัน้ีมีคนมากกว่าคร่ึงโลก 

ยึดถือวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีมีมาแต่โบราณ คือจุดธูปเพื่อสักการะเทพเจ้า เทวดา ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ บรรพบุรุษ ในพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานแต่ง ข้ึน

บา้นใหม่ กราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ บนบานศาลกล่าวต่าง ๆ ของศาสนาทั้งฮินดูและพุทธ

ศาสนา โดยมีความเช่ือวา่ควนัหอมน้ีเป็นเคร่ืองบูชาส่ิงท่ีตนเคารพสักการะจนอาจจะ

เรียกไดว้่าเป็น “สัญลกัษณ์แห่งศรัทธา” เพราะทุกพิธีกรรมเหล่านั้นใช้ธูปทั้งส้ิน มี

ความเก่ียวพนักนัมาตั้งแต่เกิด จนกระทั้งส้ินลมหายใจ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อจุดบูชา

ส่ิงท่ีตนเคารพสักการะ รวมไปถึงการจุดเพื่อผ่อนคลาย โดยใช้กนัทุกวนัในทุกหัว

ระแหงในปริมาณท่ีมากจนไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามีปริมาณเท่าไร ซ่ึงธูปท่ีใช้กัน

อย่างมหาศาลน้ี ในทอ้งตลาดมีธูปมากมายหลายตรายี่ห้อท่ีผลิตออกมาเพื่อจาํหน่าย

และแข่งขนักนั   
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย    

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลถึงการรับรู้ในตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ กับการรับ รู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณภาพกบัการรับรู้ในตราสินคา้

ของผลิตภณัฑธู์ป ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ในค่าตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ให้กบัผูป้ระกอบการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองการรับรู้ในตราสินคา้ สําหรับผูท่ี้สนใจ

ต่อไป 

สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, 

รายได้, อาชีพท่ีต่างกันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication : IMC ) ท่ีประกอบดว้ย การโฆษณา, การทาํตลาด

ทางตรง ,การขายโดยบุคคล,การส่งเสริมการขาย,การประชาสัมพนัธ์  มีความสัมพนัธ์

กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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3. ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ธูปประกอบดว้ย คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์

และด้านความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

  ตัวแปรอสิระ   

         

                              ตัวแปรตาม

                 

4.   

5.  

 

 

 

 

6.  

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

การรับรู้ในตราสินค้า

ข อ ง ผลิต ภั ณ ฑ์ ธู ป

ของผู้บริโภคในเขต

ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร 

และปริมณฑล 

 

 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได้ 

- อาชีพ 

 

 

- การโฆษณา (Advertising)  

- การทาํตลาดทางตรง (Direct 

marketing) 

- การขายโดยบุคคล (Personal selling) 

- การส่งเสริมการขาย  (Sales 

promotion)  

- การประชาสัมพนัธ์  (Public relation) 

 

 
- คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์ 
- ด้านความปลอดภัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

ปัจจยัทางด้านเคร่ืองมอืการส่ือสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ (Integrated Marketing  

Communication: IMC) 

 

 

ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัด้านคุณภาพ 
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แนวความคิด ทฤษฎ ี 

แนวคิดและทฤษฎี ในการศึกษาการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kotler, 2003: 404 (อา้งถึงใน มีนา อ่อนบางนอ้ย, 2553:13) นิยามว่า ตรา

สินคา้ หมายถึง ช่ือ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ คาํขวญัหรือคาํโฆษณา บรรจุภณัฑ ์

เสียงเพลง (Jingle) หรือส่วนผสมของส่ิงเหล่านั้น ท่ีเป็นการระบุถึงสินคา้หรือบริการ

ของผูข้าย หรือกลุ่มผูข้ายเพื่อทาํใหสิ้นคา้ของตนแตกต่างจากคู่แข่ง   

การรับรู้ คือ การตีความหมายการรับสัมผสั ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิง ใดทีมี

ความหมาย ซ่ึง การตีความหมายนั้นจะตอ้งอาศยัประสบการณ์หรือการเรียนรู้ ถา้

ปราศจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์จะไม่มีการรับรู้ แต่มีพียงการรับสัมผสัเท่านั้น 

และการรับรู้เป็นส่ิงเลือก คือ บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าบางอยา่งท่ีสนใจ ไม่ไดรั้บรู้ไป

หมดทุกอยา่ง (โยธิน ศนัสนยทุธ, 2531: 41-45 อา้งถึงใน อภิญาณี พญาพิชยั, 2553:16)  

วิวฒันาการของ IMC  เร่ิมข้ึนในปี ค.ศ 1980 บริษทัจาํนวนมากเร่ิมหนัมาให้

ความสาํคญักบัการส่ือสารดว้ยแง่มุมท่ีกวา้งขวางข้ึนและเห็นความสําคญัในการนาํเอา

เคร่ืองมือสาํหรับการส่งเสริมการตลาดประเภทต่าง ๆ มาทาํงานร่วมกนัอยา่งมีกลยุทธ์ 

ซ่ึงเกิดข้ึนมาจากการพัฒนาของส่วนต่าง ๆ อย่างมาก เช่นการส่งเสริมการขาย  

การตลาดแบบทางตรง และการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเร่ิมมีบทบาทต่อจาการโฆษณาใน

แง่ของการส่ือสารทางการตลาดอย่างเห็นได้ชัด องค์กรต่าง ๆ เร่ิมปรับเปล่ียนไปสู่

กระบวนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ซ่ึงเก่ียวกับการทาํงานร่วมกันของ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของการส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมการตลาดอ่ืน ๆ เพื่อ

ส่ือสารกบัลูกคา้ขององคก์ร (Belch & Belch ,2551 : 6 อา้งถึงใน พรรทิพา ธงทอง, 

2554:31) 

เสรี วงษ์มณฑา ( 2540:28-29 อา้งถึงใน จิตติมา ศิริมงคล, 2554:15)ให้

ความหมายการส่ือสารทางการตลาด (Integrated Marketing  Communication : IMC ) 

วา่หมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาด ท่ีตอ้งใชก้ารจูง

ใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คือ การท่ีมุ่งสร้าง
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พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณา

วิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contracts) เพื่อให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ 

และนาํไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและความเช่ือ ในสินคา้ยี่ห้อใด ยี่ห้อหน่ึง ซ่ึง IMC 

เป็นวิธีการพื้นฐานในการสํารวจ กระบวนการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บข่าวสารท่ีเป็น

เป้าหมาย ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีนิยมใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบติั และไดรั้บความสําเร็จประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising), การตลาด

ทางตรง (Direct marketing), การขายโดยบุคคล (Personal selling), การส่งเสริมการ

ขาย (Sales promotion) และการประชาสัมพนัธ์ (Public relation) 

คุณภาพ หมายถึง (อา้งถึงใน ปัญญา สุทธิกูล, 2551:101) คุณสมบติัและ

ลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีแสดงให้ เห็นว่ามีความสามารถท่ีจะ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจได้ตรงตามความตอ้งการท่ีได้ระบุหรือแสดงเป็นนัยไวใ้น

อดีตคุณภาพมกัจะถูกกาํหนดข้ึนจากความตอ้งการของผูผ้ลิต แต่ในปัจจุบนัสภาพการ

แข่งขนัในตลาดท่ีสูงข้ึน ถา้สินคา้ไม่มีคุณภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อหรือผู ้

ให้บริการ การผลิตสินคา้และบริการก็อาจจะลม้เลิกกิจการไป  ซ่ึงสินคา้บางประเภท

แข่งขนักนัท่ีคุณภาพ ซ่ึงบางประเภทแข่งขนักนัท่ีราคา แต่บางประเภทแข่งขนักนัท่ี

ความแปลกใหม่แตกต่าง ดงันั้น การผลิตหรือใหบ้ริการใด ๆ จะตอ้งมีการศึกษาสภาพ

ตลาดอยา่งรอบครอบ เพื่อทาํการกาํหนดคุณภาพ    

เร่ืองความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ( Product Safety) เป็นประเด็นท่ีสําคญั

มาก ท่ีธุรกิจตอ้งเผชิญ และยงัเป็นประเด็นปัญหาดา้นจริยธรรมทั้งธุรกิจละผูบ้ริโภค 

ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ปลอดภยัทาํให้ผูผ้ลิตหรือผูข้ายเกิดภาระจากผลิตภณัฑ์ (Product 

Liability) ซ่ึงเป็นสมรรถภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีทาํให้เกิดการทาํลายหรือเป็นอนัตราย

สําหรับผูผ้ลิตท่ีต้องรับผิดชอบ ซ่ึงในประเด็นน้ีเป็นสาเหตุให้ธุรกิจต้องมีการ

รับประกนั (Product Warranty) ข้ึน สินคา้บางชนิดความปลอดภยัเป็นเร่ืองสําคญัมาก 

เช่น รถยนต ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ือง ทาํนํ้ าร้อน เคร่ืองเป่าผม ฯลฯ สินคา้เหล่าน้ีถา้

ออกแบบมาไม่ปลอดภยั หรือให้รายละเอียดวิธีการใช้ไม่เพียงพอจะมีผลต่อช่ือเสียง

ของบริษทัผูผ้ลิต จึงตอ้งให้ความสําคญัต่อการออกแบบและ การทดสอบความ

ปลอดภยัก่อนนาํออกจาํหน่าย 
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ธูป (Incense) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีจุดติดไฟแลว้มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ

จากวตัถุดิบท่ีใชท้าํหรือจากสารปรุงแต่งกล่ิน ทาํเป็นลกัษณะต่าง ๆเช่น กา้น ขด แท่ง 

รูปกรวย (มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ธูป มอก.2345-2550, ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ, 2550)   

ระเบียบวธีิวจัิย 

ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ใ น ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี คื อ ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือและใช้ธูป แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอน  จึงใชสู้ตรการหาขนาดตวัอย่างท่ีตอ้งการสํารวจโดยท่ีไม่ทราบ

ขนาดของประชากร โดยใช้หลกัเกณฑ์การคาํนวณของ Cooper, D.R. and Emory 

C.W. ขนาดของตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 384 คน แต่เพื่อความเพียงพอของขอ้มูลจึงเก็บ

จากกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ

วิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามในแบบสอบถามจะประกอบด้วยคาํถามปลายปิดแบบ

กาํหนดคาํถามเพื่อใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว  

สถิติท่ีใชท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

สถิติเชิงพรรณาเป็นการวเิคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) สถิติแบบร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ่าสุด (Minimum)   

สถิติเชิงอนุมาน  เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของตวัแปรต่างๆ โดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่าสถิติ t-Test ค่าสถิติ F-

Test และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

    พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 268 คน คิดเป็น

ร้อยละ 67.0 มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มากท่ีสุดจาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 มี

สถานภาพโสด จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ในดา้นระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่

มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 ดา้นรายได้
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พบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.3 นอกจากน้ียงัพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน

ปัจจัยด้านเค ร่ืองมือการ ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication: IMC)   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านเคร่ืองมือการส่ือสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในดา้น

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านการโฆษณา    โดยเห็นว่าการมีโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆเช่น

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 5.65 

รองลงมาคือ การมีโฆษณาผ่านทางส่ือ โทรทศัน์ มีค่าเฉล่ีย 5.64 และการมีป้าย

โฆษณาตามท่ีต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 5.51 ตามลาํดบั 

   ปัจจัยด้านการทําตลาดทางตรง  โดยเห็นว่าการออกบูธแสดงสินคา้ตามงาน

ต่าง ๆเช่น OTOP มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.30 

รองลงมาคือมีการขายทาง Website มีค่าเฉล่ีย 6.01 และมีการขายทางแคดตาล็อก มี

ค่าเฉล่ีย 5.52 ตามลาํดบั 

ปัจจัยด้านการขายโดยบุคคล โดยเห็นว่าพนักงานขายต้องมีความรู้ในตวั

สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.55 รองลงมาคือ เห็นว่า

พนักงานขายตอ้งแต่งเคร่ืองแบบระบุช่ือบริษทัชัดเจนและสะอาดสะอา้นมีค่าเฉล่ีย 

7.19 และเห็นว่าพนักงานขายมีการเสนอขายสินคา้ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มี

ค่าเฉล่ีย 7.06 ตามลาํดบั 
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  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  โดยเห็นว่ามีการแจกสินคา้เพื่อทดลองใช้มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.79 รองลงมาคือ มีการลด

ราคาขายตํ่ากวา่ราคาขายปกติตามเทศกาลต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 7.47 และมีการส่งเสริมการ

ขายโดยใหส่้วนลดและของแถม มีค่าเฉล่ีย 7.35 ตามลาํดบั 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  โดยเห็นว่าการสนับสนุนในเทศกาลทาง

ศาสนาเช่น อุปสมบทหมู่ ,ทอดกฐิน,ทอดผา้ป่าสามคัคี มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ใน

ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาก

ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.63 รองลงมาคือ มีการจา้งแรงงานในชุมชนเพื่อสร้างรายไดใ้ห้

ชุมชน มีค่าเฉล่ีย 7.42 และ การสนบัสนุนโครงการเพื่อการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส มี

ค่าเฉล่ีย 7.41 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน

ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธูปประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และด้าน

ความปลอดภัย 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์

ธูป ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

  ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผลติภัณฑ์ธูป โดยเห็นวา่เน้ือธูปตอ้งจุดติดไฟไดง่้าย

มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 8.75 รองลงมาคือ กา้นธูป

ตอ้งไม่อ่อนจนปักไม่ได ้มีค่าเฉล่ีย 8.70 และ เน้ือธูปตอ้งไม่มีฝุ่ นธูปฟุ้งกระจาย มาก

จนเกินไป มีค่าเฉล่ีย 8.66 ตามลาํดบั 

  ปัจจัยด้านความปลอดภัย โดยเห็นว่า ธูปตอ้งไม่มีสารพิษในปริมาณท่ีอาจ

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย  8.97 

รองลงมาคือ คุณสมบติัของธูปทั้งหมดไดม้าตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ีย 
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8.95 และ ไฟท่ีกา้นธูปตอ้งดบัไดเ้องเม่ือเน้ือธูปเผาไหมห้มดแลว้ มีค่าเฉล่ีย 8.87 

ตามลาํดบั   

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเป็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน

การรับรู้ในตราสินค้าของผลติภัณฑ์ธูป 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีความพึงพอใจในตราสินคา้

ของผลิตภณัฑ์ ธูปตามท่ีไดรั้บรู้มา มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.41 รองลงมาคือ รับรู้วา่

ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ ธูปท่ีเลือกใชน้ั้นมีคุณสมบติัครบตามท่ีตอ้งการทุกประการ 

มีค่าเฉล่ีย 7.17 และ เช่ือวา่การรับรู้ในคุณค่าตราสินคา้ท่ีเลือกนั้นถูกตอ้งท่ีสุดแลว้ มี

ค่าเฉล่ีย 7.16 ตามลาํดบั 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

   เพศ   t-Test 0.219 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.752 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.042 ยอมรับ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.000  ยอมรับ 

   รายได ้ F-Test 0.244 ปฏิเสธ 

   อาชีพ F-Test 0.343 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านเคร่ืองมอืการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

    ดา้นการโฆษณา MRA 0.175 ปฏิเสธ 

    ดา้นการทาํตลาดทางตรง MRA 0.000 ยอมรับ 

    ดา้นการขายโดยบุคคล MRA 0.537 ปฏิเสธ 

    ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.101 ปฏิเสธ 

    ดา้นการประชาสมัพนัธ์ MRA 0.608 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านคุณภาพของผลติภณัฑ์ธูป 

    ดา้นคุณสมบติั MRA 0.004 ยอมรับ  

    ดา้นความปลอดภยั                            MRA 0.014 ยอมรับ 
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อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 

บาท เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเคร่ืองมือการส่ือสารทาง

การตลาด แบบบูรณาการ ( IMC ) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของ

ผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกับ การมีโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร การ

ออกบูธแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆเช่น OTOP  โดยพนกังานขายตอ้งมีความรู้ในตวั

สินคา้ มีการแจกสินคา้เพื่อทดลองใช ้และมีการสนบัสนุนในเทศกาลทางศาสนาเช่น 

อุปสมบทหมู่ ,ทอดกฐิน,ทอดผา้ป่าสามคัคี สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน

คุณภาพของผลิตภณัฑธู์ป ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดใ้ห้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั 

เน้ือธูปตอ้งจุดติดไฟไดง่้าย และ ธูปตอ้งไม่มีสารพิษในปริมาณท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ  และความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ในภาพรวม

พึงพอใจในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์ธูปตามท่ีไดรั้บรู้มา ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได ้

และอาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันต่อการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการรับรู้ ของ รัจรี นพเกตุ (2540: 1-3) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้

คือ ขบวนการประมวลและตีความขอ้มูลต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆตวัเราโดยผ่านอวยัวะรับ

ความรู้สึก การรับรู้จะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีพลงัมากระตุน้อวยัวะรับความรู้สึก และเกิด

การแปลความหมายเป็นการรับรู้เกิดข้ึน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของไพรัตน์ 

ไพบูลย ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองปรุง

รสนํ้าปลา พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาชีพ รายได ้ไม่มีความแตกต่างกนั 

ต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองปรุงรสนํ้าปลาของผูบ้ริโภค   

ยกเวน้ ปัจจยัดา้นสถานภาพ และระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้ใน

ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ มาลินี มาลีคลา้ย (2554) 
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ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้การส่ือสารการตลาด ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ ตรา

สินคา้อิชิตนั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ สถานภาพและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้โดยรวม ดา้นของบริษทัโดยรวม  ดา้นคุณค่า

ตราสินค้าโดยรวม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม แตกต่างกัน และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ เสรี วงษม์ณฑา  (2547) กล่าววา่ระดบัการศึกษาถึอวา่เป็น

ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยจากผลการศึกษา

พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นั้น อธิบายไดต้ามกระบวนการรับรู้ ในความตั้งใจท่ี

จะรับข่าวสาร (Attention) (ชุษณะ เตชคณา 2553,หนา้ 4) ผูบ้ริโภคจะเลือกสนใจใน

ส่ิงนั้นหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตอ้งการใหรั้บรู้นั้น สอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต

กบักลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และการรับรู้จากส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการหรือ

ความสนใจของบุคคล (Selective perception) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์.2550) 

 ปัจจัยด้านการโฆษณา จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้กล่าวคือ  ปัจจยัด้านการโฆษณา ไม่มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ในตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของไพรัตน์ ไพบูลย ์(2552) ได้

ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองปรุงรสนํ้ าปลา พบวา่ ส่ือ

โฆษณาท่ีพบเห็นแตกต่างกันนั้ นไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์

ประเภทเคร่ืองปรุงรสนํ้าปลาของผูบ้ริโภค 

  ปัจจยัดา้นการขายโดยบุคคล จากการศึกษาพบวา่  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้กล่าวคือ  ปัจจยัด้านการขายโดยบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ใน

ตราสินค้าของผลิตภณัฑ์ธูป ซ่ึงอาจเป็นเพราะผลิตภณัฑ์ธูปมีลกัษณะสินคา้ท่ีใช้

โดยทัว่ไปไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Knowledge) เพราะธูป

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีความสลับซับซ้อนซ่ึงสามารถส่ือสารผ่านส่ือมวลชน (Mass 

media) ได ้ต่างจาก ผลิตภณัฑท่ี์มีความซบัซอ้นมีความจาํเป็นจะตอ้งอาศยัการขายโดย

บุคคลท่ีมีความรูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เช่น เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองทาํนํ้ าแข็ง เคร่ืองจกัร 

รถยนต ์เคร่ืองยนต ์สินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพราะไม่สามารถใชส่ื้อโฆษณาอธิบายท่ี

ชดัเจนได ้ 
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 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย จากการศึกษาพบวา่  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ จิตติมา ศิริมงคล (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัทางดา้น

ผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสิ นใจใช้บ ริกา รคลิ นิก ผิวหนังและค วาม งาม ของผู ้บ ริโภคเพ ศหญิงใ น

กรุงเทพมหานคร พบวา่ การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการโฆษณา 

ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกผิวหนงัและความงามของผูบ้ริโภคเพศหญิง

ในกรุงเทพมหานคร 

  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือ 

ไม่มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูป ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ  จิตติมา  ศิริมงคล ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์และการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการ

คลินิกผิวหนังและความงามของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า การ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย และ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิก

ผวิหนงัและความงามของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครยกเวน้ปัจจยัดา้นการ

ทาํตลาดทางตรงจากการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือ  

ปัจจยัดา้นการทาํตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์

ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ธิติพฒัน์ เอ่ียมนิรันดร์ (2548) กล่าววา่ เคร่ืองมือ

การส่ือสารการตลาด หมายถึง ส่ิงท่ีใชใ้นการส่ือความหมายภายใตแ้นวคิดเดียวกนั 

ดว้ยกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนสินคา้ หรือบริการของผูบ้ริโภค 

จากการตลาดทางตรง (Direct Marketing)  เป็นการตลาดท่ีส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้ต่าง 

ๆ กบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึงโดยวิธีการ

ต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้เกิด

การตอบสนองในทนัทีทนัใด การตลาดทางตรงเป็นช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ี
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กาํลงัได้รับความนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค

เปล่ียนแปลงไปประกอบกบัการพฒันาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร จึงทาํให้ผูบ้ริโภคมี

ความรับรู้และสนใจสั่งสินคา้ผา่นช่องทางการตลาดทางตรงมากข้ึน การตลาดทางตรง

มีการใช้หลกัการส่ือสารการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกับ

ลูกคา้เดิมและทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ า 

ปัจจยัด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์ธูป ประกอบด้วย คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

และด้านความปลอดภยั จากการศึกษาพบว่า ทั้งสองด้าน เป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้กล่าวคือ มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิตติ สิริพลัลภ (2542) กล่าวว่า คุณภาพสินคา้ 

(Product Quality) ในการรับรู้ของผูบ้ริโภคนั้นตอ้งประกอบไปด้วย ปัจจยัต่าง ๆ 

ต่อไปน้ีเป็นขอ้บ่งช้ีวา่สินคา้มีคุณภาพไดแ้ก่ การทาํงานของสินคา้ (Performance),          

ความปลอดภยั (Safety), รูปลกัษณ์(Feature)ดี ,น่าเช่ือถือ(Reliability) ,ความคงทน 

(Durability) ดงันั้น ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตจึงตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาปัจจยัต่าง ๆ ให้

ดีข้ึนและตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน โดยปัจจยัในดา้น

คุณภาพผลิตภัณฑ์ควรมุ่ ง เน้นการพัฒนาธูปให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรมธูป เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค และควรมุ่งเน้นการเพิ่มผลิต

ภาพการผลิต (Productivity) เพื่อให้มีตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได ้โดยมีการตั้งราคาท่ี

เหมาะสมท่ีผูบ้ริโภคสามารถยอมรับได้ นอกจากน้ีควรมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้า

จะตอ้งให้ความสําคญักบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวัของสินคา้ ทุกเคร่ืองมือท่ีเป็นจุดการรับรู้ใน

ตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคอย่างสอดคลอ้ง เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างความคุน้เคย จน

เกิดความชอบ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา จนเกิดเป็นประสบการณ์หรือการรับรู้

ในตราสินคา้และคุณค่าตราสินคา้ไดใ้นท่ีสุด  เพื่อให้สามารถขยายตลาดให้กวา้งข้ึน

ทั้งในและต่างประทศ รวมทั้งการจดัโปรแกรมการส่งเสริมการขาย และเพิ่มช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายใหม้ากข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้  

1. สําหรับผูป้ระกอบการผลิตธูปนั้น ถา้ตอ้งการให้สินคา้ของตนเองนั้นขายดี 

ควรท่ีจะมีการเน้นหนักในเร่ืองของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีให้ได้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมเน่ืองจากเป็นปัจจยัด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์ทั้ งในด้านคุณสมบติัของ

ผลิตภณัฑธู์ป และดา้นความปลอดภยั คือเน้ือธูปตอ้งจุดติดไฟไดง่้าย และ ธูปตอ้งไม่มี

สารพิษในปริมาณท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีผู ้บริโภคจะคํานึงถึงและให้

ความสาํคญัมากท่ีสุด 

2. สาํหรับการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ผลิภณัฑ์ธูปนั้นผูป้ระกอบการควรจะ

เน้นหนักในเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication: IMC) โดยเนน้ดา้นของการทาํตลาดทางตรง โดยเฉพาะการออกบูธ

แสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆเช่น OTOP ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้ในตราสินคา้

ผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะปัจจยัดา้นการส่ือสารทาง

การตลาด แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ซ่ึงสําหรับผู ้

ท่ีจะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของ ตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น 7 P’s เพื่อให้ไดผ้ล

การศึกษาท่ีมีความหลากหลายและชดัเจนยิง่ข้ึนเป็นการต่อยอดการศึกษาในคร้ังน้ี 

  2. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑลซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมในส่วนของผู ้บริโภคท่ีอยู่ในภูมิภาค ดังนั้ น

การศึกษาในคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษาให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคดว้ย เพื่อท่ีจะ

ไดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองแตกต่างกนัมากข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

หลากหลายกลุ่มมากข้ึนและสามารถกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้คลอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งมากข้ึนดว้ย 
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ทศันคติทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน 

กรณีศึกษาบริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากดั 

THE ATTITUDES THAT INFLUENCE WITH BEHAVIOR OF THE 

EMPLOYEES A CASE STUDY OF MEDTRONIC (THAILAND) LIMITED 

พิชญดา ศิริสาคร1   รศ. กาญจนาท เรืองวรากร2 

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

บทคัดย่อ 

 ก า ร ศึ ก ษ า ค้น ค ว้า ค ร้ั ง น้ี  มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จัย ด้ า น

ประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน

ในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานใน

บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดัจาํนวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า t-test ค่า one-way ANOVA โดยมีค่านยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ประมวลผลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows 

มีผลการศึกษาจากการเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง ดงัน้ี  คือ พนกังานในบริษทัเมดโทร

นิค (ประเทศไทย) จาํกัด ส่วนมากเป็นผูห้ญิง โดยมีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มี

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบัปริญญาตรีมีตาํแหน่งงานปัจจุบนั

ส่วนมากเป็นพนกังานปฏิบติังาน โดย ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานตํ่ากวา่ 

5 ปี ผลการศึกษาทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน ด้วยกนั 5 ด้าน 

ประกอบดว้ยทศันคติต่อองคก์ร, ทศันคติต่อการปฏิบติังาน, ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา, 

ทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  
 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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และทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานกล่าวคือ ทศันคติต่อการทาํงานร่วมจะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.88 อยูใ่นระดบัการรับรู้ท่ีเห็นดว้ย และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, ตาํแหน่งงาน

และระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนักงานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) 

จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์กบั ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน 

คําสําคัญ : บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั, ทศันคติ 

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 

 บริษทัเมดโทรนิค เป็น ผูน้าํเทคโนโลยีทางการแพทยร์ะดบัโลก เพื่อรักษา

อาการของผูป่้วยโรคเร้ือรัง โดยคิดค้นผลิตภัณฑ์ วิธีการรักษา และบริการต่างๆ 

มากมายเพื่อยืดอายุของผูป่้วยหลายล้านคนทัว่โลก ในปัจจุบันบริษัทเมดโทรนิค

สามารถ รักษาโรคเบาหวาน หัวใจ ความผิดปกติดา้นประสาท และโรคหลอดเลือด 

โดยบริษทัเมดโทรนิคมีครอบคลุม 120 ประเทศทัว่โลกโดยมีบริษทัแม่อยูท่ี่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) ก็เป็นสาขาหน่ึงท่ีมีการเติบโตท่ี

น่าสนใจในวงการแพทยโ์ดยแรงผลกัดนัหน่ึงท่ีทาํใหบ้ริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) 

ประสบความสาํเร็จ ก็คือพนกังานในองคก์ร ดงันั้นในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาเร่ือง 

ทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานในบริษัทเมดโทรนิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นพนกังานบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) 

จาํกดั จึงตระหนกัเห็นถึงความจาํเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาถึงทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อให้

ทราบถึงอิทธิพลของทัศนคติของพนังงานท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน 

ตลอดจนนาํเสนอขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับเป็นแนวทาง

ปรับปรุงในดา้นการบริหาร และการจดัการองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นาํองคก์ร

ใหเ้ป็นผูน้าํดา้นการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยอ์นัดบัหน่ึงในประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

สมมติฐานของการวจัิย 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั มีผลต่อ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดัต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

พนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดัจาํนวน60 คน 
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2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษา ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทาํการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มี.ค.-

เม.ย. 2556 

4.ขอบเขตตวัแปรอิสระท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่เพศ, 

อาย,ุ สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, ตาํแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

5.ขอบเขตตวัแปรตาม ท่ีศึกษาได้แก่ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงาน กรณีศึกษา บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกัดมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ

ทศันคติต่อองคก์ร, ทศันคติต่อการปฏิบติังาน, ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา, ทศันคติต่อ

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานและทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ                                                                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงาน กรณีศึกษา บริษทัเมดโทรนิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

1.ทศันคติต่อองคก์ร 

2.ทศันคติต่อการปฏิบติังาน 

3. ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา 

4.ทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังาน 

5.ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน 

 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพสมรส 

4.ระดบัการศึกษา 

5.ตาํแหน่งงาน 

6.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงและพฒันาการทาํงาน

อยา่งย ั้งยนื 

2. เพื่อผูบ้ริหารสามารถนําขอ้มูลพื้นฐานไปกาํหนดนโยบาย โครงสร้าง

องค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ พร้อมทั้ง ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานให้มีทศันคติท่ีดีต่อ

องคก์ร เพื่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานในองคก์ร 

2.แนวคิด  

ทศันคติ เป็นแนวความคิดท่ีมีความสาํคญัมากแนวหน่ึงทาง จิตวทิยาสังคม 

และ การส่ือสาร และมีการใช ้คาํน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย สาํหรับการนิยามคาํวา่ ทศันคติ 

นั้น ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 โรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร , 2533,

หนา้ 122) ไดก้ล่าวถึง ทศันคติ วา่ เป็นดชันีช้ีวา่ บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอยา่งไร กบัคน

รอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทศันคติ นั้นมีรากฐาน

มาจาก ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได ้ทศันคติ จึงเป็นเพียง ความ

พร้อม ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็น มิติของ การประเมิน เพื่อแสดงวา่ ชอบ

หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็น การส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal 

Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ทศันคติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่ง

ความรู้สึก และความเช่ือ หรือการรู้ของบุคคล กบัแนวโนม้ท่ีจะมี พฤติกรรมโตต้อบ 

ในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้นโดยสรุป ทศันคติ ในงานท่ีน้ีเป็นเร่ือง

ของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้เอียงของบุคคล ท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร 

และการเปิดรับ รายการกรองสถานการณ์ ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิงบวก และเชิง

ลบ ทศันคติ มีผลใหมี้การแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นไดว้า่ ทศันคติ 

ประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม 
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ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์

บุญนิพทัธ์, 2531, หนา้ 49) สามารถแยกองคป์ระกอบของ ทศันคติ ได ้3 ประการคือ 

     1.องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component)  

2.องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก ( The Affective Component)  

3.องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ( The Behavioral Component)  

 จะเห็นได้ว่า การท่ีบุคคลมี ทศันคติ ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั ก็เน่ืองมาจาก 

บุคคลมีความเข้าใจ มีความรู้สึก หรือมี แนวความคิด แตกต่างกันนั้ นเองดังนั้ น 

ส่วนประกอบทาง ด้านความคิด หรือ ความรู้  ความเข้าใจ จึงนับได้ว่า เ ป็น

ส่วนประกอบ ขั้นพื้นฐาน ของ ทศันคติ และส่วนประกอบน้ี จะเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์ กบั 

ความรู้สึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนั ทั้งในทางบวก และทางลบ 

ซ่ึงข้ึนอยูก่บั ประสบการณ์ และ การเรียนรู้ 

 Kimble (อา้งอิงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2547, หนา้ 30) ไดส้รุปไวว้า่ โดยปกติ

แล้วทศันคติจะมีตาํแหน่งท่ีไม่คงท่ี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั ส่ิงต่างๆท่ีเข้ามากระทบ ดงันั้น 

ทศันคติจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ใช้ลกัษณะถาวรของบุคลิกภาพ และไม่ใช้เป็นส่ิงท่ีแน่นอน 

บางคนอาจเปล่ียนทศันคติไดจ้ากประสบการณ์ท่ีเขา้มากระทบได ้

 Zimbardo(as cited in Quesal, 1997) ระบุว่า กระบวนการเปล่ียนแปลง

ทศันคติประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การใส่ใจ (attention) ส่ิ งแรกท่ี มีความสําคัญในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม  

 2.   ความเขา้ใจ (comprehension) กระบวนการขั้นท่ี2 ท่ีควรจะเกิดตามมาของ

การใส่ใจ  

 3.   การยอมรับ (acceptance) การยอมรับข่าวสาร 

 4. การคงอยู ่ (retention) ประสิทธิภาพของข่าวสารจะสมบูรณ์หรือไม่ข้ึนอยู่

กบัความคงอยูข่องข่าวสารนั้น  

 การวิจยัคร้ังน้ีจะใช้มาตราวดัทศันคติแบบลิเคอร์ท(Likert scale) ในการวดั

ทศันคติของพนักงานบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกัดซ่ึงกระบวนการของ 

Likertจาํนวนขอ้ความมีการกาํหนดคะแนนเพื่อแยกแยะทศันคติดา้นบวกและดา้นลบ 
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โดยมีคะแนนถ่วงนํ้าหนกัของแต่ละระดบัความมากนอ้ยของความคิดเห็นดว้ยหรือไม่

เห็นดว้ย โดยจะตอ้งตั้งคาํถามเพื่อแสดงทศันคติของบุคลท่ีมีต่อส่ิงท่ีวดั โดยการถาม

จะประกอบไปดว้ยคาํกล่าวถึงแง่มุมต่างๆเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัโดยกาํหนดมาตรา

วดัแบ่งเป็น 5 สเกล คือตั้งแต่ 1ถึง 5 โดยท่ี 5 แทนความหมายวา่ผูต้อบเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

และ 1 แทนความหมายวา่ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (Likertอา้งอิงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ,2541,หนา้ 168) 

3.การดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบสํารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 60 

คนเพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานกรณีศึกษาบริษทัเมดโทรนิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะใช้โปรแกรม SPSSในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยจากการทดสอบความเช่ือมัน่แบบอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) ได้

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั 0.7748ดงันั้นสรุปไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี

ความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการวิจยัคร้ังน้ีโดยสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

คือ 

3.1 การแจกแจงความถ่ี(frequency)และค่าร้อยละ(percentage)ในการอธิบาย

ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 

3.2 ค่าเฉล่ีย(mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ใช้

สําหรับวิเคาระห์ระดบัความคิดเห็น และทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน 

กรณีศึกษา บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

3.3 ค่า t-testใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตน้ ซ่ึงจาํแนกเป็น 2 

กลุ่ม (ทดสอบสมมุติฐาน) 

3.4 ค่า F-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of 

variance) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรซ่ึงมีมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป (ทดสอบ

สมมุติฐาน) 

3.5 โดยมีค่านยัสาํคญัทางสถิติ กาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 
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4.ผลการวเิคราะห์ 

 ส่วนท่ี1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั

พบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีตาํแหน่งงานเป็นพนักงานปฏิบติังานระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานตํ่ากวา่ 5 ปี 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงาน ดว้ยกนั 5 ดา้น ประกอบดว้ยทศันคติต่อองค์กร, ทศันคติต่อการปฏิบติังาน, 

ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา, ทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และทศันคติ

ต่อเพื่อนร่วมงานกล่าวคือ ทศันคติต่อการทาํงานรวมจะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 อยูใ่น

ระดบัการรับรู้ท่ีระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียทศันคติท่ีตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมอยูด่ว้ยกนั 2 ดา้น

คือ ดา้นทศันคติต่อการปฏิบติังาน และทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

ส่วนท่ี 3การทดสอบสมมุติฐาน 

เพศ การทดสอบความแตกต่างของทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของพนกังานเพศชาย

และหญิง โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบว่า พนกังานเพศชายและเพศ

หญิง มีค่า Sig เท่ากบั 0.23 กล่าวคือ พนกังานเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เป็น

การปฏิเสธสมมติฐาน 

อายุการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของพนกังานท่ีมีช่วง

อายุต่างกนั โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติแบบ F-test พบว่า พนกังานท่ีมีอายุแตกต่าง

กนั มีค่า Sig เท่ากบั 0.21 กล่าวคือ พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีทศันคติท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 เป็นการ

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สถานภาพการทดสอบความแตกต่างของทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของพนกังานท่ีมี
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สถานภาพต่างกัน โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบt-test พบว่า พนักงานท่ีมี

สถานภาพต่างกนัมีค่า Sig เท่ากบั 0.24กล่าวคือ พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มี

ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

ระดับการศึกษา  การทดสอบความแตกต่างของทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงานของพนักงานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของ

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบF-test พบว่า

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่า Sig เท่ากบั 0.21กล่าวคือ พนกังานท่ีมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกนั มีทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

ตําแหน่งงาน การทดสอบความแตกต่างของทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของพนกังานท่ีมี

ตาํแหน่งงานต่างกนั  

โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบวา่พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีค่า Sig 

เท่ากบั 0.39 กล่าวคือพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เป็นการปฏิเสธ

สมมติฐาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการทดสอบความแตกต่างของทศันคติท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของ

พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ F-

test พบวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีค่า Sig เท่ากบั 0.33 

กล่าวคือพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างมีทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เป็นการปฏิเสธ

สมมติฐาน 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม 

 

 ตวัแปรตน้                ตวัแปรตาม                 ค่านยัสําคญั                 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน                                                                            

                                                                    ทางสถิติ                  ยอมรับ          ปฎิเสธ 

ปัจจยัทางประชากร 

เพศ                          ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                           ต่อพฤติกรรมการทาํงาน           0.23                                              √                                                         

อาย ุ                        ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                            ต่อพฤติกรรมการทาํงาน       0.21                                             √   

สถานภาพสมรส    ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                            ต่อพฤติกรรมการทาํงาน       0.24                                             √ 

ระดบัการศึกษา      ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                            ต่อพฤติกรรมการทาํงาน       0.21                                            √ 

ตาํแหน่งงาน           ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                            ต่อพฤติกรรมการทาํงาน       0.39                                             √ 

ระยะเวลาใน           ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

การปฏิบติังาน     ต่อพฤติกรรมการทาํงาน           0.33                                        √ 

 

 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน กรณีศึกษา 

บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ในการวจิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน

บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 60 คน โดยใชว้ิธีการส่งแบบสอบถาม

ให้พนักงาน โดยมีจากการศึกษาพบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ จากผลการศึกษามี

ประเด็นท่ีพนกังานบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดัมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง
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กนั และตอ้งนาํมาพิจารณาแกไ้ขการดาํเนินงานของบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) 

จาํกดัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงจะสามารถ

นาํบริษทัไปสู่ความสําเร็จอย่างย ั้งยืน ดงัน้ี บริษทัให้การดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็น

อย่างดี , บริษทั มีนโยบายในการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบแบบแผนและอย่างชดัเจน,

งานท่ีท่านทําอยู่ปัจจุบันมีความเหมาะสมกับท่าน,ผู ้บังคับบัญชาของท่านเป็น

แบบอย่างท่ีดี,ความพึงพอใจในผู ้บังคับบัญชาของท่าน,ผู ้บังคับบัญชาสามารถ

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งดี,ขณะทาํงานมกัถูกรบกวนจากผูอ่ื้นอยูเ่สมอ และ เพื่อน

ร่วมงานของท่านมีความกระตือรือร้นในการทาํงานส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีพนักงานให้

ความคิดเห็นร่วมกนัวา่ควรทาํการปรับปรุงพฒันา เพื่อให้เกิดความทศันคติท่ีดีต่อการ

ทาํงาน และจากการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่าลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทั้ง 6 ดา้น คือ เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, ตาํแหน่ง

งานและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่มีผลต่อทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงาน กรณีศึกษา บริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกัดนั่นแสดงว่าการดูแล

พนักงานทุกคนก็สามารถใช้มาตารฐานเดียวกันได้โดยไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ

พฤติกรรมการทาํงานท่ีแตกต่างกนั หรืออีกนยัหน่ึง คือ บริษทัประสบความสําเร็จใน

การสร้างความรู้สึกการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร จนทาํให้ไม่เกิดความแตกต่างของ

ทศันคติในการทาํงานของลกัษณะประชากรณ์ท่ีต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1.จากการศึกษาท่ีได้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ปรับปรุงและพฒันาการทาํงานอยา่งย ั้งยืน เพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

2.เพื่อนาํขอ้มูลพื้นฐานไปกาํหนดนโยบาย โครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์

ต่างๆ  พร้อมทั้ ง  ปลูกจิตสํา นึกให้พนักงานให้ มีทัศนคติ ท่ี ดี ต่อองค์กร เพื่ อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานในองคก์ร 

3. ในการทาํวจิยัเพื่อต่อยอดงานวจิยัฉบบัน้ี ควรทาํควบคู่กบัการศึกษา

แรงจูงใจในการทาํงาน เพื่อใหท้ราบความตอ้งการของพนกังานท่ีแทจ้ริง จนสามารถ
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สร้างเป็นวฒันธรรมองคก์ร และสร้างทศันคติท่ีดีของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร จน

กลายเป็นความจงรักภกัดีท่ีพนกังานมีต่อองคก์รต่อไป 

4. ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี สามารถขยายผลการศึกษาไป

ยงัพื้นท่ีอ่ืนในประเทศไทยได ้

บรรณานุกรม 
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คุณสมบัติของการเป็นผู้นําที่พงึประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร 

  DESIRABLE LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF ROYAL THAI ARMY 

OFFICERS AT THE SIGNAL DEPARTMENT  

อิสสรญาณ จนัทร์แกว้ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

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

บทคัดย่อ 

 

ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง คุณสมบัติของการเป็นผู ้นํา ท่ีพึงประสงค์ของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร  มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์อง

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารแตกต่างกนั 2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านลกัษณะงานมี

ความสัมพนัธ์ต่อ การเป็นผูน้ําท่ีพึงประสงค์ ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร        

3) เพื่อศึกษาปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํมีความสัมพนัธ์ต่อ การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค์

ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 4) เพื่อศึกษาคุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึง

ประสงค์ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารทั้งระดบัสัญญาบตัรและตํ่ากว่าสัญญาบตัร ยกเวน้ 

พลทหารกองประจาํการ เท่านั้น มีจาํนวนกาํลงัพลทั้งหมด 2690 คน ซ่ึงมีตวัแปร

อิสระคือ ปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  ปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํ โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

 

  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาํหรับผูบ้ริหาร 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2   อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
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ผลการวิจยัพบว่า ผูน้ ําท่ีพึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร

จะตอ้ง มีความคิดริเร่ิม มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั ซ่ึงระดบัความเห็นท่ี

แตกต่างกันเกิดจาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตําแหน่งงานปัจจัยลักษณะงาน 

ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความพึง

พอใจในงาน 

คําสําคัญ  : คุณสมบติัของการเป็นผูน้าํ,ขา้ราชการกองทพับก,กรมการทหารส่ือสาร 

  

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 ําเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของการบริหารงานในองค์การ องค์การจะ

ประสบความสําเร็จหรือลม้เหลวในการดาํเนินงานนั้น ปัจจยัสําคญัท่ีสุดก็คือผูน้าํ ถา้

องค์การใดได้ผู ้นํา ท่ี มี  ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังาน  ตลอดจนทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์ารให้สําเร็จลุล่วง

ไปไดด้ว้ยดี  แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้องคก์ารใดไดผู้น้าํท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  ก็จะไม่

สามารถสั่งการและใชอิ้ทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เช่ือฟัง และปฏิบติัตามคาํสั่งได ้ 

และยงัเป็นการทาํลายขวญัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อผูน้าํ  ซ่ึงจะเป็นผลทาํให้การ

ปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ในองคก์ารประสบความลม้เหลว 

 ผูน้าํจะไม่ไดรั้บมอบอาํนาจทางสายงานแต่มีอาํนาจโดยวิธีอ่ืน  มีบทบาทท่ีกวา้ง

กวา่บทบาทผูบ้ริหารและบ่อยคร้ังท่ีไม่ไดมี้ส่วนในองคก์ารอย่างมีรูปแบบ  ผูน้าํจะเนน้ท่ี

กระบวนการกลุ่ม  การรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  และการใชอ้าํนาจ

กบับุคคลอ่ืน ดงันั้นภาวะผูน้าํจึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อตวัผูน้าํ เพราะภาวะผูน้าํจะเป็นเคร่ือง

ช้ีให้เห็นความสําเร็จของหน่วยงาน งานจะดําเนินไปด้วยดีและบรรลุวตัถุประสงค์

ยอ่มข้ึนอยู่กบัทกัษะและศิลป์ในการบริหารงานของผูน้าํ ซ่ึงทกัษะและศิลป์ท่ีใช้ในการ

บริหารงาน คือ ภาวะผูน้าํ 

 ผูน้าํเกิดจาการพฒันาตนเองให้เป็นผูน้าํ ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติโดย

กาํเนิด ทุกคนมีศกัยภาพท่ีเป็นผูน้าํท่ีดีได ้การเป็นผูน้าํเป็นการพฒันาตนเองท่ีไม่มีท่ี

ส้ินสุด เป็นกระบวนการการเรียนรู้  การศึกษา การอบรม และการสร้างสม

ประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง ในการท่ีจะเป็นหัวหน้า เป็นผูน้าํ พนักงาน ทีมงาน ให้

ปฏิบติังานในมาตรฐานท่ีสูงนั้นได้นั้น ไม่ใช่เป็นการบงัเอิญ ไม่ใช่เป็นเพียงเร่ือง

สามญัสํานึก หรือเป็นไปโดยธรรมชาติ หากแต่เป็นส่ิงท่ีผูน้าํตอ้งเป็น ตอ้งรู้ และตอ้ง
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ทาํ  ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ตอ้งอาศยัประสบการณ์และอาศยัการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อ

พฒันาทกัษะภาวะผูน้าํ 

ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกขอ้มูลข่าวสาร การแข่งขนัท่ีไร้

พรมแดน ภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจและภาวะท่ีมีทรัพยากรอยา่งจาํกดั   ผูน้าํจึงตอ้งเป็น

ผูมี้วสิัยทศัน์ และมีความสามารถในการกระตุน้ให้บุคลากรในองคก์ารไดใ้ชศ้กัยภาพ

อยา่งเตม็ท่ี ทาํงานใหเ้กิดผลสูงสุด รวมทั้งการสร้างพนัธมิตรภายนอก องคก์ารส่ือสาร

กับลูกค้า และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกันและเป็นผูน้ําท่ีมีทักษะ

ทางการบริหารการจดัการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิของงานสูงสุด   

ดงันั้นภายใตภ้าวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในลกัษณะเช่นน้ี  ผูน้าํองคก์ารจึงตอ้งมี

วิสัยทัศน์ท่ีกวา้งไกล มีทกัษะมีวุฒิภาวะในการนํา มีการติดต่อส่ือสารทั้ งภายใน

องคก์ารและภายนอกองคก์รท่ีดี   

 เช่นเดียวกบักรมการทหารส่ือสารท่ีให้ความสําคญัดา้นผูน้าํท่ีดีขององคก์าร ทาํ

ใหผู้น้าํของกรมการทหารส่ือสารนั้นตอ้งนาํความความรู้ความสามารถของตน เพื่อนาํ

ใหอ้งคก์ารดาํเนินการใหบ้รรลุภารกิจท่ีกาํหนด โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาในอดีตท่ีผา่นมาก็

ไดเ้ป็นผูน้าํท่ีดีท่ีในการพฒันา กรมการทหารส่ือสาร มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั ใน

ปัจจุบนัปัญหาทางดา้นการเมืองของประเทศมีการขดัแยง้กนัมากข้ึน ทาํให้เกิดปัญหา 

โดยเฉพาะคุณสมบติัของผูน้าํท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั  

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวจิยัเร่ือง คุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค์

ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัไว้

ดงัน้ี 

   1.เพื่ อ ศึกษาปัจจัย ส่วนบุคคลของข้าราชการกรมการทหารส่ือสา ร

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายงุาน ยศ ตาํแหน่งงาน  

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 

แตกต่างกนั 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านลกัษณะงานของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 

ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์

ของงาน ผลป้อนกลบัของงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความกา้วหน้าใน
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การทาํงาน ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพนัธ์ต่อ การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์อง

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร   

 3. เพื่อศึกษาคุณสมบติัของผูน้าํ ประกอบดว้ย  มีความรู้  มีความคิดริเร่ิม มี

ความกลา้หาญและความเด็ดขาด  การมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความยุติธรรมและซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความอดทน มีความต่ืนตวั  มีความภกัดี  มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั มี

ความสัมพนัธ์ต่อ การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร   

4. เพื่อศึกษาคุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการ

ทหารส่ือสาร  

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมการทหาร

ส่ือสาร มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณสมบติัของผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการ

กรมการทหารส่ือสาร 

2. นาํผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัลกัษณะงาน มาใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาคุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 

3. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั  คุณสมบติัของผูน้าํ ท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาการเป็นผูน้าํของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารในทุกระดบั  

4. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั รูปแบบของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์อง

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร  ท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความเป็นผูน้าํ

ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารในทุกระดบั  

5. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารกบัการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการ

ทหารส่ือสาร มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค์

ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร    

6. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะงาน

กบัการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร  มาใชป้ระโยชน์ใน

การพฒันาความเป็นผูน้าํ 
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7. นาํผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณสมบติัของ

ผูน้ํา กับการเป็นผู ้นําท่ีพึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร มาใช้

ประโยชน์ในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบัหน่วยของกรมการทหารส่ือสาร โดยมี

ขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี  

  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาเร่ือง คุณสมบติัของผูน้าํท่ีพึงประสงค์ของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร ศึกษาเฉพาะ ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมการ

ทหารส่ือสาร ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุงาน ยศ 

ตาํแหน่งงาน ปัจจยัลักษณะงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทาํงาน ความ

หลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ผลป้อนกลบัของงาน งานท่ีมีโอกาส

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความก้าวหน้าในการทาํงาน ความพึงพอใจในงาน ปัจจยั

คุณสมบติัของผูน้าํ ประกอบดว้ย มีความรู้ มีความคิดริเร่ิม มีความกลา้หาญและความ

เด็ดขาด การมีมนุษยสัมพนัธ์ ความยุติธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความ

ต่ืนตวั มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั 

ขอบเขตประชากร   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็น ขา้ราชการกรมการ

ทหารส่ือสารทั้ งระดับสัญญาบัตรและตํ่ ากว่าสัญญาบัตรยกเว้น พลทหารกอง

ประจาํการ เท่านั้น มีจาํนวนกาํลงัพลทั้งหมด 2690 คน 

ขอบเขตระยะเวลา  การวิจยัคร้ังน้ีสํารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ เดือน 

มกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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 กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ  

• สถานภาพสมรส  

• ระดบัการศึกษา  

• อายุงาน 

• ยศ 

• ตําแหน่งงาน 

 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

• ความมีอสิระในการทํางาน  

• ความหลากหลายของงาน  

• ความมีเอกลกัษณ์ของงาน  

• ผลป้อนกลบัของงาน  

• งานที่มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบั

ผู้อืน่ 

• ความก้าวหน้าในการทํางาน 

• ความพงึพอใจในงาน 

 

การเป็นผู้นําทีพ่งึประสงค์ของ

ข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร  

• มลีกัษณะผู้นํา 

• มวีสัิยทศัน์ 

• สร้างและนําทมีงาน 

• แก้ไขสถานการณ์ความ

ขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ได้

ทั้งสองฝ่าย 

• เข้าถึงเหตุการณ์ต่างๆได้

อย่างฉับไว ถูกต้อง ถูกเวลา 

 

 

 

ปัจจัยคุณสมบัติของผู้นํา  

• มีความรู้ 

• มีความคดิริเร่ิม 

• มีความกล้าหาญและความ

เดด็ขาด 

• การมีมนุษยสัมพนัธ์ 

• มีความยุติธรรมและซ่ือสัตย์

สุจริต 

• มีความอดทน 

• มีความตื่นตัว 

• มีความภกัด ี

• มีความสงบเสงีย่มไม่ถือตัว 
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สมมุติฐานในการวจัิย  

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 

แตกต่างกนั  

สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึง

ประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร   

สมมุติฐานท่ี 3  ปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํมีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึง

ประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร   

การทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายเกีย่วกบัคุณลกัษณะงาน 

คุณลกัษณะงาน (Job Characteristics) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบติังานในมิติ

ต่างๆ เป็นการสร้างงานท่ีมีคุณลกัษณะท่ีจะสร้างเง่ือนไขให้เกิดแรงจูงใจในงานอยา่ง

สูง เกิดความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยความหลากหลาย

ของทกัษะ ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน ความมีอิสระในการทาํงาน 

และผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Hackman and Oldham ,1980 อา้งถึงใน ศลินา ทวีวฒันะ

กิจบวร,2548)  

แนวคิดเกีย่วกบัคุณลกัษณะงาน 

องค์การท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีดี ผูบ้ริหารต้องมีการออกแบบ

คุณลกัษณะของงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร

เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการออกแบบลกัษณะงานจะเร่ิมท่ี

จากงานท่ีมีความง่ายไปหางานท่ีมีความยากดงัน้ี(Schermerhorm,1996 อา้งถึงใน มยุรา 

สาํเร็จกิจ,2551) 

1. การกาํหนดลกัษณะงานตามความเรียบง่าย (Job simplification) เป็นการ

ออกแบบลกัษณะงานโดยมีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติัไวอ้ย่างชดัเจนขอบเขต

ของงานมีความเฉพาะเจาะจงและไม่เนน้รายละเอียดของงานมากนกัเน่ืองจากผูป้ฏิบติั

ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หรือการวางแผนงานใดๆทั้งส้ิน 
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2. การกาํหนดลกัษณะงานโดยการขยายงาน (Job enlargement) เป็นการ

ออกแบบลกัษณะงาน โดยมีการกาํหนดขอบเขตงานแบบกวา้งๆ ผูป้ฏิบติังานตอ้ง

สามารถปฏิบติักิจกรรมหลายๆอยา่งไปพร้อมๆกนั 

3. การกาํหนดลกัษณะงานโดยวิธีการหมุนเวียนงาน (Job rotation)เป็นการ

ออกแบบลกัษณะงาน โดยมีการหมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ี ผูป้ฏิบติังานสามารถ

ปฏิบติังานไดทุ้กลกัษณะ 

4. การกาํหนดลกัษณะงานโดยการเพิ่มคุณค่าของงาน (Job enrichment) เป็น

การออกแบบลกัษณะงาน โดยเพิ่มคุณค่าของงานเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีความสนใจใน

งาน 

Hackman and Oldham (1980 อา้งถึงใน มยุรา สําเร็จกิจ,2551) กล่าวว่า 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลคือความสามารถของบุคคล และผลลัพธ์ของงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ เกิดข้ึนกบัคุณลกัษณะเฉพาะของงาน (Core JobDimensions) 5 ลกัษณะ 

ดงัน้ี 

1. ความหลากหลายในการใชท้กัษะในงาน (Skill Variety) หมายถึง ลกัษณะ

งานท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งใช้ทกัษะ ความสามารถ ความชาํนาญ หรือมีความสามารถ

พิเศษในการปฏิบติังาน  ซ่ึงงานในลกัษณะน้ีจะสามารถจูงใจให้ผูป้ฏิบติังาน ทาํ

กิจกรรมหลายๆอยา่งของหน่วยงานไดส้าํเร็จผล 

2. ความมีเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง ลกัษณะงานท่ีแสดงถึง

ทุกส่วนของงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินกระบวนการและเกิดผลงาน ลกัษณะของ

งานท่ีมีเอกลักษณ์ของงานสูงจะสามารถจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงานได้ดี เ น่ืองจาก

ผูป้ฏิบติังานไดคิ้ดและปฏิบติังานนั้นเอง ตั้งแต่เร่ิมตน้จนงานนั้นเสร็จส้ิน  

3. ความสําคญัของงาน (Task Significance) หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีมี

ผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตหรือบุคคลอ่ืนทั้งในและนอกองค์การ ผูป้ฏิบติังานจะมี

ความรู้สึกท่ีมีความสุขกบังาน เม่ือคิดวา่งานท่ีปฏิบติัมีความสาํคญัต่อส่ิงอ่ืน 

4. ความมีอิสระในการทาํงาน (Autonomy) หมายถึง ระดบัของงานเปิด

โอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณท่ีจะตดัสินได้ด้วย
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ตนเองในการดาํเนินงาน และกาํหนดเวลาในการทาํงาน บุคคลจะเพิ่มความรู้สึกใน

ความรับผดิชอบต่อผลงานของงานท่ีเกิดข้ึนอยา่งมาก 

5. ผลป้อนกลบัของงาน (Feedback) หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีแสดงให้

ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงขอ้มูลโดยตรง และชดัเจนของผลลพัธ์ท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ โดย

รับรู้จากความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานท่ีมีต่อการ

ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานนั้นๆ 

 ดังนั้ นองค์การท่ีมีการบริหารงานท่ีดี ผู ้บริหารจะต้องมีการออกแบบ

คุณลกัษณะงานใหส้อดคลอ้งกบั 5 มิติทั้งน้ีเพื่อใหง้านท่ีทาํมีทกัษะหลากหลายไม่จาํเจ

จนเกินไป มีความสาํคญัในงาน มีเอกลกัษณ์ของงาน ทั้งน้ีไม่เพียงเพื่อให้เหมาะสมกบั

ความรู้ ความสามารถของพนกังานเท่านั้น แต่ยงัตอ้งออกแบบงานให้มีความอิสระใน

การทาํงานเพื่อสามารถคิด แกปั้ญหา ตดัสินใจในงานไดอ้ยา่งรวดเร็วประหยดัทั้งเวลา

และขั้นตอนในการทาํงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ในงานอีกดว้ย และเพื่อให้

ได้มาซ่ึงผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ ตอ้งมีการออกแบบงานให้

สามารถมองเห็นผลกระทบจากงานท่ีทาํดว้ยเพื่อจะไดแ้กไ้ขและปรับปรุงใหม้ากข้ึน 

แนวคิดเกีย่วกบัผู้นํา 

ไดมี้นกัวชิาการไดท้าํการศึกษาวจิยัถึงเร่ืองผูน้าํ  ไดพ้ยายามประมวลความคิด

ในเร่ืองน้ีออกมาในลกัษณะต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น R.M.Stogdill ได้มาํการวิจยัและ

รวบรวมผลการวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะของผูน้าํ ( Leadership  Trait) และได้สรุป

ผลการวจิยัในเร่ืองคุณลกัษณะของผูน้าํทาํให้เราไดเ้ขา้ใจถึงคุณลกัษณะบางประการท่ี

ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมี  ประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี  ( สถิต , 2525 :  279 อา้งถึงใน วิเชียร 

วทิยอุดม,2550 ) 

 1. ปัจจยัทางร่างกาย ( Physical  and  Constitutional  Factors ) ผูน้าํส่วนใหญ่

สูงหนกั  ตวัใหญ่  แขง็แรง สุขภาพดีกวา่คนอ่ืน ๆ แต่งตวัดี 

 2. ปัจจยัทางดา้นเฉลียวฉลาด ( Inelligence ) มีเชาวสู์ง 

 3. ปัจจยัทางดา้นลกัษณะบุคลิกภาพ ( Personality  Traits ) มีความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง  มีความสามารถในการปรับตวั  หรือความกลมกลืนของบุคลิกภาพ   
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( Personality  Integration or  Adjustment )  มีความเด่น เด่นทางดา้นมีอาํนาจเกียรติยศ

ช่ือเสียง  และเป็นคนท่ีสร้างประโยชน์แก่กลุ่ม ในสายตาของคนทัว่ไปเห็นวา่ เป็นคน

ดีท่ีสุด เป็นคนประเภทเปิดเผย  ( Extravert ) มีความสามารถในการเขา้ใจในผูอ่ื้น   

( Empathy  or Interpersonal  Sensitivity ) 

 นอกจากท่ีกล่าวมาน้ีแล้ว  ผูน้าํยงัตอ้งมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะอย่างอ่ืน

ประกอบอีกหลายอยา่งท่ีจะทาํให้ผูเ้ป็นผูน้าํไดรั้บการยอมรับ และสามารถจูงใจโน้ม

นา้วจิตใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามเพื่อให้บรรลุซ่ึงความสําเร็จตามความคิดและ

นโยบายของผูน้าํ  และเพื่อท่ีจะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นว่าผูน้ ําท่ีประสบความสําเร็จมี

ลกัษณะอยา่งไร  ซ่ึงจะเป็นช่องทางใหส้ามารถพฒันาและปรับปรุงสู่การเป็นผูน้าํท่ีดี 

 จากการสรุปผลงานวิจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัการเป็นผูน้าํของ  Stogdill  ทั้งในปี  

ค.ศ.  1948  และ  1970  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่  ลกัษณะของผูน้าํท่ีดีดงัน้ี 

( Stogdill ,  1974 : 74 – 75 อา้งถึงใน วเิชียร วทิยอุดม,2550) 

 1. ลกัษณะทางกาย  ผูน้าํเป็นผูท่ี้แขง็แรง  มีร่างกายเป็นสง่า 

 2. ภูมิหลงัทางสังคม  ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีการศึกษา  และมีสถานะทาง  

                                                             สังคมดี 

 3. สติปัญญา   ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีสติปัญญาสูง  มีการตดัสินใจ   

                                                             มีทกัษะในการส่ือความหมาย  และการพดู  

 4. บุคลิกภาพ   ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอควบคุม 

                                                            อารมณ์ไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มี  

                                                             จริยธรรม  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

5. ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ผูน้าํเป็นผูมี้ความปรารถนาจะทาํดีท่ีสุด    

                                                ปรารถนาท่ีจะรับผดิชอบ  ไม่ยอ่ทอ้ต่อ 

                                                      อุปสรรค  มุ่งท่ีงาน 

 6. ลกัษณะทางสังคม  ผูน้าํเป็นผูท่ี้ปรารถนาจะร่วมมือกบัคนอ่ืน   

                                                                    มีเกียรติและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกและ 

                                                                    คนอ่ืน ๆ  เขา้สังคมไดเ้ก่ง 

มีความเฉลียวฉลาดในสังคม 
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ผูน้าํท่ีดีควรมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ มีความรู้  มีความคิดริเร่ิม มีความกลา้

หาญและความเด็ดขาด การมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความยติุธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ

อดทน มีความต่ืนตวั มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

    ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารทั้งระดบัสัญญา

บตัรและตํ่ากว่าสัญญาบตัรยกเวน้พลทหารกองประจาํการ เท่านั้น มีจาํนวนกาํลงัพล

ทั้งหมด 2690 คน ซ่ึงวธีิการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชสู้ตรคาํนวณหา

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967)  (อา้งถึงใน กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ และ คณะ , 2552)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ ระดบัความคลาดเคล่ือน  ± 

5 % (α = 0.05) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 348 นาย 

            ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะงานและผูน้าํมาเป็น

องค์ประกอบในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม (questionnaire) 

โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน รวม 105 ขอ้โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการให้คะแนนตาม

ความเห็นดว้ยจากนอ้ยไปหามาก 0-10 คะแนน 

            การหาคุณภาพเคร่ืองมือ ทดสอบความเ ท่ียงตรง (validity)  โดยนํา

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปนาํเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

ในเน้ือหา(content validity) และภาษาท่ีใช้ของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ เพื่อพิจารณา

ตดัสินวา่แบบสอบถามนั้นมีความเท่ียงตรงมากนอ้ยเพียงใด โดยผลการทดสอบพบวา่

แบบสอบถามในแต่ละหวัขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence : 

IOC) 1.00 ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)   โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้

( try out)  กบัขา้ราชการ กองการส่ือสาร จาํนวน  30  ราย  และนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient)ตามวิธีการ

ของครอนบาร์ค (Cronbatch)  

R           R  จากนั้นแจกแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั

ทาํการบนัทึกขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

โดยสถิติ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่ าความถ่ี  (Frequency) ค่ า ร้อยละ 
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(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Χ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ และ

ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ANOVA F-test การ

ทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  โดยกาํหนดระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการวจัิยและอภิปรายผล          

 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคล มีเฉพาะปัจจยัดา้น

ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05และเม่ือทดสอบความแตกต่างของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคจ์าํแนก ตาม

ตาํแหน่งงาน เป็นรายคู่  พบว่า ตาํแหน่งงานต่างๆมีผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ได้แก่ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง มีผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์มากวา่ ผูบ้ริหารระดบักลาง/ผอ.กอง/ผบ.

พนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกันจะมีความความต้องการผูน้ําท่ีพึง

ประสงค์แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อายุงาน ยศ ไม่มีผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพยน์รา (2551) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่วา่จะเป็น

อายุ การศึกษา ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ตลอดจนปัจจยัดา้นพื้นท่ีไม่มีผล

ต่อความคิดเห็นต่อรูปแบบภาวะผูน้าํ รัชนี หาญสมสกุล (2550) สภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสมในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความสุขใน การทาํงานของ

บุคลากรพยาบาลประจาํ  ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมี 3 ดา้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

ความมีอิสระในการทาํงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ความพึงพอใจในงาน 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัก็จะตอ้งการผูน้าํท่ีพึงประสงค์แตกต่างกนั

โดยเฉพาะในด้านความมีอิสระในการทาํงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น  

ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศลินา ทวีวฒันะกิจบวร (2548) 
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ท่ีพบว่า คุณลกัษณะงานโดยรวมเป็นตวัแปรท่ีมีอาํนาจในการทาํนายการเสริมสร้าง

พลงัอาํนาจในงานภายในตนมากท่ีสุด ภทัรา  เผอืกพนัธ์ (2545) ท่ีพบวา่ลกัษณะงาน มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลประจาํการ หน่วยงาน

อุบติัเหตุและฉุกเฉินอยา่ง   มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํมี 3 ดา้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

มีความคิดริเร่ิม มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั ทั้งน้ีเน่ืองจาก กรมการทหาร

ส่ือสารเป็นหน่วยทหารท่ีรับผิดชอบงานด้านการส่ือสารซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งติดตาม

อยา่งต่อเน่ืองเพราะเทคโนโลยมีีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองถา้ไดผู้น้าํท่ีมีความคิดริเร่ิม ก็

จะนาํกรมการทหารส่ือสารให้มีความเจริญกา้วหนา้ยิ่งๆข้ึนไป และตอ้งมีความจงรัก

ภคัดีต่อหน่วยงานเน่ืองจากเราเป็นทหารตอ้งมีความจงรักภคัดีต่อ ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์ดงันั้น ถา้ไดผู้น้าํท่ีมีความจงรักภคัดีก็จะเป็นตวัอยา่งท่ีดีกบักาํลงัพล 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพยน์รา (2551) ท่ีพบวา่ ลกัษณะความ

เป็นผูน้าํท่ีประชาชนตอ้งการ คือ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีความซ่ือสัตย์

สุจริตมีการทาํงานเพื่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริงโดยการทาํงานตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่าง

ดา้นวฒันธรรมประเพณีของคนในทอ้งถ่ิน   
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.324 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.126 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.720 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.510 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.338 ปฏิเสธ 

ยศ F-Test 0.716 ปฏิเสธ 

ตาํแหน่งงาน F-Test 0.025 ยอมรับ 

สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

ความมีอิสระในการทาํงาน MRA 0.007 ยอมรับ 

ความหลากหลายของงาน  MRA 0.471 ปฏิเสธ 

ความมีเอกลกัษณ์ของงาน MRA 0.574 ปฏิเสธ 

ผลป้อนกลบัของงาน MRA 0.785 ปฏิเสธ 

งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น MRA 0.000 ยอมรับ 

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน MRA 0.761 ปฏิเสธ 

ความพึงพอใจในงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมุติฐานท่ี 3  ปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํ 

มีความรู้    MRA 0.376 ปฏิเสธ 

มีความคิดริเร่ิม    MRA 0.002 ยอมรับ 

มีความกลา้หาญและความเด็ดขาด    MRA 0.512 ปฏิเสธ 

การมีมนุษยสมัพนัธ์        MRA 0.092 ปฏิเสธ 

มีความยติุธรรมและซ่ือสตัยสุ์จริต   MRA 0.275 ปฏิเสธ 

มีความอดทน  MRA 0.124 ปฏิเสธ 

มีความต่ืนตวั   MRA 0.903 ปฏิเสธ 

มีความภกัดี   MRA 0.000 ยอมรับ 

มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั MRA 0.000 ยอมรับ 
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    สรุปผลการวจัิย  

             จากการศึกษาวิจัยเ ร่ือง “คุณสมบัติของการเป็นผู ้นําท่ีพึงประสงค์ของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร” สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยัในภาพรวมไดว้า่ 

ผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารจะตอ้ง มีความคิดริเร่ิม มีความ

ภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั   ซ่ึงระดบัความเห็นท่ีแตกต่างกนัเกิดจาก ปัจจยัส่วน

บุคคล ได้แก่ ตาํแหน่งงาน ปัจจยัลักษณะงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการ

ทาํงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น ความพึงพอใจในงาน ดังนั้น ผูน้ ําของ

กรมการทหารส่ือสารจะต้อง มีความคิดริเร่ิมเพื่อท่ีจะนําความเจริญก้าวหน้าและ

พฒันาให้ทนักบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง มีความจงรักภคัดีต่อ ชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ เป็นผูน้ําท่ีมีความสงบเสง่ียมไม่ถือตัว เป็นตัวอย่างท่ีดี ให้

ผู ้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการทํางานและปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน ซ่ึงก็จะทําให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความพึงพอใจในงานมากข้ึนทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานมาก

ข้ึนไปดว้ย 

 ขอ้เสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังน้ีควรกาํหนดนโยบายในการอบรมและ

พฒันาภาวะผูน้าํของ กรมการทหารส่ือสารเพื่อให้กาํลงัพลทุกระดบัมีการพฒันาดา้น

ภาวะผูน้าํอยา่งต่อเน่ือง ควรกาํหนดนโยบายใหผู้บ้งัคบัหน่วย  มีความคิดริเร่ิม มีความ

ภกัดี มีการเปิดโอกาสให้กาํลงัพลมีอิสระในการทาํงานแลว้วดัผลการปฏิบติังานวา่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนหรือไม่ ควรมีการให้รางวลักบัผูน้าํองคก์ารดีเด่นโดยวดัผลจาก

ประสิทธิภาพของงานและผูร่้วมงานทั้งระดบัท่ีสูงกว่าและตํ่ากว่าผูบ้ริหารควรเป็น

ตวัอย่างท่ีดีในเร่ือง มีความคิดริเร่ิม มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ ถือตวั  และ

ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารระดบักลางและระดบัตน้นาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองควรสนบัสนุน

กาํลงัพลให้  มีอิสระในการทาํงาน มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และทาํให้กาํลงัมี

ความพึงพอใจในงาน ควรมีการฝึกอบรม เร่ืองลกัษณะผูน้าํอยา่งต่อเน่ือง และมีแบบ

แผนการฝึกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้ในแต่ละระดับเพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการทาํงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาวจิยัคุณสมบติัของ 

การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์โดยเนน้ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  ควรมีการศึกษาวิจยัคุณสมบติัของ

การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคโ์ดยใชว้ธีิการวจิยัแบบอ่ืนๆ หรือใชแ้นวคิดหรือทฤษฎีอ่ืนๆ

นอกเหนือจากงานวิจยัน้ี ควรมีการเจาะลึกในเร่ืองลกัษณะผูน้าํประเด็นอ่ืนๆท่ีส่งผล

กบัการปฏิบติังาน ควรมีการวิจยัภาวะผูน้าํในแต่ละระดบัยอ่ยๆในองคก์าร ควรมีการ

วจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแบบต่างๆกบัประสิทธิภาพงาน 

บรรณานุกรม 

กาญจนา ธานะ. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์  
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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัทแม่กลองเวชกจิ จํากดั 

OPERATING SATISFACTION OF EMPLOYEES WORKING IN 

MAEKLONG VECHAKIT CO., LTD. 

รุจิรา  ทศันบรรจง 1   ดร.ณฐัพนัธ์  บวัวราภรณ์ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

พนกังาน บริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทัแม่กลองเวช

กิจ จาํกดั จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามซ่ึงมีค่า

ความเช่ือมัน่ 0.9298 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปี

และตํ่ากว่า การศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปีและ

ตํ่ากวา่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,000 บาทและตํ่ากวา่ พนกังานปฏิบติังานส่วนใหญ่อยู่

ฝ่ายการพยาบาล มีเหตุผลท่ีเลือกทาํงานท่ี บริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั เพราะใกล้

บา้น มีจาํนวนชัว่โมงในการปฏิบติังานต่อวนั มากกวา่ชัว่โมงปกติ 9 ชัว่โมง 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในระดบัมาก ได้แก่ ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน และมีความพึง

พอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหน้าในตาํแหน่ง

งาน ,ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

____________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารย ์ประจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อปัจจยัส่วนบุคคล

โดยรวมและรายดา้น พบว่าพนกังานท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน

การทาํงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ฝ่ายในการปฏิบติังาน และจาํนวนชั่วโมงในการ

ทาํงานต่อวนั ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีเหตุผล

ในการเลือกทาํงานท่ีบริษทัแม่กลองเวชกิจจาํกดั ต่างกนัมีความพึงพอใจ ด้านความ

มัน่คงและความก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์อันดีใน

หน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ:  เปรียบเทียบความพึงพอใจ 

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 

 การดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มิใช่อยู่ท่ีเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว คุณภาพของบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  และความเอาใจใส่ของผูบ้ ังคับบัญชาหรือ

ผูบ้ริหาร นั้นส่งผลต่อการปฏิบติังานทั้งส้ิน  การบริหารงานบุคคลในองค์การหรือ

หน่วยงานไม่วา่ภาครัฐหรือภาคเอกชนผูบ้ริหารต่างก็ตอ้งมีความพยายามท่ีจะให้งาน

ของหน่วยงานไดรั้บความสําเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์และนโยบาย หรือแผนงานท่ี

กาํหนดไวใ้ห้ดีท่ีสุด พร้อมทั้งยงัตอ้งพฒันาองค์การหรือหน่วยงานอยู่งานอยู่เสมอ 

ดงันั้นภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานนั้นจึงมีมากมาย แต่ส่ิงสําคญัคือการ

ชักนําจิตใจของผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานให้มีความสมคัรสมานสามคัคีกัน 

ร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและรักในงานท่ีทํา ผู ้บริหารจะต้องให้

ความสําคญักับผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของบุคคลากรในการ

ปฏิบติังานโดยจะส่งผลโดยตรงต่องาน ผูบ้ริหารจึงตอ้งหาหนทางท่ีจะยกระดบัความ

พึงพอใจของบุคคลากรในองค์การให้สูงยิ่งข้ึน เพื่อช่วยให้งานดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

บริษัท แม่กลองเวชกิจ จํากัด  เ ป็นองค์การท่ีประกอบกิจการธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ขนาดเล็ก  60 เตียง ตั้งอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม เปิดกิจการมาก
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วา่ 20 ปี ตลอดระยะเวลาการดาํเนินกิจการท่ีผา่นมามีพนกังานเขา้-ออก จาํนวนมาก ผู ้

ศึกษาเป็นพนักงานบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั จึงมี

โอกาสใกลชิ้ดกบัพนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั พบวา่ พนกังานบางคนไม่มี

ความกระตือรือร้นในการทาํงานเท่าท่ีควร  ผูศึ้กษาจึงมีวามสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึง

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานภายในบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกัด 

เพื่อให้ผู ้บริหารและผูเ้ ก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารบุคคลเก่ียวกับ

พนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั 

3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัแวดลอ้มของพนกังาน 

สมมติฐานการวจัิย 

1. พนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

2. พนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั ท่ีมีปัจจยัแวดลอ้มแตกต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

ขอบเขตการวจัิย 

1.  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ พนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํนวน 120 คน โดยแบ่งเป็น พนกังานประจาํ จาํนวน 95 คน และ

พนกังานลูกจา้งชัว่คราว จาํนวน 35 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี  โดยใชต้ารางของ Krejcie & Morgan ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

กาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ
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บริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั จาํนวน 92 คน โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1 เดือน คือ ในช่วง 1-30 เมษายน พ.ศ.2556 

 3.  ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั  

  3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัย

แวดลอ้ม 

  3.2 ตัวแปรตาม คือ ความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท แม่กลองเวชกิจ จาํกัด ของการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงมี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แม่

กลองเวชกิจ จาํกดั เพื่อนาํไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัแม่กลอง เวชกิจ จาํกดั 

2.  ทําให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานในบริษทัแม่กลอง เวชกิจ จาํกัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ

พฒันางานตามบทบาทและหนา้ท่ีของพนกังาน 

3. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานฝ่ายผลิตบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของ

พนกังาน 

4. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัแวดลอ้มของพนกังาน 

 5.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาหน่วยงานต่อไป 
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กรอบการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

แพรวพรรณ  นพตระกลู (อา้งถึงใน บุศรา เพชรศิริพนธ� 2546, หน�า 

7) ได�้ให้ความหมายของความพึงพอใจว�า เป็นความรู�สึกของผู�รับบริการ

หรือลูกคา้�ท่ีเกิดข้ึน เม่ือไดรั้บการบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ตนได� ซ่ึงความพึงพอใจน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่�อ ความสําเร็จขององค�์กรท่ีอยู่

�ในธุรกิจบริการ  

ประวทิย ์ตระกลูเกษมสุข (2547, หนา้ 25) ไดใ้หค้วามหมายของความพึง

ลกัษณะส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  ระดบัการศึกษา 

4.  ประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

6.  ฝ่ายการปฏิบติังาน 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

1.  ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งงาน 

2.  ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ 

3.  ความสัมพนัธ์อนัดีใน

หน่วยงาน 

4.  สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 

 
ปัจจยัแวดลอ้ม 

1.  เหตุผลท่ีมาทาํงานกบั

บริษทั 

2.  ช่วงเวลาการปฏิบติังาน 
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พอใจว่าเป็�น ความรู้สึกท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีมนุษย�์คาดหวงัไว� ถา้ความ

ตอ้งการไดรั้บการตอบสนองตาม ท่ีคาดหวงัไว� หรือได�รับมากกวา่ท่ีคาดหวงัไว

�ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน แต่�ถ้าความตอ้งการไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ี

คาดหวงัไว� ความพึงพอใจก็จะไม�เกิดข้ึน   

นิวติั กุลศรี (2546, หนา้ 11) ไดใ้ห�ความหมายของความพึงพอใจวา่ เป�

นความรู้สึก หรือ ทศันคติด้านบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็

ต่อเม่ือส่ิงนั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการให�แก่บุคคลนั้นได้ ข้ึนอยู�กับ 

ค่านิยมและประสบการณ์�ท่ีได�รับ หรือหมายถึง ความรัก ความชอบ ความ

ประทบัใจหรือทศันคติของบุคคลหน่ึงท่ีมีต�อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิงประเมินค่าได

� ซ่ึงความพอใจน้ีจะเกิดจากส่ิงเร�าต่างๆ 

หลุย จาํปาเทศ (อา้งถึงใน บุศรา เพชรศิริพนัธ์�, 2546, หนา้ 6)  กล่าวว�า 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความต�องการ (Need) ท่ีไดบ้รรลุเป�าหมาย พฤติกรรมท่ี

แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได�จากสายตา  คาํพดู และการแสดงออก  

แพรวพรรณ  นพตระกลู (2552, หนา้ 10) กล่าววา่ ความพึงพอใจ คือความรู

�สึก  ดา้นบวกท่ีแสดงออกมา เม่ือส่ิงท่ีคาดหวงัได�รับการตอบสนองความ

ตอ้งการ 

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั ได้

กาํหนดวธีิดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนต่าง ๆ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ี

บริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั ทั้งหมด 120 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามเพื่อการวิจยัคร้ังน้ีไดอ้อกแบบ

สอบถามจาํนวน 92ชุด ฝากไปกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั ตาํแหน่ง 

เจา้หนา้ท่ีบุคคล 
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4. การใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ

ค่าเฉล่ีย (X̅ ),ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน , การทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test, F-test และ 

LSD. 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสมมติฐานข้อที ่ 1 พนักงานบริษัทแม่กลองเวชกจิ จํากดั ทีม่ี

ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน รายได้

และฝ่ายการปฏิบัติงานแตกต่างกนั มีระดับความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามเพศ 

ระดับความพงึพอใจ 

เพศ 

t Sig. 
ชาย หญงิ 

X̅ S.D. 
X

̅ 
S.D. 

1. ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ 3.32 .640 3.18 .594 -.979 .330 

2.  ดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ         

3.44 .585 3.21 .717 -1.468 .146 

3. ความสัมพนัธ์อนัดีใน

หน่วยงาน          

3.91 .840 3.81 .801 -.528 .599 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน       

3.69 .738 3.32 .777 -2.096 .039 

รวม 3.59 .700 3.38 .722 -1.268 .361 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึง

พอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแตกต่างกนั ส่วนดา้นอ่ืนๆพบวา่เพศท่ีแตกต่าง
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กนัไม่มีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน เช่นเดียวกบัการทดสอบระดบัความพึง

พอใจท่ีจาํแนกตาม อาย ุ

ส่วนการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตาม ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และรายได ้ท่ี

แตกต่างกนั พบวา่ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสมมติฐานข้อที ่2พนักงานบริษัทแม่กลองเวชกจิ จํากดั 

ทีม่ีปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกัน มีระดับความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามเหตุผลในการทาํงาน 

ระดับความพงึพอใจ 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1.ดา้นความมัน่คง

และความกา้วหนา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.370 3 1.457 4.380 .006 

ภายในกลุ่ม 29.266 88 .333   

รวม 33.635 91    

2.ดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.688 3 1.896 4.495 .006 

ภายในกลุ่ม 37.124 88 .422   

รวม 42.812 91    

3.ความสัมพนัธ์อนัดี

ในหน่วยงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 6.718 3 2.239 3.723 .014 

ภายในกลุ่ม 52.938 88 .602   

รวม 59.656 91    

4.ดา้นสภาพแวด 

ลอ้มในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 7.096 3 2.365 4.313 .007 

ภายในกลุ่ม 48.263 88 .548   

รวม 55.359 91    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.968 3 1.989 4.228 .008 

ภายในกลุ่ม 41.898 88 .476   

รวม 47.866 91    
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั

แม่กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามเหตุผลในการทาํงาน ดว้ยสถิติ One way ANOVA ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ท่ีค่า Sig. นอ้ยกวา่ค่าระดบันยัสาํคญัท่ี α=.05 ทุกดา้น 

คือ ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์อนัดี

ในหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แสดงวา่พนกังานท่ีเหตุผลในการ

ทาํงานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 

ส่วนปัจจยัแวดล้อมในการทาํงานท่ีจาํแนกตามชั่วโมงการทาํงานนั้น ด้วย

สถิติ One way ANOVA ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 ท่ีค่า Sig. มากกวา่ค่าระดบั

นยัสําคญัท่ี α=.05 คือ ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน แสดงว่ามีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

ส่วนดา้น ท่ีมีค่า Sig. นอ้ยกวา่ค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี α = .05 มี 1 ดา้นคือดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  แสดงวา่พนกังานท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการทาํงานต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแตกต่างกนั 

5.สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 5.1 ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานบริษัท แม่กลองเวชกจิ จํากดั  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปีและตํ่ากวา่ การศึกษา

ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปีและตํ่ากวา่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 9,000 บาทและตํ่ากวา่อยูฝ่่ายในการปฏิบติังาน ฝ่ายการพยาบาล มีเหตุผลท่ีเลือก

ทาํงานท่ี บริษัท แม่กลองเวชกิจ จํากัด เพราะใกล้บ้าน มีจํานวนชั่วโมงในการ

ปฏิบติังานต่อวนัมากกวา่ชัว่โมงปกติ 9 ชัว่โมง 

5.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แม่กลองเวช

กจิ จํากดั 

พนกังานมีความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงานในระดบัมาก 

ส่วนดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน,ดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ ,ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในระดบัปานกลาง  
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5.3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัท แม่กลองเวชกิจ 

จํากดั ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวมและ

รายด้าน พบว่าพนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ฝ่ายในการปฏิบติังาน และจาํนวนชั่วโมงในการทาํงานต่อวนั 

ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่มีอายุรุ่นราว

คราวเดียวกนั ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ทาํงาน รายได้ใกล้เคียงกนั อยู่ฝ่าย

ปฏิบติังานเดียวกนัเป็นส่วนมาก  จึงมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

5.4  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางานของ

พนักงานจําแนกตามปัจจัยแวดล้อมของพนักงาน  

พนกังานท่ีมีเหตุผลในการเลือกทาํงานท่ีบริษทัแม่กลองเวชกิจจาํกดัต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัทุกดา้น คือ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ ดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังานมีเหตุผลใน

การทาํงานท่ีแตกต่างกนั จึงมีความพึงพอใจแตกต่างกนั และ จาํนวนชั่วโมงการ

ทาํงานต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัเพราะพนกังานส่วนใหญ่มีชัว่โมง

การปฏิบติังานเท่าๆกนั จึงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

บริษทัแม่กลองเวชกิจจาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล เอกชน ต่างจงัหวดั 

พนกังานท่ีปฏิบติังานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย บุคลากรดา้นการแพทยแ์ละการพยาบาล 

โดยมีพนักงานผูช่้วยพยาบาลสังกดัฝ่ายการพยาบาลซ่ึงมีจาํนวนมากกว่า พนักงาน

สังกดัอ่ืนๆ บุคลากรเหล่าน้ีจบการศึกษาตํ่ากวา่ ปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ตามค่าแรงข้ึนตํ่า ข้ึนปฏิบัติงานต่อวนัเป็นเวร โดยแบ่งเป็น เวรกลางวนัและเวร

กลางคืน ซ่ึงแต่ละเวรจะมีชัว่โมงในการปฏิบติังานขั้นตํ่า 9 ชัว่โมง เกินจากนั้นจะเป็น

ชัว่โมงล่วงเวลา พนกังานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี เหตุผลเพราะบริเวณพื้นท่ีท่ีตั้งน้ี 

ตั้งอยู่ในจงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีเล็กท่ีสุดของประเทศไทย มีอาํเภอ 3 
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อาํเภอ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ทาํสวน และทาํธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว มี

โรงพยาบาลทั้งส้ิน 4โรงพยาบาล ซ่ึง 3ใน 4 เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล นัน่หมายความวา่

โรงพยาบาลน้ีคือโรงพาบาลเอกชนแห่งเดียว บุคคลากรท่ีอยูใ่นจงัหวดัประกอบอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั หรือทาํงานในจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ ซ่ึงมี

รายไดท่ี้ดีกวา่ แต่ก็มีค่าครองชีพท่ีสูงกวา่ตามไปดว้ย ประชาชนบางส่วนจึงเลือกท่ีจะ

ประกอบอาชีพในจงัหวดั แมเ้งินเดือนจะไม่สูงนกัแต่ก็มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่มากตามไปดว้ย  

 ความพึงพอใจของพนกังานในการปฏิบติังานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัขนาดเล็ก อตัราการจ้างงานมีจาํกัดและเป็นธุรกิจด้าน

บริการบางคร้ังมีลูกค้ามาก อตัรากาํลังก็จะไม่เพียงพอ พนักงานหน่ึงคนอาจต้อง

ทาํงานมากกว่าหน่ึงอย่าง บางคร้ังลูกคา้มีไม่มากก็ตอ้งลดอตัรากาํลงัลง หรือทาํให้

พนักงานมีเวลาว่างมากข้ึน ก็ทาํให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากงาน ซ่ึงไม่ได้เหน็ด

เหน่ือยตลอดเวลา จะเห็นวา่ผลความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน อยู่

ในระดบัมากนั้น เน่ืองจากพนกังานมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนการทาํงานอยูบ่่อยคร้ัง 

ทาํให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งองค์กรเป็นองค์ขนาดเล็กพนกังาน

ส่วนใหญ่จะสนิทสนมรู้จกักนัเป็นอยา่งดี 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังาน บริษทัแม่กลองเวช

กิจ จาํกดั 

 2.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั 

 3.  ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แม่กลองเวชกิจ 

จาํกดั 
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อความไว้วางใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(3FACTORS ASSOCIATED WITH THE TRUST TO BUY HERBALCOUGH   

MEDICINE OF POPULATION IN BANGKOK AND CIRCUMFERENCE) 

คณพชัญ ์นฤภยั 1     ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

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

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยั

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา และสถาณภาพ ท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อความไว้วางใจในการเลือก ซ้ือยา แก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, เพื่อศึกษาถึงปัจจยัการรับรู้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่ี

ผ่านมาของผู ้บริโภค ตราสินค้า และส่ือวิทยุโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ต่อความ

ไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล, เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ สินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และ

โปรโมชั่นมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นผู ้ท่ี เคยซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คนใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

ทาํวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test, F-test และMultiple Linear Regression ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

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

   
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากการศึกษาพบวา่ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการ

ซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ ไดแ้ก่ ความเช่ือต่อตราสินคา้ และส่ือวิทยุโทรทศัน์ มี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 3. ปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์สถานท่ีจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริม

การตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหา นครและปริมณฑล 

คําสําคัญ: ความไวว้างใจ, ยาแกไ้อสมุนไพร 

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, 3HERBAL COUGH MEDICINE 

บทนํา 

 อาการไอเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งหน่ึงของร่างกายท่ีมีทั้งประโยชน์และ

โทษควบคู่กนัไป ในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ คือ เพื่อกาํจดัสารคดัหลัง่ และส่ิงระคาย

เคือง ออกจากระบบทางเดินหายใจ ส่วนท่ีเป็นโทษ คืออาจทาํให้หน้ามืดเป็นลม ไอ

จนเหน่ือยหอบรบกวนการนอนหลบั หรือไอจนกลา้มเน้ือทอ้งระบมจนทาํงานไม่ได ้

อาการไอเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สารก่อความระคายเคืองกลุ่มควนับุหร่ี4 ฝุ่ น4

ละออง อากาศท่ีร้อนหรือเย็นเกินไป การรักษาคือ การหาสาเหตุของอาการไอและ

รักษาตามสาเหตุ โดยให้หลีกเล่ียงส่ิงกระตุน้ท่ีทาํให้เราเกิดการไอ และใช้ยาแกไ้อ

บรรเทาอาการ ยาแก้ไอท่ีนิยมใช้ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มยาท่ีมีอนุพนัธ์ของเด็กซ์โทรเม

ทอร์แฟน (dextrometorphan) และโคดีอีน (codeine) ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ท่ีไดจ้ากตน้ฝ่ิน มี

คุณสมบติัทางเภสัชวิทยาคือ ระงบัปวด และมีประสิทธิภาพในการะงบัอาการไอไดดี้

มาก แต่อาจส่งผลกระทบต่อระบบส่วนอ่ืนของร่างกายได ้หากใชผ้ดิวธีิ  

 ยาสมุนไพรจึงเข้ามามีบทบาทในการรักษาอาการไอในปัจจุบันมากข้ึน 

เน่ืองจากยาสมุนไพรเปรียบเสมือนภูมิปัญญาท่ีเก่าแก่ของบรรพบุรุษ ท่ีได้ศึกษา 

คน้ควา้ พฒันารูปแบบใช้รักษาสืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาล แต่เน่ืองดว้ยในอดีตการ

รักษาของหมอยาด้วยสมุนไพรนั้น เกิดจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองก่อนแล้ว

นาํมารักษา จึงอาจส่งผลใหผู้ป่้วยบางรายไดผ้ลการรักษาท่ีดี แต่บางรายก็ไม่มีอาการท่ี

ดีข้ึน ทาํให้ความเช่ือถือในการรักษาดว้ยยาสมุนไพรไม่เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit
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เท่ากับยาแผนปัจจุบัน อีกทั้ งยงัขาดความไว้วางใจจากผู ้บริโภคในกรณีข่าวยา

สมุนไพรทาํให้ผูป่้วยเสียชีวิตเน่ืองจากมีการใส่สารสเตียรอยด์เพื่อเร่งผลในการรักษา 

อีกทั้งยาสมุนไพรแกไ้อยงัมีขอ้ดอ้ยท่ีสําคญัคือ รสชาติ และรูปแบบท่ีรับประทานได้

ยาก เช่น ยาหมอ้ ยาลูกกลอนเป็นตน้ 

 ด้วยการแพทยย์ุคใหม่ของประเทศไทย ทั้งแพทยแ์ผนปัจจุบนั และแพทย์

แผนทางเลือกไดมี้การวจิยัพฒันาสมุนไพร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ถึงคุณสมบติัในการ

รักษาอาการไอจากสมุนไพรอย่างกวา้งขวาง อาทิเช่น ขิง ดีปลี ชะเอม มะขามป้อม 

มะนาว มะแวง้ เพกา เป็นตน้ ทาํให้ความน่าเช่ือถือต่อสมุนไพรในการนาํมารักษาโรค

ไดรั้บการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ีการใชย้าแกไ้อสมุนไพรในปัจจุบนัมีอตัราท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนมาก เน่ืองมากจาก รูปแบบท่ีรับประทานง่ายข้ึน รสชาติท่ีดี ใช้แล้วได้

ผลการรักษาท่ีดี หาซ้ือไดส้ะดวก มีตวัยาให้เลือกหลากหลาย และไม่มีสารตกคา้งท่ี

เป็นอนัตรายต่อระบบต่างๆของร่างกาย ตวัอย่างสําหรับการศึกษาวิจยัความปลอดภยั

ของยาตาํรับแผนไทยนั้นกรม วิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดร่้วมมือกบัสถาบนัการแพทย์

แผนไทย ศึกษาพิษก่ึงเฉียบพลนัของยาตาํรับท่ีมีการใช้กนัมาก ไดแ้ก่ตรีสาร ตรีผลา 

ตรีกฏุกและเบญจกลู ในสัตวท์ดลองแลว้ พบวา่ยาตาํรับดงักล่าวมีความปลอดภยั และ

ไดตี้พิมพผ์ลงานการวจิยัเผยแพร่ในวารสารวชิาการแลว้ นอกจากน้ีการใชย้าสมุนไพร

ยงัก่อให้เกิดระบบการพึ่งพาตนเองทั้งตวัผูป่้วย และประเทศชาติ เพราะช่วยลดการ

สูญเสียงบประมาณการนาํเขา้ตวัยาจากต่างประเทศปริมาณมาก เกิดการสร้างรายได้

ให้กบัชุมชนหมู่บา้น ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย การ

พฒันาการแพทยแ์ผนไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งย ัง่ยนื  

 ยาแกไ้อสมุนไพรในประเทศไทยมีหลากหลายขนานดว้ยกนั ดงันั้นจึงตอ้งมี

การพิสูจน์ถึงสรรพคุณและความปลอดภยัของตวัยา แล้วนาํจดข้ึนทะเบียนบญัชียา

หลกัแห่งชาติไทย ซ่ึงยาแกไ้อท่ีใชต้ามบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 7 

ขนานดงัน้ี ยาแกไ้อผสมกานพลู ยานํ้ า1แกไ้อผสมมะขามป้อม1 ยาแกไ้อผสมมะนาว

ดอง1 ยานํ้ า1แกไ้อพื้นบา้นอีสาน1 ยาตรีผลา1 ยาประสะมะแวง้1 และยาอาํมฤควาที1 ซ่ึงตวั

ยาหลกัของตาํรับยาทั้ง 7 น้ีได้ถูกนาํมาแปรรูป พฒันาสูตรและปรับปรุงรูปแบบให้

หลากหลาย แลว้นาํออกวางขายตามทอ้งตลาด ร้ายขายยาเภสัช หรือโรงพยาบาล เช่น 
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ยานํ้าแกไ้อมะขามป้อมสูตรโรงพยาบาลอภยัภูเบศร์ ยานํ้ าแกไ้อมะแวง้ตน้ ยานํ้ าแกไ้อ

กานพลู ยาแคปซูลแก้ไออาํมฤควาที ยาแคปซูลแก้ไอประสะมะแวง้ ยาอมแก้ไอ

มะขาม หรือยาอมแกไ้อมะขามป้อม เป็นตน้ 

 จากเหตุผลดงักล่าวจึงเกิดเป็นแรงจูงใจให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาถึงปัจจยัใดบา้งท่ี

มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการธุรกิจยา

สมุนไพร และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือ และมัน่ใจในการ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการขยายตลาดในธุรกิจประเภทน้ี

เป็นอยา่งยิง่ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อต่อความไวว้างใจในการ

เลือกซ้ือยา แกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัการรับรู้มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือก

ซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการ

เลือกซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจยาแกไ้อสมุนไพร นาํไปพฒันาตวั

ผลิตภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑเ์พื่อทาใหเ้กิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภค 

 2. เขา้ใจถึงปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภค หรือผูป่้วยเลือกใช้ยาสมุนไพร

ทดแทนยาแผนปัจจุบนั 

 3. เป็นขอ้มูลแก่ส่วนงานราชการ หรือผูท่ี้มีความสนใจทัว่ไป นําไปวิจยั

พฒันายกระดับของยาสมุนไพรให้มีความน่าเช่ือถือ พฒันารูปแบบของยา และ

สามารถใชเ้ป็นแนวทาง ลดการนาํเขา้ผลิตภณัฑย์าจากต่างประเทศได ้



184 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

 4. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพื่อ

ตอบรับความตอ้งการของลูกคา้หลากหลายกลุ่มโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเคร่ืองมือ

ในการวจิยั 

 5. เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคล หรือองคก์รต่างๆ ท่ีสนใจนาํไปใชป้ระโยชน์

ต่อไป 

สมมุติฐานงานวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา และสถานภาพ มี

ผ ล ต่ อ ค ว า ม ไ ว้ว า ง ใ จ ใ น ก า ร ซ้ื อ ย า แ ก้ไ อ ส มุ น ไ พ ร ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ เช่น ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผูบ้ริโภค ตราสินคา้ 

และส่ือวิทยุโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือกซ้ือยาแก้ไอ

สมุนไพรของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. ปัจจยัทางการตลาด เช่น สินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และโปรโมชัน่มี

ความ สัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ                               ตัวแปรตาม 

  

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 - เพศ     - อายุ    

 - อาชีพ    - รายได ้   

 - ระดบัการศึกษา - สถานภาพ                   

            

ปัจจัยด้านการรับรู้ 

 - ประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภค                              ความไว้วางใจของประชากร 

 - ความเชือต่อตราสินคา้                                  -ซ้ือยาสมุนไพรแกไ้อ 

 - ส่ือวทิย ุโทรทศัน์    

                                     

 

ปัจจัยทางการตลาด     

 - Product คือ สินคา้ (ยาสมุนไพรแกไ้อ)  

 - Price คือ ราคายาสมุนไพรแกไ้อ 

 - Place คือ ความสะดวก สถานท่ีหาซ้ือยา   

 - Promotion คือ การส่งเสริมการขายต่างๆ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกซ้ือยาแกไ้อ

สมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น5 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

แนวคิด ทบทวนทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิจยั

ซ่ึงสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 



186 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

 สเติร์น (Stern, 1997, pp. 7-17 อา้งถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ,์ 2549 : 18) กล่าว

วา่ความไวว้างใจ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารในการให้บริการ

แก่ลูกคา้ องคก์รจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ความคุน้เคยเพื่อครอง

ใจลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 C ไดแ้ก่ การส่ือสาร (Communication) ความดูแล และ

การให้ (Caring and Giving) การให้ขอ้ผกูมดั(Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ การ

ให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง(Compatibility) การแกไ้ข

สถานการณ์ความขดัแยง้ (Conflict) และการใหค้วามไวว้างใจ (Trust)      

 1. การส่ือสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening 

พนกังานควรจะส่ือสารกบัลูกคา้ในลกัษณะท่ีทาํให้ลูกคา้อบอุ่นใจได ้ พนกังานควร

แสดงความเปิดเผย จริงใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกคา้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเต็มใจ

แสดงความรู้สึกและความคิดร่วมกนั 

 2. ความใส่ใจ และการให้ (Caring and Giving) ความเอาใจใส่และความ

พร้อมท่ีจะให้นั้น กลายเป็นคุณสมบติัของความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดท่ีประกอบดว้ย ความ

เอ้ืออาทร ความอบอุ่น และความรู้สึกปกป้อง ซ่ึงมีผลใหลู้กคา้รู้สึกดี  

 3. การใหข้อ้ผกูมดั (Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ องคก์รควรจะยอมเสีย

ผลประโยชน์เพื่อคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้  

 4. การใหค้วามสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง (Compatibility) 

ความเอาใจใส่ลูกคา้จะทาํให้ลูกคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย กล่าวคือลูกคา้จะรู้สึก

ยินดีอบอุ่น มัน่ใจ มัน่คง ท่ีไดรั้บบริการลูกคา้ส่วนใหญ่ประเมินความสะดวกสบาย

จากการบริการท่ีดีขององคก์ร 

 5. การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการไวว้างใจ 

(Trust) ถา้องคก์รสามารถทาํให้ลูกคา้รู้สึกสบายใจได ้จะดีกวา่การท่ีองคก์รตอ้งแกไ้ข

สถานการณ์ความขดัแยง้กบัลูกคา้ นัน่คือ องค์กรควรจะแสดงความรับผิดชอบดว้ย

การออกตวัไวก่้อนวา่ ถา้ลูกคา้พบส่ิงใดท่ีสงสัย หรือไม่ชอบใจในสินคา้และบริการท่ี

ลูกคา้คิดว่าตนจะเสียเปรียบ ขอให้ลูกคา้รีบถาม เพื่อให้พนกังานไดรี้บช้ีแจงโดยเร็ว 

ก่อนท่ีลูกค้าจะรู้สึกโกรธหรือไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการพื้นฐานของ

ความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารระหว่างองค์กรกบัลูกคา้ จะก่อให้เกิดวงจรการ 
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พฒันาความสัมพนัธ์ ซ่ึงมีแบบจาํลองของ ลีวินเจอร์ และสโนค (Levinger, & Snoek, 

1972, p. 155 อา้งถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ,์ 2549 : 19) เรียกวา่ แบบจาํลองขั้นตอน 

ABCDE  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานวิจยั จากกลุ่มตวัอยา่งคือผูท่ี้เคยซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ใชสู้ตรคาํนวณของ Cooper, D.R. and Emory C.W. 

 สูตร   n   = Z²pq   

                                                E²                

กาํหนดขนาดของตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 384 คน แต่เพื่อความเพียงพอของขอ้มูลจึง

เก็บจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัใช้

แบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดของการวิจยั ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล จดัทาํขอ้มูล ในการศึกษาวจิยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ 2555 นาํมา

วเิคราะห์ประมวลผลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูป  

 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Anova) ค่าสถิติ (T-Test) ค่าสถิติ (F-Test) และการวเิคราะห์ความถดถอยถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 

คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ59.8 มีอายุเฉล่ียมากท่ีสุดระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็น

ร้อย 69.8 ร้อยละ 46.3 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 73.5 มีการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่ร้อยละ 80.0 

มีสถานภาพโสด 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการรับรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือ

ยาแก้ไอสมุนไพร ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการรับรู้ ดา้นประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภค 
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โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั แพทย/์เภสัช เป็นผูแ้นะนาํให้ใช้ยาแก้ไอสมุนไพร 

(ค่าเฉล่ีย 7.49) ดา้นความเช่ือถือต่อตราสินคา้ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั สามารถให้

ผลการรักษาตามท่ีตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 9.23) ดา้นส่ือวิทยุโทรทศัน์ให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกบั การแจง้ข่าวสารทางแผน่พบัเก่ียวกบัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.69) 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการ

ซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่กลุ่ม

ตวั อยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกบั สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 8.36) ดา้นราคาให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกับ ราคาไม่เกินกาํลังจะซ้ือได้ (ค่าเฉล่ีย 8.53) ด้านสถาณท่ีจดัจาํหน่ายให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดกบั สถาณท่ีจดัจาํหน่ายมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 8.09) ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับ พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ 

(ค่าเฉล่ีย 8.28)  

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแกไ้อ

สมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจในการซ้ือยาแกไ้อสมุนไพร โดยให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกบั สถาณท่ีจดัจาํหน่ายยาแกไ้อสมุนไพร (ค่าเฉล่ีย 8.02)   

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได ้การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือ

ยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับปัจจยั

ดา้นการรับรู้พบวา่ ความเช่ือต่อตราสินคา้ และการรับส่ือวิทยุโทรทศัน์ท่ีแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจยั

ทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตถณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นสถาณท่ีจดัจาํหน่าย

ท่ีแตกต่างกัน และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   เพศ   t-Test 0.938 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.271 ปฏิเสธ 

   อาชีพ F-Test 0.239 ปฏิเสธ 

   รายไดต่้อเดือน F-Test 0.716 ปฏิเสธ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.268 ปฏิเสธ 

   สถานะภาพ F-Test 0.302 ปฏิเสธ 

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านการรับรู้ 

   ประสบการณ์ท่ีผา่นมา MRA 0.428 ปฏิเสธ 

   ความเช่ือต่อตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

   ส่ือวทิยโุทรทศัน์ MRA 0.012 ยอมรับ 

  สมมติฐานที ่3 ปัจจัยทางการตลาด 

ผลิตภณัฑย์าแกไ้อสมุนไพร MRA 0.000 ยอมรับ 

ราคายาแกไ้อสมุนไพร MRA 0.458 ปฏิเสธ 

สถาณท่ีจดัจาํหน่ายยาแกไ้อสมุนไพร   MRA 0.000 ยอมรับ 

   การส่งเสริมการตลาด MRA 0.009 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยา

แก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถสรุป

ประเด็นไดด้งัน้ี 

 1. จากผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา การศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
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โสดซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จงรัก ชินเกลา้กาํจร (2554) ท่ีทาํการ 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นใน

เขตกรุงเทพมหานครพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี 

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถาณ

ภาพสมรสเป็นโสด 

 2. จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านการรับรู้ 

ดา้นประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภคโดยมี แพทย/์เภสัช เป็นผูแ้นะนาํให้ใช้ยาแก้

ไอสมุนไพรมากท่ีสุด ดา้นความเช่ือถือต่อตราสินคา้ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการ

สามารถให้ผลการรักษาตามท่ีตอ้งการ ดา้นส่ือวิทยุโทรทศัน์ให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กับการแจ้งข่าวสารทางแผ่นพับเก่ียวกับสินค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

อภิญาณี พญาพิชยั (2553) ท่ีทาํการศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการไดรั้บรอง

มาตรฐานร้านยาคุณภาพของร้านบู๊ทส์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้การ

ส่ือสารทางการตลาดของร้านบู๊ทส์ ดา้นเภสัชกรประจาํร้านในระดบัมากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้และพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีระดบัการรับรู้ในขอ้การทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือตดัสินใจใชบ้ริการร้านยา

ท่ีมีเภสัชกรอยูป่ฏิบติัการมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  

 3. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดกบั สินคา้ตอ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ดา้นราคา ตอ้งไม่เกินกาํลงั

จะซ้ือได ้ดา้นสถาณท่ีจดัจาํหน่ายตอ้งมีความน่าเช่ือถือ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับ พนักงาน/เจา้หน้าท่ีพูดจาสุภาพ สอดคล้องกบัผล

การศึกษาของชลญา องคมี์เกียรติ และคณะ (2546) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามของ

ผูบ้ริโภควยัทาํงานในกรุงเทพมหานครปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีตอ้งการความสะดวกของแหล่งขาย ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี

ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั ดา้นราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ และดา้น

การส่งเสริมการตลาดท่ีตอ้งมีพนกังานแนะนาํสินคา้ 
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 4. จากผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้

ไอสมุนไพร โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบั สถาณท่ีจดัจาํหน่ายยาแกไ้อ

สมุนไพรตอ้งมีความสะอาด สะดวก น่าเช่ือถือ รวมไปถึงความคุน้เคย ความไวว้างใจ

ต่อการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ Niklas Luhmann (1998) ความ

ไวว้างใจ เป็นคาํตอบของความเส่ียงของปัญหาเฉพาะเร่ือง โดยท่ีความไวว้างใจจะ

เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ณ ท่ีนั้น มีความคุน้เคยประกอบอยูด่ว้ย ความไวว้างใจไม่สามารถ

เกิดข้ึนไดห้าก ท่ีนัน่ไม่มีความคุน้เคยเกิดข้ึน แต่ความคุน้เคยอาจเกิดข้ึนไดแ้มว้า่ ณ ท่ี

นั้นจะปราศจากความไวว้างใจก็ตาม 

 5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 สมมุติฐานที่ 1 จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ 

อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจใน

การซ้ือยาแกไ้อสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เหตุผล

คือไม่ว่ากลุ่มตวัอย่างจะเพศชายหรือหญิงก็สนใจท่ีจะรักษาอาการไอของตนเองให้

หาย ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใดหากผลการรักษามีประสิทธิภาพ ผูบ้ริโภคก็พร้อมท่ีจะ

เลือกการรักษาวิธีนั้น อีกประการหน่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสํารวจ ค่อนขา้งจะมีพื้น

ความรู้เก่ียวกับการรักษาอาการไอด้วยยาแก้ไอสมุนไพรอยู่แล้ว จึงทาํให้ปัจจัย

ทางดา้นเพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา และสถาณภาพไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงไม่

มีงานวจิยัใดท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี  

 สมมุติฐานที่ 2 จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัดงัน้ี 

 ด้านความเช่ือต่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ สามารถให้

ผลการรักษาตามท่ีตอ้งการ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ มีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

ปลอดภยั และสะดวกต่อการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสอดคล้องกบัการศึกษาของ 

ยศสวดี อยู่นิท (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพร

บํา รุ ง ผิ ว ห น้ า  โ ค ร ง ก า ร ห น่ึ ง ตํา บ ล ห น่ึ ง ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
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กรุงเทพมหานครพบวา่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ืองผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีการ

รับรองมาตรฐานจากองคก์รอาหารและยา (อย.), GMP  

 ด้านส่ือวิทยุโทรทัศน์  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการแจง้ข่าวสารทาง

แผน่พบัเก่ียวกบัสินสินคา้มี มีป้ายโฆษณาแสดงสินคา้ และสินคา้ตอ้งปรากฏอยูใ่นส่ือ

ต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งยงัทาํให้เกิดการรับรู้อยา่งสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ รุ่งรวี เวทศกัด์ิ (2542) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาสําเร็จรูปจากสมุนไพรของ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปางพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากเฉล่ียสูงสุด

กบัการมีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของยาสาํเร็จรูปจากสมุนไพร 

 สมมุติฐานที่ 3 พจากผลการวิจยับว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แบ่งออกเป็น 3 

ปัจจยัดงัน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ตอ้งมีคุณภาพได้

มาตรฐาน รวมทั้งมีการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา (อย.) สามารถให้

ผลการรักษาไดต้ามท่ีระบุไว ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รักษ์เกียรติ จิรันธร และ

คณะ (2550) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่าผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัโดยจะเลือกซ้ือจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมาย (อย.) กาํกบัเป็นส่วนใหญ่ซ่ึง

เป็นผลจากการท่ีสังคมมีการโฆษณาการเลือกซ้ือจากส่ือต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐบาลและ

เอกชนส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและมีหลกัในการเลือกซ้ือมากยิ่งข้ึน 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

 ด้านสถาณที่จัดจําหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัสถาณท่ีจดัจาํหน่าย

มากท่ีสุด โดยจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ มีความปลอดภยัสูง มีความสะดวกสะบาย 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุไรวรรณ อศัวภูมิ (2550) ศึกษาทศันติท่ีมีต่อยาสมุนไพร

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคให้ความไวว้างใจการวางขายยา

สมุนไพรในหา้งสรรพสินคา้ หรือห้างสะดวกซ้ือเป็นหลกั เน่ืองจากดว้ยความสะดวก
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สะบายในการเลือกซ้ือ และสอดคล้องกบั สมประสงค์ แตงพลอย(2553) ศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการพบว่า สถานท่ีโดยรวมมีความสําคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้าน

ขายยาของผูบ้ริโภคในอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการในระดบัมาก โดย

สภาพแวดลอ้มโดยรอบร้านขายยา ความสะดวกในการเดินทางมายงัร้านขายยา อยูใ่น

ระดบัมาก 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการได้รับ

คาํแนะนาํจากพนกังาน เจา้หนา้ท่ีพูดจาสุภาพ และให้คาํปรึกษาไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรักษเ์กียรติ จิรันธร (2550) พบวา่การโฆษณาหรือแนะนาํท่ี

มีแพทย ์ หรือเภสัชกรเป็นผูรั้บรองจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคมาก ท่ีสุด เน่ืองจากจะเกิความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภคในการใช้

เพิ่มข้ึน มีความถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพและไม่ก่ออนัตรายต่อร่างกาย การแจกของ

 แถม และการลดราคาของผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมีความเช่ือวา่เป็นการสะทอ้น

ถึงคุณภาพผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีคุณภาพ และ อรุณลกัษณ์ ชนินทรภิวงศ์ (2547) ท่ีศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ยาสมุนไพรไทยในร้านขายยาแผนปัจจุบนั

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวว่าพนกังานขายในร้านยามีผลต่อการ

เลือกซ้ือในระดบัสูง 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอ

สมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญัต่อตราสินคา้ ท่ีมีมาตรฐาน มีฉลากแสดงรายละเอียดสินคา้อยา่งครบถว้น 

มีการรับรองตราสินค้าจากองค์การอาหารและยา (อย.) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ

ปลอดภัย สามารถให้ผลการรักษาได้ตามท่ีต้องการ และสร้างความไวว้างใจต่อ

ผูบ้ริโภค ดงันั้นผูผ้ลิตยาแกไ้อสมุนไพรจึงตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการ และวิธีการผลิต

ยาสมุนไพรท่ีทนัสมยั โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มีการวจิยัและพฒันายาสมุนไพร มี
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ผลการทดลองทางคลินิก ประกอบกบัการมีเอกสารให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยาแก้

ไอสมุนไพรดว้ยขอ้มูลเชิงวชิาการ ประโยชน์จากยาสมุนไพร เพื่อช่วยให้การจาํหน่าย

ยาแกไ้อสมุนไพรไดดี้ท่ีสุด และสร้างความไวว้างใจต่อผูบ้ริโภคทุกกลุ่มทุกวยัได้ดี

ท่ีสุด 

 จากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญกับมาตรฐานของยาสมุนไพรมาก นอกจากน้ียงัเสนอแนะเก่ียวกับ

ภาพลกัษณ์ของยาสมุนไพร ปริมาณต่อการใช้หน่ึงคร้ัง สีและกล่ินของยาสมุนไพร 

ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยั ใชง้านง่าย ทานสะดวก ปริมาณ

ท่ีบรรจุเหมาะสมต่อการใช้ ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจต่อยาสมุนไพรเพิ่ม

มากข้ึน 

 จากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดดา้นสถาณท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด พบว่าผูบ้ริโภคค่อนขา้งให้ความความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัสถาณท่ีจดั

จาํหน่ายยาสมุนไพร ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัสถาณท่ีจดัจาํหน่ายให้เป็นระเบียบ 

จดัสรรสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และท่ีสําคญัต้องมีพนักงานขายท่ีมีความรู้

อยา่งแทจ้ริงคอยให้คาํปรึกษา และแนะนาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเน่ืองดว้ยยาสมุนไพร

บางชนิดจาํเป็นตอ้งอยู่ภายใตก้ฏหมาย พ.ร.บ.ยา 2510 ดังนั้นควรมีการร่วมมือกับ

ภาครัฐในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสไดใ้ชย้าแกไ้อสมุนไพรอยา่งทัว่ถึง อนัจะ

ส่งผลให้เกิดตลาดใหม่ของการผลิต และบริโภคยาสมุนไพรไทย ตามแนวทางของ

กระทรวงสาธารณสุขท่ีตอ้งการให้ประชาชนพึ่งพาตวัเองได ้และการใชย้าสมุนไพร

ทดแทนยาแผนปัจจุบนั 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้ไอ

สมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่บุคลลกรมีส่วน

สาํคญัในการส่งเสริมการใชย้าสมุนไพรของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภค

ตอ้งการขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมีผูช้าํนาญการ เช่น แพทยแ์ผน

ไทย หรือพนกังานท่ีผ่านการอบรมให้มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ สรรพคุณของยา 

วิธีการใชย้าและวิธีการปฏิบติัดูแลตนเอง รวมทั้งการให้บริการท่ีประทบัใจ เพื่อให้

เกิดการซ้ือซํ้ า และบอกต่อของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
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 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ผูป้ระกอบการควรร่วมมือกบัภาครัฐ เอกชน รวมทั้งแพทย์

แผนไทย เพื่อจดัทาํงานวิจยัเก่ียวกบัสมุนไพรไทย และยาตาํรับจากสมุนไพร เพื่อให้

ยาสมุนไพรมีความน่าเช่ือถือ และสามารถใช้ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ขอ้มูลทางสถิติ 

มาอา้งอิงต่อผลการรักษาท่ีแน่นอน นอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อยา

สมุนไพรไทยแลว้ ยงัเป็นการเพิ่มความเช่ือมนัต่อผูบ้ริโภควา่ยาสมุนไพรไทยสามารถ

ใหผ้ลการรักษาไดไ้ม่แพย้าสังเคราะห์จากแพทยแ์ผนปัจจุบนั  

 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ปรับเปล่ียนกลุ่มตวัอย่างให้แคบลงและชัดเจนข้ึน โดยกาํหนดเป็นช่วงอายุ

กลุ่มตวัอยา่ง เช่น การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการซ้ือยาแก้

ไอสมุนไพรของประชากรอายุระหว่าง 20-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

 ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ยาแกไ้อสมุนไพรในเชิง

ลึก เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัเหตุผลในการใชย้าสมุนไพรรักษาอาการ

ไอ โดยขอความร่วมมือเก็บขอ้มูลจากสถาณพยาบาลในมหาวิทยาลยั หรือองค์กรท่ี

เก่ียวขอ้ง  

 ปรับเปล่ียนสถาณท่ีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจากกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเป็นกลุ่มภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก หรือภาคใต ้เป็นตน้ 
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อทิธิพลในการเลอืกบริโภคพซิซ่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

INFLUENCE IN THE SELECTION OF PIZZA CONSUMPTION OF 

CONSUMERS IN BANGKOK 

วรรณวภิา ชยัวฒิุ1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ (2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด (3) เพื่อศึกษาปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบดว้ย 

รสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ์ สาขา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การภกัดีต่อตราสินคา้  กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 400 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-23 ปี มี

การศึกษาท่ีศึกษาอยู่ ในระดบั ปริญญาตรี มีอาชีพ นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา และมี

รายไดต่้อเดือน ท่ี 12,501-18,000 บาท  

 จากการวิจยัในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีทศันคติในระดบัปานกลาง

เกือบทุกๆดา้น ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ปัจจยัดา้นอ่ืนๆในการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ส่วนใหญ่จะมี

ทศันคติในระดบัปานกลาง  

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีไม่แตกต่างกนั อายุ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพล

กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนั สถานภาพสมรส ท่ี

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
 



198 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนั

ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza 

House ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้กล่องบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ 

Pizza House มากนอ้ยเพียงใดและในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza House  มาก

นอ้ยเพียงใด มีระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ 

Pizza House ท่ีแตกต่างกนัอาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนัอาชีพท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ สาขาท่ีจาํหน่ายมีความ

สะดวกในการซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด ,

ความเป็นท่ีรู้จกัของตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มาก

นอ้ยเพียงใดไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนั

อาชีพท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ี

แตกต่างกนั ยกเวน้ กล่องบรรจุภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza  House

มากนอ้ยเพียงใดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza  House 

ไม่แตกต่างกนัยกเวน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ี

พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House  แตกต่างกนัรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ (กล่อง) เป็น

ทรงส่ีเหล่ียม และความรู้สึกภายหลงัการรับประทานอาหารท่ีปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีต่างกนั

จะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกนั 

คําสําคัญ:การเลือกบริโภค,พิซซ่า,ผูบ้ริโภค 

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 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว

ส่งผลให้วิถีการดาํรงชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นั้นเปล่ียนแปลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดของครอบครัวลงจากเดิมเป็น

ครอบครัวขนาดใหญ่เป็นปัจจุบนัเหลือสมาชิกแค่ 2 – 5 คนต่อครอบครัวทั้งสภาพ

ความบีบรัดทางเศรษฐกิจยงัส่งผลให้พฤติกรรมของผูห้ญิงเปล่ียนแปลงไปคือจากเดิม

ท่ีผูห้ญิงจะทาํหนา้ท่ีเป็นแม่บา้นดูแลบา้นทาํอาหารรับประทานกนัเองภายในครัวเรือน

ผูห้ญิงต้องออกไปทาํงานนอกบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวประกอบกับ

ความเร่งรีบในแต่ละวนัสภาพการจราจรท่ีติดขดัส่งผลให้คนในเมืองหลวงแสวงหา

สินคา้และบริการท่ีจะมาช่วยทาํใหชี้วติสะดวกสบายและรวดเร็วยิง่ข้ึน  

ในปี 2553 ร้านพิซซ่าเฮาส์ไดเ้ปิดร้านแบรน Pizza House ซ่ึงไดคิ้ดคน้สูตร

แป้งและหนา้ต่างๆเองทั้งหมด เร่ิมทาํมาประมาณ 3-4 ปี ราคาไม่แพงปัจจุบนั ขาย 79 

บาท/ช้ิน เพิ่มชีส 89 บาท/ช้ิน มีทั้งหมด 3 หนา้ฮาวายเอ้ียน-สโมกก้ีแฮม-ซีฟู้ ด จะทาํ

แป้งเฉล่ียต่ออาทิตยอ์ยู่ท่ีประมาณ 1,200-1,500 แผ่นสถานท่ีทาํแป้ง อยู่บริเวณ วดั

กลัยาฝ่ังธนฯ แต่ แต่งหนา้พิซซ่าอยูท่ี่บริเวณ ลาดพร้าว 97 ซอยตรงขา้มลาดพร้าว 122 

สถานท่ีขาย จะส่งตามตลาดนัดบริษัทและศูนย์ราชการใหญ่ๆ เช่น การบินไทย 

สุวรรณภูมิ TOT อ.ย. ฯ แต่ละท่ีจะขายอาทิตยล์ะ1-2 วนัต่อท่ี  มีร้านตรงโจก้กองปราบ 

และขายส่งดิลกบัสเต๊กลุงใหญ่ท่ีโชคชยั 4 หลงัรพ.ลาดพร้าวและถนนนวลจนัทร์ (ซ่ึง

ปัจจุบนั 2 สาขาหลงัได้เลิกกิจการไปแล้ว)ปัจจุบนัมีคนสนใจเป็นจาํนวนมากท่ี

ตอ้งการนาํพิซซ่าเราไปขายแต่ติดปัญหา คือ เรามีกาํลงัคนไม่พอ คือไม่มีกาํลงัการ

ผลิตมากกวา่น้ี มีสาเหตุจากการขาดแคลนแรงงาน มีผูท่ี้สนใจตอ้งการนาํไปขาย แต่
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ติดปัญหาไม่มีตูเ้ยน็แช่ (มีส่วนผสมของชีสเลยจาํเป็นตอ้งมีตูเ้ยน็และเราแต่งหน้าพิซ

ซ่าสดทุกวนั) แพกเกจจ้ิงตอนน้ียงัเป็นกล่องแบบน้ีอยู่แต่ก็มีโครงการอยากจะ

ปรับเปล่ียนในอนาคต แต่ยงัไม่ลงตวั เน่ืองจาก Pizza House เป็นแบรนด์ท่ีมี การเปิด

บริการ มาประมาณ 3-4 ปี แต่ดว้ย Location ท่ียงัไม่ดีนกั พนกังานท่ีมีประสบการณ์

น้อย การส่งเสริม Market Mix ด้าน Price และ Promotion ยงัไม่โดนใจผูบ้ริโภค 

ถึงแมว้า่ปัจจุบนัจะมีการทาํ IMC ดา้น advertising  เช่น การแจกโบร์ชวัร์ นอกจากน้ี

ยงัมีขาดระบบ  E-commerce ท่ีเป็นเวบ็ไซตข์อง Pizza House โดยตรง ซ่ึงจะมีบริการ

สั่งพิซซ่า และใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ  ของ Pizza House มากข้ึน  

ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีไม่สามารถทาํให้ Pizza House ประสบ

ความสําเร็จเท่าท่ีควร  จนกว่าจะหาความ Differentiate ไดอ้ยา่งชดัเจนในความรู้สึก

ของผู ้บริโภค อีกทั้ งพฤติกรรมการเลือกรับประทานพิซซ่าของผู ้บริโภคก็เป็น

จุดสาํคญัท่ีทาํใหย้อดขายของ Pizza House เพิ่มมากข้ึน 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดอ้าชีพ   

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด   

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆทีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ

Pizza House ประกอบดว้ย รสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ์ สาขา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การ

ภกัดีต่อตราสินคา้ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากการวจิยัในคร้ังน้ี คาดวา่จะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย และวางแผนทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด ประเภทพิซซ่า หรืออาหารประเภทอ่ืนๆ 
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2. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจสําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจ

เก่ียวกบัธุรกิจพิซซ่า แบบจดัส่งถึงบา้น 

สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza 

House ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ

Pizza House ต่างกนั 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ                       - อาย ุ

- สถานภาพ            - ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ                   - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

- ดา้นรสชาติ - ดา้นกล่องบรรจุภณัฑ ์

- ดา้นสาขา - ดา้นการภาพลกัษณ์ตราสินคา้  

- ดา้นการภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

 

การตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza 

House 
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แนวคิดทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ีการศึกษา ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

มรกต เหล่าอาํนวยชยั (2547 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม

และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารฟาสต์

ฟู้ ด ของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ย่านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 21- 30 ปี อยูใ่นสถานภาพโสด จบ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท และไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด 

จากโทรทศัน์ ส่วนสาเหตุท่ีเลือกรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู้ ด คือ ความสะดวก ร้านเค

เอฟซี เป็นร้านท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด นิยมรับประทานไก่ทอดหรือไก่ย่าง และ

นิยมสั่งอาหารแยกตามความต้องการ โดยตนเองจะเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดมากท่ีสุดนิยมทานในวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วงเยน็ 

เฉล่ียเดือนละ 1-2 คร้ัง เสียค่าใชจ่้ายในการรับประทาน 201-300 บาทต่อคร้ัง และนิยม

ชาํระค่าใชจ่้ายเป็นเงินสด ส่วนในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดนั้น กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และบริการมาก

ท่ีสุดรองลงมาเป็นการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่าย และราคา ตามลาํดบั 

สุวรรณี เตชะพานิช (2543 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม

และความพึงพอใจของผู ้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดแบบบริการส่งถึงบ้านในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทราบถึงบริการจดัส่งอาหารถึงบา้นจาก

ส่ือประเภท Direct Mail และทางโทรทศัน์มากท่ีสุด และมีความถ่ีในการบริโภคเดือน

ละ 1- 2 คร้ังค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ืออยู่ท่ี 201- 300 บาทต่อคร้ัง และส่วนใหญ่จะ

รับประทานกนัคร้ังละ 2 – 3 คนนิยมสั่งอาหารในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ในเวลาช่วง

เท่ียง (11.00-13.00) มากท่ีสุด โดยพิซซ่าได้รับความนิยมสั่งมากท่ีสุด และร้านท่ี

ผูบ้ริโภคนึกถึงมากท่ีสุดคือ พิซซ่าฮทั และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความ

สะดวกในการติดต่อส่งอาหารฟาสต์ฟู้ ดมากท่ีสุด รองลงมาคือประเภทของอาหาร

ฟาสตฟ์ู้ ดมีให้เลือกหลายชนิด ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
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ความถ่ีและปริมาณการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดเท่าเดิมและลดลงในอตัราท่ีใกลเ้คียง

กนัในส่วนของการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกบัปัจจยัในการพิจารณาเลือกซ้ือ

อาหารฟาสต์ฟู้ ดแบบบริการส่งถึงบา้น พบว่า 1) อายุมีความสัมพนัธ์กบัการไม่เสีย

ค่าบริการส่งอาหารของร้านอาหาร 2) อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการจาํหน่ายอาหารชุด

ประหยดั 3) ระดบัรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความสะดวกสบาย ความชอบในรสชาติ

อาหาร และความรวดเร็วในการส่งอาหารส่วนการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการของร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดแบบบริการส่ง

อาหารถึงบ้าน พบว่า 1) เพศ มีความสัมพนัธ์กบัการจดัรายการแลกซ้ือ/ของแถม/

คูปอง/ และความรวดเร็วในการบริการส่งถึงมือลูกค้า 2) อายุ มีความสัมพนัธ์กับ

คุณภาพและรสชาติอาหารฟาสตฟ์ู้ ดเม่ือส่งถึงมือลูกคา้ ความสะดวกในการติดต่อสั่ง

อาหารฟาสตฟ์ู้ ด และการจดัรายการแลกซ้ือ/ของแถม/คูปอง 3 ) อาชีพ มีความสัมพนัธ์

กบัความเหมาะสมของราคาอาหารฟาสตฟ์ู้ ด และความรวดเร็วในการบริการส่งถึงมือ

ลูกคา้ 4) ระดบัรายได้ มีความสัมพนัธ์กบัความเหมาะสมของราคาอาหารฟาสต์ฟู้ ด 

ความสะดวกในการติดต่อสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ ด และความรวดเร็วในการบริการส่งถึง

มือลูกคา้ 

เฉลิมศรี มาโนชนฤมล (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้และไม่ใช้บริการอาหารไทยจัดส่งแบบถึงท่ีใน

กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูท่ี้มีความตอ้งการใช้

บริการ คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 18 - 25 ปี โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มี

อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา หรือธุรกิจส่วนตวัหรือพนกังานบริษทัเอกชน จากการศึกษา

ถึงพฤติกรรมการใช้บริการอาหารไทยจดัส่งแบบถึงท่ีพบว่า สาเหตุท่ีไม่ตอ้งการใช้

บริการ คือ ชอบทาํอาหารเอง อาหารไทยหาซ้ือไดง่้ายและรสชาติจาํเจ ส่วนสาเหตุท่ี

ทาํให้ตอ้งการใช้บริการคือ ความสะดวกสบาย หลีกเล่ียงปัญหาจราจร และไม่ชอบ

หรือไม่สะดวกท่ีจะทาํอาหารรับประทาน โดยมีรูปแบบบริการท่ีตอ้งการคือการใช้

บริการสั่งอาหารเป็นรายวนัในราคาปกติ และประเภทอาหารท่ีตอ้งการคือ อาหารจาน

เดียว อาหารอีสาน และสาํรับเป็นชุดตามลาํดบั โดยม้ืออาหารท่ีตอ้งการคือม้ือกลางวนั

และเยน็ ซ่ึงมีความตอ้งการให้ไปส่งท่ีบา้นหรือท่ีพกั ส่วนราคาท่ียอมรับไดอ้ยูใ่นช่วง 
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21 - 30 บาท มากท่ีสุด รองลงมาเป็นช่วง 41 - 50 บาท ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ บริการ รองลงมาคือ

ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการขาย ราคา และช่องทางการจดัจาํหน่ายตามลาํดบั 

ปุณณสิริ เทียนชยัสุธารัตน์ (2548 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา : ศึกษาเฉพาะกรณี เคเอฟซี และเดอะพิซซ่า คอมปานี โดยทาํการ

สํารวจกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน สรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และลักษณะส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัฉะเชิงเทราด้านประเภทร้านอาหาร แต่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม การ

บริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทราดา้นสาเหตุใน

การบริโภคและ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด และลกัษณะส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ดา้นความถ่ีในการบริโภค ส่วน อายุ สถานภาพ สมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์

ฟู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทราดา้นช่วงเวลาในการบริโภค แต่ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคามีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทราดา้นค่าอาหาร

เฉล่ียต่อคร้ัง นอกจากน้ี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ

ลักษณะส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ 
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ศิริน เจริญพินิจนนัท ์(2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและ

พฤติกรรมของผู ้บริโภคต่อการสั่ง ซ้ือพิซซ่าฮัท แบบบริการส่งถึงบ้านในเขต

กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 25 – 

29 ปีสถานภาพเป็นโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี

รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว จาํนวน 1 – 4 

คน และพบว่าผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อการสั่งพิซซ่าฮทั แบบบริการส่งถึงบา้นในดา้น

ส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดบัดี รองลงมาคือ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านราคาและด้านผลิตภณัฑ์ ในระดับปานกลาง นอกจากน้ียงั

พบว่า ผูบ้ริโภคทาํการสั่งซ้ือพิซซ่า ฮทั แบบบริการจดัส่งถึงบา้น โดยเฉล่ียเดือนละ 

1.39 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังไดท้าํการสั่งซ้ือเฉล่ียจาํนวน 1.29 ถาด และมีค่าใชจ่้ายในการ

สั่งซ้ือเป็นจาํนวนเงินโดยเฉล่ียคร้ังละ 354.28 บาท โดยส่วนใหญ่มกัจะสั่งซ้ือพิซซ่า 

ฮทั แบบบริการส่งถึงบา้นมาเพื่อรับประทานกบัครอบครัว ในโอกาสเม่ือไม่มีอะไร

รับประทาน โดยผูท่ี้มีอาํนาจในการสั่งซ้ือโดยส่วนใหญ่ คือ คนในครอบครัว และ

ผูบ้ริโภคมกัจะสั่งซ้ือพิซซ่าฮทั แบบบริการส่งถึงบา้นมาเพื่อรับประทานเป็นอาหาร

เป็นอาหารม้ือกลางวนั และม้ือเยน็ ตามลาํดบั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคแนวคิดเก่ียวกบั แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทฤษฎีส่วน

ประสมทางการตลาดแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการ และแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจฟาสตฟ์ู้ ด

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามโดยจะ

ใช้ แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.2539 และแนวคิด

เก่ียวกบัธุรกิจฟาสตฟ์ู้ ดของ สุวรรณี เตชะพานิช.2543 มาเป็นแนวทาง 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House” เป็น

การวจิยัเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) โดยใชก้ารวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research Method) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็น

แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน สาํหรับศึกษาอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ

Pizza House โดยมี 
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ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดในดา้น

ผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสั่งซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆรสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ ์

สาขา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้(Brand Image) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) 
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วเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติใน

การศึกษาดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า   กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

400 คน  เป็นเพศหญิงจาํนวน 154 คน และ เป็นเพศชายจาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.5 อายุส่วนใหญ่มีอายุ 20-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.5  ส่วนใหญ่มีการศึกษาท่ี

ศึกษาอยู ่ในระดบั ปริญญาตรี 190 คนคิดเป็นร้อยละ 47.5 มีอาชีพ นกัเรียน / นิสิต /

 ตัวแปร สถิติท่ีใช ้

1. ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่เพศอายสุถานภาพระดบั

การศึกษาอาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ค่าร้อยละ 

2. ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของPizza 

House 

ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ขอ้มูลปัจจยัดา้นอ่ืนๆรสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ ์สาขา 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และความภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Loyalty) 

ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. ขอ้มูลอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

5. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกนั 

T-test, F-test 

(One way Anova) 

6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกนั 

Chi-square 

7. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกนั 

Chi-square 
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นกัศึกษา จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 และมีรายไดต่้อเดือน ท่ี 12,501-18,000 

บาท152 คน คิดเป็นร้อยละ 38  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza 

Houseพบวา่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัทศันคติในระดบัปาน

กลางในเร่ืองความหลากหลายของรายการอาหาร , รูปลกัษณะของอาหาร , สีสัน

อาหาร , คุณค่าทางโภชนาการของแต่กลุ่มตวัอย่างมีระดบัทศันคติในระดบัน้อยคือ 

บรรจุภณัฑข์องอาหาร ในดา้นราคา จะพบวา่กลุ่มตวัอยา่งระดบัทศันคติในระดบันอ้ย

คือราคาของพิซซ่า เม่ือเทียบกบัคุณภาพ และมีระดบัทศันคติในระดบัปานกลางใน

เร่ืองราคาสินค้าเม่ือเทียบกับคู่แข่งในด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย จะพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งระดบัทศันคติในระดบันอ้ยคือความสะดวกในการหาซ้ือและ มีเบอร์ติดต่อใน

ดา้นการส่งเสริมการตลาด จะพบวา่กลุ่มตวัอยา่งระดบัทศันคติในระดบันอ้ย คือ การ

แจกคูปองหรือบตัรส่วนลด , การจดัรายการอาหารชุดประหยดั และมีระดบัทศันคติ

ในระดบัปานกลางในเร่ือง รายการแลกซ้ือของสะสม , การโฆษณาผา่นทางเวบ็ไซต ์

 ส่วนท่ี  3 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านอ่ืนๆรสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ์ สาขา 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

พบวา่ ในดา้นรสชาติกลุ่มตวัอยา่งมี ระดบัทศันคติในระดบัปานกลางในเร่ืองรสชาติ

ของอาหารและมี ระดับทัศนคติในระดับน้อยในเร่ืองความรู้สึกภายหลังการ

รับประทานอาหารในดา้นกล่องบรรจุภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งมี ระดบัทศันคติในระดบัปาน

กลางในเร่ืองรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์(กล่อง) เป็นทรงส่ีเหล่ียม และมี ระดบัทศันคติใน

ระดบันอ้ยในเร่ืองประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑ์ในการเก็บรักษาคุณภาพของในดา้น

สาขากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในระดับน้อยในเร่ืองจํานวนสาขาในด้าน

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ระดบัทศันคติในระดบันอ้ยในเร่ืองภาพลกัษณ์

ของตราสินคา้ ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ระดบัทศันคติใน

ระดบัปานกลางในเร่ืองโดยเฉล่ียท่านรับประทานพิซซ่าบ่อยคร้ังเพียงใด 

ส่วนท่ี  4 วเิคราะห์ขอ้มูลอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House พบว่า

กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในระดบั ปานกลางคือ รสชาติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 
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ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด , กล่องบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด , สาขาท่ีจาํหน่ายมีความสะดวกในการซ้ือมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด , ความภกัดีต่อตราสินคา้มี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด , ในภาพรวมท่านมี

ความพึงพอใจ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด แต่ความเป็นท่ีรู้จกัของตราสินคา้ มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House ต่างกนั พบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีไม่แตกต่างกนัอายุ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนั  สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกัน  ระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ี

แตกต่างกันยกเว้นกล่องบรรจุภัณฑ์และในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza  

House ท่ีแตกต่างกัน  มีอิทธิพลกับการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ี

แตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza 

House ท่ีแตกต่างกนัอาชีพท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ สาขาท่ีจาํหน่ายมีความสะดวกในการ

ซ้ือ , ความเป็นท่ีรู้จกัของตราไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza  

House ท่ีแตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ

Pizza House ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ กล่องบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House 

สมมติฐานการศึกษาที่ 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกันจะมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ไม่แตกต่างกนัยกเวน้ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกนั 
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สมมติฐานการศึกษาที่ 3 พบว่า ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกันยกเวน้รูปทรงของบรรจุภณัฑ์

(กล่อง) เป็นทรงส่ีเหล่ียม และความรู้สึกภายหลังการรับประทานอาหารท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ไม่แตกต่างกนั 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่   กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จาํนวน 246 คน มีอาย ุ20-23 ปี มีการศึกษาท่ีศึกษาอยู ่ในระดบั ปริญญาตรี 190 คน  มี

อาชีพ นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา จาํนวน 228 คน และมีรายไดต่้อเดือน ท่ี 12,501-

18,000 บาท จาํนวน 152 คน ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือพิซซ่าพบว่าใน

ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในระดับปานกลางในเ ร่ืองความ

หลากหลายของรายการอาหาร , รูปลกัษณะของอาหาร , สีสันอาหาร , คุณค่าทาง

โภชนาการของแต่กลุ่มตวัอย่างมีระดับทศันคติในระดับน้อยคือ บรรจุภณัฑ์ของ

อาหารในดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างระดบัทศันคติในระดบัน้อยคือราคาของพิซซ่า เม่ือ

เทียบกบัคุณภาพ และมีระดบัทศันคติในระดบัปานกลางในเร่ืองราคาสินคา้เม่ือเทียบ

กบัคู่แข่งในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกลุ่มตวัอย่างระดบัทศันคติในระดบัน้อยคือ

ความสะดวกในการหาซ้ือและ มีเบอร์โทรศพัท์ติดต่อในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มตวัอยา่งระดบัทศันคติในระดบันอ้ย คือ การแจกคูปองหรือบตัรส่วนลด , การจดั

รายการอาหารชุดประหยดั และมีระดบัทศันคติในระดบัปานกลางในเร่ืองรายการแลก

ซ้ือของสะสม , การโฆษณาผา่นทางเวบ็ไซตปั์จจยัดา้นอ่ืนๆรสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ ์

สาขา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) ในด้านรสชาติกลุ่มตัวอย่างมี ระดับทศันคติในระดับปานกลางในเร่ือง

รสชาติของอาหารและมี ระดบัทศันคติในระดบัน้อยในเร่ืองความรู้สึกภายหลงัการ

รับประทานอาหารในดา้นกล่องบรรจุภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งมี ระดบัทศันคติในระดบัปาน

กลางในเร่ืองรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์(กล่อง) เป็นทรงส่ีเหล่ียม และมี ระดบัทศันคติใน

ระดบันอ้ยในเร่ืองประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑ์ในการเก็บรักษาคุณภาพของในดา้น

สาขากลุ่มตวัอย่างมีระดับทัศนคติในระดับน้อย ในเร่ืองจาํนวนสาขา ในด้าน
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ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ระดบัทศันคติในระดบันอ้ยในเร่ืองภาพลกัษณ์

ของตราสินคา้ ในด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ระดบัทศันคติใน

ระดบัปานกลางในเร่ืองโดยเฉล่ียท่านรับประทานพิซซ่าบ่อยคร้ังเพียงใด  

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติ

ในระดบั ปานกลางคือ รสชาติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มาก

นอ้ยเพียงใด , กล่องบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มาก

นอ้ยเพียงใด , สาขาท่ีจาํหน่ายมีความสะดวกในการซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , ความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด,ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza 

House มากนอ้ยเพียงใด แต่ความเป็นท่ีรู้จกัของตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซ

ซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด 

จากการวิจยัในคร้ังน้ีส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะมีทศันคติในระดบัปานกลางเกือบ

ทุกๆด้าน ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือพิซซ่า ปัจจัยด้านอ่ืนๆในการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ส่วนใหญ่จะมี

ทศันคติในระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปขอ้เสนอแนะสําหรับ เพื่อการวิจยัใน

คร้ังต่อไปผูท้าํการวิจยั มีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบกบัอาหาร

ชนิดอ่ืนๆหรือเปรียบเทียบกบัตราสินคา้อ่ืนๆ 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษา 

วชิาทหารหญิงของศูนย์การกาํลงัสํารอง  

FACTORS THAT AFFECT MOTIVATION IN THE DECISION OF FEMALE 

STUDENT TO BE RESERVE OFFICER TRAINING CORPS STUDENT OF 

RESERVE AFFAIRS CENTER  

วชัรินทร์ มุทะสินธ์ุ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 2 

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

                                                            บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล, ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์, ปัจจยัสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร

หญิง และปัจจยัอ่ืนๆ กบัแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีท่ี 1 - 5  ประจาํปีการศึกษา 

2554  ท่ีเขา้รับการฝึก ณ ศูนยก์ารกาํลงัสํารอง จาํนวน 374 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยัคือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย การใชส้ถิติเชิงพรรณนา การ

หาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอ้มูลโดยสรุป  การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (0ANOVA F-test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตวัแปร

ตน้และตวัแปรตาม และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชา

ทหารหญิง โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีท่ี1ศึกษา

อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล  อาชีพบิดา 

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

 
 1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู ้บริหาร 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
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และมารดาประกอบธุรกิจส่วนตวั รายไดค้รอบครัวต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001-15,000 

บาท ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับชั้ นปีการเรียนวิชาทหาร มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง โดยระดบัชั้นปีการเรียน

วิชาทหารท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชา

ทหารหญิงแตกต่างกนั ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ดา้นสิทธิไดรั้บการ

ประดบัยศ ดา้นสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วิทยาลยัพยาบาล ทบ. และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้น

ค่านิยม ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการช่วยเหลือสังคม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

คําสําคัญ  : แรงจูงใจในการตดัสินใจ, นกัศึกษาวชิาทหาร 

  

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 

 ตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญ “รัฐต้องพิทักษ์ รักษาไว้ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษตัริย ์เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอาํนาจรัฐ  และตอ้งจดัให้มี

กาํลงัทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจาํเป็นและเพียงพอ เพื่อ

พิทักษ์ รักษาเอกราช อธิปไตยความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ์

ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพฒันาประเทศ ” โดยแนวทางในการจดัเตรียมกาํลงัของ

กองทพันั้น ได้บรรจุกาํลงัพลประจาํการตามโครงสร้างของหน่วยทหารต่างๆ เพื่อ

ปฏิบติัภารกิจในปัจจุบนั ขณะเดียวกนัก็ได้มีแผนจดัเตรียมกาํลงัพลสํารอง เพื่อให้

สามารถทาํการระดมพลไดอ้ย่างทนัท่วงที หากตอ้งเผชิญกบัสงครามในอนาคต  ซ่ึง

กาํลงัพลสาํรองนั้นเป็นผลผลิตจากการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร(นศท.) หรือท่ีเรียกกนัวา่ 

รด. กล่าวคือ นกัศึกษาวิชาทหาร เม่ือสําเร็จชั้นปีท่ี 3 จะไดรั้บการข้ึนทะเบียนฯ นาํ

ปลดเป็นทหารกองหนุน และได้รับการแต่งตั้ งยศเป็นกําลังพลสํารองประเภท

นายทหารชั้นประทวน แต่หากสําเร็จชั้นปีท่ี 5 จะไดรั้บการแต่งตั้งยศเป็นนายทหาร
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ชั้นสัญญาบตัร ซ่ึงหลกัสูตรการฝึกวชิาทหารมี 5 ชั้นปี แต่ละชั้นปีจะมีการฝึกภาคปกติ 

80 ช.ม. และการฝึกภาคสนาม โดยมีหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน(นรด.) เป็นหน่วย

รับผดิชอบ แต่เดิมนั้นการฝึกวิชาทหาร มีเฉพาะนกัศึกษาวิชาทหารชาย เป้าหมายเพื่อ

ผลิตเป็นกาํลงัพลสํารองดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ต่อมารัฐบาลไดเ้ล็งเห็นวา่การฝึกวิชาทหาร

ไม่ควรจาํกดัอยูเ่ฉพาะนกัเรียนชายเท่านั้น ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนหญิงไดมี้โอกาส

เรียนดว้ย จึงมีการแก้ไขกฎกระทรวงและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัทาํระเบียบ

หลกัสูตรการฝึกฯ  เพื่อให้สามารถรับนักเรียนหญิงเขา้ฝึกวิชาทหารได้ โดยเร่ิมรับ

สมคัรนกัศึกษาวิชาทหารหญิงตั้งแต่ปี 2528 เป็นปีแรก และดาํเนินการต่อเน่ืองมาจน

ปัจจุบนั นกัเรียนหญิงต่างให้ความสนใจ และนิยมเรียนวิชาทหารเป็นจาํนวนมาก ซ่ึง

ยอดการรับสมคัรและรายงานตวัในแต่ละปีการศึกษานั้น กองทพับกอนุมติัให้รับได้

ไม่เกิน 316,000 คน โดยพิจารณาจากปัจจยัด้านงบประมาณ ขีดความสามารถของ

หน่วยฝึก ความต้องการกาํลังพลสํารองของกองทพั และตามโครงการเสริมสร้าง

ระเบียบวินยัห่างไกลยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงยอดดงักล่าวนั้นเป็นยอด

รวมของนกัศึกษาวชิาทหารทั้งชายและหญิง 5 ชั้นปี ทัว่ประเทศ  

ในการสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารเป็นการกระทาํดว้ยความสมคัรใจของ

นกัเรียน ซ่ึงแต่ละคนอาจมีมูลเหตุแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั สําหรับนกัศึกษาวิชาทหาร

ชายนั้น ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร บญัญติัว่าชายท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายมี

หนา้ท่ีรับราชการทหารดว้ยตนเองทุกคน จึงอาจเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีนกัศึกษาวิชาทหาร

ชายเลือกช่องทางในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนตามกฎหมาย ด้วยการสมคัรเรียนวิชา

ทหาร  แต่ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารหญิงนั้น ไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ี

นักศึกษาวิชาทหารหญิง จะสามารถใช้สิทธิอันพึงได้จากการเรียนวิชาทหาร

เหมือนกับนักศึกษาวิชาทหารชาย แต่มีสถิติการสมัครเรียนในแต่ละชั้ นปีอยู่ใน

ระดบัสูง โดยเฉพาะการสมคัรเรียนต่อในชั้นปีท่ี 4 มีสัดส่วนท่ีสูงกว่านกัศึกษาวิชา

ทหารชายมาก ในอีกประเด็นหน่ึงนกัศึกษาวิชาทหารชาย กองทพัมีเป้าหมายเพื่อผลิต

เป็นกาํลงัพลสาํรองประเภทผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงภายหลงัจากท่ีไดส้าํเร็จการฝึกวิชาทหาร

แล้ว จะต้องอยู่ในระบบกาํลังสํารองและเข้ารับการเรียกพลตามแผนของกองทพั 

ดงันั้น การพฒันาประสิทธิภาพการฝึกของนกัศึกษาวิชาทหารชาย จึงสามารถพฒันา
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ไดอ้ย่างสอดคลอ้งตามเป้าหมายของระบบกาํลงัสํารอง แต่ในส่วนของนกัศึกษาวิชา

ทหารหญิง เม่ือสําเร็จการฝึกวิชาทหารแลว้ไม่ตอ้งอยูใ่นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทพั

อีก ดงันั้น การรับรู้ถึงเป้าประสงคห์รือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของการสมคัรเรียนวิชา

ทหาร ซ่ึงเหตุผลหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเรียนวิชาทหาร

ตามมุมมองของตวันกัศึกษาวิชาทหาร อาจมองเห็นคุณค่าในมิติท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัสําหรับการพฒันาประสิทธิภาพในการ

ฝึกวิชาทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไปใช้

ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยท่ี

รับผิดชอบในการฝึกวิชาทหารในการวางแผน กาํหนดนโยบาย สร้างมาตรการจูงใจ 

ปรับปรุงระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษาวิชาทหารหญิง สามารถมีส่วน

ร่วมกบักองทพัในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ไดต้ามท่ีคาดหวงั 

และตั้งใจ  ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระเทศชาติมีความมัน่คง และเจริญกา้วหนา้ต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย   

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์กบั

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหาร กบั

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัแรงจูงใจในการตดัสินใจ

สมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

สมมติฐานการวจัิย   

1.ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยระดับชั้ นปีการเรียนวิชาทหารระดับ

การศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน 

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิง 

แตกต่างกนั 
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2. ปัจจัยหลักสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย ความรู้และ

ประสบการณ์  การพฒันาตนเอง ระเบียบวินยั และอุดมการณ์ ส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

3. ปัจจยัสิทธิของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ประกอบด้วย สิทธิในการแต่ง

เคร่ืองแบบ นศท. สิทธิได้รับการประดบัยศ และสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วิทยาลัย

พยาบาล ทบ. ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

4. ปัจจยัอ่ืนๆ  ประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์  ค่านิยม สภาพแวดลอ้ม  และการ

ช่วยเหลือสังคม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

ขอบเขตการวจัิย   

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ การวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาวิชาทหารหญิง  

ชั้นปีท่ี 1-5 ประจาํปีการศึกษา 2554 ท่ีเขา้รับการฝึก ณ ศูนยก์ารกาํลงัสาํรอง กรุงเทพฯ 

ตวัแปรอิสระ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหาร ระดบั

การศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน 

2. ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์ประกอบดว้ย  ความรู้และประสบการณ์  

การพฒันาตนเอง ระเบียบวนิยั และอุดมการณ์ 

3. ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ประกอบดว้ย สิทธิในการแต่ง

เคร่ืองแบบ นศท. สิทธิได้รับการประดับยศและสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย

พยาบาล ทบ. 

4. ปัจจยัอ่ืนๆ  ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์  ค่านิยม  สภาพแวดลอ้ม  และการ

ช่วยเหลือสังคม 

ตวัแปรตาม คือ แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย   

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- ระดบัชั้นปีการเรียนวชิาทหาร 

- ระดบัการศึกษา 

- ประเภทสถานศึกษา 

- อาชีพบิดา 

- อาชีพมารดา 

- รายไดค้รอบครัวต่อเดือน 

ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

- สิทธิในการแต่งเคร่ืองแบบ นศท. 

- สิทธิไดรั้บการประดบัยศ 

- สิทธิเพ่ิมโอกาสสอบเขา้วทิยาลยั

พยาบาล ทบ. 

 

 

 

 

 

 

 

แรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็น

นกัศึกษาวชิาทหาร

หญิง 

ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์

- ความรู้และประสบการณ์ 

- การพฒันาตนเอง 

- ระเบียบวนิยั 

- อุดมการณ์ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์ 

- ค่านิยม 

- สภาพแวดลอ้ม 

- การช่วยเหลือสงัคม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

 1. ทราบปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษา 

วิชาทหารหญิง  เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน และกาํหนดนโยบายในการรับ

สมคัรนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

2. ทราบปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา

ประสิทธิภาพการฝึกนกัศึกษา วชิาทหารหญิง 

3. ทราบปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหาร ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ    

สมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง     เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงสิทธิของ

นกัศึกษาวชิาทหารหญิง  

4. ทราบปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์  ค่านิยม  สภาพแวดลอ้ม และ

การช่วยเหลือสังคม ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหาร

หญิง เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประสิทธิภาพการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารหญิง 

5. ทราบแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง เพื่อนาํ 

ไปใชใ้นการวางแผน กาํหนดนโยบาย และสร้างมาตรการแรงจูงใจ 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มประชากรคือ นกัศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีท่ี 1-5 

ประจาํปีการศึกษา 2554 ท่ีเขา้รับการฝึก ณ ศูนยก์ารกาํลงัสํารอง จาํนวน 5,724 คน   

โดยใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967)  n = N / 1 + N(e2) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5 % (α = 0.05) ไดข้นาด

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 374 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งโควตานกัศึกษาวิชาทหาร

หญิงชั้นปีท่ี 1-5  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  แลว้ทาํการกาํหนดสัดส่วน  และกระจายไปยงั

แต่ละกองร้อยตามจาํนวนโดยเป็นการกระจายแบบสะดวก 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานF-test 

และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) 
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ผลการวเิคราะห์ และทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  เป็นนกัศึกษาวิชา

ทหาร ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.41 ศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 47.86 ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล 

จาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 70.05 อาชีพบิดาประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 120 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.09  อาชีพมารดาประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 128 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.22 และรายไดค้รอบครัวต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001-15,000 บาท จาํนวน 

92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วย 

ระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหาร ระดบัการศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพ

มารดา และรายได้ครอบครัวต่อเดือน มีเพียงปัจจยัระดับชั้นปีการเรียนวิชาทหาร

เท่านั้น ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์

ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความรู้และประสบการณ์ ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นระเบียบ

วินยั และดา้นอุดมการณ์  ไม่มีปัจจยัดา้นใดส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัร

เป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง 

ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นสิทธิในการแต่งเคร่ืองแบบ นศท. ดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ 

และด้านสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ. มีเพียง 2 ด้านท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ และดา้นสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้

วทิยาลยัพยาบาล ทบ.   

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ 

ดา้นค่านิยม ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการช่วยเหลือสังคม มีเพียง 3 ดา้นท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นค่านิยม สภาพแวดลอ้ม และดา้นการช่วยเหลือสังคม    
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ระดบัชั้นปีการเรียนวชิาทหาร F-Test 0.04 ตอบรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.37 ปฏิเสธ 

ประเภทสถานศึกษา F-Test 0.63 ปฏิเสธ 

อาชีพบิดา F-Test 0.36 ปฏิเสธ 

อาชีพมารดา F-Test 0.72 ปฏิเสธ 

รายไดค้รอบครัวต่อเดือน F-Test 0.20 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ 

ความรู้และประสบการณ์ MRA 0.703 ปฏิเสธ 

การพฒันาตนเอง MRA 0.543 ปฏิเสธ 

ระเบียบวนิยั MRA 0.775 ปฏิเสธ 

อุดมการณ์ MRA 0.330 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยสิทธิของนักศึกษาวชิาทหารหญงิ 

สิทธิในการแต่งเคร่ืองแบบ นศท. MRA 0.842 ปฏิเสธ 

สิทธิไดรั้บการประดบัยศ MRA 0.000 ตอบรับ 

สิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้พยาบาล ทบ. MRA 0.000 ตอบรับ 

สมมติฐานที ่4 ปัจจัยอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์ MRA 0.486 ปฏิเสธ 

ค่านิยม MRA 0.002 ตอบรับ 

สภาพแวดลอ้ม MRA 0.001 ตอบรับ 

การช่วยเหลือสังคม MRA 0.018 ตอบรับ 

 

 



224 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตามทีม่ีค่าสัมประสิทธ์ิ  

สหสัมพนัธ์ และนัยสําคัญของตัวแปรทีอ่ยู่ในสมการพยากรณ์ Enter 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coeffients 

Standardized 

Coeffients t sig 
Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 

ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบและกฎเกณฑ ์

-ความรู้และประสบการณ์ 

-การพฒันาตนเอง 

-ระเบียบวนิัย 

-อุดมการณ์ 

ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหาร    

-สิทธิในการแต่งเคร่ืองแบบ นศท. 

-สิทธิไดรั้บการประดบัยศ 

-สิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วทิยาลยั

พยาบาล ทบ. 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

-ภาพลกัษณ์ 

-ค่านิยม 

-สภาพแวดลอ้ม 

-การช่วยเหลือสังคม 

1.458 

 

-.017 

.029 

-.013 

.049 

 

.012 

.221 

 

.113 

 

-.050 

.164 

.117 

.110 

.366 

 

.045 

.047 

.044 

.050 

 

.061 

.056 

 

.025 

 

.072 

.053 

.034 

.046 

 

 

-.023 

.038 

-.017 

.057 

 

.013 

.229 

 

.200 

 

-.053 

.196 

.170 

.131 

3.987 

 

-3.81 

.609 

-.287 

.975 

 

.199 

3.984 

 

4.463 

 

-.697 

3.080 

3.468 

2.382 

.000 

 

.703 

.543 

.775 

.330 

 

.842 

.000* 

 

.000* 

 

.486 

.002* 

.001* 

.018* 

 

 

.403 

.365 

.414 

.417 

 

.327 

.425 

 

.699 

 

.242 

.347 

.587 

.465 

 

 

2.479 

2.740 

2.415 

2.397 

 

3.061 

2.350 

 

1.430 

 

4.136 

2.882 

1.704 

2.150 

(* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ) 

 

 สมการพยากรณ์แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

 Y   =    1.458 + .221  X1 + .113  X2 + 0164  X3  + .117  X4 + .110  X5 

 Y        หมายถึง  ระดบัแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิา 

     ทหารหญิง 

  X1  หมายถึง  ปัจจยัดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ 

  X2  หมายถึง  ปัจจยัดา้นสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วทิยาลยัพยาบาล ทบ. 

   X3  หมายถึง  ปัจจยัดา้นค่านิยม 

X4  หมายถึง  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

X5  หมายถึง  ปัจจยัดา้นดา้นการช่วยเหลือสังคม 
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อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครเป็น

นกัศึกษาวิชาทหารหญิง ของศูนยก์ารกาํลงัสํารอง สามารถอภิปรายผลการวิจยัตาม

สมมติฐานการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหาร ส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง โดยระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหารท่ี

แตกต่างกนัของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็น

นกัศึกษาวิชาทหารหญิงแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก

นกัศึกษาวิชาทหารหญิงแต่ละชั้นปี จะไดรั้บการฝึกสอนทั้งภาคปกติและภาคสนาม 

รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลให้การรับรู้ของนกัศึกษา

วิชาทหารหญิงแต่ละชั้นปีแตกต่างกนัด้วย หากเป็นการรับรู้ด้านบวกก็จะเป็นการ

สร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

หญิงในเชิงบวก แต่หากเป็นการรับรู้ดา้นลบก็จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ

สมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิงในเชิงลบ 

ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหารหญิง ดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ  ส่งผล

ต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน(t) เป็นบวก แสดงให้

เห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกับแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็น

นกัศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี นกัศึกษาวิชาทหารท่ีสําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 5 

แล้วจะได้รับการประดับยศเป็นว่าท่ีร้อยตรี สามารถใช้ยศนําหน้าช่ือ และแต่ง

เคร่ืองแบบทหารกองหนุนร่วมพิธีในโอกาสต่างๆ ได ้รวมถึงหน่วยบญัชาการรักษา

ดินแดน ไดป้ระกอบพิธีประดบัยศร้อยตรีให้กบัผูส้ําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี 5 ทัว่

ประเทศ เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงในพิธีดงักล่าวไดเ้ชิญผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นประธาน

และมีผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงของกองทพับกร่วมพิธี นบัวา่เป็นพิธีท่ีเป็นเกียรติ และ

สร้างความภาคภูมิใจแก่ผูไ้ด้รับการประดับยศ และครอบครัว กล่าวโดยสรุป ผูท่ี้

สําเร็จการฝึกวิชาทหาร และได้รับการประดับยศ จะรู้สึกภาคภูมิใจ มีเกียรติและ

ศกัด์ิศรี เป็นท่ียอมรับ และช่ืนชมจากสังคม 
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ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหารหญิง ดา้นสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วิทยาลยั

พยาบาล ทบ.  ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน(t) 

เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัดังกล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกับแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี การมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้

เพื่อเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของความสําเร็จในชีวิต ซ่ึง

การจดัสรรโควตาสอบเขา้เรียนวิทยาลยัพยาบาล ทบ. ให้กบัผูส้ําเร็จการฝึกวิชาทหาร 

เป็นการเพิ่มโอกาสของผูส้ําเร็จการฝึกวิชาทหารในการสอบเขา้วิทยาลยัพยาบาล ทบ. 

ใหม้ากข้ึน และอาชีพพยาบาลถือเป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คง และเป็นอาชีพท่ีเป็นความ

ปรารถนาของเยาวชนหญิงอาชีพหน่ึง 

ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นค่านิยม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษา

วิชาทหารหญิง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกบั

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี การฝึกวิชาทหาร 

เป็นค่านิยมของนกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปของสังคมไทย ท่ีมีความเช่ือวา่การ

ฝึกวิชาทหาร จะช่วยหล่อหลอมให้เป็นผูมี้ระเบียบวินยั มีความเป็นผูน้าํ เป็นส่ิงท่ีมี

คุณค่า ถูกตอ้งเหมาะสม และดีงามควรปฏิบติั รวมถึงการมีความช่ืนชมและศรัทธาต่อ

อาชีพทหาร โดยเฉพาะการเช่ือว่าการเรียนวิชาทหาร จะช่วยส่งเสริมให้ประสบ

ความสําเร็จในชีวิต และมีช่ือเสียงในสังคม  ค่านิยมดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็น

นกัศึกษาวิชาทหารหญิง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้น

การทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทาง

เดียวกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวัของนกัศึกษาวิชาทหาร ทั้งส่ิงท่ีมีชีวิต และไม่มี

ชีวิต รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยเฉพาะการเป็นนกัศึกษาวิชาทหาร ทาํ

ให้มีเพื่อนมากข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนของนกัศึกษาวิชาทหาร สร้าง
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โอกาสให้ได้รู้จักเพื่อนต่างห้องเรียน และต่างสถานศึกษา รวมถึงการได้ร่วมทาํ

กิจกรรมท่ีช่ืนชอบ  สภาพแวดลอ้มจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ

สมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นการช่วยเหลือสังคม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัร

เป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใช้

ในการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทาง

เดียวกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี การเป็น

นักศึกษาวิชาทหาร ทําให้ เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมทํา กิจกรรมการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ การพฒันาสังคม และกิจกรรมการกุศลต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงมีทั้ง

กิจกรรมตามหลกัสูตร และกิจกรรมตามสถานการณ์ท่ีตอ้งการการรวมพลงัในการ

ดาํเนินการ ซ่ึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาวิชาทหารส่วน

ใหญ่ช่ืนชอบ และมีความภาคภูมิใจท่ีได้อุทิศตนเพื่อสาธารณะ ปัจจัยด้านการ

ช่วยเหลือสังคม จึงเป็นปัจจยัท่ีสร้างคุณค่าทางจิตใจแก่นกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

บทสรุป/สรุปผลการวจัิย  

 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็น

นักศึกษาวิชาทหารหญิง ของศูนย์การกําลังสํารอง มีข้อค้นพบท่ีสามารถนําไป

พยากรณ์  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

หญิงในอนาคตได้ 6 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหาร 

ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ และสิทธิเพิ่ม

โอกาสสอบเขา้วทิยาลยัพยาบาล ทบ. และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นค่านิยม สภาพแวดลอ้ม และ

การช่วยเหลือสังคม ดังนั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร อาจต้องให้

ความสําคญักบัปัจจยัดงักล่าว เพื่อนาํไปวางแผนและกาํหนดนโยบายสําหรับการฝึก

วิชาทหาร ซ่ึงเป็นการดําเนินการท่ีตรงกับความต้องการ  เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่

นกัศึกษาวิชาทหาร อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการฝึกวิชาทหาร  และควร

พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ทั้งดา้นอาคารสถานท่ี ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน

การสอน การจดัการสอน ใหเ้หมาะสมและเอ้ือต่อการเรียน รวมทั้งควรส่งเสริมการจดั

กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม ท่ีเกิดคุณค่าทางจิตใจต่อนกัศึกษาวิชาทหาร ตลอดจน
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ควรประชาสัมพนัธ์สิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารให้ทราบอยา่งทัว่ถึง และประกอบพิธี

เก่ียวกับสิทธิให้เกิดความประทบัใจ ภาคภูมิใจ เช่น พิธีประดบัยศร้อยตรี เป็นต้น 

รวมถึงควรพฒันากระบวนการและขั้นตอนของสิทธิต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ 

  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง โดยขยายกลุ่มประชากร 

เป็นนักเรียนวัยก่อนการสมัครเรียนวิชาทหาร หรือมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อ

เปรียบเทียบผลการวิจยั ซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลสําหรับวางแผนและกาํหนดนโยบายท่ี

สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการตดัสินใจสมคัร ระหว่างท่ีเป็น

นกัศึกษาวิชาทหาร จนกระทัง่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร และควรมีการศึกษาวิจยัในเชิง

คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ค ําตอบเพิ่มเติมในประเด็นท่ี

การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถทาํไดช้ดัเจน เช่น ความรู้สึกทางดา้นจิตใจ เป็นตน้ 

เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงกลาโหม. พระราชบญัญติัส่งเสริมการฝึกวชิาทหาร พ.ศ.2503, 2503. 

กระทรวงกลาโหม. ระเบียบและหลกัสูตรการฝึกวชิาทหารสําหรับนกัศึกษาวิชาทหาร 

ชั้นปีท่ี 1-5 (หญิง), 2549. 

กองทพับก. คาํสั่งกองทพับกท่ี 58/2553 เร่ืองการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจาํปี

การศึกษา 2554  : กองยุทธการและการข่าว หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน, 

2554. 

กิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. พิมพ์คร้ังท่ี 1. 

กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552. 

ศูนยก์ารกาํลงัสาํรอง. ระเบียบการรับสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารและรายงานตวัเขา้

ฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจาํปีการศึกษา 2554 : กองกาํลงัพล ศูนยก์าร

กาํลงัสาํรอง, 2554. 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING THE COOPERATIVE OF EMPLOYEES 

THANACHART BANK 

ชุมนุมพร  วทิยนคร1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

________________________________________________ 

      บทคัดย่อ  

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา  (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

ผลต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  (2) เพื่อศึกษาปัจจยั

ด้านประสบการณ์ในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนักงาน

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)  (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนักงานของธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน)  จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังาน 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุงานอยูร่ะหวา่ง 6 - 10 ปี  

ตาํแหน่งงานปฏิบติัการ   

 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการวจัิย พบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความร่วมมือของ

พนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) แต่อายุงาน, ตาํแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 

2. ปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงาน  ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนมีความสําคญั

ต่อองคก์ร, ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร, ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อน

ร่วมงานและองคก์ร , ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร, ความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จาํกัด 

(มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัการจดัการด้านการรับรู้ข่าวสารองค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ความร่วมมือ, ธนาคารธนชาต จาํกดั (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  

การแข่งขนัของภาคธุรกิจทางการเงินมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งจาก 

ผูป้ระกอบการรายเดิมและผูป้ระกอบการรายใหม่รวมทั้งธุรกิจ Non Bank ท่ีต่างปรับ

องค์กรให้มีความแข็งแกร่งท่ีพร้อมจะรักษาฐานลูกคา้เดิมและช่วงชิงลูกคา้ใหม่อยา่ง

เต็มท่ี โดยสถาบนัการเงินตอ้งเสนอขายบริการท่ีมีคุณภาพ ในขณะท่ีผูบ้ริโภคจะมี

อํานาจในการต่อรองมากข้ึน ทําให้การบริหารจัดการมีความยากลําบากและ

สลบัซับซ้อนมากข้ึน ดงันั้นธนาคารและสถาบนัทางการเงินต่างๆ ต่างปรับกลยุทธ์

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างผลกาํไรให้กบัตนเองอยา่งสูงสุด  

ซ่ึงการดาํเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์การตอ้งอาศยัความร่วมมือจากพนักงานใน

องคก์รเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ นั้นคือผลประกอบการ

ท่ีมีกาํไรสูงสุด  
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ธนาคารธนชาต จาํกดั(มหาชน)  เดิมเป็นสถาบนัการเงินช่ือ บริษทัเงินทุน 

เอกชาต จาํกดั(มหาชน)ท่ีมีธุรกิจการเช่าซ้ือรถยนตเ์ป็นธุรกิจหลกั จนกระทัง่กลายเป็น

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บความไวว้างใจจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน จากการแข่งขนัท่ี

รุนแรงของธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ ทาํให้

ธนาคารไดมุ้่งเนน้การวางรากฐานท่ีแข็งแกร่ง อาทิ การฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร 

การปรับปรุงสาขา การปรับโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ

ให้บริการและการทาํงาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั พร้อมตอบสนองทุกความ

ตอ้งการของลูกคา้ได้มากยิ่งข้ึน ภายใตก้ลยุทธ์การเปล่ียนแปลงมุ่งสู่ความแข็งแกร่ง 

และการประสานประโยชน์ร่วมกนั จากเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยั มี

ความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความร่วมมือของ

พนกังาน ธนาคารธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานความรู้สึกว่าตนมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร  ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร ทศันคติท่ีดี

ต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร ความเต็ม

ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององคก์ร ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน

หน่ึงขององค์กรมีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของ

พนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความร่วมมือของพนักงานธนาคาร

ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) ” ผูว้จิยัคาดวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทราบถึงระดบัความร่วมมือของพนกังาน 
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2. ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) สามารถนําสร้างปัจจยัต่างๆ ท่ีทาํให้

พนกังานมีความร่วมมือในการทาํงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในภาคธุรกิจการเงิน

การธนาคาร 

3. สามารถนาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์และ 

ตอบสนองความตอ้งการของพนักงานเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  ซ่ึง ประกอบ  เพศ   อายุงาน   ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่าง

กนัมีต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

2. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตน มี

ความสาํคญัต่อองคก์ร ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร ทศันคติท่ีดี

ต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร  ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร  ความเต็ม

ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององคก์ร  ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน

หน่ึงขององค์กร ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคาร

ธนชาต  จาํกดั (มหาชน) 

3. ปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัต่อความร่วมมือ

ของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย   

                                                             

 

 
 

 

 

ปัจจัยด้านประสบการณ์การทาํงาน 

• ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญักบั

องคก์ร 

• ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ

ตอบสนองจากองคก์ร 

• ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและ

องคก์ร 

• ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

• ความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ร 

• ดา้นช่องทางในการใหบ้ริการ 

ความร่วมมือของ

พนักงานธนาคาร

ธนชาต จํากดั 

ANOVA 

MRA 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อายงุาน 

• ตาํแหน่ง 

 

 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร 

 

 

MRA 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 



235 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน 

สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานสํานกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2) ศึกษาเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานสํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของ

พนักงานสํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผลการศึกษาพบว่าพนักงาน

สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มีแรงจูงใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง และ

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านงานอนัเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การทาํงานอยู่ในระดบัมาก แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานมีความแตกต่างกนั

เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ อายุงานและรายได ้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่

เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา พบว่าไม่มีความ

แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นงาน 5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหน้าและ

ความมัน่คงในการทาํงาน ด้านสัมพนัธภาพในการทาํงาน ด้านความพึงพอใจใน

รายได้และสวสัดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกกบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สํานกังานใหญ่ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05งานของพนกังานบริษทัไม่แตกต่าง 

สุรัตน์จี  คูตระกูล (2550)ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน: กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และศึกษาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ผลการวิจยัพบว่า 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมของพนกังานธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขต

กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 9ด้าน โดย

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วน

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 2.80 และมีค่าอยูใ่นระดบัสูง 2 ดา้น 

คือ ด้านความสําเร็จในงานมีค่าเฉล่ีย 3.91 ด้านความมัน่คงปลอดภยัมีค่าเฉล่ีย 3.71 
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และพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้านสังกัด

ธนาคาร ดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัย

ประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านตาํแหน่งงาน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 อัจจิมา หอมระร่ืน (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จาํกดัผลการศึกษา

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 31 - 35 ปีมีระดบัการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและมีระยะเวลาการ

ปฏิบติังานตํ่ากว่า 5 ปีผลการวิจยั พบว่า (1) พนักงานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก และอยู่ในระดบัปานกลาง 6 

ด้าน คือ ด้านความมั่นคงในการทาํงาน, ด้านนโยบายและการบริหาร, ด้านการ

ปกครองบงัคบับญัชา, ด้านสวสัดิการ, ด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และด้าน

ค่าตอบแทน(2) ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล จาํแนกตามระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนจําแนกตามเพศ, อายุ และระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

วธีิดําเนินการศึกษา 

1. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือพนักงานของธนาคารธนชาติ จาํกัด 

(มหาชน) สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling) การ

กาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967) โดยสุ่มตวัอยา่งจากพนกังาน  จาํนวน  

400 คน  จากนั้ นใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling)  โดยวธีิแบบสะดวกแจกแบบสอบถามไปยงัสาขาต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นของ

ผูป้ฏิบติังานในธนาคารธนชาต จาํกดั(มหาชน) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

  

 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบ 

สอบถาม ลักษณะตรวจสอบรายการ (check-list) มีข้อคําถามจํานวน 3  ข้อ 

ประกอบด้วย เพศ อายุงาน และ ตาํแหน่งงาน เป็นคาํถามปลายปิด (closed ended 

question) แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านประสบการณ์การทาํงาน

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้

เลือก 11ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10เป็นคาํถามเชิงบวกโดยมีขอ้คาํถามเก่ียวกบั

การ จาํนวน 30  ขอ้ 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสาร ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 11

ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10 เป็นคาํถามเชิงบวก โดยมีขอ้คาํถาม จาํนวน 5 ขอ้  

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความร่วมมือของพนกังานธนาคารธน 

ชาติจาํกดั(มหาชน)ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating 

scale) มีคาํตอบใหเ้ลือก 11ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10 เป็นคาํถามเชิงบวก โดยมี

ขอ้คาํถาม จาํนวน 5 ขอ้  

 การสร้างเคร่ืองมือ 

1. ผูว้ิจยัทาํการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นขอ้มูล

อา้งอิงประกอบงานวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ผูว้จิยัทาํการการสร้างแบบสอบถามจากตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจาก

กรอบแนวความคิดท่ีไดก้าํหนดไว ้

3. ผูว้ิจยัทาํการทดสอบแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยทาํการสุ่มสํารวจกับ

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด และนาํผลไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย

ใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
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4. ผูว้ิจยัทาํการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มประชากรตวัอย่าง คือพนกังาน

ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 400 ชุด 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารอา้งอิง บทความในวารสาร อินเตอร์เน็ต และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ 

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ 

ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลข้ึนมาใหม่ตามกลุ่มประชากรท่ีกาํหนด จาํนวน 400 คนโดย

ไดรั้บความร่วมมือจากธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

 การวเิคราะห์และสรุปผล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลภายหลงัจากท่ีไดท้าํการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้จากการ

ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่างมาลงรหัสข้อมูลและ

วเิคราะห์ตวัแปรต่างๆตามวตัถุประสงคโ์ดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยั

ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบใช้สถิติเชิง

บรรยา ย(descriptive statistics)ได้แ ก่ ค่ า ความ ถ่ี (frequency)และ ค่า ร้อยล ะ 

(percent)เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งและเปรียบเทียบขอ้มูล 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงานและปัจจยัดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร โดยการทดสอบใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ค่าร้อยละ 

(percent),ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)เพื่อ

บรรยายคุณลกัษณะของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัความร่วมมือหรือไม่ 

3. วิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารธนชาต จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ, อายุงาน , ตาํแหน่งงาน โดยการทดสอบใชส้ถิติเชิง

อา้งอิง (inferential statistic) คือt-Test, F-Test และ One Way ANOVA (Post Hoc 
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Multiple Comparisons Scheffe) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความร่วมมือหรือไม่ 

4. วิเคราะห์ขอ้มูล  ปัจจยัด้านประสบการณ์การทาํงาน และปัจจยัดา้นการ

รับรู้ข่าวสาร โดยการทดสอบใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistic) ใชคื้อ Multiple 

Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของ

การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความร่วมมือ หรือไม่ 

1ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.415 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ตาํแหน่ง F-Test 0.042 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2ดา้นประสบการณ์การทาํงาน 

ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญั 

ต่อองคก์ร 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง

จากองคก์ร   

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและ

องคก์ร 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายของ

องคก์ร   

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

เพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ร 

F-Test 0.000 ยอมรับ 
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สมมติฐานท่ี 3ดา้นปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร 

พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร F-Test 0.000 ยอมรับ 

 

ตารางท่ี    แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพล

ต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั มหาชน 

ตัวแปรทาํนาย 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

T Sig. 

b0 β0 

ค่าคงท่ี 3.544  13.663 0.000* 

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ

การช้ีแจงจากการประชุม 

0.593 0.700 19.480 0.000* 

ค่าคงท่ี 2.535  8.719 0.000* 

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ

การช้ีแจงจากการประชุม 

0.442 0.522 11.939 0.000* 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการ

ปฏิบติังานขององคก์ร 

0.279 0.287 6.555 0.000* 

ค่าคงท่ี 1.669  5.328 0.000* 

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ

การช้ีแจงจากการประชุม 

0.413 0.488 11.563 0.000* 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการ

ปฏิบติังานขององคก์ร 

0.251 0.258 6.113 0.000* 

พอใจในสวสัดิการเช่นค่า

เดินทาง ค่าปฏิบติังานนอก

เวลา ค่าท่ีพกั โบนสั 

0.157 0.205 6.025 0.000* 

ค่าคงท่ี 1.664  5.362 0.000* 

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ 0.427 0.504 11.949 0.000* 



241 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

การช้ีแจงจากการประชุม 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการ

ปฏิบติังานขององคก์ร 

0.235 0.241 5.726 0.000* 

พอใจในสวสัดิการเช่นค่า

เดินทาง ค่าปฏิบติังานนอก

เวลา ค่าท่ีพกั โบนสั 

0.138 0.180 5.174 0.000* 

อายงุาน 0.075 0.099 2.933 0.004* 

ค่าคงท่ี 1.350  4.097 0.000*  

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ

การช้ีแจงจากการประชุม 

0.408 0.483 11.333 0.000* 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการ

ปฏิบติังานขององคก์ร 

0.240 0.247 5.900 0.000* 

พอใจในสวสัดิการเช่นค่า

เดินทาง ค่าปฏิบติังานนอก

เวลา ค่าท่ีพกั โบนสั 

0.124 0.162 4.605 0.000* 

อายงุาน 0.089 0.118 3.432 0.001* 

ทาํงานนอกเวลางานไดโ้ดย

ไม่รับค่าตอบแทน 

0.062 0.092 2.685 0.008* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างความร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ 

จาํกดั มหาชน กบัตวัแปรอิสระ 35 ตวัแปร โดยใชก้ารคดัเลือกตวัแปรแบบขั้นตอนเขา้

สู่สมการทีละปัจจยั พบวา่ มีตวัแปรอิสระเพียง 5 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์เชิง

เส้นตรงกบัความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั มหาชนโดยตวัแปรอิสระ

กลุ่มน้ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั 

มหาชนร้อยละ 59.1และสามารถอธิบายผลสัมฤทธ์ิความร่วมมือของพนกังานธนาคาร

ธนชาติ จาํกดั มหาชนได้ร้อยละ 59.6 (R2 = 0.596)จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ



242 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เพื่อพิจารณาจดัลาํดบัความสําคญัให้แก่ตวัแปรท่ีมีผลต่อ

ความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั มหาชน ไดแ้ก่ปฏิบติัตามนโยบายท่ี

ไดรั้บการช้ีแจงจากการประชุม, ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานขององค์กร,  

พอใจในสวสัดิการเช่นค่าเดินทาง ค่าปฏิบติังานนอกเวลา ค่าท่ีพกั โบนสั, อายุงาน  

และ ทาํงานนอกเวลางานไดโ้ดยไม่รับค่าตอบแทนมีค่า Beta เท่ากบั0.408,  0.240,  

0.124,  0.089 และ0.062จากผลการวิเคราะห์ไดส้มการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณ์

ความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั มหาชนเป็นดงัน้ี 

ความร่วมมือ (Y)  = 1.350 + 0.41(ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บการช้ีแจงจาก

การประชุม)+0.24(ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานขององคก์ร)+  0.12(พอใจใน

สวสัดิการเช่นค่าเดินทาง ค่าปฏิบติังานนอกเวลา ค่าท่ีพกั โบนัส)+0.09(อายุงาน) 

+0.06(ทาํงานนอกเวลางานไดโ้ดยไม่รับค่าตอบแทน) 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

- ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความร่วมมือของ

พนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) แต่อายุงาน, ตาํแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั มีความ

ผลต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- ปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงาน  ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนมีความสําคญั

ต่อองคก์ร,  ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร,ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อน

ร่วมงานและองคก์ร, ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร, ความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จาํกัด 

(มหาชน)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- ปัจจยัการจดัการด้านการรับรู้ข่าวสารองค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

1. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนบุคคล เก่ียวกบัตาํแหน่งงาน  และอายุงาน  มีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือ

ต่อองคก์ร อาจแสดงให้เห็นวา่ ตาํแหน่ง มีส่วนสําคญัในการจูงใจพนกังานให้มีความ

ร่วมมือกับธนาคาร และอายุงานอาจแสดงให้เห็นว่า ถ้ามีอายุงานมากก็จะมีความ

ผกูพนัและเตม็ใจร่วมมือกบัองคก์ร 

2. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงานและปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ต่างก็เป็นส่ิงสําคญั

ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนกังาน 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาซํ้ าในเร่ืองน้ีและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความทนัสมยัตรงตามความตอ้งการของพนกังานท่ีมาจากธนาคารนครหลวงไทยก่อน

ควบรวมกับพนักงานธนาคารธนชาต ว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร เป็นเร่ืองของ

ความรู้สึกและทัศนคติของแต่ละคนท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได้ตามระยะเวลาและ

สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดและสามารถทาํใหท้ราบความร่วมมือของ

พนกังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบด้านความร่วมมือและผลการปฏิบติังานว่า

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

อ้างองิ 
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วเิคราะห์การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพมิพ์

และบรรจุภัณฑ์สู่ทางรอด AEC 

 (AN ANALYSIS OF THE PREPARATION ON PRINTING AND PACKAGING 

INDUSTRY TO SURVIVE FOR UPCOMING ASEAN ECONOMIC 

COMMUNITY) 

กนิษฐา กอ้งเกียรติยศ 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

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

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “วิเคราะห์การเตรียมความ

พร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด 

AEC” เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัและองค์ประกอบ, ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัดา้นศกัยภาพทั้งภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบของผูป้ระกอบการ SMEs กบั

อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน้ีมีเฉพาะกลุ่ม ผูว้ิจยัได้เลือกใช้ตารางของ 

Taro Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง ซ่ึงค่าของกลุ่มตวัอยา่ง (N) คลาดเคล่ือน

ได ้5 % จะไดเ้ท่ากบั 222 ราย  และการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งตามความตอ้งการของ

ผูว้ิจยั โดยใชพ้ื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งของ Gay, L. R. & Airasian, P. (2003). เป็น

แนวทางกาํหนดขนาดของกลุ่มคือ ถา้จาํนวนประชากรมีจาํนวน 500 คน ผูว้ิจยัควร

ตอ้งเก็บขอ้มูลจากประชากรประมาณ 250 คน หรือร้อยละ 50 เพื่อกนัความผิดพลาด

ของเอกสาร ดังนั้นจึงทาํการเก็บทั้งหมด 250 ชุด จากการเก็บตวัอย่างจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

 ผลการวิจัยพบว่า   การเตรียมความพร้อมของผู ้ประกอบการ SMEs 

ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC  ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่

ในด้านการจดัทาํวตัถุดิบสําหรับการพิมพ์โดยคิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีจาํนวน

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  



246 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

พนกังานอยูร่ะหวา่ง 11-50 คน ยอดขายธุรกิจต่อปีอยูร่ะหวา่ง 10.1-50 ลา้นบาท ดว้ย

เงินทุนจดทะเบียน 1-5 ลา้นบาท เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีการเตรียมความ

พร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC 

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ,์ 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 

 ปัจจุบนัสถานการณ์การคา้การลงทุนของโลกมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก ซ่ึง

เป็นผลพวงจากวิกฤตหน้ีสาธารณะในยุโรปท่ีลุกลามรุนแรงข้ึน ประกอบกบัภาวะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ียงัมีความไม่แน่นอนส่งผลให้ผูป้ระกอบการไทยท่ีทาํการคา้หรือ

เขา้ไปลงทุนในประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตดงักล่าว

โดย เฉ พ าะ จา ก ปั ญหา ค วา มล่ า ช้า ใ นก า รชํา ระ ค่ า สิ นค้า แล ะ บ ริก า รดัง นั้ น 
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ผูป้ระกอบการไทยจึงควรมองหาโอกาสและตลาดใหม่ๆ ในการทาํธุรกิจ โดยเฉพาะ

ประเทศเพื่อนบา้นและประเทศใกลเ้คียงอยา่ง กลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงประกอบดว้ย

กมัพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีกาํลงัพฒันาและมีความ

พร้อมในหลายดา้นทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อีกทั้ง โอกาสทางการคา้และการ

ลงทุนยงัเปิดกวา้งอยูม่าก กล่าวคือ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้ม

ขยายตวัดีต่อเน่ือง มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งแรงงานท่ี

มีค่าจา้งไม่สูงมากนกั จึงทาํใหก้ลุ่มประเทศ CLMV เป็นทั้งแหล่งผลิตและตลาดใหม่ท่ี

นกัลงทุนทัว่โลกให้ความสนใจซ่ึงผูป้ระกอบการไทยสามารถอาศยัความได้เปรียบ

ดา้นการแข่งขนัในกลุ่มประเทศ CLMV โดยใชป้ระโยชน์จากการรวมตวัไปสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมทั้งจาก

ปัจจัยท่ีกลุ่มประเทศ CLMV มีความใกล้ชิดกับไทยทั้ งทางด้านภูมิประเทศ 

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมกระแสการรวมตวัสู่การเป็น AEC ในปัจจุบนัเขม้ขน้ข้ึน

ทุกขณะ ขณะท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างต่ืนตวัและเร่งเตรียมความ

พร้อมในการกา้วสู่ AEC ในปี 2558 ไม่เวน้แมก้ระทัง่กลุ่มประเทศ CLMV ท่ีมา : 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ฝ่ายวจิยัธุรกิจ, มิถุนายน 2555 

 ประเทศไทยและสมาชิกเพื่อนบา้นอีก 9 ชาติก็จะกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อยา่งเต็มรูปแบบ นัน่จะ

ทาํใหข้อบเขตการคา้และการลงทุนเปิดกวา้ง จากขนาดตลาดท่ีมีประชากรสูงสุดเพียง 

5 แสน - 200 ลา้นคน ก็จะขยายถึง 600 ลา้นคน จึงนบัเป็นจุดเปล่ียนสําคญัของ

เศรษฐกิจและธุรกิจไทย ท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถช่วงชิงโอกาสท่ีจะ

มาถึงอยา่งเตม็ท่ี หากไม่แลว้โอกาสดงักล่าวจะเปล่ียนเป็นอุปสรรคท่ีจะส่งผลกระทบ

รุนแรงและยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้ท่ีมา: ธนาคารกรุงไทย สารวจิยัธุรกิจ 14 (32); 2553  

 ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยจึงถือเป็น

กลไกหลกัในการเสริมสร้างความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างรายได้

ก่อให้เกิดการจา้งงาน อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาความยากจนและสร้าง

สังคมผูป้ระกอบการดว้ยการสร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ จึงถือไดว้า่มีบทบาทในการ

เป็นรากฐานของการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศท่ีสาํคญั 
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 ผูป้ระกอบการนั้น ส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตร,สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ซ่ึงกระบวนการผลิตเหล่าน้ีผู ้ศึกษาพบว่าจะต้องมี

อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์เขา้มาเป็นองค์ประกอบหน่ึงในกระบวนการ

เสมอ  

 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ยงัเก่ียวสัมพนัธ์ไปถึงการโฆษณาซ่ึง

ถือไดว้่าเป็นหน่ึงในหัวใจท่ีสําคญัอนัดบัตน้ตน้สําหรับการตลาดซ่ึงสามารถผลกัดนั

ให้สินค้าหรือการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถเข้าไปอยู่ในใจผูบ้ริโภคได้ ในเวลา

อนัรวดเร็ว  แต่ถา้อุตสาหกรรมการพิมพห์รืองานพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ยงัไม่สามารถ

พฒันาหรือตอบโจทยด์า้นคุณภาพให้ทดัเทียมกบังานพิมพจ์ากบริษทัยกัษ์ใหญ่หรือ

บริษทัส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศไดแ้ลว้อุตสาหกรรมการการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ของ

ประเทศไทยเราอาจถูกแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดไดโ้ดยเฉพาะบรรดากลุ่มผูป้ระกอบการ

พิมพห์รือส่ิงพิมพข์นาดเล็กและขนาดกลางท่ียงัไม่มีการปรับตวัหรือพฒันาระบบการ

พิมพ์ตลอดจนการบริหารจดัการให้ยกระดับทดัเทียมเท่ากบัประเทศท่ีพฒันาแล้ว

ผูป้ระกอบการรายย่อยเหล่าน้ีก็จะมีความยากลาํบากในการนาํธุรกิจฝ่าฝันและเขา้สู่

การคา้ตลาดเสรี AEC ในอนาคต  

 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในห่วงโซ่อุปทานสําหรับ

อุตสาหกรรมจึงจาํเป็นต้องเร่ิมตระหนักและปรับตัวตลอดจนหาวิธีพฒันาและ

ยกระดบัคุณภาพการผลิตให้ทดัเทียมกบัคู่แข่งท่ีจะมีมากข้ึนในเวทีการคา้เสรี AEC 

ตลอดจนผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางและรายใหม่ๆ ท่ีจะเข้าสู่ตลาด

อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ จะตอ้งเตรียมความพร้อมและปรับตวัอยา่งไร

ให้สามารถต่อสู้กบัตลาดการคา้เสรี AEC ได ้ เพราะโรงพิมพคื์อผูท่ี้ถูกเลือกโดย

ผูบ้ริโภค นัน่ก็คือลูกคา้ 

 ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ขอ้มูลของผูป้ระกอบการและการเตรียม

ความพร้อมรับมือเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ และการวิเคราะห์การสนบัสนุนของภาครัฐต่อผูป้ระกอบการ 

“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” จึงมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อฝ่ายบริหารของ
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ผูป้ระกอบการ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพบริหาร

จดัการต่างๆ ภายในองคก์รและการปรับธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์

ใหส้ามารถแข่งขนั ตลอดจนพฒันาใหเ้กิดความย ัง่ยนืยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.   เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัและองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบ

ของการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละ

บรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

2.   เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านศักยภาพภายในท่ีมี

ผลกระทบของการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

3.   เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกท่ีมี

ผลกระทบของการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัและองค์ประกอบของ ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประกอบไปดว้ย 

ประเภทของธุรกิจ, พนกังาน,ยอดขายธุรกิจต่อปี, เงินทุนจดทะเบียน ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์

และบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC  

2. ปัจจยัดา้นศกัยภาพภายในของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประกอบไปดว้ย 

แรงงาน, ภาษี, การเงิน, การบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อม

ของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

3. ปัจจยัดา้นศกัยภาพภายนอกของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประกอบไป

ดว้ย กฎหมาย, เทคโนโลย,ี แหล่งทุน, ตลาดการคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความ

พร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด 

AEC 
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กรอบแนวความคิด 

           ตัวแปรอสิระ                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

            

              

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางต่อผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมส่ิงพิมพแ์ละบรรจุ

ภณัฑใ์นการนาํแหล่งท่ีมาของปัจจยัดา้นศกัยภาพภายในดา้น แรงงาน, ภาษี, การเงิน, 

และบริหารจดัการ เพื่อหาเทคนิคความไดเ้ปรียบต่อการแข่งขนัเพื่อการเตรียมความ

พร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทาง

รอด AEC 

2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางต่อผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมส่ิงพิมพแ์ละบรรจุ

ภัณฑ์ในการนําแหล่งท่ีมาของปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกในด้านกฏหมาย, 

เทคโนโลยี, การหาแหล่งทุน, และการค้า เพื่อหาเทคนิคความได้เปรียบต่อการ

ปัจจัยและองค์ประกอบของ

ผู้ประกอบการ SMEs 

ประเภทของธุรกิจ พนกังาน ยอดขาย

ธุรกิจต่อปี  เงินทุนจดทะเบียน 

 

 

ปัจจัยด้านศักยภาพภายในของ

ผู้ประกอบการ SMEs 

แรงงาน ภาษี การเงิน การบริหารจดัการ 

ปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกของ

ผู้ประกอบการ SMEs 

กฏหมาย  เทคโนโลย ี แหล่งทุน  

ตลาดการคา้ 

 

กาการเตรียมความพร้อมของ

ผู้ประกอบการ SMEs 

ภาคอุตสาหกรรมการพมิพ์และ

บรรจุภัณฑ์สู่ทางรอด AEC 
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แข่งขนัเพื่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์และ

บรรจุภณัฑ์ในการนาํไปปรับใช้กบัธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล เ พื่ อ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร  SMEs

ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาวิเคราะห์การเตรียม

ความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่

ทางรอด AEC  

ไมเคิล แฮมเมอร์ และเจมส์ แชมป้ี (M. Hammer & J. Champy) ไดก้ล่าวถึง

กรอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยบ์นพื้นฐานของทฤษฎีทั้งสามดา้น เช่น จากแนวคิด

กระบวนการร้ือปรับกระบวนการทางธุรกิจ หรือท่ีเรียกวา่ Reengineering นั้น เป็น

การมุ่งเนน้ใหพ้นกังานทุกคนตอ้งลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 

ลดขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นใหน้อ้ยลงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการทาํงานมาก

ยิง่ข้ึน (ทฤษฎีระบบ) รวมถึงการนาํหลกัการทางจิตวทิยาเขา้มาใชใ้นระหวา่งการทาํ 

Reengineering (ทฤษฎีจิตวทิยา)  สาํหรับทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานพฒันาทรัพยากรมนุษยประกอบดว้ย 

1. ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรท่ีจาํกดั :  Scarce Resource Theory ทฤษฎีน้ี

กล่าวถึงขอ้จาํกดัของการใชท้รัพยากร ทั้งท่ีเป็นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เวลา และ

อ่ืนๆ พบว่าโครงการหรือกิจกรรมตํางๆ ท่ีกําหนดข้ึน อาจเผชิญปัญหาการมี

ทรัพยากรไม่เพียงพอ ผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งตดัสินใจเลือกทรัพยากรอ่ืนมาใช้ทดแทน 

โดยคาดการณ์ถึงทรัพยากรท่ีถูกใช้กับผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน หรือ

พิจารณาถึงคาํ  ROI : Return on Investment วา่การเลือกใชท้รัพยากรนั้นจะคุม้ค่ากบั

การลงทุนหรือไม่ 
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2. ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน : Sustainable Resource Theory 

ทฤษฎีน้ีมุ่งเนน้ผลตอบแทนท่ีไดรั๎บ มองเป้าหมายระยะยาวมากกวา่ระยะสั้น ดงันั้น

การลงทุนท่ี เ กิด ข้ึนจึงต้องคํานึงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย ั่งยืน 

(Sustainable Advantage) โดยนาํเทคโนโลยี เขา้มาช่วยในการทาํงานเพื่อปรับปรุง

กระบวนการทาํงานให้รวดเร็วและมีคุณภาพมากข้ึน และตอ้งมองไกลถึงการสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งภายนอกในระยะยาว 

3. ทฤษฎีมองมนุษยใ์ห้เป็นทุน หรือทุนมนุษย ์: Human Capital Theory 

ทฤษฎีทุนมนุษย ์เป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีถูกนามาใชม้ากท่ีสุด โดยพิจารณาถึง

ผลผลิตท่ีได้รับจากพนักงาน เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีได้ลงทุนไปในรูปแบบของการ

ฝึกอบรมและการศึกษา เป็นการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของต้นทุน (Cost-

effectiveness Analysis) ทฤษฎีน้ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึน กบั

ผลผลิตของพนกังานท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเม่ือผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน ผลตอบแทน 

ท่ีพนกังานจะได๎รับย่อมเพิ่มสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั เพราะผลผลิตของพนกังานท่ีสูงข้ึน 

จะนาํไปสู่ผลผลิตและ ผลประกอบขององคก์รท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทฤษฎีทุนมนุษย ์จึงเป็น

การวิ เคราะห์จากแนวคิดของต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีได้รับ (Cost-benefit 

Analysis) และวิเคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน (ROI : 

Return on Investment) ซ่ึงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยน์ั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษยท่ี์เป็น

พนักงานในองค์กร โดยเรียนรู้ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันาต่างๆ 

นาํไปสู่ผลลพัธ์หรือผลผลิตท่ีองคก์รตอ้งการ 

 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (The Principle of Absolute Advantage) 

ของ Adam Smith ไดก้ล่าวไวว้า่ การคา้ระหวา่งประเทศจะช่วยให้ประเทศคู่คา้ทั้งสอง

ได้ประโยชน์มากข้ึนทั้งสองฝ่ายก็ต่อเม่ือแต่ละประเทศมุ่งผลิตเฉพาะสินคา้ท่ีตนมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะ (Specialization) แลว้นาํมาแลกเปล่ียนกนั แต่ก็เกิดคาํถามข้ึนวา่

ถา้ประเทศหน่ึงไม่มีความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ในการผลิตสินคา้ชนิดใดเลยเม่ือ

เทียบกบัอีกประเทศหน่ึงจะสามารถทาํการคา้ระหวา่งประเทศไดห้รือไม่ 
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 การค้าระหว่างประเทศและการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติภายในระบบ

เศรษฐกิจจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือการผลิตและการคา้ระหว่างประเทศ

ตั้งอยู่บนพื้นฐานความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจนั้นๆซ่ึงความ

ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึงในการ

ผลิตสินคา้และบริการดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ประเทศอ่ืน ๆ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมีเฉพาะกลุ่ม โดยคิดวา่จาํนวนประชากร ตั้งแต่ 

เดือนสิงหาคม ปี 2555 – เดือน ธนัวาคม ปี 2555  มีจาํนวน 500 ราย ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้

ตารางของ Taro Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง ซ่ึงค่าของกลุ่มตวัอยา่ง (N) 

คลาดเคล่ือนได ้5 % จะไดเ้ท่ากบั 222 ราย  และการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งตามความ

ตอ้งการของผูว้ิจยั โดยใชพ้ื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างของ Gay, L. R. & Airasian, P. 

(2003). เป็นแนวทางกาํหนดขนาดของกลุ่มคือ ถา้จาํนวนประชากรมีจาํนวน 500 คน 

ผูว้ิจยัควรตอ้งเก็บขอ้มูลจากประชากรประมาณ 250 คน หรือร้อยละ 50 จากการเก็บ

ตวัอยา่งจากกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

การวิเคราะห์ “ปัจจัยด้านศักยภาพภายในของผู้ประกอบการ SMEs ไดแ้ก่ แรงงาน 

ภาษี การเงิน การบริหารจัดการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของ

ผูป้ระกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC” 

 ปัจจยัด้านแรงงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคัญกับการพฒันาฝีมือ

ระดบัแรงงานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.96 ในขณะท่ีการปรับทกัษะแรงงานดา้น

การพฒันาความรู้ภาษาองักฤษนอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.92 

 ปัจจัยด้านภาษี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทได้รับ

ประโยชน์จากการยกเวน้ภาษีนาํเขา้เคร่ืองจกัรการผลิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.40 
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ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษี BOI 

นอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 4.67 

 ปัจจยัด้านการเงิน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีการ

วางแผนความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

5.78 ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกับบริษทัพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากผูร่้วมทุนจาก

ภายนอก นอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 4.56 

 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทั

มีระบบการควบคุมการบริหารจดัการโดยผา่นการประเมินผลจากฝ่ายบริหารมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.65 ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัใชโ้ครงสร้างการบริหาร

องคก์รแบบระบบเครือญาติ นอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.46 

การวเิคราะห์ “ปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกของผู้ประกอบการ SMEs ไดแ้ก่ กฏหมาย 

เทคโนโลยี แหล่งทุน ตลาดการคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC” 

 ปัจจยัด้านกฏหมาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีการ

คาํนึงถึงการจดทะเบียนสิทธิบตัรทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญามากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.88 ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายนอ้ย

ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.36 

 ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทมี

การพึ่งเคร่ืองจกัรในการผลิตเป็นหลกัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.84 ในขณะท่ีกลุ่ม

ความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัส่วนใหญ่เน้นการใช้เคร่ืองจกัรมือสองเพื่อลดทุนน้อย

ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.64 

 ปัจจยัดา้นแหล่ง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัไดรั้บการ

สนบัสนุนแหล่งทุนจากธนาคารเอกชน มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.93 ในขณะท่ีมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัไดรั้บการสนบัสนุนแหล่งทุนจากการระดมทุนของตลาด

หลกัทรัพยน์อ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 2.00 

 ปัจจยัดา้นตลาดการคา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีการ

คาํนึงถึงระดบัคุณภาพและมาตรฐานสินคา้มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.82 ในขณะท่ีมี



255 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีการคาํนึงถึงการคน้หาแหล่งการคา้นอกประเทศน้อย

ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.04 

 สมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเตรียม

ความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่

ทางรอด AEC พบวา่ดา้นประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความ

พร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด 

AEC ท่ี ส่วนด้านพนักงาน ยอดขายธุรกิจต่อปี  เงินทุนจดทะเบียน ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC  ท่ียอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบันยัสําคญั 

0.05 

 สมม ติฐานปัจ จัย ด้านศัก ยภ าพ ภา ยใน  ไ ด้แ ก่ก ารบริหารจัดกา ร มี

ความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม

การพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ยกเวน้ ดา้น แรงงาน 

ภาษี การเงิน ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs 

ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สมมติฐานปัจจัยด้านศักยภาพภายนอก ได้แก่แหล่งทุน และการตลาด มี

ความสัมพนัธ์ต่อทางรอดสู่ตลาดการค้าเสรีท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 ยกเวน้ ด้าน 

กฏหมาย และเทคโนโลยี ท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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Coefficients 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) 10.736 1.797  5.976 .000   

แรงงาน  .057 .092 .049 .617 .538 .306 3.269 

ภาษี  .060 .051 .092 1.177 .240 .324 3.084 

การเงิน  -.066 .052 -.071 -1.272 .205 .628 1.594 

การบริหาร

จดัการ  
.410 .094 .393 4.352 .000 .240 4.160 

กฏหมาย  -.105 .082 -.117 -1.272 .205 .232 4.308 

เทคโนโลย ี .139 .081 .142 1.702 .090 .281 3.557 

แหล่งทุน  .128 .042 .180 3.003 .003 .548 1.825 

ตลาดการคา้  .173 .082 .192 2.107 .036 .238 4.209 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ 

ค่า

นัยสําคัญ 

ผลการ

ทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ปัจจัยและองค์ประกอบของผู้ประกอบการ SMEs 

   ประเภทธุรกิจ F-Test 0.055 ปฏิเสธ 

   จาํนวนพนกังาน F-Test 0.001 ยอมรับ 

   ยอดขายธุรกิจต่อปี F-Test 0.000 ยอมรับ 

   ทุนจดทะเบียน F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านศักยภาพภายในของผู้ประกอบการ SMEs 

   แรงงาน MRA 0.538 ปฏิเสธ 

   ภาษี MRA 0.240 ปฏิเสธ 

   การเงิน MRA 0.205 ปฏิเสธ 

   การบริหารจดัการ MRA 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกของผู้ประกอบการ SMEs 

กฎหมาย MRA 0.205 ปฏิเสธ 

   เทคโนโลย ี MRA 0.090 ปฏิเสธ 

  แหล่งทุน MRA 0.003 ยอมรับ 

  ตลาดการคา้ MRA 0.036 ยอมรับ 

  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเก่ียวกบั “วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ

SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สู่ทางรอด AEC”พบว่า

ผูป้ระกอบการ ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นดา้นการจดัทาํวตัถุดิบสําหรับการพิมพ์

โดยคิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีจาํนวนพนกังานอยูร่ะหวา่ง 11-50 คน ยอดขายธุรกิจ
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ต่อปีอยู่ระหว่าง 10.1-50 ล้านบาท ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1-5 ลา้นบาท เป็นกลุ่ม

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC  

 สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจัยด้านศักยภาพภายในของ

ผูป้ระกอบการ SMEs  ดา้น แรงงาน ภาษี การเงิน การบริหารจดัการ พบวา่การบริหาร

จดัการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทางรอดสู่ตลาดการคา้เสรี AEC ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การบริหารเชิงสถานการณ์และการวเิคราะห์ขอ้มูลอุตสาหกรรม การพิมพ ์บรรจุภณัฑ์

กระดาษไทยก้าวสู่ผูน้าํอาเซียนปี 2558 ของดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผูอ้าํนวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) (กรุงเทพธุรกิจ) ได้กล่าวไวว้่า ปี 2555 

อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์กระดาษมียอดส่งออกเติบโตไม่ตํ่ากว่า 10% 

และคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2558 ซ่ึงจะทาํให้ประเทศไทยก้าว

เป็นผูน้าํดา้นการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์กระดาษใน AEC สามารถครองแชมป์ผูส่้งออก

อนัดบั 1 ท่ีมียอดการส่งออกการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์กระดาษไม่ต่ากวา่ 100,000 ลา้น

บาท ดังนั้ น จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู ่

สนองตอบกลุ่มลูกคา้ในวงกวา้งมากข้ึน โดยเฉพาะการรองรับลูกคา้เกือบ 600 ลา้นคน

ใน AEC โดยตอ้งทาํการปรับกระบวนการผลิตให้เขา้สู่ระบบ SMART MARKET ท่ี

ครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบ การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และเทคโนโยลีการพิมพ์

ท่ีมีคุณภาพทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ มีการบริหารจดัการและการตลาด การ

บริการลูกคา้หลงัการขาย และมีการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ อยูเ่สมอ ทิศทางท่ีจะ

เกิดข้ึนภายหลงัเขา้สู่ AEC ในปี 2558 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ของไทยจะเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีโอกาสเป็นศูนยก์ลาง (HUB) ของ AEC และ

สามารถครองแชมป์ผูส่้งออกการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์กระดาษอนัดบั 1 ของอาเซียน

ไดอ้ยา่งแน่นอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศกัยภาพในการพฒันา

ทั้งระบบตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. การปรับปรุงระบบภาษี แมว้า่ปัจจุบนัอตัราภาษีส่ิงพิมพอ์าเซียนจะปรับลด

เหลือ 0% แต่อตัราภาษีศุลกากรเคร่ืองจกัรและอะไหล่ สําหรับผูผ้ลิตเยื่อกระดาษและ

กระดาษยงัมีอตัราค่อนข้างสูงระหว่าง 5-10% ซ่ึงขณะน้ีมีการเสนอปรับปรุงภาษี

ดงักล่าวเพื่อมิใหส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ทาํให้ไทยสามารถ
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เขา้ไปเจาะตลาดไดดี้ยิ่งข้ึน โดยหลายรายไดส้นใจไปลงทุนเปิดตลาดใน AEC เช่น 

เวยีดนาม พม่า 

 2.  การพฒันากาํลงัคนและแรงงานคุณภาพ โดยผูป้ระกอบการตอ้งเตรียม

ความพร้อมบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษและการส่ือสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ 

โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานขาย พนักงานการตลาด และวิศวกรการพิมพ์ รวมถึงการ

พฒันาบุคลากรด้านครีเอทีฟ ท่ีมีความรู้เร่ืองโปรแกรมงานศิลปะ ซอฟท์แวร์และ

กราฟิกดีไซน์ 

 3. การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมการพิมพ์ เพื่อพฒันาคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ให้ กา้วลํ้ านาํหน้าอยูเ่สมอ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี ระบบ

ดิจิตอล ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ท่ีพฒันาเทรนด์

การพิมพแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ 

 4.  การพฒันาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ โดยทั้ งภาครัฐและเอกชนต้อง

ร่วมกนัปรับปรุงการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบ เพราะปัจจุบนัไทยยงัมีตน้ทุนโลจิ

สติกส์ท่ีสูงประมาณ 18-19% 

 5.  การตอบสนองเทรนด์รักษโ์ลกท่ีกาํลงัมาแรง อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละ

บรรจุภณัฑ์ กระดาษท่ีมุ่งผลิตสินคา้ตอบสนองการรักษาส่ิงแวดลอ้มจะเป็นเทรนด์ท่ี

ตอ้งการของตลาดโลก ใชพ้ลงังานนอ้ย ใชท้รัพยากรนอ้ย และการใชเ้ยื่อกระดาษผลิต

นอ้ยท่ีสุดเพื่อลด การตดัไมท้าํลายป่า  

 6. การพฒันาบรรจุภณัฑ์กระดาษมีโอกาสเติบโตสูง ตวัเลขบรรจุภณัฑ์ไทยท่ี

รวมทั้งกระดาษ พลาสติก แกว้ อลูมิเนียมฯลฯ แลว้มีมูลค่ารวมกนัหลายแสนลา้นบาท 

ขยายตวัไปพร้อมกบัอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์ในการผลิตกล่องหรือหีบห่อ

บรรจุสินคา้ ทั้งโลกมองวา่ บรรจุภณัฑ์ถือเป็นอาวุธสําคญัในดา้นการตลาดอยา่งหน่ึง 

โดยเฉพาะบรรจุภณัฑสิ์นคา้ฟุ่มเฟือย (Luxury Packaging) ซ่ึงมีอตัราขยายตวัค่อนขา้ง

สูง 

 สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัด้านศกัยภาพภายนอก ด้าน 

กฏหมาย เทคโนโลยี แหล่งทุน ตลาดการค้า พบว่าแหล่งทุน ตลาดการค้า ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม



260 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

การพิมพ์และบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC ซ่ึงสอดคล้องกบั Warren J. Keegan 

(Keegan, 1989:33) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีสนบัสนุนและผลกัดนัให้การตลาดระหวา่ง

ประเทศขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. สําหรับผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ถ้า

ตอ้งการให้สินคา้เป็นท่ียอมรับ ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงขั้นตอนและกระบวนการ

ผลิตและการบริหารจดัการระบบโรงพิมพใ์ห้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้

ตามมาตรฐาน  

2. ผูป้ระกอบการควรเตรียมความพร้อมในดา้นบุคคลกร ยกระดบัช่างฝีมือ 

ปรับโครงสร้างองคก์รใหเ้หมาะสมเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC 

3. สําหรับการทาํการตลาดนั้นผูป้ระกอบการควรจะเน้นหนกัในเร่ืองของ

การบริหารแหล่งทุน และตลาดการคา้ ลดตน้ทุนขนส่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั เรา

ควรใส่ใจและตรวจสอบสสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกอบการอยูเ่สมอ เพื่อเตรียมความ

พร้อมและรองรับตลาดการคา้เสรี AECในอนาคต   

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

1. ควรจะศึกษาในส่วนของผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 

ๆ เพื่อวเิคราะห์เตรียมความพร้อมสู่ตลาดการคา้เสรี AEC ท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย 

2.   ควรมีการศึกษาเพิ่มในเร่ืองของแรงงาน ภาษี การเงิน เพื่อประโยชน์ใน

การบริหารและการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการ SMEs เพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสําคญั

ในการช่วยตดัสินใจในการทาํธุรกิจต่อไป 

3. ควรศึกษาในส่วนของกฏหมายการค้า และเทคโนโลยีเพื่อการผลิต 

เพื่อท่ีจะได้นํามาเป็นส่วนประกอบในการดํา เนินกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ต่อการแข่งขนัเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC 
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กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ. องค์ประกอบสาํคัญของ AEC Blueprint , สภา

 อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนบัสนุนโดย สสว, รายงานผลการวเิคราะห์

 ขีดความสามารถในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่ม

 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดาษ, ฉบบัปรับปรุงขอ้มูลเดือน
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 http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538818
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 nGcwgiOoAD1QpL6s/edit 
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เบลา บาลาสซา (1961). ค่าดัชนีวดัความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎ, Revealed 

 Comparative Advantage: RCA, ภาคผนวก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

 ไทย สนบัสนุน โดย สสว, รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ

 เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละ

 บรรจุภณัฑก์ระดาษ, ฉบบัปรับปรุงขอ้มูลเดือน กนัยายน,2554: 22. เขา้ถึงได้

 จาก http://www.smi.or.th/index.php/sample-sites-7/category/7 

 aec?download=9:2012-09-12-08-41-00 

แมคคินซ่ีย ์(1990). วิเคราะห์การเติบโตของการวางแผนธุรกิจ, ภาคผนวกสภา

 อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนบัสนุนโดย สสว, รายงานผลการวเิคราะห์

 ขีดความสามารถในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่ม

 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดาษ, ฉบบัปรับปรุงขอ้มูลเดือน
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 อาเซียน AEC:ASEAN Economic Community” เอกสารความรู้ สดร.ลาํดบัท่ี 

 15/ปีงบประมาณ 2554.  เขา้ถึงไดจ้าก:

 http://www2.suratthani.go.th/asean/document/book1.pdf 

สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม.  แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
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 การวเิคราะห์ขีดความสามารถในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดาษ, ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล

 เดือนกนัยายน, 2554:2. เขา้ถึงไดจ้าก
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 s17.pdf 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 

(FACTORS AFFECTING DECISION TO STUDY  

MASTER DEGREE ABROAD) 

ปรียานุช  อินเทวา 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

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

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมี

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองวิจยัท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูม้าติดต่อใชบ้ริการแนะแนวศึกษาต่อ

ต่างประเทศในระดบัปริญญาโท จาํนวน 400 ตวัอย่าง และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ MRA  

 ผลการศึกษา พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21 - 

30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 20,000 

บาทต่อเดือน และมีอาชีพเป็นนกัเรียน / นกัศึกษา  โดยมีความคิดเห็นกบัปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศให้

ความสําคญักับการโฆษณาด้านการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  การทาํตลาด

ทางตรงดา้นการออกบูธจดังานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ  การขายโดยบุคคล

ดา้นเจา้หนา้ท่ีแนะแนวมีความรู้และใหข้อ้มูลถูกตอ้งอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ  การส่งเสริม

การขายดา้นการแถมคอร์สเรียนเพิ่มและการประชาสัมพนัธ์ดา้น Facebook Fan page   

ภาพลกัษณ์สินคา้ด้านรูปแบบการบริการท่ีชดัเจน  ความภกัดีต่อสินคา้ดา้นความ

เช่ือมัน่ในคาํแนะนาํเก่ียวกบัสูตรของสถาบนั  และความไวว้างใจดา้นสถาบนัมี

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ และในดา้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน

ต่างประเทศ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการอธิบายรายละเอียดคอร์สอยา่งถูกตอ้ง

และครบถว้น   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส  รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ยกเวน้ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกนั 

ในขณะท่ีปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การโฆษณา 

การทาํตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขาย  ยกเวน้ การ

ประชาสัมพนัธ์  และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ

สินคา้ และความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญา

โทในต่างประเทศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คําสําคัญ: ศึกษาในระดบัปริญญาโท, 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 

การศึกษาของไทยไดมี้ววิฒันาการมาโดยตลอด เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ ทาํให้สังคมมีการเปล่ียนแปลง การศึกษาจึงถือ

เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัมากในการพฒันาประเทศ หากประเทศใดมีประชากรท่ี

ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงแลว้ ประเทศนั้นก็มกัจะพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วในทุกๆ ดา้น 

ทั้งน้ีก็เพราะวา่ การพฒันาประเทศนั้นตอ้งอาศยักาํลงัคนเป็นสําคญั การศึกษาเป็นการ

สร้างบุคคลทุกสาขาวิชา เพื่อพัฒนาให้กับธุรกิจทุกสาขา เราจึงจําเป็นต้องให้

ความสําคญัแก่การศึกษาเป็นอนัดบัแรก ในสังคมไทยในปัจจุบนั การศึกษาจะใช้ใน

การประกอบอาชีพและเป็นตวัวดัความสามารถในการเขา้ทาํงานในแต่ละตาํแหน่ง

ขององค์กรต่างๆได้ โดยข้ึนอยู่กับสาขาวิชา และระดับวุฒิการศึกษา จึงทาํให้ใน

ปัจจุบนันักศึกษาได้ให้ความสนใจศึกษาต่อในระดบัต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพ, ความกา้วหน้าและตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน แนวโน้มของนกัศึกษาปริญญา

ตรีท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในปัจจุบนั วุฒิปริญญาตรีอาจไม่เพียงพอต่อการสมคัรเขา้ทาํงาน

ในองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัปริญญาบตัรถือเป็นส่ิงจาํเป็น

สําหรับการพิจารณารับและเ ล่ือนตําแหน่งให้แ ก่พนักงาน นอกเหนือจาก
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ประสบการณ์ในการทาํงาน ดงันั้นการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทจึงเป็นอีกตวัเลือก

หน่ึงของการตดัสินใจของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อท่ีใชใ้นการเลือกสถาบนัทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

ปัจจุบนัหลายครอบครัวนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ 

รวมถึงการศึกษาในหลกัสูตรระยะสั้ นไม่ก่ีเดือน เหตุผลเพื่อตอ้งการให้บุตรหลานมี

ความเขา้ใจภาษาองักฤษ และวิชาการ อีกทั้งยงัเป็นการหาประสบการณ์ชีวิตในต่าง

แดนไปพร้อมกนั ในขณะเดียวกนัก็เกิดคาํถามข้ึนเก่ียวกบัการเลือกสถาบนัการศึกษาท่ี

มีอยู่มากมายทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่การเลือกประเทศ ความแตกแต่งของ

ระบบการศึกษา ภาษาและวฒันธรรม ดงันั้น จึงมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ตดัสินใจ ในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ ดงัน้ี 

1. ความพร้อมดา้นการเงิน แต่ละประเทศจะมีอตัราค่าครองชีพท่ีสูงตํ่าต่างกนั

ไป แมใ้นประเทศเดียวกนัแต่ต่างเมือง ต่างรัฐ ก็อาจมีค่าครองชีพท่ีต่างกนัอย่างมาก 

ดงันั้นก็วางแผนการเงินสาํหรับค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร อนัรวมถึงค่าเทอม ค่าอาหาร 

ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง และสันทนาการอ่ืน ๆ จาํเป็นตอ้งรวมอยู่ในบญัชีรายจ่ายท่ีตอ้ง

เตรียมพร้อมไวแ้ต่แรก และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่วา่จะเป็นอุบติัเหตุหรือการ

เจ็บป่วยขณะท่ีศึกษาอยู่ต่างประเทศ ก็อาจจะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเราอาจตอ้งเผื่อเงินไวอี้ก

ก้อน หากเราไม่ได้ซ้ือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไว้ตั้ งแต่ก่อนการเดินทาง 

ประโยชน์ขอ้สาํคญัของการเตรียมเงินสํารองในบญัชีเงินฝาก คือ เป็นหลกัประกนัใน

การขออนุมติัวซ่ีาดว้ย 

2. ความพร้อมของผูศึ้กษา แมค้วามพร้อมทางการเงินจะเป็นปัจจยัตน้ ๆ ใน

การส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของผูศึ้กษา ก็

เป็นส่ิงสําคัญท่ีต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านภาษา ซ่ึงผูศึ้กษาต่อ

สามารถท่ีจะสอบวดัความรู้โดยขอ้สอบแต่ละสถาบนัจดัให้ แต่ทั้งน้ีความสามารถ

ด้านภาษาจะพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว หากผู ้ศึกษาต่อตัดสินใจเรียนภาษาใน

ต่างประเทศกบัเจา้ของภาษา การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม

ท่ีต่างออกไป ก็เป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูศึ้กษาตอ้งเตรียมใจไวเ้ผชิญ 
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3. ช่ือเสียงของสถาบนั ความน่าเช่ือถือของสถาบนัอาจตอ้งให้การบอกเล่า

ปากต่อปากจากผูเ้คยศึกษา แต่ปัจจุบนัมีการจดัอนัดบัของสถาบนัการศึกษา ตั้งแต่

ระดบัโลก ทวปี ประเทศและบางคร้ังมีการจดัอนัดบัแบบแยกเป็นสาขาวิชาอีกดว้ย ซ่ึง

การจดัอนัดับจะคาํนึงถึงคุณภาพของอาจารย์ ผลงานของทั้งนักเรียนและอาจารย ์

อตัราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นต้น ในส่วนของการเลือกศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท อาจจะตอ้งคาํนึงถึงการไดรั้บรองคุณภาพจากบางหน่วยงาน เช่น รับรอง

คุณภาพจาก British Council, IDP Education, สํานกังานก.พ. หรือมหาวิทยาลยัชั้นนาํ

ต่างๆ เป็นตน้ การเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือเป็นอีกการ

ลงทุนเพื่ออนาคตของผูศึ้กษาต่อ เพราะองค์กรใหญ่ๆ พร้อมท่ีจะรับพนักงานท่ีจบ

การศึกษาจากมหาวทิยาลยัชั้นนาํจากต่างประเทศ 

ในปัจจุบนัเพื่อเป็นการไม่ยุ่งยากในการติดต่อมหาวิทยาลยัด้วยตนเอง เรา

อาจจะติดต่อผา่นตวัแทนของสถาบนัท่ีอยูใ่นเมืองไทย ซ่ึงตอ้งเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บการ

รับรองจาก กพ. และ สถาบนัต่างๆในต่างประเทศดว้ยในการทาํวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ผู ้วิจ ัยจะเก็บ

แบบสอบถามท่ีตวัแทนสถาบนัหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ท่ีบริษทั ไอดีพี เอคดูเคชัน่ 

เซอร์วิสเซส จาํกดัเป็นองค์กรเอกชนโดยมีมหาวิทยาลยัของรัฐบาลออสเตรเลีย ทาํ

หน้าท่ีช่วยดําเนินการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากน้ีย ัง

ดาํเนินการโครงการต่างๆร่วมกับสถาบนัการศึกษา บริษทัหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานต่างๆเช่น AusAID ธนาคารโลก และธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย ในปัจจุบนั

ไอดีพีเป็นตวัแทนของสถาบนัในหลายประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย องักฤษ อเมริกา 

แคนาดา นิวซีแลนด์ ผูท่ี้ให้คาํแนะนาํทุกคน ทุกแผนก ลว้นแลว้เป็นผูท่ี้มีความรู้ และ

ความชาํนาญในประเทศต่างๆอยา่งครบถว้น 

จากข้อความเป็นมาข้างต้นและความสําคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในการ

ตดัสินใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ผูท่ี้สนใจจะใชเ้หตุผลหลายอยา่งในการตดัสินใจ 

ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน

ต่างประเทศทั้งส้ิน 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

2 .  ปั จจัยก าร ส่ื อส ารทา งก ารตลา ดแบบ บูรณา ก าร ท่ีป ระ กอบด้วย 

Advertising, Direct Marketing, Personal selling, Sales promotion, Public relation มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ 

3.  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศกรอบ

แนวความคิดการวจิยั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนําผลวิจัยท่ีได้เพื่อเป็นแนวทางในตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

ต่างประเทศ  

2. เพื่อให้ตวัแทนท่ีนักศึกษามาติดต่อได้นาํผลท่ีได้ไปกาํหนดกลยุทธ์เพื่อ

พฒันาองคก์ร  
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

    

   

ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

 - Advertising     - Direct marketing 

 – Personal selling   - Sales  promotion  

- Public  relation 

      

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

Dewey (อา้งถึงในสถิต วงศส์วรรค,์ 2525: 7) การศึกษาเป็นส่ิงสําคญัมากต่อ

การพฒันาประเทศ เป็นปัจจยัท่ีช่วยทาํใหม้นุษยมี์ความรู้ในดา้นต่างๆ  

Shimp, Terence A. (2010) การเขา้ใจความหมายของการส่ือสารการตลาด 

ตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบสองส่วนคือ คาํวา่การส่ือสารซ่ึงหมายถึงกระบวนการท่ีทาํ

ให้ความคิดเหมือนกนัและความหมายร่วมกนัระหว่างบุคคล หรือระหวา่งบุคคลกบั

องค์กรกบัคาํว่าการตลาดซ่ึงหมายถึง การดาํเนินกิจกรรมท่ีองค์การทางธุรกิจหรือ

องคก์รอ่ืนๆเคล่ือนยา้ยหรือแลกเปล่ียนคุณค่าของสินคา้หรือบริการระหวา่งองคก์รกบั

การตัดสินใจเลอืก

ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทใน

ต่างประเทศ 

ปัจจัยอืน่ๆ 
- Brand Image   -Brand Loyalty    - Trust 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ    - อาย ุ  - สถานภาพการสมรส  

- ระดบัการศึกษา   - รายไดต่้อเดือน   - อาชีพ  
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ลูกคา้ แมว้า่คาํวา่การตลาดจะมีความหมายกวา้งกว่าการส่ือสารการตลาดมาก แต่การ

ดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการส่ือสารการตลาด   

ประจวบ อินอ๊อด (2532: 96) ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงสะทอ้นความรู้สึกความนึก

คิดของคนท่ีมีต่อกรณี บุคคล หรือสถาบนั เป็นคุณค่าเพิ่มหรือความนิยมซ่ึงจะเป็น

พลงัท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรม  

Schiffman, Leon G and Kanuk, Leslie Lazar (1994: 658) ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอ จนกระทัง่อาจมีการซ้ือตราสินคา้เดิมใน

ผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง  

Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994: 23) ความไวว้างใจมีความสําคญัอยา่งยิ่ง

ในการกาํหนดลักษณะข้อผูกมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร 

ความไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจาํนวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่โดยเป็นผูท่ี้

มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตย์จริงใจ 

(Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและขนานกบักรอบแนวคิดทางการตลาดท่ี

ศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพและจิตวทิยา 

Kotler, Philip (2003) กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 

ขั้นตอน ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ

ตดัสินใจและการทาํการซ้ือ และความรู้สึกหลงัช้ือ 

ระเบียบวธีิวจัิย  

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเช่ือมัน่ 30 ชุดแลว้ 

เก็บขอ้มูลกบัผูม้าติดต่อใชบ้ริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัปริญญาโท 

จาํนวน 400 รายและใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี 

ร้อยละ 54.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ  72.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 71.5 มี
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รายได ้10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37.8 และมีอาชีพเป็นนกัเรียน / นกัศึกษา 

ร้อยละ  34.3 

2. สรุปปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการโดยให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการทาํตลาดทางตรงมากท่ีสุด ภาพรวมมี

ค่าเฉล่ีย  7.36 สาํหรับปัจจยัแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นการโฆษณากบัการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ มีค่าเฉล่ีย 7.06    

ด้านการทําตลาดทางตรงกับการออกบูธจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อ

ต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย 7.46   

ดา้นการขายโดยบุคคลกบัเจา้หน้าท่ีแนะแนวมีความรู้และให้ขอ้มูลถูกตอ้ง

อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ มีค่าเฉล่ีย 7.37    

ดา้นการส่งเสริมการขายกบัการแถมคอร์สเรียนเพิ่ม มีค่าเฉล่ีย 7.17    

ดา้นการประชาสัมพนัธ์กบัการมี Facebook Fan page  มีค่าเฉล่ีย 7.17    

3. สรุปปัจจัยอืน่ๆ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นโดยให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านความ

ไวว้างใจมากท่ีสุด ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.54  สาํหรับปัจจยัแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้กบัรูปแบบการบริการท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 7.83     

ด้านความภักดีต่อสินค้ากับความเช่ือมั่นในคําแนะนําเก่ียวกับสถาบัน

หลกัสูตร มีค่าเฉล่ีย 7.45   

ดา้นความไวว้างใจกบัสถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย 7.65   

4. สรุปการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยให้ความสําคัญต่อการอธิบาย

รายละเอียดคอร์สอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.78   
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5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  รายได้

ต่อเดือน และอาชีพ ยกเวน้ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกนั  

ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การโฆษณา 

การทาํตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขาย  ยกเวน้ การ

ประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน

ต่างประเทศ 

ทุกปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า และความ

ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน

ต่างประเทศ 
 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

      (Constant) 1.204 .272  4.434 .000   

 การโฆษณา .421 .043 .392 9.732 .000 .560 1.787 

 การทาํตลาด

ทางตรง 

.189 .046 .198 4.149 .000 .399 2.506 

 การขายโดยบุคคล .271 .075 .273 3.642 .000 .162 6.187 

 การส่งเสริมการ

ขาย 

.154 .065 .162 2.366 .018 .193 5.185 
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Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

      (Constant) 1.204 .272  4.434 .000   

 การ

ประชาสัมพนัธ์ 

-.122 .063 -.108 -1.942 .053 .294 3.403 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

 (Constant) .495 .240  2.064 .040   

 ภาพลกัษณ์สินคา้ .377 .045 .388 8.444 .000 .350 2.857 

 ความภกัดีต่อ

สินคา้ 

.343 .063 .305 5.467 .000 .238 4.206 

 ความไวว้างใจ .239 .047 .224 5.055 .000 .377 2.656 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig.* ผลลพัธ์** 
ปั

จจ
ยัส่

วน
บุ

คค
ล 

เพศ t-Test 0.000 1 

อาย ุ F-Test 0.000 1 

สถานภาพสมรส F-Test 0.000 1 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.479 2 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.001 1 

อาชีพ F-Test 0.000 1 

ปั
จจ

ยัก
าร

สื่
อส

าร
ท

าง

กา
รต

ลา
ดแ

บ
บ

บ
ูรณ

าก
าร

  

การโฆษณา MRA 0.000 1 

การทาํตลาดทางตรง MRA 0.000 1 

การขายโดยบุคคล MRA 0.000 1 

การส่งเสริมการขาย MRA 0.018 1 

การประชาสัมพนัธ์ MRA 0.053 2 

ปั
จจ

ยัอื่
น

ๆ
 ภาพลกัษณ์สินคา้ MRA 0.000 1 

ความภกัดีต่อสินคา้ MRA 0.000 1 

ความไวว้างใจ MRA 0.000 1 
 

 

หมายเหตุ: 1. ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 

    2. ผลลพัธ์**  1 หมายถึง สอดคลอ้งหรือยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

                       2 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัธมน ประสพ

โชค (2540) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของพนกังานรายเดือน บริษทั

สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั(มหาชน) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศและ

อายุมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของพนักงานรายเดือน บริษทัสยามสตีลอินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพรกมล ลีภกัด์ปรีดา 

(2555) ท่ีทาํการศึกษาแรงจูงใจของผูป้กครองไทยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
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โรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วน

ใหญ่ ยกเวน้ ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

โรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แต่ตรงกนัขา้มกนัในส่วนของ

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบับุคลากรโดยตรง ดงันั้น 

ควรมีการพฒันาปรับปรุงเจา้หนา้ท่ีท่ีใหค้าํแนะนาํเป็นประจาํ 

2. จากการวจิยัพบวา่การประชาสัมพนัธ์ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้

บริการ จึงควรทาํให้เขา้ถึงกลุ่มผูท่ี้สนใจโดยตรง โดยการสํารวจให้ตรงตามความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายวา่ตอ้งการอะไร 
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คุณค่าตราสินค้าทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์“ฮอนด้า” 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

BRAND EQUITY INFLUENCING PURCHASE DECISION TOWARD 

HONDA’S CAR OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLIS 

ปัทมพร จิระบุญมา1   ดร.สิริภกัตร์ ศิริโท2    

…………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนดา้” 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค1์) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ รถยนต์

“ฮอนด้า”  2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผูบ้ริโภคต่อท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนดา้”   3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้

และการตดัสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนด้า”  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปี ข้ึนไป ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ใช้รถยนต์ฮอนด้า จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยทาํการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกซ่ึงใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างและการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ Test t-Test  F-test 

(One-Way ANOVA) และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (MRA) 

 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 228 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 อายมุากกวา่ 25 - 30 ปี จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00  

__________________________ 
1นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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สถานภาพโสด จาํนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 256คน คิดเป็นร้อยละ 64 และ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระดับ 

10,000 – 20,000 บาทจาํนวน166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพจะมีแตกต่าง จะมีการ

ตดัสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนดา้” แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.50ส่วน

ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอ่ืนๆไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์“ฮอนด้า” ปัจจยั

คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้” ระดบัปานกลาง

ในทิศทางเดียวกนั ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ:คุณค่าตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ,ผูบ้ริโภค 

 

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 

ในปัจจุบนัแต่ละธุรกิจมีการแข่งขนัมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากการนาํเทคโนโลยี

ใหม่ๆเข้ามาพฒันาการผลิตสินคา้ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถผลิตสินคา้ได้

ปริมาณมากและสะดวกสบายมากข้ึน ทาํให้มีผูส้นใจทาํธุรกิจต่างๆเป็นจาํนวนมาก 

ดงันั้นแต่ละบริษทัจะตอ้งหาวิธีสร้างคุณสมบติัทางกายภาพท่ีต่างกนัแต่มีคุณภาพ

ทดัเทียมกันกับบริษทัคู่แข่งเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ในระยะแรก

สามารถสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้ไดแ้ต่ก็จะถูกลอกเลียนแบบไดง่้ายในเวลา

ต่อมา จึงทาํให้การสร้างความแตกต่างของสินคา้มีความยากมากข้ึน (Schultz,1998) 

กลยุทธ์การสร้างตราสินคา้(Brand )จึงมีบทบาทสําคญัในการสร้างความสําเร็จทาง

การตลาดให้กับหลายสินค้า(Aaker,1991) เน่ืองจากกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า

สามารถสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้กับสินค้าหรือ

บริการ โดยเป็นตวักลางเช่ือมโยงคุณค่า(Value)และเอกลกัษณ์(Uniqueness)เพิ่มเติม

เขา้กบัประโยชน์ใช้สอยทัว่ไปของสินคา้หรือบริการในการรับรู้ของผูบ้ริโภคซ่ึงจะ

ช่วยทาํให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างระหว่างตัวสินค้าได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะความแตกต่างในคุณสมบติัท่ีจบัตอ้งไม่ได(้Intangible attributes)ท่ีมีคุณค่า

ในดา้นความรู้สึกและอารมณ์ของผูบ้ริโภค(Murphy,1990) 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าวนักการตลาดมีความเช่ือว่า การใช้กลยุทธ์การสร้างตรา

สินคา้นัน่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มข้ึนให้กบัสินคา้ได ้(Added Value) (Aaker,1996) 

ดงันั้นความสาํคญัของการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัตวัสินคา้ผา่นทางการสร้างตราสินคา้
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จึงได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงท่ีการสร้างตราสินคา้ให้แข็งแกร่งนั่น ตอ้ง

อาศยัการลงทุนและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าตรา

สินคา้  (Brand Equity)  คุณค่าตราสินคา้มีความสําคญัต่อแบรนด์สินคา้อย่างมาก

เพราะคุณค่าตราสินคา้ทาํใหสิ้นคา้มีคุณค่าในสายตาผูบ้ริโภคและเป็นส่วนหน่ึงในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้   

ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าอิทธิพลและความสัมพนัธ์ ของคุณค่าตรา

สินค้า กับ การตัดสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนด้า” ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ําตลาดถยนต์ใน

ประเทศไทย โดยผู ้วิจ ัยหวงัว่ากรณีศึกษาน้ีจะสามารถนําไปใช้ เป็นข้อมูลซ่ึง

ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสร้างคุณค่าตราสินค้า 

และบริหารคุณค่าตราสินคา้ ท่ีส่งผลดีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทั้งในอุตสาหกรรม

รถยนตแ์ละอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ รถยนต“์ฮอนดา้”  

(2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่อท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ รถยนต“์ฮอนดา้”    

(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้และการตดัสินใจซ้ือ 

รถยนต“์ฮอนดา้”ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

      1. เพศ                     2. อาย ุ

      3. การศึกษา            4. สถานภาพ 

      5. รายได ้                6. อาชีพ 

                                         

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

(1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ

การศึกษา สถานภาพ รายได ้ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ รถยนต์

“ฮอนดา้” แตกต่างกนั 

(2) ปัจจัยคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์

“ฮอนดา้”  

ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ทาํการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมการและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพิ่มและวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการวิจยัแบบสํารวจ 

(survey research) ในการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) 

 ขอบเขตด้านตัวแปร ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 1)ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2) คุณ

ค่ตราสินคา้ในดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ฮอนดา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ฮอนดา้ 

คุณค่าตราสินค้าของฮอนด้า 

1. การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ฮอนดา้ 

2. ความภกัดีต่อตราสินคา้ฮอนดา้ 

3. การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ฮอนดา้ 

4. การเช่ือมโยงองคป์ระกอบของตรา

สินคา้ฮอนดา้ 

 

การตดัสินใจ

ซ้ือ รถยนต์

“ฮอนดา้” 
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การรับรู้คุณภาพตราสินค้าฮอนด้า และการเช่ือมโยงองค์ประกอบของตราสินค้า

ฮอนดา้   โดยท่ีตวัแปรตามไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้” 

 ข อ บ เ ข ต ด้ า น ป ร ะ ช า ก ร  คื อ  ผู ้บ ริ โ ภ ค ช า ว ไ ท ย  ท่ี อ า ศัย อ ยู่ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการใชร้ถยนต“์ฮอนดา้” อาย ุ18 ปี ข้ึนไป 

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาศึกษาระหวา่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง

พฤษภาคม  พ.ศ. 2556        

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) ผลการศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีส่งเสริมทฤษฎีการสร้างตรา

สินคา้และคุณค่าตราสินคา้ได ้และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) ผลการวิจยัสามารถนาํไปใชป้ระกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภค ดว้ยการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของรถยนต ์“ฮอนดา้”ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

(3) ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและการ

สร้างตราสินคา้ ในอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีความสนใจการสร้างตราสินคา้ให้เขา้ถึง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณค่าตราสินค้า 

 Aaker (1996) กล่าววา่คุณค่าตราสินคา้ เป็นกลุ่มของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกับตราหรือสัญลักษณ์ของสินค้า ซ่ึงสามารถเพิ่มคุณค่าให้สินค้าได้

นอกเหนือจากคุณค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้นั้น คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การรับรู้ของผูบ้ริโภค และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค โดยแนวคิดท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุม มุมมองของผูบ้ริโภคทั้งดา้นการรับรู้

ของผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ิอ นั้นคือแนวคิดของ Aaker ซ่ึงจาํแนกคุณค่าตรา

สินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคออกได้เป็น 5 องค์ประกอบ คือ1)การรู้จกัตราสินค้า 

(Brand Awareness) 2) การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceive Quality) 3) ความ
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เช่ือมโยงของตราสินคา้ (Brand Associations) 4)ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Image) 

 แนวคิดเ ก่ียวกับคุณค่าตราสินค้าข้างต้นได้สะท้อนถึงรูปแบบในการ

ตรวจสอบคุณค่าของตราสินคา้ ซ่ึงหากตราสินคา้ใดมีคุณค่าตราสินคา้ในทศันคติของ

ผูบ้ริโภคสูง ย่อมมีโอกาสได้รับการยอมรับจากผูบ้ริโภคสูงและสามารถครอง

ตาํแหน่งทางจิตใจของผูบ้ริโภคได ้ ในงานวิจยัน้ีจึงไดน้าํแนวคิดดา้นคุณค่าตราสินคา้

มาเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้” 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดก้ล่าวแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของ

ผูซ้ื้อนั้นประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ อนัจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือดงัภาพ  

 

 

 

 

 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่ากระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อมีองค์ประกอบหลกัคือ

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase 

Behavior) ซ่ึงตวัแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากอิทธิพลจากภายนอก เช่น 

ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมและอิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 

ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Schiffman & Kanuk, 1994) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

หรรษา เมฆกุลวิโรจน์ (2552) ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ “คริสตลั” ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียเดือน 10,001-20,000 บาท โดย

ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก รับรู้คุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัตรา
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สินคา้โดยรวม และภกัดีต่อตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือนํ้าด่ืมตราสิงห์ โดยซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 แฟมิล่ีมาร์ท มาก

ท่ีสุด มีความถ่ีในการซ้ือเดือนละคร้ังมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ซ้ือจาํนวน 1-2 ขวด/คร้ัง โดย

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ดา้นขนาดของนํ้ าด่ืมท่ีซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัอาชีพ และ

คุณภาพท่ีรับรู้ 

สุมศัทนา อุตะมะ ศึกษาเร่ือง การวดัคุณค่าตราสินคา้อีซูซุในจงัหวดัเชียงราย

ผลการวิจย ัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-30 ปีระดบั

การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่

ในสถานภาพสมรสแลว้มีบุตร 1-2 คน ในดา้นอาชีพกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพรับจา้ง/พนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั

10,000 บาท โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรถยนต์ใช้อยู่แล้วจาํนวน 1 คนั โดยส่วน

ใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเคยเห็นโลโกข้องตราอีซุซุ ในดา้นความรู้จกัอีซูซุกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่รู้จกัอีซูซุจากครอบครัวหรือคนรู้จกัโดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างยงัไม่เคยไดร่้วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของอีซูซุ และส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเคยนัง่รถอีซูซุและทดลองขบัรถ

อีซูซุผูบ้ริโภคมีความเห็นด้วยต่อระดับคุณค่าตราสินค้าอีซูซุด้านการตระหนักรู้

เก่ียวกบัตราสินคา้(Brand name Awareness) โดยเห็นดว้ยวา่เมือพูดถึงรถกระบะแลว้

นึกถึง “อีซูซุ”ก่อนยีห่อ้อ่ืนอนัดบัแรกและรองลงมาคือเห็นดว้ยรู้จกัและคุน้เคยกบัยี่ห้อ 

“อีซูซุ” มากกว่ายี่ห้ออ่ืน ส่วนด้านความเขา้ใจถึงคุณภาพของตราสินคา้(Perceived 

Quality) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยต่อ ระดบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นน้ีโดยเห็น

ด้วยอย่างยิ่งว่า อีซูซุเป็นรถกระบะท่ีประหยดันํ้ ามันกว่ายี่ห้ออ่ืนเป็นอันดับแรก

รองลงมาคือ อีซูซุเป็นรถของญ่ีปุ่นท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่วนผลของการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัเร่ืองของเพศและช่วงอายุท่ีแตกต่างกันของกลุ่ม

ตวัอย่างให้ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าอีซูซุโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัเร่ืองอาชีพของกลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นต่อคุณค่า

ตราสินคา้อีซูซุโดยรวมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sampling Procedures) 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรชาวไทย ท่ีอาศยัอยู่ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการใช้รถยนต์“ฮอนดา้” อายุ 18 ปี ข้ึนไป 

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 

1.  ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดว้ย 

1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

1.2 ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ได้แก่ การตระหนักรู้ในตราสินคา้ฮอนด้า, 

ความภกัดีต่อตราสินค้าฮอนด้า, การรับรู้คุณภาพตราสินค้าฮอนด้า, การเช่ือมโยง

องคป์ระกอบของตราสินคา้ฮอนดา้ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นคาํถาม

ชนิดเลือกตอบ ซ่ึงผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนเองจากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากทฤษฎี และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมาทาํการประยุกต์เป็นคาํถามในแบบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล มีการจดัขอ้มูลแบบนาม

บญัญติั (Check List) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ, สถานภาพ และ อาชีพ โดยท่ีมีการจดั

ขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ระดบัอาย,ุ ระดบัการศึกษา, 

ระดบัเงินเดือน ของผูต้อบ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

ฮอนดา้” จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่  1. การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness )2. 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 3. การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceived 
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Quality) 4. การเช่ือมโยงองคป์ระกอบของตราสินคา้ (Brand Associations) โดยเป็น

คาํถามแบบปลายปิดโดยเป็นลกัษณะแสดงความคิดเห็น 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์ “ฮอนดา้” โดย

เป็นคาํถามแบบปลายปิดโดยเป็นลกัษณะแสดงความคิดเห็น 

 โดยมาตราวดัระดับคาํถามแบบปลายปิด ใช้รูปแบบค่าคะแนนน (Likert 

Scale) มีระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ตามหลกัเกณฑ์การ

ใหค้ะแนน 7 ระดบั ดงัน้ี 

1          หมายถึง  เห็นดว้ย อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

2 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบันอ้ย 

3 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

4 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง 

5 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

6 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมาก 

7 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 

46.00)อายุมากกวา่ 25 - 30 ปี (ร้อยละ 46.00) สถานภาพโสด (ร้อยละ 64.50)  สําเร็จ

การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ62.80) มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน(ร้อยละ 64)  และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบั 10,000 – 20,000 บาท 

(ร้อยละ 41.50) 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่า

ตราสินคา้ของรถยนต ์“ฮอนดา้” โดยรวม อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.14 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีดงัน้ี 1. การตระหนกัรู้ในช่ือเสียงของ

ฮอนดา้ อยู่ในระดบัดี  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.93  2. ความภกัดีต่อแบรนด์ฮอนดา้ อยู่ใน
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ระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.10 3. การรับรู้คุณภาพแบรนดฮ์อนดา้ อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 1.06 

4.การเช่ือมโยงองคป์ระกอบของแบรนดฮ์อนดา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.01 

 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือรถยนต์“ฮอนด้า” 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้”โดยรวม อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.04 พิจารณา

เป็นรายดา้นการตดัสินใจเลือกใชร้ถยนตฮ์อนดา้มีดงัน้ี 1. เม่ือท่านตอ้งการซ้ือรถยนต์

ท่านจะเลือกรถยนต์ฮอนดา้เป็นอนัดบัแรกอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.32 2. ท่าน

เลือกซ้ือรถยนต์ฮอนด้าเสมอถึงแมจ้ะมีรถยนต์ยี่ห้อหรือรุ่นอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.28   3.ท่านจะแนะนาํให้ผูอ่ื้นเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้อยูใ่น

ระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.33   4.ท่านมีความยนิดีท่ีจะใชร้ถยนตฮ์อนดา้ต่อไปในอนาคต

อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.31 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการทดสอบปัจจัยทางประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพ

แตกต่าง 

กนัมีการตดัสินใจซ้ือ รถยนต“์ฮอนดา้” แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.50 ส่วน

ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอ่ืนๆไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์“ฮอนด้า” 

นอกจากน้ีพบวา่ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

“ฮอนดา้” ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัปานกลาง โดยท่ี การตระหนกัรู้ในช่ือเสียงของ

ฮอนด้า มีระดับความสัมพนัธ์ 0.001 ความภักดีต่อแบรนด์ฮอนด้า มีระดับ

ความสัมพนัธ์ 0.000   การรับรู้คุณภาพแบรนด์ฮอนดา้ มีระดบัความสัมพนัธ์ 0.000 

และการเช่ือมโยงองคป์ระกอบของแบรนดฮ์อนดา้ มีระดบัความสัมพนัธ์ 0.000   
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ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

รถยนต์“ฮอนด้า” แตกต่างกนั 

เพศ T-test 0.455 ปฎิเสธ 

อาย ุ F-test 0.690 ปฎิเสธ 

สถานภาพ F-test 0.290 ปฎิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.480 ปฎิเสธ 

อาชีพ F-test 0.043 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ีย F-test 0.430 ปฎิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซ้ือ รถยนต์ ฮอนด้า 

การตระหนกัรู้ในช่ือเสียงของฮอนดา้ MRA 0.001 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อแบรนด์ฮอนดา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

การรับรู้คุณภาพแบรนดฮ์อนดา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

การเช่ือมโยงองคป์ระกอบของ 

แบรนดฮ์อนดา้ 
MRA 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ของรถยนต์”ฮอนด้า” โดยรวม อยู่ในระดบัดี โดยทางดา้นการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต ์“ฮอนดา้” พบวา่ผูบ้ริโภคมีความยินดีท่ีจะใชร้ถยนตฮ์อนดา้ต่อไปในอนาคตมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 5.18 รองลงมาคือเม่ือมีความตอ้งการรถยนต์ท่านจะเลือกรถยนต์
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ฮอนดา้เป็นอนัดบัแรก เลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้เสมอถึงแมจ้ะมีรถยนตย์ี่ห้อหรือรุ่นอ่ืน

ท่ีคลา้ยคลึงกนั และการแนะนาํใหผู้อ่ื้นเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ 

 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ท่ีแตกต่าง ยกเวน้อาชีพของ

ผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุมศทันา อุตะมะ ท่ีศึกษาเร่ืองการวดั

คุณค่าตราสินคา้อีซูซุในจงัหวดัเชียงราย 

ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์

“ฮอนดา้” ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัปานกลาง โดยท่ี การตระหนกัรู้ในช่ือเสียงของ

ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.001 ความภักดีต่อแบรนด์ฮอนด้า มีระดับ

ความสัมพนัธ์ 0.000  การรับรู้คุณภาพแบรนด์ฮอนดา้ มีระดบัความสัมพนัธ์ 0.000 

และการเช่ือมโยงองคป์ระกอบของแบรนดฮ์อนดา้ มีระดบัความสัมพนัธ์ 0.178 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี ้

 ผลการศึกษาพบว่าความเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าของ “ฮอนด้า” มี

ความสัมพนัธ์กบัในการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ดงันั้นทาง

องค์กรควรมุ่งเน้นในการเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของ “ฮอนดา้”ให้มาก

ยิง่ข้ึน เพื่อตอบสนองต่อการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์การ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ “ฮอนดา้” ได้ ซ่ึงจากสมการความสัมพนัธ์ท่ีไดแ้สดงถึงระดบั

อิทธิพลของตวัแปรตน้แต่ละตวัท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามในระดบัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น

ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดควรมีการพิจารณาความสัมพนัธ์น้ีประกอบดว้ย

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีไม่จาํเป็นได ้

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. สําหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาดาํเนินการศึกษาในเชิงคุณภาพ

ประกอบด้วยเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับรูปแบบการรับรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีความ
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ตอ้งการ ซ่ึงจะทาํให้องค์กรสามารถดาํเนินการสร้างภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีพึง

ประสงคไ์ดร้วดเร็วข้ึน 

 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเพิ่มปัจจยัส่วนผสมการตลาดเขา้มาร่วม

ในการวิเคราะห์ด้วย โดยการเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจดาํเนินกลยธ์ุการตลาดตามลาํดบัความสาํคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ควรศึกษาการรับรู้ตราสินคา้และการตดัสินใจเลือกใชร้ถยนตข์องผูบ้ริโภค

ในลกัษณะการทาํเปรียบเทียบกบัรถยนต์ยี่ห้ออ่ืนท่ีเป็นคู่แข่ง เพื่อนาํผลการศึกษามา

เปรียบเทียบกนั 

 4.ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของ

ลูกคา้เพื่อใหก้ารตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นต่างๆ เพื่อนาไปพฒันาปรับปรุงดา้น

วตัถุดิบและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานยิง่ข้ึน 

 5. ควรศึกษาถึงผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อหาความแตกต่าง ซ่ึงอาจเป็นความ

แตกต่างในดา้นประชากรศาสตร์หรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันา

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกๆพื้นท่ีได้อย่าง
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ความพงึพอใจของประชาชนต่อการยืน่ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง

อนิเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

SATISFACTION OF PEOPLE WHO USE INCOME TAX FILLING THOUGH 

THE INTERNET IN BANGKOK AREA. 

ณฐัวทิย ์เช้ือพรหม 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาและพฒันาพร้อมทั้งเสนอแนะ

แนวทางในการจดัเก็บภาษีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

ยื่นแบบชาํระภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม -31 

มีนาคม 2556 จาํนวน 400 คน โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 

และระดบัความพึงพอใจในการบริการดา้นต่างๆ ของการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปสาํหรับการวจิยัทางสัมคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชน ท่ียื่นแบบชาํระภาษีเงินได ้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม -31 มีนาคม 2556  จากการ

                                                        
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สํารวจ กลุ่มตวัอยา่งและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 57.3 เป็นผูห้ญิง อายุส่วน

ใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 36-45 ปี ร้อยละ 35.5 วุฒิการศึกษา

ส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ64.5 รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูง

กวา่ ร้อยละ 24.00 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่วนใหญ่คือ 

พนกังานเอกชน ร้อยละ 49.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท 

ร้อยละ 31.8 ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงสุดคือ ทุกวนั ร้อยละ 48.00 มีความเขา้ใจ

ในการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตในระดบัเขา้ใจปานกลางสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 45.0 

ผลการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานะ อาชีพ รายได ้

ระดบัความถ่ีการใช้อินเตอร์เน็ต และระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบภาษี

ทางอินเตอร์เน็ต 

- ผลการศึกษาพบวา่ เพศ อาย ุสถานะ อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการไม่แตกต่างกนั 

- และพบว่า ระดบัการศึกษา ระดับความถ่ีการใช้อินเตอร์เน็ต และ

ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการท่ีแตกต่างกนั 

2. ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งในการบริการดา้นต่างๆ ผลการศึกษาพบวา่ 

- ความพึงพอใจดา้นความสะดวกรวดเร็วอยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจดา้นระบบงานอยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจดา้นการบริการอยูใ่นระดบัมาก 

- ความพึงพอใจดา้นความประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาอยูใ่นระดบัมาก 

- ความพึงพอใจดา้นการประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจในการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การรับบริการ, การยืน่ชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น

ทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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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 e-

service 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. 



300 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

- 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 

ในการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย  รัฐบาลมีความ

จาํเป็นต้องอาศัยเงินงบประมาณจํานวนมาก  เพื่อนํามาพฒันาประเทศ และ

สาธารณูปโภคต่างๆ ซ่ึงงบประมาณของรัฐทุกปีมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน 

เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากรและคุณภาพมาตรฐานความเป็นอยูข่องประชากรท่ี

มีวิวฒันาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ในการจดัทาํงบประมาณเพื่อพฒันา

ประเทศในแต่ละปี รัฐบาลจดัสรรเงินค่าใชจ่้าย โดยคาํนึงถึงการจดัหารายไดจ้ากภาษี

อากรท่ีจดัเก็บจากประชาชน เป็นสําคญั เน่ืองจากเป็นการเฉล่ียรายจ่ายทางสังคมของ

ประชาชนร่วมกนั ไม่มีพนัธะในการชดใชคื้นดงัเช่นเงินกูย้ืม ภาษีอากรจึงเป็นรายได้

สาํคญั ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ความสามารถจดัเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงมี

ความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการผลกัดนัแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล ในทางกลบักนัหากผล
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การจดัเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะเกิดผลกระทบต่อแผนงานท่ีวางไวแ้ละอาจ

จาํเป็นต้องมีการกู้ยืมเพื่อนํามาชดเชยงบประมาณในส่วนท่ีจัดเก็บภาษีทาํให้หน้ี

สาธารณะของประเทศเพิ่มข้ึน 

จากการท่ีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจดัเก็บรายรับของประเทศสูงสุดเป็น

อนัดบัหน่ึงของประเทศ ซ่ึงผลการจดัเก็บรายรับของประเทศท่ีสูงข้ึน มาจากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบัการ

บริหารและการชาํระภาษีในโลกแห่งเทคโนโลยีและสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตหรือ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่ายและแหล่งรวบรวมขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จึง

ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็ว กรมสรรพากรจึงได้เพิ่มช่องทางการ

ใหบ้ริการรูปแบบใหม่ให้มีความสะดวกต่อผูเ้สียภาษีมากข้ึน ผา่นทางเวบ็ไซด์ซ่ึงการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ผูเ้สียภาษีสามารถสมคัรขอใช้

บริการและทราบข้อมูลต่างๆรวมทั้งข้อกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับประมวล

รัษฎากรโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน จะเห็นไดว้า่การยื่นภาษีผา่นทางอินเทอร์เน็ต

อาํนวยประโยชน์อยา่งมากมายในการท่ีผูเ้สียภาษีสามารถเลือกขอใชบ้ริการไดต้ามท่ี

ตอ้งการ โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสํานกังานสรรพากรพื้นท่ีดว้ยตนเอง ซ่ึงจะสร้าง

ความสะดวกสบายและก่อให้เกิดประโยชน์กบัสังคมมากข้ึนในภาพรวมของการ

ประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ 

จากการท่ีกรมสรรพากรได้พัฒนาระบบงานให้บริการผู ้เสียภาษีทาง

อินเทอร์เน็ตโดยผา่นเวบ็ไซด ์ www.rd.go.th เป็นการเพิ่มช่องทางการชาํระภาษีผา่น

ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 

เป็นตน้มา ในขณะท่ีการยื่นแบบฯ และชาํระภาษีท่ีสํานกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขา

ต่างๆ ยงัใหบ้ริการตามปกติ จึงเป็นท่ีมาของความสนใจวา่การให้บริการการชาํระภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นประเภทแบบแสดงรายการภาษีท่ีมี

ประชาชนเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกนั้น ผูเ้สียภาษีมีความพึงพอใจมาก

นอ้ยเพียงใดต่อรูปแบบการให้บริการ เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนได้
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อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้สียภาษีมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความพึง

พอใจในภาพรวมของการจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากรต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชาํระภาษีเงินได้

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

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาและพฒันาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจดัเก็บภาษีให้มี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงระบบการ

ให้บริการ การยื่นแบบชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ

กรมสรรพากร ใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้สียภาษีในการรับบริการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีทางอินเตอร์เน็ต และไดรั้บการคืนเงินภาษีตามกาํหนดเวลา 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ต และความเขา้ใจในการยื่น

แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต มีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

    สมมติฐานที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัมากมีความสัมพนัธ์ต่อ

การยืน่ชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศกึษา 

• สถานภาพ 

• อาชีพ 

• รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

• ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ต 

• ความเข้าใจในการยื่นแบบภาษี
ออนไลน์ 

  

ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการยืน่แบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 

91) ผา่นทางอินเตอร์เนต 

ของผูเ้สียภาษีท่ียืน่แบบ

แสดงรายการตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม -31 มีนาคม 

2556 ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 

• ด้านความสะดวกรวดเร็ว 

• ด้านระบบงาน 

• ด้านการบริการ 

• ด้านความประหยดัคา่ใช้จา่ยและ

เวลา 

• ด้านประชาสมัพนัธ์ 
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดบักรม 

สังกดั1กระทรวงการคลงั1 ท่ีเร่ิมก่อตั้งในสมยั1รัชกาลท่ี 51 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433 

กรมสรรพากร มีหน้าท่ีในการจัดเก็บ 1 ภาษี 1 จากฐานรายได้และฐานการบริโภค

ภายในประเทศ ตาม1ประมวลรัษฎากร1 และ1กฎหมาย1อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นรายไดใ้ห้1

รัฐบาล1 เพื่อนาํมาใช้พฒันาประเทศได้แก่ 1ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา1 1ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล1 1ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม1 1ภาษีมูลค่าเพิ่ม1 1อากรแสตมป์1 และ1อากรรังนกนางแอ่น1 

นอกจากนั้นยงัพิจารณาปรับปรุงตวับทกฎหมาย และระบบการบริหารจดัเก็บ

ภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขนัในการผลิตและการส่งออกกบั

นานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้และเสริมสร้าง

ความสมคัรใจในการเสียภาษี และยงัทาํความตกลงระหวา่งประเทศเพื่อขจดัการเก็บ

ภาษีซํ้ าซอ้นระหวา่งกนั เพื่อสนบัสนุนการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ 

(จากวกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีท่ีเรียกเก็บจากผูมี้เงินไดพ้ึงประเมิน

ตามประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ สาํหรับผูมี้เงินไดจ้ากการจา้งแรงงาน และ สําหรับผูมี้เงิน

ไดก้รณีทัว่ไป ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

สาํหรับปีภาษีนั้น 

ภ.ง.ด. 90 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสําหรับผูมี้

เงินไดห้ลายประเภท 

ประเภทท่ี 1 เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 

ประเภทท่ี 2 เงินไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํหรือจากการรับทาํงานให ้

ประเภทท่ี 3 การหกัค่าใชจ่้าย 

ประเภทท่ี 4 ดอกเบ้ีย เงินปันผล 

ประเภทท่ี 5 ค่าเช่าทรัพยสิ์น 

ประเภทท่ี 6 วชิาชีพอิสระ 

ประเภทท่ี 7 การรับเหมา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ประเภทท่ี 8 การธุรกิจ การพณิชย ์

ภ.ง.ด.91 หมายถึง แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสําหรับผูมี้เงิน

ไดป้ระเภทเงินเดือนอยา่งเดียว 

ปีภาษ ีหมายถึง ปีประดิทิน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ท่ีมีความแตกต่างกนัทางด้านอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ โดยใชเ้กณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งขอ้มูลแบบทีซีพี/ ไอพี 

(TCP/IP) ในการถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนัในอินเทอร์เน็ต 

โครงการรัฐบาลอิเลคทรอนิคส์ (e - government) คือ วิธีการบริหารจดัการ

ภาครัฐสมัยใหม่โดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานของภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน 

ให้บริการดา้นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และ

ใหป้ระชาชนใกลชิ้ดภาครัฐมากข้ึน 

เว็บไซด์ (web site) หมายถึง ท่ีอยู่ของบริษทัหรือหน่วยงานต่าง ๆ บน

อินเทอร์เน็ตท่ีอา้งอิงสําหรับการคน้หาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีช่ือเป็น

เอกลกัษณ์ จะซํ้ ากนัไม่ได ้เช่น www.rd.go.th, www.google.com, www.sanook.com , 

www.yahoo.com เป็นตน้ 

การยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต หมายถึง การยื่น

แบบแสดงรายการชาํระภาษีเงินไดข้องบุคคลธรรมดาท่ีมีเงินไดต้ั้งแต่ 30,000 บาท

และยืน่ชาํระภาษีผา่นทางอินเทอร์เน็ตต่อกรมสรรพากร 

ความพงึพอใจ หมายถึง การท่ีนิยมชมชอบหรือความพึงพอใจในส่ิงท่ีไดรั้บรู้

และรับบริการทําให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการการชําระภาษีผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต 

ระบบการให้บริการ หมายถึง ลกัษณะของการบริการท่ีเกิดจากวิธีการท่ี

กรมสรรพากรใชบ้ริการลูกคา้ทั้งก่อนท่ีลูกคา้จะใชบ้ริการ ขณะใชบ้ริการ และหลงัจบ

ส้ินการใชบ้ริการ 

http://www.rd.go.th/
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อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ รวมถึงระบบการส่ือสารข้อมูลระหว่างผู ้เสียภาษีกับ

กรมสรรพากร 

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วรรณกรรมเกีย่วกบัภาษีอากร 

เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม (2543 : 145-148) กล่าววา่ในปี ค.ศ. 1776 

อดมัสมิท (Adam Smith) ไดว้างหลกัเกณฑ์ท่ีดีในการจดัเก็บภาษีอากร ไว ้4 ประการ 

คือ 

1. ประชาชนทุกคนในแต่ละประเทศควรจะต้องเสียสละรายได้หรือ

ผลประโยชน์ตามฐานทางเศรษฐกิจของตนเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของรัฐ ทั้งน้ี

เพราะวา่แต่ละคนต่างก็ไดรั้บประโยชน์และการคุม้ครองจากรัฐ 

2. ภาษีท่ีประชาชนแต่ละคนจะตอ้งเสียนั้น จะตอ้งมีความแน่นอนไม่มี

ลกัษณะกาํกวม ลกัษณะและรูปแบบของภาษีตลอดจนจาํนวนท่ีจะตอ้งเสียภาษีจะตอ้ง

เป็นท่ีชดัเจนแก่ผูเ้สียภาษีทุกคน 

3. การเก็บภาษีทุกชนิดควรจะตอ้งจดัเก็บตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีผูเ้สียภาษี

สะดวก และจะตอ้งอาํนวยความสะดวกในการเสียภาษีแก่ผูเ้สียภาษีดว้ย 

4. ภาษีทุกชนิดท่ีจดัเก็บนั้นควรจะตอ้งเป็นภาระแก่ผูเ้สียภาษีนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี

จะนอ้ยได ้แต่ทาํใหรั้ฐบาลไดรั้บรายไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

วรรณกรรมเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

ความหมายของสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความหมาย

ของสารสนเทศ ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายของสารสนเทศไวด้งัน้ี 

สุชาดา กีระนนัทน์ (2542: 2) สรุปความหมายไวว้า่สารสนเทศ คือขอ้ความรู้

ท่ีประมวลได้จากขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีจนได้ขอ้สรุปเป็นขอ้ความรู้ท่ี

สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได ้ โดยเนน้ท่ีการเกิดประโยชน์ คือ ความรู้ท่ีเกิดเพิ่ม

ข้ึนกบัผูใ้ชช้าตพล 
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ชาตพล นภาวารี (2544) กล่าวว่า ขอ้มูล คือ ข่าวสาร เหตุการณ์หรือ

ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนั ซ่ึงอาจนาํมาใชป้ระโยชน์ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง 

ส่วนความหมายของสารสนเทศจะคลา้ยคลึงกบัขอ้มูล แต่มีความแตกต่างกนัตรงท่ี

สารสนเทศจะถูกกลัน่กรองเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะให้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และ

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานในหน่วยนั้นๆ ไดเ้ลยทนัที 

สารสนเทศ มีความหมายเป็น 3 แบบ ดังน้ี (Oxford English 

Dictionary,1989:944 – 946) 

สารสนเทศ เป็นกระบวนการ (information-as-process) คือ การแจง้ข่าวสาร 

การส่ือสาร หรือข่าวสารขอ้เท็จจริง หรือส่ิงบางประการท่ีเกิดข้ึน การดาํเนินการใน

การบอกกล่าวหรือขอ้เทจ็จริงบางส่ิงท่ีไดรั้บการบอกกล่าว 

สารสนเทศเป็นความรู้ (information-as-knowledge) การส่ือสารขอ้เท็จจริงทั้ง

ในดา้นเน้ือหาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ไดรั้บการแจง้หรือบอกกล่าวถึงความคิด

หรือข่าวสารท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะมีความแน่นอนหรือไม่ก็ตาม นัน่คือความรู้ 

สารสนเทศเป็นวตัถุ (information-as-thing) สารสนเทศใชแ้สดงถึงคุณสมบติั

วา่เป็นวตัถุต่างๆ เช่น ขอ้มูล เพราะถือวา่ ขอ้มูลมีคูณสมบติัท่ีให้ความรู้หรือสามารถ

ส่ือสารได ้

สรุป สารสนเทศ คือ ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีไดผ้า่นการกลัน่กรอง ประมวลผล

หรือจดัระบบแลว้เพื่อใหมี้ความหมายและคุณค่าสาํหรับผูใ้ช ้

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุพา อนนัตกูล (2549) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ยื่นชาํระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ปี 2549 ในเขตอาํเภอเมือง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชาํระ

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ตในเขตอาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

ไม่แตกต่างกนั ในดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั อนัประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ลกัษณะการทาํงาน และช่วงเวลาเขา้

เยี่ยมชมหรือใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นผลมาจากในการยื่นแบบชาํระภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ต นั้น ผูใ้ชบ้ริการสามารถยืน่แบบไดด้ว้ยตนเองโดย

ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถออนไลน์ เขา้สู่ระบบโปรแกรมการชาํระภาษีเงินได้

ผา่นทางอินเทอร์เน็ตได ้โดยไม่จาํกดั วนั เวลา สถานท่ี และไม่ตอ้งอาศยัเจา้หนา้ท่ีใน

การใหบ้ริการ ทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายและไดรั้บมาตรฐานในการให้บริการท่ีเท่า

เทียมกนั 

ธินีนุช ศรีจนัทร์ ประภสัสร อยูดี่ และวิไล ดาํรงอนนัต์กุล (2543) ได้

ทาํการศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต และทศันคติต่อการพาณิชยอิ์เลคทรอนิคส์

ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในเขต กทม. ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชายมากกวา่หญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 21 - 30 ปีมากท่ีสุด มีสถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รองลงมา เป็นระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่ยงัเป็น

นกัเรียน/นักศึกษา รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัรายไดน้้อยกว่า 

10,000 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็นช่วง 10,000 - 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบา้น รองลงมาคือสถานศึกษา สถานท่ีทาํงานและร้าน

ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามลาํดบั สําหรับทศันคติของผูใ้ชใ้นเขต กทม. พบวา่ในดา้น

ทศันคติ ดา้นความรู้ ความเช่ือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการใชน้อ้ยกวา่ 1 ปี มีทศันคติ 

ดา้นความรู้ ความเช่ือ แตกต่างจากกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการใชม้ากกวา่ 3 ปี ใน

ดา้นทศันคติ ดา้นความรู้สึก กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกนัมี

ทศันคติดา้นความรู้สึก ไม่แตกต่างกนั และพบว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือ

สินค้าฯและกลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ฯ แต่มีความตอ้งการทดลอง มีทศันคติด้าน

ความรู้สึกแตกต่างกบักลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ฯ และไม่มีความตอ้งการซ้ือสินคา้ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งประเด็นท่ีจะทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
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แหล่งข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามโดยผูว้ิจยัจะ

แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายคือประชาชนท่ียื่นแบบชาํระภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาผา่นอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการศึกษาดว้ยวิธีคน้ควา้จากงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเอกสารแผ่นพบั วารสาร บทความทางอินเตอร์เน็ตและขอ้มูลท่ีไดจ้าก

หน่วยงานกรมสรรพากร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ียื่นแบบชาํระ

ภาษเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ผ่านอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 -31 มีนาคม 2556 

2.  กลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ จาํนวนประชาชนท่ียื่นแบบ

ชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 

คน จากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ียืน่แบบภาษีทางอิเล็คโทรนิค  

3. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง: ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยทาํการเก็บขอ้มูล จากประชาชนท่ียื่นแบบชําระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผา่นอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 

2556 ถึง 1 มิถุนายน 2556 รวมเป็นระยะเวลา 1 เดือน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

    การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จึงไดแ้บ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
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 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 8 ตวัแปร ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามแบบปิด (closed ended question) แบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานะ อาชีพ รายได ้ความถ่ีการใชอิ้นเตอร์เน็ต และ

ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต 

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชาํระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผา่นทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 

5 หวัขอ้ เป็นคาํถามเชิงบวก ซ่ึงแต่ละหวัขอ้มีหวัขอ้ยอ่ยตั้งแต่จาํนวน 3 ขอ้ไปจนถึง 7 

ขอ้  

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10  

โดยกาํหนดให ้ 0-3 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า  

4-6 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  

7-10  หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชาํระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ผา่นทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 

6 หวัขอ้ เป็นคาํถามเชิงบวก โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10  

โดยกาํหนดให ้ 0-3 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า  

4-6 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  

7-10 หมายถึงมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

บริการยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตของการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กบัประชาชนท่ีใชก้รมสรรพากร โดย

ไปยงับริษทั และหน่วยงานราชกาอ่ืนๆ รวมถึงบุคคลท่ีมาใช้บริการผ่านสํานกังาน

สรรพากรพื้นท่ีสาขา และรอรับแบบสอบถามกลบัคืน 

หลงัจากท่ีไดมี้การเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว้ จะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล (Editing) เพื่อต้องการทราบว่ามี

แบบสอบถามชุดใด มีขอ้มูลไม่ครบหรือมีขอ้มูลผดิพลาดหรือไม่ 
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2. นาํแบบสอบถามมาลงรหสั โดยลงรหสัเป็นหมวดหมู่ของคาํถามแต่ละตวั

แปร จากนั้นจะนํารหัสต่าง ๆ ของแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

3. ประมวลผลขอ้มูลเพื่อนาํไปพิสูจน์วา่จริงหรือเทจ็ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(ค่าคงท่ี) .830 .215  3.863 .000 

ดา้นความสะดวก

รวดเร็ว 
.201 .045 .222 4.518 .000 

ดา้นระบบงาน .107 .044 .117 2.446 .015 

ดา้นการบริการ .178 .035 .214 5.021 .000 

ดา้นความประหยดั

ค่าใชจ่้ายและเวลา 
.249 .043 .240 5.746 .000 

ดา้นประชาสัมพนัธ์ .239 .032 .260 7.425 .000 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

1. เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับความถ่ีการใช้

อินเตอร์เน็ต และระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต 

พบวา่ 

- ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีศึกษา พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการรับบริการไม่แตกต่างกนั 
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- ระดบัการศึกษา ระดบัความถ่ีการใช้อินเตอร์เน็ต และระดบัความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการรับบริการท่ีแตกต่างกนั 

2. ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างในการบริการดา้นต่างๆ ผลการศึกษา

พบวา่ 

- ความพึงพอใจดา้นความสะดวกรวดเร็วอยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจดา้นระบบงานอยูใ่นระดบักลาง 

- ความพึงพอใจดา้นการบริการอยูใ่นระดบัมาก 

- ความพึงพอใจดา้นความประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาอยูใ่นระดบัมาก 

- ความพึงพอใจดา้นการประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบักลาง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชน ท่ียื่นแบบชาํระภาษีเงินได ้

บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม -31 มีนาคม 2556  จากการ

สํารวจ กลุ่มตวัอยา่งและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่า ร้อยละ 57.3 เป็นผูห้ญิง อายุส่วน

ใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 36-45 ปี ร้อยละ 35.5 วุฒิการศึกษา

ส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ64.5 รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูง

กวา่ ร้อยละ 24.00 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือโสด ร้อยละ 52.3 อาชีพส่วนใหญ่คือ 

พนกังานเอกชน ร้อยละ 49.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท 

ร้อยละ 31.8 ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงสุดคือ ทุกวนั ร้อยละ 48.00 มีความเขา้ใจ

ในการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตในระดบัเขา้ใจปานกลางสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 45.0 

ปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับบริการ (400 คน) คือ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคล 

เพศ t-Test 0.135 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.623 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานะภาพ F-Test 0.267 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.146 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.396 ปฏิเสธ 

ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ต F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต F-Test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 ความพงึพอใจในการให้บริการ 

ดา้นความรวดเร็ว MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นระบบงาน MRA 0.015 ยอมรับ 

ดา้นการบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นความประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นประชาสมัพนัธ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ อายุ สถานะ อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการยื่นชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 

91) ผา่นทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน ระดบัการศึกษา ระดบัความถ่ี

การใช้อินเตอร์เน็ต และระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการยื่นชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น

ทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  ปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็ว, ดา้นระบบงาน, ดา้นการบริการ, ดา้นการ

ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา และดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง

พอใจในการยื่นชําระภาษี เ งินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร คือเม่ือปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็ว, ดา้นระบบงาน, ดา้นการ

บริการ, ดา้นการประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา และดา้นการประชาสัมพนัธ์ เปล่ียนแปลง

ไปจะส่งให้ความพึงพอใจในการยื่นชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000, 0.015, 0.000, 

0.000, 0.000 ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการยื่นแบบชําระภาษีผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัท่ีดี แต่ยงัมี

ขอ้เสนอแนะบางประการท่ีตอ้งเพิ่มเติมในการบริการ คือ ควรมีขอ้กาํหนดมาตรฐาน

การทาํงานของหน่วยงานและนโยบายท่ีชดัเจนในการยกระดบัคุณภาพในการบริการ 

ใหมี้ระดบัท่ีดีมากข้ึน และเพื่อพฒันาระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน 

และเก็บภาษีทัว่ถึง และเป็นธรรม 

การสร้างแรงจูงใจในการยืน่แบบชาํระภาษีเงินไดผ้า่นทางอินเทอร์เน็ต ควรมี

การรณรงคส์ร้างความเขา้ใจ สิทธิประโยชน์อนัพึงไดรั้บจากการยื่นแบบชาํระภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ต เช่น สิทธิในการรับคืนเงินภาษีในระยะเวลาท่ี

รวดเร็วกวา่การยื่นแบบชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางช่องทางอ่ืน สิทธิใน

การไม่ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ หรือมีเจา้หนา้ท่ีตอบปัญหาออนไลน์ผา่นทาง

เวบ็ไซด์ของกรมสรรพากร สําหรับประชาชนท่ีมีขอ้สงสัย หรือตอ้งการความรู้เพิ่ม

เตมเก่ียวกบัการยืน่แบบชาํระภาษีทางอินเตอร์เน็ต 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน กรมสรรพากรควรจดัใหมี้การฝึกอบรม 

ความรู้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีแก่ผูรั้บผิดชอบในหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอและ

ต่อเน่ือง ใหส้ามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองความพึงพอใจในการใช้

บริการการยืน่แบบชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ตในเขตพื้นท่ีอ่ืน 

ๆ และภาษีเงินไดป้ระเภทอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาในระบบ

การจดัเก็บภาษี 

ควรมีการศึกษาถึงทศันคติ ความคาดหวงั การยอมรับของประชาชนผูเ้สีย

ภาษีต่อการยื่นแบบชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทาํการ

วจิยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง และนาํ

ผลการศึกษาไปปรับใชใ้นอนาคต 

 ควรมีการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคของประชาชนผูย้ื่นแบบชาํระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผา่นทางอินเทอร์เน็ต เพื่อนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขและให้การ

บริการเสียภาษีไดรั้บความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 
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การตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ( THE DECISION SELECTION RESTAURANT SERVICES  

OF CONSUMERS IN BANGKOK ) 

รัชนีวรรณ วฒันปริญญา 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษา  ดา้นประชากร และดา้น

พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู ้บ ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร โดย ใช้

แบบสอบถาม เป็น เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และ

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน มีการใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวน ANOVA, T-TEST, F-TEST โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05  

  ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุเฉล่ียอยู่

ในช่วง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายได้ 15,001 –20,000 บาท และเลือกรูปแบบการใช้บริการ

รับประทานท่ีร้านและซ้ือไปรับประทานท่ีบา้น ผูร่้วมใชบ้ริการร้านอาหาร คือ 2-3 คน

โดยวนัท่ีชอบมาใชบ้ริการคือวนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์ เวลา ท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 

ช่วงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถ่ีในการใชบ้ริการ คือ จาํนวน 1 -2 คร้ัง โดยมีจาํนวน

เงินต่อคร้ังท่ีรับประทานอาหาร น้อยกว่า 500 บาท /คร้ัง และส่ือท่ีทาํให้ท่านทราบ

ข้อมูลข่าวสารของร้านอาหารคือป้ายหน้าร้านโดยมีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ

ร้านอาหาร คือ เดินทางสะดวกสบาย 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และ พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในด้าน ลักษณะบริการ  จาํนวนผูร่้วมใช้

บริการ วนั เวลา  ความถ่ี จาํนวนเงิน ข่าวสารขอ้มูล  เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร  
 

คําสําคัญ: ร้านอาหาร, การบริการ   
 

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 

 ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย มีอยู ่61,760 ราย สร้างรายไดใ้ห้กบั

ประเทศกวา่ 200,000 ลา้นบาทต่อปี และมีแนวโนม้การเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่

เน่ืองจาก ธุรกิจร้านอาหารของคนไทยส่วนใหญ่  ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีขนาดกลางและขนาด

เล็ก ท่ียงัมีข้อจาํกัดในการเพิ่มศกัยภาพด้านการแข่งขันยงัขาดกระบวนการบริหาร

จดัการท่ีมีคุณภาพ ทาํให้ไม่สามารถพฒันาคุณภาพของธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง กรม

พฒันาธุรกิจการคา้จึงไดต้ั้งเป้าผลกัดนัธุรกิจร้านอาหารเขา้ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  

เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ   

จากการเติบโตดงักล่าว  ผูป้ระกอบการร้านอาหารต่างๆตอ้งเร่งปรับตวัใน การพฒันา 

ร้านอาหาร ให้ดีในการบริการลูกค้า และรสชาดอาหาร ความสะอาด ความสดของ

อาหาร มีเมนูอาหารท่ีหลากหลาย  และ น่าสนใจโดยนาํการบริหารร้านอาหารโดยใช้

หลกัการตลาดมาช่วยพฒันาร้านใหดี้ยิง่ข้ึน 

ลกัษณะร้านอาหาร 

  กระทรวงพาณิชย ์แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็น  4  แบบ  โดยจาํแนกตาม 

การออกแบบตกแต่งเป็นหลกั ไดแ้ก่  

 1.ร้านอาหารระดบัหรู   ( fine  dining ) เป็นร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งอยา่ง

ประณีต สวยงาม ใช้วสัดุและอุปกรณ์ราคาแพง จดัอาหารอย่างหรู มีการบริการ

ระดบั 5 ดาว  

 2.ร้านอาหารระดบักลาง ( casual  dining ) เป็นร้านท่ีมี การออกแบบตกแต่ง

แบบพอสมควรเนน้บรรยากาศแบบสบายๆ  เป็นกนัเอง  ราคาอาหาร ระดบัปานกลาง

พนกังานบริการแบบเป็นกนัเอง ไม่มีพิธีรีตอง 

 3.ร้านอาหารทัว่ไป ( fast dining ) เป็นร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งแบบเรียบ

ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทนัสมยั เนน้บริการอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจาํกดั

และสามารถหมุนเวยีนลูกคา้ไดใ้นปริมาณมาก 
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 4.ร้านริมบาทวิถี  ( kiosk ) เป็น ร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งแบบง่าย ๆ เนน้

อาหาร จานเดียว สามารถปรุง ไดง่้ายและรวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีเจา้ของ

ร้านเป็นพอ่ครัวเอง    

ปัญหาธุรกจิร้านอาหาร 

 ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารของไทยยงัไม่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโต เขม้แข็ง

และไปสู่สากลได ้เน่ืองจากมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไดแ้ก่ 

 ดา้นบุคลากร ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

จดัการ และส่ือสารดา้นภาษาต่างประเทศ 

 ดา้นเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถหาแหล่งเงินกูใ้หม่ ๆ ไดเ้น่ืองจาก

ขาดขอ้มูลข่าวสาร และวธีิการเขียนแผนธุรกิจ 

 ดา้นการตลาด ขาดการประชาสัมพนัธ์ใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายทั้งในและ 

                           ต่างประเทศ และความมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของร้าน 

 ด้านการบริหารจัดการ ไม่มีความพร้อมในการจัดหาและพฒันา

ระบบวิธีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และ

การฝึกอบรมยกระดบัมาตรฐานของสินคา้และบริการ 

 จากปัญหาดงักล่าวผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารจึงตอ้งมีการพฒันาและ

เพิ่มศกัยภาพของธุรกิจ  ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดผลประกอบการท่ีดีเลิศ และ ย ัง่ยืนโดยให้

ความสาํคญักบัการสรรหาและ ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการ

บริหารหรือเสนอความคิดเห็น เพื่อสร้างความรัก และ ภกัดีต่อองคก์รมีบริการท่ีดีและ

เป็นกนัเองกบัผูม้าใชบ้ริการ  สร้างช่ือร้าน หรือเอกลกัษณ์ของร้านเพื่อให้ลูกคา้ระลึก

และจดจาํได้ง่าย  เสนอบริการรูปแบบอาหารใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ข้ึน    

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

  1. เพื่อศีกษาข้อมูลประชากร ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ , การศึกษา , อาชีพ ,รายได ้ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกร้านอาหาร 
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2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย  

บริการท่ีเลือกใช้ ,จาํนวนผูร่้วมใช้บริการต่อคร้ัง,วนัท่ีใช้บริการ, เวลาท่ีใช้บริการ, 

ความถ่ีในการใช้บริการ, จาํนวนเงินท่ีใช้บริการต่อคร้ัง,ส่ือท่ีทาํให้ทราบข้อมูล

ข่าวสาร และเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกร้านอาหาร 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรมีความแตกต่างกบัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมีความแตกต่างกบัส่วน

ประสมการตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 

                  ตวัแปรอิสระ                                                            ตวัแปรตาม   

    (Independent Variable)                                            (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากร 

1. เพศ   2. อาย ุ  

3.สถานภาพสมรส  

4. ระดบัการศึกษา 5. อาชีพ  

6. รายได ้

 

 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ

ร้านอาหาร 

1. บริการท่ีเลือกใช ้

2. จาํนวนผูร่้วมใช ้

บริการต่อคร้ัง 

3. วนัท่ีใชบ้ริการ  

4.  เวลาท่ีใชบ้ริการ 

5.  ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

6. จาํนวนเงินท่ีใช ้

บริการต่อคร้ัง 

7. ส่ือท่ีทาํใหท้ราบขอ้มูล

ข่าวสาร 

8. เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 

การตดัสินใจเลือกใช้

บริการ 

ร้านอาหาร 

 

                                                                                       

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2.ดา้นราคา   

     3.ดา้นช่องทางการ 

        จดัจาํหน่าย  

4.ดา้นการส่งเสริม 

  ทางการตลาด  

5.ดา้นกระบวนการ  

6.ดา้นบุคคล  

7.ดา้นลกัษณะทาง  

   กายภาพ               

 

 



323 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชท้าํการตลาด

ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภค 

 2. พื่อนาํผลขอ้มูลดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ี

ได้จากการศึกษาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบทางการตลาด และ    

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

 3. เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีได ้จากการศึกษา 

ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อ

ลดความเส่ียง ในการทาํธุรกิจ และจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวดัคร้ัง

เดียวซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยทาํการแจกแบบสอบถาม

ทั้งหมด 400 ชุด โดยการใชสู้ตรของ Taro Yamane  คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งและการ 

วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 1.สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชคื้อการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของสองกลุ่ม

ประชากรการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test, (T-test) เพื่อทาํการทดสอบ

สมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง โดย สเกลของขอ้มูลแบ่งออกเป็น 6 ระดบั ( RATING 

SCALE ) 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 20-29 ปี 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได ้

15,001 –20,000 บาท  



324 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริกรร้านอาหารของผู้ตอบ

แบบสอบถาม   

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกรูปแบบการใชบ้ริการ

แบบใชบ้ริการทั้งสองอยา่ง ผูร่้วมใชบ้ริการร้านอาหาร คือ 2-3 คนโดยวนัท่ีชอบมาใช้

บริการ คือวนัหยุดเสาร์ – อาทิตย ์เวลา ท่ีเลือกใช้บริการร้านอาหาร คือระหว่างเวลา 

19.01 -22.00 น.ความถ่ีในการใชบ้ริการ คือ จาํนวน 1 -2 คร้ัง โดยมีจาํนวนเงินต่อคร้ัง

ท่ีรับประทานอาหาร นอ้ยกวา่ 500 บาท /คร้ัง และส่ือท่ีทาํให้ท่านทราบขอ้มูลข่าวสาร

ของร้านอาหารคือ ป้ายหนา้ร้านโดยมีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร คือ เดินทาง

สะดวกสบาย   

 3. สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหาร 

 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยั 

ด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติท่ีถูกปากของอาหาร ด้านราคา ราคาอาหารเหมาะสมกับ

คุณภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านอาหาร ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย บรรยากาศการ

ตกแต่งร้านดูดีสวยงามมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านอาหาร ดา้นการส่งเสริมการขายมี

การทาํบตัรสมาชิกเพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร ด้านกระบวนการ ความสะดวก

รวดเร็วในการให้บริการและลูกคา้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว การบริการพนักงาน

ภายในร้านพนักงานมีความกระตือรือล้นในการให้บริการและมารยาท และมนุษย์

สัมพันธ์ของพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพโดยมีพื้นท่ีให้บริการสะอาด

กวา้งขวางไม่แออดั 
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ตารางแสดงผลสรุป การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

การตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหาร 

ปัจจยัดา้นประชากร 

เพศ อาย ุ สถาน 

ภาพ 

การศึก 

ษา 

อาชีพ รายได ้

1.ผลิตภณัฑ์ √   √   

2.ราคา √   √   

3.สถานท่ีจดัจาํหน่าย   √ √  √ 

4.การส่งเสริม

การตลาด 

   

√ 

 

√ 

 

√ 

 

5.ดา้นกระบวนการ  √     

6.ดา้นการบริการ

พนกังานภายในร้าน 

      

7.ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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สมมุติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารมีความ

แตก ต่า ง กับ ก า รตัด สิ นใ จ เ ลื อก ใ ช้บ ริก า ร ร้า นอา หา รข อง ผู ้บ ริ โภค ใ นเข ต

กรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหาร 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 

บริการ

ท่ี

เลือกใช ้

จาํนวน

ผูร่้วม

ใช้

บริการ 

วนัท่ีใช้

บริการ 

เวลาท่ีใช้

บริการ 

ความถ่ี

ในการ

ใช้

บริการ 

จาํนวน

เงินต่อ

คร้ัง 

ส่ือท่ี

ขอ้มูล

ข่าวสาร 

เหตุ 

ผลท่ี

ใช้

บริการ 

1.ผลิตภณัฑ ์ √       √ 

2.ราคา    √  √ √  

3.สถานท่ีจดั

จาํหน่าย 

 

√ 

  

√ 

   

√ 

 

√ 

 

√ 

4.การส่งเสริม

การตลาด 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

    

√ 

5.ดา้นกระบวน 

การ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

  

6.ดา้นการ

บริการ

พนกังาน

ภายในร้าน 

√ √  √     

7.ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ 

 

√ 

 

√ 

    

√ 

  

√ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมุติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.262 ปฏิเสธ 

อาย ุ

สถานภาพสมรส 

F-Test 

F-Test 

0.335 

0.357 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

F-Test 

F-Test 

0.062 

0.267 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.228 ปฏิเสธ 

    
สมมุติฐานท่ี2 

บริการท่ีเลือกใช ้

 

F-Test 

 

0.027 

 

 ปฏิเสธ 

จาํนวนผูร่้วมใชบ้ริการต่อคร้ัง 

วนัท่ีใชบ้ริการ 

F-Test 

F-Test 

0.192 

0.118 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

เวลาท่ีใชบ้ริการ 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

จาํนวนเงินท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง 

ส่ือท่ีทาํใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร 

เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.114 

0.343 

0.124 

0.245 

0.196 

ปฏิเสธ

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

     

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าเพศ, อายุ, สถานภาพ ,อาชีพ, รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน สรุปไม่มีความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร  

และพฤติกรรมการใชบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

จากผลการวิจยัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีผูร่้วมรับประทานอาหาร

ในแต่ละคร้ัง 2-3  ท่าน และ เวลาท่ีชอบไปทานอาหารคือวนัหยุด เสาร์ –อาทิตย ์โดย

จะ ใชบ้ริการ 1-2 คร้ัง /สัปดาห์ทาํใหเ้ห็นวา่ ควรเตรียมพร้อมในการให้บริการโดย จดั

สินคา้และ บริการใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะการบริการภายใน

ร้านอาหาร  และกระบวนการใหบ้ริการ ตอ้งรวดเร็ว และครบถว้น 

ผลการวิจยัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ การประชาสัมพนัธ์ 

ส่งเสริมการขายในช่วงเวลาวนัหยุด  ซ่ึงจะตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น 

หากร้านคา้ ตอ้งการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้โดยผา่น

ช่องทาง จึงควรเลือกทาํป้ายโฆษณาท่ีหนา้ร้านดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ไดต้รงจุดมากท่ีสุดและควรทาํWEB SIDE ร้านอาหาร เป็นอีกช่องทางท่ีทาํให้ร้าน

เป็นท่ีรู้จกัและรับทราบข่าวสารขอ้มูลจากทางร้าน ผลิตภณัฑ์ เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีทาํให้

ลูกคา้ประทบัใจคืออาหารจะตอ้งมีความสดใหม่ และรสชาติท่ีถูกปากและราคาอาหาร

ตอ้งเหมาะสมไม่แพงจนเกินไปและ รวมทั้งการบริการของพนกังานในร้านท่ีสําคญั

ตอ้งบริการท่ีดี เป็นการสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้และทาํให้ลูกคา้กลบัมาทาน

อาหารท่ีร้านอีก  

5.4 ข้อเสนอแนะการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ดา้นการบริการพนกังานภายในร้านจากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความสําคัญในด้านพนักงานให้บริการท่านได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ดังนั้ น

ร้านอาหารเป็นธุรกิจให้บริการ ซ่ึงบุคคลากรมีความสําคญัมากในการสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ และสามารถสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจได ้ ดงันั้นทางร้านจึง

ตอ้งทาํการคดัเลือกบุคคลากรท่ีมีรักในงานบริการ และทาํการจดัฝึกอบรมทั้งในเร่ือง

หนา้ท่ีการทาํงาน รายละเอียดของสินคา้ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ รวมถึงการ

ใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว เพื่อให้ลูกคา้เกิดความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ

ในการมาใชบ้ริการ ทาํใหอ้ยากกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อไป 
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ดา้นราคา จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัดา้นราคา

การ กาํหนดเมนูอาหารควรมีการวางแผนดา้นรายการอาหารท่ีหลากหลาย รวมถึงเมนู

ท่ีมีความชาํนาญเป็นพิเศษของทางร้าน  ควรทาํการศึกษาประเภทอาหารท่ีลูกคา้ชอบ

และ หาราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมของร้านอาหารให้ตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา้และ

ร้านอาหารมีกาํไรจากการขาย ควรทาํการศึกษาหาวิธีการจะสร้างความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ เพื่อรักษาลูกคา้เก่าใหเ้ป็นลูกคา้ประจาํ และเป็นผูโ้ฆษณาสินคา้ใหอี้กดว้ย 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคัญด้านลักษณะทางกายภาพ หรือส่ิงมีตัวตนท่ีมองเห็นได้ ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสําคญัใน ป้ายหน้าร้าน ดา้นความสะอาด ภายในร้านอาหาร 

ดงันั้นร้านอาหารควรจดัให้มีพนักงานประจาํคอยดูแลความสะอาดทั้งภายในและ

บริเวณรอบๆร้านอยา่งสมํ่าเสมอ  เพราะเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากสําหรับธุรกิจร้านอาหาร   

และควรให้ความสําคญักบัการดูแลในเร่ืองความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และ

เคร่ืองใช้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นควรจดับรรยากาศภายในร้านให้มีความรู้สึกเป็น

กนัเอง อบอุ่น โล่งกวา้งขวาง นัง่สบาย ไม่อึดอดั และมีท่ีนัง่รองรับลูกคา้ไดเ้พียงพอ 

รวมทั้งการจดัจุดใหบ้ริการสาํหรับนัง่รอคิว 

เอกสารอ้างองิ 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะห์ขอ้มูล. พิมพค์ร้ังท่ี 6. 

 2546.กรุงเทพฯ : คณะพานิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, เอกชยั อภิศกัด์ิกุล, และจตุพร เลิศลํ้า.  การวจิยัธุรกิจ.  

 พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร:วรัิตน์ เอด็ดูชัน่,2553. 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, ไกรชิต สุตะเมือง, เฉลิมพร เยน็เยือกและเรวดี อนันนันบั. 

ระเบียบวธีิวจิยัพิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร:วรัิตน์ เอด็ดูชัน่,2554. 

จนัทิมา ไชยศกัด์ินเรศ. “พฤติกรรมการใช้บริการสถานจาํหน่ายอาหารของผูบ้ริโภค

ในเขตบางแค”รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548. 
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จิราวรรณ ทองบุญเรือง. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน

การเลือกใช้บริการภัตตาคารและผับบริเวณถนนศรีนครินทร์ จังหวัด

สมุทรปราการ ” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต ,สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั , 2554  

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. หลักการจดัการ:องค์การ และ การจดัการแนวคิดการ

บริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2547. 

ชนิดา เสถียรธนากร. “คุณค่าตราสินคา้และทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภตัตาคารอาหารฟูจิ” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ ,กรุงเทพมหานคร,2551. 

ฐิตาภทัร์ รัตน์นิธิพงศ.์   “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากร้านอาหาร

หาบเร่แผงลอยบนถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงาน” รายงานการศึกษา
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณชิย์ 

กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสํานักงานปลดักระทรวงพาณชิย์ 

Factors affecting Motivation for job performance of centralized personnel Office of 

the Permanent Secretary Ministry of Commerce 

ธนาวฒิุ นาคสังข์1  ดร.พีรพงษ ์ฟูศิริ2 

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

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

กระทรวงพาณิชย ์กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสํานักงานปลดักระทรวง

พาณิชย์ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ(1)ศึกษาปัจจยัด้านส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์จ ําแนกตามเพศ อาย ุ

สถานภาพระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง อายุราชการ(2)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะ

งานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยจ์าํแนก

ตาม ดา้นความสําเร็จของการปฏิบติังาน ความมัน่คงในงานโอกาสความกา้วหน้าใน

การทาํงานการยอมรับนบัถือ ความทา้ทายของงานอิสระในการทาํงานสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน ทาํการศึกษาจากลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน195คนในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็น

การวิจยัเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3

ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และ

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test (One-way ANOVA) และ Multiple 

Regression Analysis (MRA)  

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร CEO MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 35 – 46ปี 

สถานภาพสมรสจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีตาํแหน่งระดบัประเภทวิชาการมีอายุ

ราชการมากกว่า  5  ปี  ข้ึนไปโดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นแบ่งเป็น 8ด้าน คือ

ความสาํเร็จของการปฏิบติังาน ความมัน่คงในงานโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน

การยอมรับนับถือ ความทา้ทายของงานอิสระในการทาํงานสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และดา้นค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน พบวา่ปัจจยั

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์

กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชยโ์ดยภาพรวมให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเรียงคะแนนเฉล่ียตามลาํดบัในแต่ละด้าน

พบว่าปัจจยัในดา้นลกัษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น

ความมัน่คงในงาน ดา้นความสําเร็จของการปฏิบติังาน ด้านการยอมรับนบัถือ ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความทา้ทายของงานและอิสระในการทาํงาน ดา้น

โอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน และแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และด้านค่าตอบแทนท่ีไม่

เป็นตวัเงิน ตามลาํดบั 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในงานแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทาํงาน 

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 

ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์รหรือหน่วยงาน เป็นอีกหน่ึง

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อประเทศเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากระบบราชการเป็นฟันเฟืองท่ี

สําคัญต่อการขับเคล่ือนประเทศ ขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นําพา

ประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญ ความสงบสุข สามารถแข่งขนัในเวทีโลกได้เพื่อการ

เสริมสร้างขีดความสามารถให้ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจ บนฐานขององค์ความรู้
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ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม และวฒันธรรมโดยคาํนึงถึงมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ด้านสังคมสร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคม

อาเซียนและเป็นฐานไปสู่เวทีโลกการยกระดับประเทศเขา้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

มูลค่า โดยการใช้นวตักรรมความคิดสร้างสรรค์ การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม สร้าง

คุณค่าร่วมกบัสังคมการสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศท่ีเอ้ือต่อการประกอบ

ธุรกิจไดอ้ย่างเป็นธรรมการส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางการคา้ให้เป็น

ปัจจัย เ ก้ือหนุนใ นก า รล ดต้นทุน เพื่ อ เพิ่ม คุ ณภา พ สร้า งส รรค์มู ลค่ า ให้กับ

ผูป้ระกอบการและประชาชนไดผ้ลประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

กระทรวงพาณิชย ์มีทั้งหมด 7 หน่วยงาน  ไดแ้ก่  สํานักงานปลดักระทรวง

พาณิชย ์ กรมการคา้ต่างประเทศ กรมการคา้ภายใน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ  

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ   

และองค์กรมหาชน 4 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การคลงัสินคา้ ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้-ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีประมาณ 7,000 คน ประจาํอยู่ใน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ต่างประเทศ สายงานของขา้ราชการกระทรวงพาณิชย ์  

สายงานหลกัๆ ไดแ้ก่ นกัวชิาการพาณิชย ์นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ นกัทรัพยากรบุคคล   

นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีธุรการ และ

ตาํแหน่งทางดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ ปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง ผูต้รวจราชการ   

ท่ีปรึกษาฝ่ายการพาณิชย ์ อธิบดี  รองอธิบดี และผูอ้าํนวยการซ่ึงกระทรวงพาณิชย์

เป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคา้ธุรกิจบริการ ทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของกระทรวงพาณิชยห์รือ

ส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งมีบทบาทหน้าท่ีทั้งภารกิจในประเทศ ใน

เร่ือง การดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ดูแลผูบ้ริโภคภายใต้กรอบ

กฎหมายของกระทรวงพาณิชย ์ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจการคา้ทั้งการคา้สินคา้และ

ธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกนัภยั คุม้ครองด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาและภารกิจ

ด้านต่างประเทศในเร่ือง เจรจาการค้าระหว่างประเทศซ่ึงประกอบด้วยการเจรจา
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ภายใตก้รอบ WTO FTA อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ จดัระเบียบและบริหารการนาํเขา้

ส่งออกรวมทั้งการขายขา้วรัฐต่อรัฐ การคา้มนัสําปะหลงั สินคา้ขอ้ตกลงต่างๆแกไ้ข

ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ทางการคา้ เช่น การดูแลเร่ือง GSP การเก็บภาษีตอบโต้

การทุ่มตลาดส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออกของประเทศ 

ดงันั้น องค์กรหรือหน่วยงานจาํเป็นตอ้งอาศยัการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากร

ในองค์กรและผูบ้ริหารนั้นจะตอ้งให้ความสําคญักบับุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับ

ความมัน่คงในงานโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงานการยอมรับนบัถือ ความทา้ทาย

ของงานและอิสระในการทาํงานสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดีค่าตอบแทนและ

สวสัดิการท่ีบุคลากรจะต้องได้รับเพื่อให้เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กระทรวงพาณิชย์ นั้ น เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับผู ้บริหาร สามารถนําผลการ

ศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรไปเป็นแนวทางใน

การสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคลากรไดมี้แรงจูงใจในการปฏิบติังานต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรกระทรวงพาณิชยจ์าํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดบัการศึกษา ระดบั

ตาํแหน่ง อายรุาชการ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรกระทรวงพาณิชยจ์าํแนกตาม ดา้นความสําเร็จของการปฏิบติังาน ความ

มัน่คงในงานโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงานการยอมรับนบัถือ ความทา้ทายของ

งานอิสระในการทาํงานสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 

 

 

 



339 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระดบัตาํแหน่ง 

6. อายรุาชการ 

ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 

1. ความสาํเร็จของการ

ปฏิบติังาน 

2. ความมัน่คงในงาน 

3. โอกาสความกา้วหนา้ 

ในการทาํงาน 

4. การยอมรับนบัถือ 

5. ความทา้ทายของงาน 

อิสระในการทาํงาน 

6. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร

กระทรวงพาณิชย ์
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สมมติฐานในการศึกษา 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

5. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

6. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุราชการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

7. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกระทรวงพาณิชย ์

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับ

การศึกษา ระดบัตาํแหน่ง อายรุาชการ 

2. ทาํให้ทราบถึงปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์จ ําแนกตาม ด้านความสําเร็จของการ

ปฏิบติังาน ความมัน่คงในงานโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงานการยอมรับนบัถือ 

ความทา้ทายของงานอิสระในการทาํงานสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

3. ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านลกัษณะงานกบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์
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4. สามารถนาํผลในการศึกษาไปใชใ้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเพื่อ

การปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถนาํผลการศึกษาค้นควา้ไปใช้เป็นแนวทางให้แก่ผูส้นใจศึกษา

เก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด, ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ของการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยั

ท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยก์รณีศึกษา 

บุคลากรในส่วนกลางของสํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบั

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวคิดในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

เฮลล ์ไรเกล และคณะ (Hellriegel .et al., 2001) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง

แรงผลกัดนัต่อบุคคลหรือแรงผลกัดนัภายในตวับุคคล ท่ีส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม

เฉพาะท่ีมีทิศทางไปสู่เป้าประสงค ์

วสิาขาเทียมลม (2551: 8 - 9) กล่าววา่กระบวนการจูงใจซ่ึงเป็นภาวะท่ีอินทรีย์

ไดรั้บการกระตุน้ชกันาํให้แสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใดๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

นั้นประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

เฮอร์ซเบอร์ก(Frederick Herzberg, 1959) เป็นนกัจิตวิทยาอีกผูห้น่ึงท่ีมุ่งมัน่

ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานผลงานของเขาในเร่ืองน้ีมีปรากฏแพร่หลายมาตั้งแต่

ปีค.ศ. 1966 และค.ศ. 1968 ปัญหาท่ีเขาเฝ้าถามตนเองอยูเ่สมอคือทาํอยา่งไรจะจูงใจ

คนในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดีเขาเห็นวา่การใหค้่าแรงตํ่าทาํใหค้นงานไม่พอใจแต่การ

ให้ค่าแรงสูงก็มิไดท้าํให้คนงานอยากทาํงานหนกัข้ึนเงินมิใช่ส่ิงจูงใจสูงสุดจะทาํให้

คนงานทาํงานไดม้ากกว่าเดิมแมเ้งินจะมีความสําคญัก็ตามขณะเดียวกนัความมัน่คง

และบรรยากาศท่ีดีในองค์การก็มิใช่ส่ิงจูงใจสูงสุดอีกเช่นเดียวกนัทฤษฎีของเฮอร์ซ

เบอร์กเน้นอธิบายและให้ความสําคญักบัปัจจยั 2 ประการได้แก่ “ตวักระตุน้” 

(Motivators) และ “การบาํรุงรักษา” (Hygiene) สองปัจจยัดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จของงานเป็นอย่างยิ่งซ่ึงผูบ้ริหารองค์การควรพิจารณาเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารคนและบริหารงาน 
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วธีิการดําเนินการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือบุคลากรท่ีปฏิบติังานในส่วนกลางของ

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยการ

ใชสู้ตรของ Taro Yamane (1967: 727) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัสําคญั 

.05จากสูตรดงักล่าวทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 192 คนจากประชากรทั้งหมด 336 

คนดงันั้นในการศึกษาวิจยัผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามจาํนวน 195 ชุด โดยใช้วิธีการ

แบบสุ่มอยา่งง่าย 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       

T – Test F – Test และ MRA 

สรุปผลการวจัิย  

ส่วนที ่1ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม ของบุคลากรในส่วนกลางของ

สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบั  เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระดบัตาํแหน่ง  และอายุราชการ  ผลการสํารวจกลุ่มตวัอย่างของบุคลากร  จาํนวน  

195  คน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 130 คน คิดเป็น

ร้อยละ  66.7 มีอายุระหว่าง 35 - 46 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 เป็น

สถานภาพสมรส จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4  ระดบัตาํแหน่ง ประเภทวิชาการ จาํนวน 125 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.1  และมีอายุราชการมากกวา่  5  ปี  ข้ึนไป จาํนวน 127 คน คิดเป็น

ร้อยละ  65.1  

ส่วนที่  2  วิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคญัเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของบุคลากรในส่วนกลาง สํานกัปลดักระทรวง

พาณิชยใ์หค้วามสาํคญัในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี   

1. ปัจจัยด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงาน โดยผูต้อบแบบสอบถาม

ใหร้ะดบัความคิดเห็นในดา้นความสาํเร็จของการปฏิบติังาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 และเม่ือพิจารณา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความ
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คิดเห็นในดา้นผลการปฏิบติังานของท่านช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด

ไว ้มีค่าเฉล่ียประมาณ  4.22อยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 51.3จาํนวน100 คนดา้นผล

การปฏิบติังานของท่านเป็นประโยชน์ต่อองค์  มีค่าเฉล่ียประมาณ 4.25 อยู่ในระดบั

มาก  คิดเป็นร้อยละ  51.3 จาํนวน  100 คนดา้นผลงานของท่านมีประสิทธิภาพเป็นท่ี

น่าภาคภูมิใจมีค่าเฉล่ียประมาณ  4.14อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ  51.8จาํนวน  101 คน 

2. ด้านความมั่นคงในงาน โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความ

คิดเห็นในดา้นความมัน่คงในงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.423 และ

เม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นดา้นหน่วยงานของ

ท่านเป็นองคก์รท่ีมีความมัง่คงในการทาํงานมีค่าเฉล่ียประมาณ  4.51  อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  60.0 จาํนวน  117คน ดา้นตาํแหน่งและหน้าท่ีท่ีท่านทาํอยูท่่าน

คิดว่ามีความมัน่คงในอาชีพของท่าน มีค่าเฉล่ียประมาณ  4.33อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ  48.2  จาํนวน94  คน 

3. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานโดยผูต้อบแบบสอบถามให้

ระดบัความคิดเห็นในดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.761 และเม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบั

ความคิดเห็นดา้นท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รให้ไดรั้บการพฒันาความรู้ความ

สารถเช่นการฝึกอบรมสัมมนามีค่าเฉล่ียประมาณ  3.94  อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อย

ละ 43.6  จาํนวน 85 คน ด้านท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าตาม

ความรู้ความสามารถในสายงานมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.83  อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อย

ละ  46.7  จาํนวน  91 คน ดา้นการปฏิบติังานในตาํแหน่งของท่านมีโอกาสกา้วหนา้ไป

ยงัตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.52  อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.4  

จาํนวน  71 คน  

4. ด้านการยอมรับนับถือ โดยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความ

คิดเห็นในดา้นการยอมรับนบัถือ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.986 และ

เม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นดา้นผูบ้งัคบับญัชา

ไวว้างใจในการปฏิบติังานของท่านเสมอมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.90 อยูใ่นระดบัมาก คิด
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เป็นร้อยละ 59.0  จาํนวน 115 คนดา้นงานท่ีท่านทาํอยูเ่ป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและไดก้าร

ยอมรับในสังคม  มีค่าเฉล่ียประมาณ  4.16อยูใ่นระดบั คิดเป็นร้อยละ 49.7จาํนวน 97 

คนด้านเพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉล่ียประมาณ 

3.98อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  59.5  จาํนวน  116 คน 

5. ด้านความท้าทายของงานและอิสระในการทํางาน  โดยผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นในด้านความทา้ทายของงานและอิสระในการ

ทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.80 และเม่ือพิจารณาผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นดา้นท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีตรงกบั

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียประมาณ  3.92  อยูใ่นระดบัมาก คิด

เป็นร้อยละ 57.4 จํานวน 112 คนด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เป็นงานท่ีท้าทาย

ความสามารถและน่าสนใจมีค่าเฉล่ีย 3.85 อยู่ใน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.7  

จาํนวน  93 คน ดา้นงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดใ้ชค้วามคิด ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละความ

สามรถ อย่างเต็มท่ีระดบัมีค่าประมาณ  3.83 อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 47.2 

จาํนวน  92  คนดา้นท่านไดรั้บสิทธิใหมี้อาํนาจในการตดัสินใจในการปฏิบติังานอยา่ง

อิสระมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.60  อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 49.2  จาํนวน  96 คน 

6. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั

ความคิดเห็นในด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.824 และเม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็น

ดา้นห้องทาํงานและโต๊ะทาํงานมีเพียงพอต่อการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.95  

อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ  46.2  จาํนวน  90 คนดา้นเคร่ืองมือ และวสัดุอุปกรณ์

ในการปฏิบติังานมีจาํนวนเพียงพอ และสะดวกท่ีจะนาํมาใช้งานมีค่าเฉล่ียประมาณ 

3.85  อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  47.7  จาํนวน  93 คนดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ี

ทาํงาน เช่นอุณหภูมิ แสงสว่าง มีความเหมาะสมในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียประมาณ  

3.89อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  46.7  จาํนวน  91 คนดา้นหน่วยงานของท่านมี

การจดับริเวณท่ีทาํงานให้เป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียประมาณ  

3.79  อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  45.1 จาํนวน  88 คนดา้นท่านสามารถทาํงาน
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ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งราบร่ืนมีค่าเฉล่ียประมาณ  4.14 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น

ร้อยละ  54.4  จาํนวน  106 คนดา้นท่านกบัเพื่อนร่วมงานมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวัมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.94 อยู่ในระดบัมาก คิด

เป็นร้อยละ  54.9 จาํนวน 107 คน ดา้นมีสถานท่ีและอุปกรณ์ในการออกกาํลงัให้กบั

บุคลากรอยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.19  อยูใ่นระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 

39.5  จาํนวน 77 คน 

7. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ

ความคิดเห็นในดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.369 และเม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็น

ดา้นท่านไดรั้บเงินเดือน ตามความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมมี

ค่าเฉล่ียประมาณ  3.70  อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.6  จาํนวน  85 คนดา้นท่าน

ได้รับเงินเดือนเพียงพอกับค่าครองชีพในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าเฉล่ีย

ประมาณ  3.21 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.6 จาํนน 83 คนดา้นท่านพอใจ

ในเงินค่าล่วงเวลา หรือค่าตอบแทนพิเศษเช่น โบนสั, OT มีค่าเฉล่ียประมาณ 3.19 อยู่

ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.0 จาํนวน78 คน 

8. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินโดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความ

คิดเห็นในด้านค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.46 และเม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็น

ดา้นท่านไดรั้บสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.73  อยู่ใน

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  39.0 จาํนวน  51 คน ด้านท่านได้รับสวสัดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.19 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ30.8 จาํนวน 60 

คน 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 - 6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระดบัตาํแหน่ง และอายรุาชการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

 

ปัจจัย 

ลกัษณะบุคคล 
ค่านัยสําคัญทางสถิติ ผลการทอดสมมติฐาน 

เพศ .132 ไม่แตกต่างกนั 

อาย ุ .146 ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ .684 ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา .436 ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัตาํแหน่ง .025 แตกต่างกนั 

อายรุาชการ .167 ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัด้านลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์

 

ปัจจยัด้านต่างๆ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

-ค่าคงท่ี .345 .442  .781 .436   

-ดา้นความสาํเร็จของ

การปฏิบติังาน 
-.094 .093 -.073 -1.008 .315 .680 1.472 

-ดา้นความมัน่คงใน

งาน 
.047 .095 .037 .493 .623 .626 1.597 

-ดา้นโอกาส

ความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน 

.178 .085 .187 2.092 .038 .444 2.254 

-ดา้นการยอมรับนบั

ถือ 
.083 .132 .064 .631 .529 .349 2.867 

-ดา้นความทา้ทาย

ของงานและอิสระใน

การทาํงาน 

.300 .088 .260 3.402 .001 .609 1.643 

-ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 
.291 .093 .223 3.138 .002 .707 1.415 

 R = .575              R2 = .330           SEE = .656            F = 15.45             Sig = 000 

ผลการทดสอบพบว่า  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์สัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยสําคญัสถิติท่ี

ระดบั 0.05(ค่า F =15.45 ค่า Sig.= .000)  
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อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสํานักงาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์(1)ปัจจยัในดา้นความสําเร็จของการปฏิบติังาน ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติวฒัน์ถมยา(บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายกลยทุธ์และวางแผนสายออกบตัรธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายกล

ยุทธ์และวางแผนสายออกบตัรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยพบวา่มีแรงจูงใจอยู่

ในระดับมาก (2)ปัจจยัในด้านความมัน่คงในงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชัราภรณ์มณีวงศ ์ (2541) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจและ

แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายบริหาร

มหาวิทยาลยับูรพาผลการวิจยัพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสาย

บริหารมหาวิทยาลยับูรพามีแรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง(3)ปัจจยัในด้านโอกาส

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

วาสนาพฒันานันท์ชัย(2552)ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสํานกังานทรัพยสิ์นสวนพระมหากษตัริยพ์นกังานสํานกังาน

ทรัพยสิ์นสวนพระมหากษตัริยมี์แรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมปัจจยัจูงใจ

และปัจจยัคํ้าจุนอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติพงษศิ์ริพร(2552) 

ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ: กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถยนต ์จงัหวดัสมุทรปราการ ผล

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (4)ปัจจยัในดา้นการยอมรับนบัถือภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคชภรณ์แกว้ลายและ ดร.ทิวากรแกว้มณี(บทคดัย่อ)ได้

ศึกษาวิจยัเร่ือง  การศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทาํงานของข้าราชการ

ตาํรวจจราจรสถานีตาํรวจภูธรเมืองพิษณุโลกจากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก (5)ปัจจยัในดา้นความทา้ทายของงานและอิสระในการทาํงาน ภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวสันต์ บุญหล้า และประจกัร บวัผนั 

(2554)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของนัก
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บริหารงานสาธารณสุขในเทศบาล เขตสาธารณสุขท่ี 12 ผลการวิจยัพบวา่แรงกดดนั

ทางสังคมในภาพรวมและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักบริหารงาน

สาธารณสุขในเทศบาลเขตสาธารณสุขท่ี 12 อยู่ในระดับมาก (6)ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของศิวิไลกุลทรัพย์ศุทรา(2552) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิเนียร่ิง (1964) จาํกดัผลวิจยัพบวา่พนกังาน

บริษทัเอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิเนียร่ิง (1964) จาํกดัมีระดบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบั

มากมีจาํนวน 2 ดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือดา้นความสําเร็จของ

งานดา้นลกัษณะของงานอยูใ่นระดบัปานกลางมีจาํนวน 3 ดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อยคือด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลด้านสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานส่วนด้านผลตอบแทนและ

สวสัดิการอยู่ในระดบันอ้ย (7)ปัจจยัในดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลางซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนนัตไ์ชยกุลวฒันาและจุรีรัตน์จนัทะ

มุด(2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลประจา

การแผนกอายรุกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคจ์งัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั

พบวา่ระดบัแรงจูงใจจาํแนกตามปัจจยัจูงใจกบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอกอยู่

ในระดบัสูง ( X  = 3.76) โดยเฉพาะดา้นความรับผิดชอบ (  X = 4.02) ส่วนแรงจูงใจ

ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ของงานจะตํ่ากวา่ดา้นอ่ืน (X = 3.52) อยา่งไรก็ตามแรงจูงใจ

จาํแนกตามปัจจยัอนามยักบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอกอยูใ่นระดบัปานกลาง 

( X  = 3.29) ส่วนแรงจูงใจดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทนตํ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ (  X  = 

2.60)และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะนุชนรินทร์ (2545) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) เขต 17 พบวา่พนกังาน

ส่วนใหญ่มีระดบัแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (8)ปัจจยัค่าตอบแทนท่ีไม่

เป็นตวัเงิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูยศศรีวรขนัธ์

(2553)ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังาน:กรณีศึกษาขององคก์าร
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บริหารส่วนตําบลเขตอํา เภอเมือง  จ.นครราชสีมาผลการวิจัยพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการทางานมีความพึงพอใจในระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.89 

ประสิทธิภาพของการทางานในรอบปีท่ีผา่นมาในระดบัดีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และทา

ใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพการทางานขององคก์รในรอบปีต่อไปจะเพิ่มข้ึนโดยมีค่าเฉล่ีย 

3.58 และมีความพึงพอใจในการไดรั้บเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอยูใ่นระดบั

ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.35 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์กรณีศึกษา 

บุคลากรในส่วนกลางของสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ดงัน้ี 

ด้านความสํา เ ร็จในการปฏิบัติงาน ควรมีการสร้างเว็บบอร์ดในการ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ในองค์กร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในเวบ็บอร์ดเพื่อให้บุคลากรนาํองค์ความรู้ไปใช้ในการทาํงานให้บรรลุตาม

เป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

ดา้นสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ควรปรับปรุงให้อากาศในห้องทาํงานให้

ถ่ายเทไดส้ะดวก เช่น ลา้งแอร์ หรือดูดฝุ่ นในห้องทาํงาน จดัสรรพื้นท่ีให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย เพื่อเป็นบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน และควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกใน

ดา้นการออกกาํลงักายใหเ้พียงพอ 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินควรปรับปรุงดา้นสวสัดิการของขา้ราชการให้

เขา้กบัสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

2. ศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ ท่ีกวา้งข้ึน เพื่อให้ไดค้่า และกลุ่มตวัอยา่งใหม่ ๆ 

เพิ่มเติมและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
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กระบวนการตัดสินใจในการซ้ือรถยนต์จากผู้นําเข้าอสิระของลูกค้า 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(4THE DECISION TO  BUY A CAR FROM GREY MARKET CUSTOMERS IN 

BANGKOK AND SUBURBS) 

อุษณิศา สุขีพจน์ 1 ไกรชิต สุตะเมือง 2   

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

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจในการซ้ือ

รถยนตจ์ากผูน้าํเขา้รถยนตอิ์สระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อศึกษา

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัการตลาด พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั

รถยนต์ และปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืนๆไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ 

ความไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระของกลุ่ม

ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

ผู ้วิจ ัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู ้ซ้ือรถยนต์จากผู ้นําเข้าอิสระในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 120 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม และ เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย T-test   F-test  (One-way ANOVA) และการใชแ้บบวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการหาค่าความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์จากผู ้

นําเข้าอิสระโดยการหาข้อมูลสินค้าจากพนักงานขาย สถานท่ีจาํหน่าย และการ

โฆษณาท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นาํเขา้อิสระ มากท่ีสุด คือ การ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โฆษณาผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ต และส่วนใหญ่ผูซ้ื้อไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนตน์าํเขา้

อิสระมากท่ีสุดจากเคร่ืองมือการส่ือสารผ่านส่ือมวลชน (Above the Line) จาก

ช่องทางส่ือนิตยสาร และผูซ้ื้อจะให้ความสําคญักบัปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ด้านความ

ไวว้างใจในสินคา้ ,บริษทั ,พนกังานขายและบริการหลงัการขาย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

คําสําคัญ: กระบวนการตดัสินใจซ้ือ, ผูน้าํเขา้รถยนตอิ์สระ 
 

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 

รถยนตน์บัเป็นสินคา้หน่ึงท่ีมีภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากรถยนต์

ไดก้ลายมาเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํรงชีวิต ทั้งน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวกสบายใน

การเดินทางและยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงฐานะของผูใ้ช้อีกดว้ย ตลาดรถยนตน์าํเขา้อิสระ

ในประเทศไทยถือเป็นตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีสูง แมว้่าปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจ

ในประเทศจะมีการผนัผวนไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองบา้ง 

แต่มิไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อตลาดรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระมากนกั สังเกตได้

จากการขยายสาขาของบริษทัผูน้าํเขา้รถยนตอิ์สระรายเดิม และการเกิดข้ึนใหม่ของผู ้

นาํเขา้รถยนตอิ์สระอีกหลายราย  

ปัจจุบันระบบการจัดจําหน่ายในประเทศไทยมี 2 แบบ ได้แก่ ตัวแทน

จาํหน่ายรถยนตอ์ยา่งเป็นทางการ (Authorize Dealer) และผูน้าํเขา้รถยนตอิ์สระ (Grey 

market) จากข้อมูลดังกล่าวน้ีจะเห็นได้ว่ารถยนต์นําเข้าซ่ึงมีผู ้บริโภคเป็นลูกค้า

ระดบับนนั้นมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนกว่าเดิม หากเปรียบเทียบจากตวัเลขของการ

ขยายตวัแลว้จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระนั้นมีอตัราท่ีเพิ่มมาก

ข้ึนเช่นกนั 

อย่างไรก็ตามปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตลาดรถยนต์นาํเขา้อิสระยงัมีความ

เส่ียงท่ีตีค่าเป็นตวัเงินไดย้าก เช่น ความเส่ียงในเร่ืองของการไดรั้บประกนัจากเจา้ของ

ตราสินคา้ ในกรณีท่ีมีการเรียกรถคืนเม่ือพบวา่เกิดปัญหา ผูซ้ื้อรถกลุ่มน้ีจะไม่สามารถ

ไดสิ้ทธ์ิเพราะไม่ไดซ้ื้อจากศูนยห์รือตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการ นอกจากน้ี ผู ้

ซ้ือมีโอกาสถูกหลอกจากผูป้ระกอบการท่ีไม่สุจริต ท่ีนาํเขา้รถเก่าแต่สภาพเหมือน

ใหม่และนาํเขา้มาจาํหน่ายในฐานะรถใหม่  

จากการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเพื่อประเมินขนาดตลาดรถยนต์นาํเขา้อิสระของ

ไทยในปี 2554 โดยจาํกดัการพิจารณาเพียง 4 ยี่ห้อคือ Mercedes Benz, BMW, Lexus 
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และ Mini โดยเปรียบเทียบในช่วงปี 2551 จนถึงคร่ึงปีแรกของปี 2554 ซ่ึงขอ้มูลบ่งช้ี

วา่ ตลาดรถยนตน์าํเขา้อิสระมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ในช่วงปี 2551 ถึง 2553 

โดยรถท่ีมีสัดส่วนสูงสุดคือ Mini (27%) และตํ่าสุดคือ BMW (6%) แต่เม่ือเทียบ

สัดส่วนคร่ึงปีแรกของปี 2554 กบัปี 2553 พบวา่ตลาดตลาดรถยนตน์าํเขา้อิสระเติบโต

เพิ่มข้ึนถึง 264% โดยตลาดรถยนต์นําเข้าอิสระของ 4 ยี่ห้อน้ีมีสัดส่วน 30% 

          เม่ือเทียบรายยี่ห้อพบว่า Mini มีสัดส่วนสูงสุดคือ 65% รองลงมาคือ Benz 

(44.5%) Lexus (43.5%) และ BMW (5.1%) โดยสาเหตุหน่ึงท่ีการเติบโตเพิ่มสูงมาก

ในปี 2554 คือค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐและ

ปอนดอ์งักฤษ ทาํใหร้าคารถนาํเขา้ถูกลง (ประชาชาติ,  2555) 

โดยสรุปปัญหาของตลาดรถยนต์นําเข้าอิสระท่ีจะต้องทาํการวิจัย มีดังน้ี  

วเิคราะห์ถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระ ซ่ึงผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่ควร

ท่ีจะมีการวิเคราะห์ถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ปัจจยัทางการตลาด 

ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภค 

รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงนําไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นาํเข้าจากผูน้ําเข้า

รถยนตอิ์สระ (Grey market) ซ่ึงถือเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ โดยไดเ้จาะจงเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะเป็นเขตท่ีมีผูบ้ริโภคมากท่ีสุดและสามารถ

อา้งอิงถึงผูบ้ริโภคทัว่ประเทศได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัต่อ

การเลือกซ้ือรถยนต์จากผูน้าํเขา้อิสระของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผู ้

นาํเขา้อิสระของกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้าอิสระกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  
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4. เพื่อศึกษาปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความภกัดีต่อ

สินคา้ ความไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์จากผูน้าํเขา้อิสระ

ของกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัจะมี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้อิสระแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้

อิสระ  

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัรถยนตท่ี์แตกต่างกนัจะมี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้อิสระแตกต่างกนั  

4. ปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ของสินคา้ บริษทั พนกังาน

ขาย บริการหลงัการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระ  
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 -เพศ -อาย ุ-ระดบัการศึกษา  

-อาชีพ -รายได ้-สถานภาพ 

 

ปัจจัยทางการตลาด 

1. โฆษณา 

2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

3. พนกังานขาย 

4. สถานท่ีจาํหน่าย 

5. บริการหลงัการขาย 

6. อะไหล่ 

      

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

2. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

1. ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

2. ความภกัดีต่อสินคา้ 

3. ความไวว้างใจ 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือ

รถยนต์ 

จากผู้นําเข้าอสิระ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงสินคา้ 

บริการ และสร้างความเช่ือมัน่เพื่อตอบรับความตอ้งการของลูกคา้  

2. สามารถนาํไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจรถยนตน์าํเขา้อิสระ

และผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองกระบวนการ

ตดัสินใจในการซ้ือรถยนต์จากผูน้าํเขา้อิสระของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

เสรี วงษ์มณฑา (2540 การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication : IMC) หมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการ

ส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใช้การส่ือสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมาย

อย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายคือ การท่ีจะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้

สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดโดยพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้า 

(Brand Contacts) เพื่อให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รู้จกัสินค้าท่ีจะนําไปสู่ความรู้ 

ความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ในสินคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 

Samual L. Becker (1978) การเปิดรับข่าวสารโดยจาํแนกตามพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารดงัน้ี 

1. การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) คือ บุคคลท่ีจะแสวงหาขอ้มูล

ข่าวสารเพื่อตอ้งการให้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หน่ึง 

2. การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร

เพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ เพื่ออยากรู้ เช่น การเปิดดูรายการข่าวโทรทศัน์ 

หรือขณะอ่านหนงัสือพิมพ ์หากมีขอ้มูล ข่าวสารท่ีมีความสําคญัเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ก็

จะใหค้วามเอาใจใส่อ่านหรือดูเป็นพิเศษ 
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3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับ

ข่าวสารเพื่อตอบสนองความตอ้งการกระทาํ หรือความตอ้งการเรียนรู้อย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 

ระเบียบวธีิวจัิย  

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูซ้ื้อรถยนต์จากผูน้าํเขา้

อิสระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 120 ราย และใช้สถิติต่างๆ 

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test 

และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-45 ปี ส่วนใหญ่  สมรสแลว้  

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเจา้ของกิจการ ส่วนใหญ่ มีรายได ้มากกวา่ 500,000 

บาทต่อเดือน   

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือรถยนต์นําเข้าอสิระของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดใน

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ปัจจยัด้านโฆษณาท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้าอิสระ 

มากท่ีสุด คือ การโฆษณาผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ต 

ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตน์าํเขา้อิสระมากท่ีสุด คือ แถมประกนัภยัอุบติัเหตุ   

ปัจจยัด้านพนักงานขายท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้า

อิสระมากท่ีสุด คือ สามารถใหข้อ้มูลสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปัจจยัดา้นสถานท่ีจาํหน่า ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นาํเขา้

อิสระมากท่ีสุด คือ ความทนัสมยัของสถานท่ีจาํหน่าย   
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ปัจจยัด้านบริการหลังการขายท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

นาํเขา้อิสระมากท่ีสุด คือ เง่ือนไขการรับประกนัท่ีดี   

ปัจจยัดา้นอะไหล่ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้อิสระมาก

ท่ีสุด คือ  มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนต์นาํเขา้อิสระมากท่ีสุด

จากเคร่ืองมือการส่ือสารผา่นส่ือมวลชน (Above the Line) จากช่องทางส่ือนิตยสาร และ

ได้รับข้อมูลเก่ียวกับรถยนต์นาํเข้าอิสระจากเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีไม่ผ่านส่ือมวลชน 

(Below the Line) จากช่องทางการขายโดยพนกังาน มากท่ีสุด ส่วนเคร่ืองมือการส่ือสารท่ี

มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้าอิสระมากท่ีสุด คือ การขายโดย

พนกังาน และมกัจะนาํรถยนตเ์ขา้ศูนยบ์ริการเพื่อเช็คระยะทางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร 

เพราะ ใชบ้ริการเน่ืองจากสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น ใกลท่ี้พกัอาศยั  ใกลท่ี้ทาํงาน  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าอยากกลบัมาใช้รถยนต์นาํเขา้อีกในคนัต่อไป หลงัจากซ้ือ

รถยนตน์าํเขา้อิสระ   

4. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินค้า ความภักดี

ต่อสินค้า ความไว้วางใจ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้

อิสระมากท่ีสุด คือ  ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ   

ปัจจยัด้านความภกัดีต่อสินค้าท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

นาํเขา้อิสระมากท่ีสุด คือ หลงัจากซ้ือรถยนตน์าํเขา้แลว้ท่านยงัสนใจขอ้มูลของสินคา้

เพิ่มเติม   

ปัจจยัด้านความไวว้างใจท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นาํเข้า

อิสระมากท่ีสุด คือ มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์  
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5. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นําเข้าอิสระ

ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

การรับรู้ปัญหา ท่ีลูกคา้มีมากท่ีสุด คือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวั   

การคน้หาขอ้มูล ท่ีลูกคา้มีมากท่ีสุด คือ พนกังานขาย/สถานท่ีจาํหน่าย 

การประเมินทางเลือก ท่ีลูกค้ามีมากท่ีสุด คือ ประเมินจากคุณสมบติัของ

รถยนตท่ี์สามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการ 

การตดัสินใจซ้ือ ท่ีลูกค้ามีมากท่ีสุด คือ ตดัสินใจซ้ือเพราะชอบรูปลักษณ์  

การออกแบบของรถยนต ์

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ท่ีลูกค้ามีมากท่ีสุด คือ การรับประกันและ

ระยะเวลาในการรับประกนั 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพ ยกเวน้ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

นาํเขา้อิสระแตกต่างกนั  

ปัจจยัทางการตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ โฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

บริการหลงัการขาย และอะไหล่ ยกเวน้ พนกังานขายและสถานท่ีจาํหน่าย ไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม ทั้ งพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือการส่ือสารผา่นส่ือมวลชน  ชนิดของการ

ส่ือสาร เหตุผลในการเลือกศูนยบ์ริการ และทศันคติท่ีมีต่อรถยนตน์าํเขา้อิสระ ยกเวน้ 

เคร่ืองมือการส่ือสารไม่ผา่นส่ือมวลชนและเคร่ืองมือการส่ือสารไม่ผา่นส่ือมวลชน ท่ี

แตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้อิสระแตกต่างกนั 

ปัจจยัอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

ยกเวน้  ความไวว้างใจ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากผูน้าํเขา้อิสระ 

 



364 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 3.991 0.797 
 

5.006 .000* 

TAD -0.019 0.077 -0.022 -0.250 0.803 

TPRO -0.135 0.086 -0.170 -1.561 0.122 

TSALE 0.373 0.083 0.506 4.489 .000* 

TPLACE 0.198 0.087 0.232 2.285 .024* 

TAFTER 0.126 0.107 0.163 1.178 0.242 

TSPARE 0.013 0.116 0.016 0.113 0.910 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 3.792 0.590   6.427 .000* 

TIMAGE -0.010 0.081 -0.013 -0.128 0.898 

TLOYAL 0.092 0.081 0.104 1.134 0.259 

TTRUST 0.491 0.093 0.588 5.274 .000* 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ี

ใช ้

ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์   

 

  

เพศ  t-Test 0.002 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.001 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.165 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.002 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.010 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาด       

1. โฆษณา MRA 0.803 ปฏิเสธ 

2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด MRA 0.122 ปฏิเสธ 

3. พนกังานขาย MRA 0.000 ยอมรับ 

4. สถานท่ีจาํหน่าย MRA 0.024 ยอมรับ 

5. บริการหลงัการขาย MRA 0.242 ปฏิเสธ 

6. อะไหล่ MRA 0.910 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร       

1. เคร่ืองมือการส่ือสารผา่นส่ือมวลชน  F-Test 0.000 ยอมรับ 

2. เคร่ืองมือการส่ือสารไม่ผา่นส่ือมวลชน F-Test 0.509 ปฏิเสธ 

3. ชนิดของการส่ือสาร F-Test 0.000 ยอมรับ 

4. ระยะทางท่ีเขา้ศูนยบ์ริการเช็คสภาพ F-Test 0.504 ปฏิเสธ 

5. เหตุผลในการเลือกศูนยบ์ริการ F-Test 0.021 ยอมรับ 

6. ทศันคติท่ีมีต่อรถยนตน์าํเขา้อิสระ F-Test 0.000 ยอมรับ 
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ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้
ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ    

 

  

1. ภาพลกัษณ์ของสินคา้ MRA 0.898 ปฏิเสธ 

2. ความภกัดีต่อสินคา้ MRA 0.259 ปฏิเสธ 

3. ความไวว้างใจ MRA 0.000 ยอมรับ 
 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอดุลย ์จาตุรงคกุลท่ีกล่าววา่ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเกิดจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่าง ๆ ได้แก่ วฒันธรรม ชั้นสังคม 

กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว และปัจจยัส่วนตัวบุคคล ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้นทาํให้

ผูบ้ริโภคสินคา้แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั และของ Phillip Kotler ท่ีได้อธิบาย

เก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยว์่าพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิดซ่ึง

ประกอบดว้ยส่ิงเร้า รวมถึงแนวคิดของพรทิพย ์พิมลสินธ์ุท่ีกล่าววา่โดยส่วนมากแลว้

ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือท่ีไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฎบิัติการจริง 

1. เน่ืองจากส่ือท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้

รถยนตน์าํเขา้อิสระ คือ ส่ืออินเตอร์เนต ดงันั้นจึงควรให้ความสําคญักบัขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีเก่ียวกบัตวัสินคา้อยา่งถูกตอ้งผา่นรูปแบบท่ีทนัสมยั เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา้

และใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ี ส่ือนิตยสาร ยงัเป็นอีกส่ือท่ีผูใ้ชร้ถยนตน์าํเขา้ให้

ความสนใจและมีเวลาศึกษาข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียด นอกจากน้ีควรเพิ่มส่ือ

ภายนอก เช่นป้ายโฆษณา โปสเตอร์ แผ่นพบั ใบปลิว ดงันั้นควรให้ความสําคญักบั

การโฆษณาโดยผา่นส่ือภายนอกใหค้รอบคลุมมากข้ึนโดยการเพิ่มจาํนวนป้ายโฆษณา

ตามจุดต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพื่อสร้างความคุน้เคยและการจดจาํตราสินคา้ รวมทั้งมีการ

แจกแผ่นพบัและใบปลิวให้ทัว่ถึง นอกจากน้ีควรเพิ่มการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์
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เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มลูกคา้ เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2. จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์จากผู ้

นาํเขา้อิสระโดยเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือบุคคลมากไม่ว่าจะเป็นการแนะนาํของเพื่อน 

ครอบครัว ญาติ หรือพนักงานขาย ดงันั้นการทาํการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารสู่ผูบ้ริโภค ควรมีการใชส่ื้อกิจกรรมเป็นช่องทางในการเผยแพร่เพื่อให้เขา้ถึง

ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคู่แข่งท่ีมีตาํแหน่งทางการตลาดใกลเ้คียงกบั

รถยนตน์าํเขา้อิสระเพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อนของผลิตภณัฑ ์

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อการหาขอ้มูลและความสัมพนัธ์

เบ้ืองตน้ในช่วงเวลาท่ีจาํกดั และยงัมีพื้นท่ีในการศึกษาไม่กระจายและครอบคลุมมาก

นกั ดงันั้นเพื่อใหก้ารศึกษาในคร้ังต่อไปมีความครอบคลุมและน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน

ควรขยายพื้นท่ีในการศึกษาใหม้ากข้ึน 

3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือรถยนต์

จากผูน้าํเขา้อิสระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชก้ารศึกษาในรูปแบบ

ของการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research)ในรูปแบบของการวิจยัเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ ทาํให้มี

ขอ้จาํกดัคือ ขาดขอ้มูลเชิงลึก  ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มาเสริม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) 

และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 
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การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

THE PERCEPTION OF ADVERTORIALS ON SOCIAL NETWORK 

FACEBOOK OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK  METROPOLITAN  

นุชนาถ ฮดัเจสสัน 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่าง ทางด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ และปัจจยั

ทางดา้นช่องทางโฆษณาแฝง และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝง

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับ ผูใ้ช้บริการ ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(Facebook) จาํนวน 400 

ตวัอยา่งท่ีทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใชส้ถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ค่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

ทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiliple Regression 

Analysis (MRA) เพื่อหาค่า  T-test F-Test ค่า Sig สัมปสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ R 

สัมประสิทธ์ิการกาํหนด R2 และค่าวดัการกระจายความคาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีระดบัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัสรุปดงัน้ี  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด 

รองลงมาคือมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทั  

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั

รังสิต                2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมติฐานขอ้ท่ี1  ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

มีการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ รายได ้ท่ีแตกกต่างมี

การรับรู้ท่ีแตกต่างกันจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัด้านช่องทางโฆษณาแฝง ท่ีประกอบดว้ย บนกระดานข่าว 

(Wall) โฆษณาแฝงบนพื้นทีเฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงคโ์ปรด มีความสัมพนัธ์

การรับรู้โฆษณาแฝงของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงยอมรับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นทศันะ

คติ ท่ีประกอบด้วย ด้านความไวว้างใจ  ดา้นความเป็นส่วนตวั มีความสัมพนัธ์การ

รับรู้โฆษณาแฝงของคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมฯและปริมณฑล จึงยอมรับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ยกเวน้ ดา้นความปลอดภยั 

คําสําคัญ: การรับรู้, 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 10,000-

20,000 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 

ปัจจุบนัสังคมไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไป มีการรับข่าวสารจากเครือข่ายสังคม

ออนไลน์มากข้ึนเช่นรับข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook)ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากหนา้กระดาษข่าวโดยตรงท่ีเพื่อน ๆ ร่วมกนั

เผยแพร่ หรือหน้าแฟนเพจท่ีตนช่ืนชอบ  จากความนิยมในเครือข่ายสังคมออนไลน์

ดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้การโฆษณาแฝงบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์อยา่งส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล  เน่ืองจากคนวยัทาํงานเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการทราบว่า

กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเห็นอย่างไรกบัการรับรู้

โฆษณาแฝงท่ีมีอยู่บนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีนกัวิจยั

มองวา่ นกัการธุรกิจ นกัการตลาด นกัโฆษณาและผูส้นใจท่ีเก่ียวขอ้ง ควรตอ้งการท่ี

จะรับรู้ความต้องการท่ีแท้จริง ของผู ้ใช้งานบนส่ือสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค 
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(Facebook) ซ่ึงเป็นช่องทางการโฆษณาท่ีสําคญั และมีจุดใดบ้างท่ีธุรกิจต้องไม่

มองขา้ม และ จุดใดขา้งท่ีตอ้งนาํไปใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยนาํขอ้มูลผลการวิจยัไป

วางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการดาํเนินธุรกิจ การจดักิจกรรมทางการตลาด การสร้างตรา

สินคา้ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายให้

ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด และสามารถพฒันากิจการงานให้กา้วหน้าไปพร้อม ๆกบัการ

พฒันาอยา่งไม่หยุดย ัง่ของเทคโนโลยีท่ีไร้พรมแดนและนวตักรรรมใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคตอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด     

  1.1 วตัถุประสงค์ในการวจัิย   

1.1.1 เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อการรับรู้

โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ Facebook ท่ีแตกกต่างกนั ของคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.1.2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นช่องทาง มีความสัมพนัธ์กนักบัการรับรู้โฆษณา

แฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

1.1.3 เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นทศันคติ มีสัมพนัธ์กนักบัการรับรู้โฆษณาแฝง

บนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

1.2 สมมติฐานการวจัิย   

1.2.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีลักษณะ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได ้อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั  

1.2.2 ปัจจยัดา้นช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย บนกระดาษข่าว (Wall)  บนพื้นท่ี

โฆษณาส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)  จากการกดถูกใจบนล้ิงค์โปรด 

(Fanpage) มีความสัมพนัธ์กนักบัการรับรู้โฆษณาแฝงของคนในวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
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1.2.3 ปัจจัยทางด้านทศันคติ ด้านความวางใจ ความปลอดภัย ความเป็น

ส่วนตวัมีความสัมพนัธ์กันกบัการรับรู้โฆษณาแฝง บนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.3  ขอบเขตการวจัิย   

1.3.1 ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรเป้าหมายของการวิจยัคือ 

ประชากรวยัทาํงานท่ีใชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(Facebook) ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลท่ีมีอายตุั้งแต่ 20-60 ปี  

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา โดยไดเ้ลือกทาํการศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์

ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย ไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook)   

1.3.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร ทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีสําคญั คือตวัแปร

อิสระดงัน้ี ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้

อาชีพ และตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย ช่องทางบนกระดาน

ข่าว (Wall) ช่องทางบนพื้นท่ีโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) และ

จากการกดถูกใจบนลิงค์โปรด และตัวแปรท่ีเก่ียวกับปัจจัยทางด้านทัศนคติซ่ึง

ประกอบดว้ย ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความปลอดภยั และดา้นความเป็นส่วนตวัของ

ผูใ้ช้บริการ และตวัแปรตามคือ การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

1.4.1 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝง บนส่ือออนไลน์ของ

คนในวยัทาํงานในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีมีต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงผลท่ี

ได้รับสามารถนําไปปรับใช้ในสร้างการรับรู้ในส่ือโฆษณาด้านการตลาดเพื่อ

ประโยชน์ทางธุรกิจ 

1.4.2 เพื่อนาํประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อรับรู้โฆษณาแฝง 

บนส่ือออนไลน์ เฟซบุค๊ (Facebook) ของคนในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯ โดยผลท่ีได้

จากการศึกษาวิจยั เจา้ของธุรกิจ นกัการตลาด นกัโฆษณา สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้น
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งานดา้นการตลาด งานขาย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  เพื่อเป็นแนวทางในการ

นาํไปวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจในธุรกิจบนส่ือออนไลน์  

1.4.3 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีตรงตามความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั 

1.4.4 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้สนใจอ่ืน ๆ 

1.5 นิยามศัพท์   

1.5.1 ช่องทางโฆษณา หมายถึงเป็นช่องทางในการส่งขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบั

สินคา้และบริการ หรืออ่ืน ๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เป็นการส่ือสารแบบเปิดโอกาสให้

สามารถแลกเปล่ียนพดูคุยเร่ืองราวต่าง ๆ ไดง่้ายอยา่งต่อเน่ืองไม่จาํกดั 

1.5.2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงการท่ีมนุษยส์ามารถ

เช่ือมโยงถึงกนั ทาํความรู้จกักนั ส่ือสารถึงกนัได ้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ใน

รูปแบบการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงระหวา่งบุคคลต่อบุคคล ไปจนถึงบุคคล

กบักลุ่มบุคคล  

1.5.3 ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) คือ เวป็ไซต์สังคมออนไลน์ ท่ี

ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารหรือร่วมทาํกิจกรรมกบัผูใ้ชง้านท่านอ่ืน ๆไดเ้ช่น การเขียน

ขอ้ความ การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร การแบ่งปันรูปภาพ วดีิโอ  

1.5.4 เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) หมายถึง เพจท่ีสร้างข้ึนมา

เพื่อท่ีจะประชาสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินคา้และบริการ

ต่างๆ ให้กับเพื่อนๆ หรือบุคคลท่ีเป็นสมาชิกได้รับรู้ข่าวสารท่ีเผยแพร่ข้อมูลจาก

เวบ็ไซตแ์ละบริการต่างๆ   

1.5.5 กระดานข่าว (Wall) หมายถึง ช่องทางท่ีมีไวส้ําหรับโพสต์ ขอ้ความ, 

วดีิโอ, กิจกรรม และรูปภาพบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook)   
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)  

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพการ

สมรส 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้

- อาชีพ 

 
 

การรับรู้โฆษณาแฝง 

บนส่ือสังคมออนไลน์

เ ฟ ซ บุ๊ ค  (Facebook) 

ของคนวยัทํางานใน 

เขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 

ปัจจัยด้านช่องทางการโฆษณาแฝง 

- บนกระดานข่าว (Wall)  

- บนพื้นท่ีโฆษณาของเฟชบุค๊ 

- บนเว็บ ลิงค์  จากการกดถูกใ จ 

(Fanpage) 

ปัจจัยด้านทศันคต ิ

- ดา้นความไวว้างใจ 

- ความปลอดภยั 

- ความเป็นส่วนตวั 
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2. แนวคิดและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง “การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) 

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเพทมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษา

แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้  

2.1.1 ความหมายเก่ียวกบัการรับรู้ 

รัจรี พนเกตุ (2554 หน้า 29) กล่าวว่าการรับรู้ หมายถึง ขบวนการประมวล

และตีความ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเราท่ีไดจ้ากความรู้สึก ส่วนความรู้สึกเกิดจาก

การกระตุน้อวยัวะรับความรู้สึกซ่ึงมีอยู่ 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนงั การ

รู้สึกจึงมีลกัษณะง่ายตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของการเรียนรู้ ประสบการณ์ 

แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ ส่วนการรับรู้จะเป็นขบวนการต่อไปคือ ตีความจากส่ิงท่ีไดรั้บ

จากการรู้สึกออกมาใหมี้ความหมายวา่ ส่ิงท่ีเห็นอยูคื่ออะไร เสียงท่ีไดย้ินคือเสียงอะไร 

การรับรู้จึงมีเร่ืองของจิตวทิยา คือการเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ เขา้

มามีบทบาทร่วมอยูด่ว้ย 

2.1.2 ขั้นตอนของการรับรู้  

ขั้นตอนของการรับรู้ (Perception Process) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี (เสรี วงษม์ณฑา,2542 หนา้ 88)  

1. การเปิดรับรู้ท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Exposure) เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเปิด

โอกาสใหข้อ้มูลเขา้มาสู่ตวัเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปล่ียนไปชมช่องอ่ืน 

2. การตั้งใจรับข้อมูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดข้ึนเม่ือ

ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะตั้งใจรับส่ิงกระตุน้อยา่งในอยา่งหน่ึง 

3. ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Comprehension) แมว้่า

ผูบ้ริโภคจะตั้งใจรับข่าวสาร แต่มิไดห้มายความวา่ ข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางท่ี

ถูกต้อง ในขั้นตอนน้ีจึงเป็นการตีความหมายข้อมูลท่ีได้รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจ

ความหมายท่ีนกัการตลาดกาํหนดไวห้รือไม่ ถา้เขา้ใจก็จะนาํไปสู่ขั้นตอนต่อไป การ

ตีความข้ึนอยูก่บัทศันคติ ความเช่ือมัน่และประสบการณ์  
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4. การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึงการท่ี

ผูบ้ริโภคจดจาํขอ้มูลบางส่วนท่ีไดเ้ห็น ไดอ่้าน ไดย้ิน หลงัจากเกิดการเปิดรับขอ้มูล

และเกิดความเขา้ใจแลว้ 

2.1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

Wood, Julia T.(1999 หนา้ 91-99)  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีบทบาท

สาํคญัต่อกระบวนการรับรู้ของคนเรา ซ่ึงทาํใหค้นเรามองส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกนัดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางกายภาพ (Physiology) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คนเรารับรู้ต่างกนั 

ถ้าคนเรามีความสามารถในการใช้อวยัวะรับสัมผสัไม่เท่ากนั อาจจะโดยบกพร่อง 

หรือ มาตรการฝึกฝนก็ตามยอ่มทาํใหค้วามสามารถในการรับส่ิงเร้ามีประสิทธิภาพไม่

เท่ากนัไปด้วย และการท่ีมีปริมาณ หรือคุณภาพในการรับเขา้มาไม่เท่ากนั ปริมาณ 

หรือคุณภาพของขอ้มูลท่ีจะใชว้ิเคราะห์ก็ไม่เท่ากนั แมจ้ะไดย้ินเสียง หรือ สัมผสัได ้

แต่ก็ไม่สามารถระบุรูปทรงท่ีถูกตอ้งได ้

2. ปัจจยัด้านอายุ (Age) คนเราเม่ืออายุมากข้ึน ประสบการณ์ก็มากข้ึน 

มุมมองต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตวัก็เปล่ียนไป ตอนอายุนอ้ยเราอาจจะตดัสินใจทาํอะไรง่าย 

เปล่ียนใจง่าย แต่พออายุมากข้ึนเราจะมีความสุขุมรอบคอบมากข้ึน ใชเ้หตุผลมากข้ึน 

คิดถึงความเป็นไปได ้คิดถึงใจเขาใจเรา และสังคมรอบขา้งมากข้ึน 

3. ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม (Culture) วฒันธรรมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คน

ในสังคมรับรู้ต่างกัน คนต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา ต่างวิถีชีวิต ย่อมมีวฒันธรรมท่ี

แตกต่างกนัไปดว้ย เช่นคนชนบทมีวถีิชีวติเรียบง่าย ค่อยเป็นค่อยไป ขาดเหลือก็พึงพา

อาศยักนัได ้แต่ในสังคมเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ วฒันธรรมการใชชี้วิตแบบใหม่

ท่ีเรียกวา่ Modern Western Culture ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการคิด และการกระทาํของ

คนเป็นอยา่งมาก ทุกคนยดึติดกบัความคิดท่ีวา่ทุกอยา่งตอ้งสะดวกสบาย ทุกอยา่งตอ้ง

รวดเร็ว 

4. ปัจจยัทางดา้นบทบาททางสังคม (Social Roles) โดยปกติคนเรามีบทบาท

อะไรก็มกัจะมีหนา้ท่ีควบคู่กนัเสมอ และสังคมโดยทัว่ไปก็จะแสดงความคาดหวงัใน

บทบาทนั้น ๆ ดว้ย อาจจะเป็นบทบาททางอาชีพ หรือบทบาทโดยวิถีชีวิต หรือแมแ้ต่

บทบาททางสังคม ซ่ึงโดยปกติลกัษณะอาชีพท่ีต่างกนัจะทาํให้คนเรามีความสนใจ
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ต่างกนั มีอาชีพอะไรก็มกัจะสนใจใคร่รู้ในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่ออาชีพ

ของตนมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไกลตวั บทบาทในสังคมอ่ืน ๆ ก็ทาํให้คนมองต่างกนั คิด

ต่างกนัได ้

5. ความสามารถในการรับรู้ (Cognitive Abilities) เป็นความสามารถในการ

วิเคราะห์เ ช่ือมโยงและตีความส่ิงท่ีได้รับรู้อย่างมีความหมาย ซ่ึงแต่ละคนมี

ความสามารถไม่เท่ากนั อาจจะเน่ืองดว้ยความฉลาดทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคม

ไม่เท่ากนั หรือแมแ้ต่การไดรั้บการฝึกฝนพฒันา ดงัจะเห็นว่าบางคนไม่ซับซ้อน แต่

บางคนคิดหลายชั้นลุ่มลึก บางคนคิดสุดโต่งแน่นแฟ้น ไม่ยอมเปล่ียนแปลง บางคน

ยดืหยุน่ ไดต้ามสถานการณ์ บางคนคิด หรือตีความเท่าท่ีเห็น หรือท่ีปรากฎ บางคนคิด

เช่ือมโยงอดีต-ปัจจุบนั-อนาคต มาร้อยเรียงจนไดรั้บคาํชมวา่มีความคิดเป็นผูใ้หญ่  

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใช้บริการส่ือสังคมออนไลน์

เฟซบุค๊ (Facebook) ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชก้ารกาํหนดตวัอยา่ง

โดย การคาํนวณจากสูตรท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการวจิยัคือ 385 ตวัอยา่ง และไดมี้การเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถามสํารอง

ไว ้15 ตวัอยา่ง (5%) รวมเป็นขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถคาํนวณ

ไดจ้ากสูตรซ่ึงมีวิธีการกาํหนดตวัอย่าง ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สูตร 

Infinite Populationในกรณีท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550:48)   

สูตร  n  =  P(1-p)z2 

   e 2 

เม่ือ  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P  แทน ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

e แทน ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนด 
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เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนผูว้จิยัจึงตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 

50% หรือ  0.50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับ

ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะ

คาํนวณไดด้งัน้ี 

  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 

 ดงันั้นจากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณ 385 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล   

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในแบบสอบถามจะประกอบดว้ยคาํถามแบบปลายปิด (Close-Ended 

Questions) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

เช่น เพศ อายุอาชีพ รายได ้ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ โดยจะเป็นแบบกาํหนด

คาํถามเพื่อใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางโฆษณาแฝง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การรับรู้โฆษณาปัจจยัไดแ้ก่ โฆษณาแฝงบนกระดานข่าว Wall โฆษณาแฝงบนพื้นท่ี

โฆษณาเฟชบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงคโ์ปรด โดยการกาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไวท่ี้ 10 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ ไดแ้ก่ 

ความไวว้างใจ ความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวัโดยเป็นแบบกาํหนดคาํถามแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไวท่ี้ 10 ระดบั จาํนวน 

15 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือออนไลน์เฟช 

บุค๊โดยเป็นแบบกาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนกัตวัเลือก

ในขอ้คาํถาม ไวท่ี้ 10 ระดบั จาํนวน 5 ขอ้  10  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 0  หมายถึง  

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูปและนาํมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)แลว้นาํเสนอ

ขอ้มูลในรูปตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Data) และค่าสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการวิ

แคราะห์ คือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) T-test และ F-

test ตามวถีิทางสถิติ ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ใชส้ถิติแบบร้อยละ (Percentage) 

2.  วิเคราะห์ปัจจยัดา้นช่องทางโฆษณาแฝงและปัจจยัด้านทศันคติท่ีมีผลต่อ

การการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ใช้สถิติร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. วเิคราะห์การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์โดยใชค้่าสถิติT-test 

และ F-test จาก One Way ANOVA 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย Multiple Regression Analysis (MRA) จะใช้

วเิคราะห์ผลขอ้มูลในส่วนของปัจจยัดา้นช่องทางโฆษณาแฝงและปัจจยัดา้นทศันคติท่ี

มีความ สัมพนัธ์กบัการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) 

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ควยัทาํงานในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสถานภาพเป็น

โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน  
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   เพศ   t-Test 0.947 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.523 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.427 ปฏิเสธ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.492 ปฏิเสธ 

   รายไดต้่อเดือน F-Test 0.016 ยอมรับ 

   อาชีพ F-Test 0.248 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านช่องทางโฆษณาแฝง 

   โฆษณาแฝงบนกระดานข่าว (Wall) MRA 0.019 ยอมรับ 

   โฆษณาแฝงบนพ้ืนท่ีเฟซบุค๊ MRA 0.001 ยอมรับ 

   จากการกดถูกใจในล้ิงคโ์ปรด MRA 0.001 ยอมรับ 

  สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านทศันคต ิ

   ดา้นความไวว้างใจ MRA 0.001 ยอมรับ 

   ดา้นความปลอดภยั MRA 0.129 ปฏิเสธ 

   ดา้นความเป็นส่วนตวั MRA 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผลการวจัิย  

  การศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่าง ทางด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ และปัจจยั

ทางดา้นช่องทางโฆษณาแฝง และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝง 

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูล จาํนวน 400 ตวัอยา่ง และใชส้ถติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ค่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test One Way ANOVA (F-Test) และ 

Multiple Regressions Analysis (MRA) และ ผูว้ิจยัไดท้บทวน ทฤษฎี และ แนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งต่าง ๆ  เพื่อนาํมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลในการ

วจิยัคร้ังน้ี 
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จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 

31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-

20,000 บาท มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทั ผลการศึกษาปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ มีผลต่อ

การรับรู้โฆษณาแฝงของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถอธิบายตามแนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเป็นหลกัการ

ของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบั

จากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือวา่มนุษยด์าํเนินชีวติตามแบบฉบบัท่ีสังคมไดว้าง

เป็นแม่บทไว ้และดว้ยจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นคนวยัทาํงานเป็นพนกังานบริษทั

ท่ีมีสังคมและการติดตามข่าวสารในสังคมท่ีใกลเ้คียงกนัจึงมีความตอ้งการทางดา้น

สังคมท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนทว์ลี คูเกษมกิจ ไดศึ้กษาเร่ือง 

“การรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบไป

ดว้ย เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส มีการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้

ของท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกนั  ยกเวน้รายได้ ผลจากการสํารวจ

พบว่า ประชากรศาสตร์ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างมีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสังคม

ออนไลน์แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีวางไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปณิชา 

นิติพรมงคล ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกกต่างกนั มีพฤติกรรมการเขา้

ไปคน้หา รับรู้ ข่าวสาร สั่งซ้ือสินคา้และบริการ ท่ีแตกต่าง 

  ผลการศึกษาปัจจยัดา้นช่องทางโฆษณาแฝงท่ีประกอบดว้ย โฆษณาแฝงบน

กระดานข่าว (Wall) โฆษณาแฝงบนพื้นท่ีเฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงค์โปรด มี

ความสัมพนัธ์การรับรู้โฆษณาแฝงของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จึง

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิด

เก่ียวกบัการรับส่ือ ดารา ทีประปาล ได้ให้ความหมายและกระบวนการการรับส่ือ 

หมายถึง “ การท่ีผูรั้บส่ือ เปิดรับข่าวสารโดยผา่นการไดเ้ห็น ไดย้ิน และไดฟั้ง อาจ

สนใจหรือไม่สนใจ หรือรับขอ้มูลได ้บางส่วนก็อาจเป็นได ้ทั้งน้ีการรับส่ือจะเกิดข้ึน
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หลงัจากผูส่้งข่าวสารส่งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไปยงัผูรั้บเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีนาํเสนอพร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการ ซ้ือ” และ

เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวางกลยุทธ์ของส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ท่ี

มีการพัฒนาและสร้างช่องทางส่ือโฆษณาบนเฟซบุ๊ค (Facebook)ไม่ว่าจะเป็น 

Facebook FanPage, Facebook Ads  หรือจากโฆษณาแฝงอยูบ่นกระดานข่าว (Wall) 

ของเจา้ของธุรกิจ องคก์ร นกัการตลาด เพื่อเขา้ถึงตวัตน และสังคมของกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นโฆษณาท่ีเรียกวา่ “โฆษณาแบบมีส่วนร่วม”   การโฆษณาบนเฟซบุ๊ค (Facebook) 

อยู่ในตาํแหน่งขวามือสุดบนหน้าจอท่ีไม่รบกวนสายตาของผูใ้ช้บริการท่ีกระตุน้ให้

เกิดการคล๊ิกโฆษณาและการเขา้มามีส่วนร่วมกบัเน้ือหาการสนทนาบนเฟซบุ๊คกระ

ดานข่าว (Wall) ระหว่างเพื่อนกบัเพื่อน เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว การ

โฆษณาทางออ้มบนส่ือสังคมออนไลน์ดว้ยการสร้างกลุ่ม เพื่อกระตุน้ให้สมาชิกร่วม

ทาํกิจกรรมซ่ึงเป็นเทคนิคทางการตลาดท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ซ่ึงมีบริษทั องค์กร 

จาํนวนมากท่ีสร้างกลุ่ม Fanpage เพื่อวตัถุประสงคด์า้นโฆษณาแฝง 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก ช่องทาง

การกดถูกใจในล้ิงคโ์ปรด ทั้งน้ียิ่งกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารมาก

ข้ึนจากความถ่ีท่ีเขา้ใช้บริการมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีผลกบัการรับรู้ถึงข่าวสารมากข้ึน

เท่านั้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ เมวดี ศรีสร้อย เร่ือง อิทธิพลของส่ือโฆษณา

ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของคนวยัทาํงาน กล่าวคือ ปัจจยัดา้นการ

นําเสนอข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ เซ็บบอร์ด เว็บบล็อค และสังคมออนไลน์ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของคนวยัทาํงานพบวา่ การเสนอข่าวสาร

ผา่นสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการรับรู้ แสดงให้เห็นว่าข่าวสารสังคม

ออนไลน์มีมาก ทาํใหก้ารรับรู้ข่าวสาร กลุ่มคนในวยัทาํงานให้ความสนใจมีความเห็น

วา่ การจดัตั้งกลุ่มหรือเพจของสินคา้บริการต่าง ๆ บนเวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์ทาํ

ให้เกิดความน่าสนใจติดตาม และสนใจท่ีจะติดตามข่าวสารท่ีเพื่อนแนะนําหรือท่ี

ปรากฏอยูใ่นขอ้มูลของเพื่อนผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์และไดรั้บขอ้มูลสินคา้หรือ

บริการผา่นกิจกรรมของเพื่อนร่วมกบัแบรนด์ และมกัตอบคาํเชิญเขา้กลุ่มต่างๆ ผ่าน

ทาง  Facebook แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ของคนวยัทาํงาน
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ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ความสําคญักบัการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม หรือแฟน

เพจ (Fanpage) ท่ีเห็นว่ามีการแจง้อพัเดทขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง และเห็นการ

โฆษณาแฝงทางออ้มบนช่องทางโฆษณาแฝงบนกระดานข่าว (Wall) โฆษณาแฝงบน

พื้นท่ีเฟซบุ๊ค จากการกดถูกใจในลิงค์โปรด เป็นความคุ้นชิน และยินดีท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมและรับขอ้มูลข่าวสารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ จากเจา้ของเวบ็เพจ ซ่ึงเป็น

ทิศทางท่ีดีท่ี องค์กรบริษทั นักการตลาด นักโฆษณาใช้ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook) เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสําคญัในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ 

สินคา้และบริการเพื่อเขา้ถึงตวัตน สังคม ท่ีแทจ้ริงของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพโดยท่ีมีตน้ทุนท่ีไม่สูงแต่ใหผ้ลคุม้ค่า 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านทัศนะคติ ท่ีประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความ

ปลอดภัย มีผลต่อการรับรู้โฆษณาแฝงของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล จึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นทศันคติดกล่าววา่ ทศันคติเป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนั

ระหว่างความรู้สึก ความเช่ือ และการรับรู้ของบุคคล กบัแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม

โตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ศ.ดร.ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอาํนวย เร่ือง “องค์ประกอบคุณภาพความสัมพนัธ์ของ

เครือข่ายสังคม” กล่าวคือ ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบหน่ึงของคุณภาพ

ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายสังคม ซ่ึงความไวว้างใจประกอบดว้ย ความไวว้างใจใน

ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ค (Facebook) และความไวว้างใจผูใ้ช้บนเครือข่าย

สังคมความไวว้างใจผูใ้ห้บริการประกอบดว้ย ความไวว้างใจผูใ้ห้บริการเครือข่าย

สังคมเฟซบุ๊ค ว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีน่าเช่ือถือสามารถพัฒนาระบบ

แอพพลิเคชัน่ท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้ มีความซ่ือสัตยท่ี์จะปฏิบติัตามตามขอ้ตกลงกบั

ผูใ้ชแ้ละให้บริการท่ีมีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ ความไวว้างใจในผูใ้ช้เครือข่ายสังคม

เกิดจากความไวว้างใจผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง น่าไวว้างใจและมีความ

เอ้ืออาทรช่วยเหลือผูอ่ื้น รวมถึงมีความสามารถช่วยแกปั้ญหาของผูอ่ื้นไดเ้สมอ  

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหค้วามสาํคญักบัดา้นทศันคติท่ีเก่ียวกบัความไวว้างใจ ดา้น
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ความปลอดภยั และดา้นการสร้างความไม่เป็นส่วนตวั โดยมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้  

การท่ีองค์กร บริษทั นักการตลาด นักโฆษณา จะใช้ส่ือโฆษณาออนไลน์เพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อมุ่งหวงัในการนาํเสนอสินคา้และบริการนั้น มิไดข้ึ้นอยูก่บัการได้

เผยแพร่ข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพนัธ์เพียงอย่างเดียวหรือดา้นเดียว แต่ยงัตอ้งให้

ความสาํคญักบัเน้ือหา ความปลอดภยัในขอ้มูล และตอ้งไม่เป็นการสร้างความไม่เป็น

ส่วนตวัแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะ  

  จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. สําหรับผูป้ระกอบการและนกัการตลาด เพื่อให้ส่ือโฆษณาออนไลน์

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความน่าเช่ือถือ สร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์ร 

กบัสินคา้และบริการ เน่ืองจากผูใ้ช้บริการรับรู้ถึงการใช้บริการส่ือสังคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค (Facebook)ถึงความเส่ียง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัทาํส่ือสังคมออนไลน์

เฟซบุค๊ (Facebook) ท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ และนาํเสนอข่าวสารท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย 

2. สําหรับการทําการตลาดนั้ นเ น่ืองจากเป็นปัจจัยด้านช่องทางท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงและรับรู้ถึงการมีโฆษณาแฝงมากท่ีสุดคือ จากกการกดถูกใจในลิงค์

โปรด ดังนั้นนักการตลาดและผูป้ระกอบการควรจะทาํการตลาดในเร่ืองของการ

นาํเสนอข่าวสารผ่านการกดถูกใจในลิงค์โปรด โดยผูใ้ช้บริการยินดีท่ีได้รับขอ้มูล

ข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรจะคาํนึงถึงมากท่ีสุด

ในปัจจยัดา้นทศันคติท่ีเก่ียวกบัความไวว้างใจ โดยผูใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงโฆษณาแฝงบน

ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook) สร้างความไม่เป็นส่วนตวัต่อผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนวยั

ทํางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในการทําวิจัยคร้ังต่อไปนักวิจัยควร

ทาํการศึกษากลุ่มประชากรตวัอยา่งในกลุ่มอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเน่ืองจากปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการ

ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คได้ขยายวงกวา้งไปทุกเพศทุกวยั เช่น นักเรียน นกัศึกษา 

แม่บา้น  
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2. ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาในดา้นช่องทางการโฆษณาแฝง

และดา้นทศันคติ ควรมีการศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียด

มากข้ึน เช่น ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการ กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ

บริการ อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

(Facebook)   

3. สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้ิจยัจะทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยู่

ต่างจงัหวดั เพื่อนาํผลการศึกษามาวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในภาพกวา้งมากข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกตัดสินใจในการนําบุตรหลานเข้าเรียนประถมศึกษารัฐบาล 

กรณ ีอาํเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

(DETERMINATION OF FACTORS THAT ATTRACT PARENTS TO ENROLL 

THEIR CHILDREN TO GOVERNMENT PRATOM SCHOOL (PRIMARY 

SCHOOL) AT NONGHONG PREFECTURE  

BU-REERUM PROVINCE) 

วาริน รัตนเพียร1   ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 2 

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

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจใน

การนาํบุตรหลานเขา้เรียนประถมศึกษารัฐบาล กรณี อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 3,314 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 360 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจในการ

นาํบุตรหลานเรียนประถมศึกษารัฐบาล ดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน ดา้นระยะทางระหวา่ง

บา้นกบัโรงเรียน และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจนาํบุตรหลานเขา้เรียน

ระดบัประถมศึกษารัฐบาล ตามลาํดบัความสําคญั ได้แก่ด้านช่ือเสียงโรงเรียนด้าน

วชิาการ และดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก   

2. ผูป้กครองไดน้าํขอ้มูลแต่ละโรงเรียนมาเปรียบเทียบกนัก่อนตดัสินใจใน

การนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์

อยูใ่นระดบัมาก 

 

1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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3. ผูป้กครองตดัสินใจจากเป็นโรงเรียนท่ีผูป้กครองไดเ้คยศึกษาเล่าเรียน ในการ

นาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อยูใ่นระดบัมาก   

4. ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนั ความเก่ียวขอ้งกบับุตรหลานต่างกนั มีเกณฑ์การ

ตดัสินใจโดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้นต่างๆท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : การตดัสินใจของผูป้กครอง 

 

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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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัมีนโยบายเรียนฟรี 15ปี พร้อมมีเงินช่วยเหลือให้กบัผูป้กครอง แต่

โรงเรียนเอกชนมีบทบาทมากข้ึนต่อการศึกษาของไทย ทาํให้มีแรงกระตุน้ต่อการ

ตดัสินใจของผูป้กครองในการท่ีจะตดัสินใจวา่จะเลือกโรงเรียนไหน ให้กบับุตรหลาน 

แต่ก็ยงัมีผูป้กครองบางส่วนท่ียงัเลือกโรงเรียนรัฐบาลให้กบับุตรหลาน และยงัมีนโยบาย

เรียนฟรีเขา้มาช่วยแบ่งเบาค่าใชจ่้ายให้กบัผูป้กครอง ซ่ึงจะทาํให้ผูป้กครองตดัสินใจ

ใหบุ้ตรหลานเรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียนรัฐบาลในการจดัการศึกษาภาครัฐบาล  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจนาํบุตรหลานเขา้เรียนระดบั

ประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจกบัความตั้งใจในการนาํบุตรหลาน

เขา้โรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการนาํ

บุตรหลานเขา้โรงเรียนประถมรัฐบาลของผูป้กครอง 

2.ปัจจัยด้านช่ือเสียงของโรงเรียน ปัจจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ตั้งใจในการนาํบุตรหลานเขา้โรงเรียนประถมรัฐบาลของผูป้กครอง 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ การวิจยัคร้ังน้ี คือผูป้กครองของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอหนองจงัหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 360 คน  

 ตวัแปรอิสระ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  

 2. ปัจจยัทางดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน 

 3. ปัจจยัทางดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

 4. ปัจจยัทางดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน 
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 ตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจของผูป้กครองท่ีนาํบุตรหลานเรียนระดบัประถมศึกษา

ท่ีโรงเรียนรัฐบาล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อไดท้ราบการตดัสินใจของผูป้กครองทาํให้ผูบ้ริหารโรงเรียนประถม

รัฐบาลทราบวา่นโยบายท่ีใชบ้ริหารงานอยูน่ั้นตรงกบัการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีนาํ

บุตรหลานมาเขา้เรียนมากนอ้ยเพียงใด 

2. ผลการศึกษาวจิยัท่ีได ้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการวางกลยุทธ์

ของโรงเรียนประถมรัฐบาลใหท้ดัเทียมกบัโรงเรียนประถมเอกชนและให้ใกลเ้คียงกบั

การตดัสินใจของผูป้กครองมากท่ีสุด 

3. ผลการศึกษาวจิยัท่ีได ้สามารถเป็นขอ้มูลท่ีช่วยในงานวิจยัอ่ืน ๆ ได ้

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนประถมศึกษาท่ีโรงเรียนรัฐบาลของ

ผูป้กครอง กรณีอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

1. ประวติัความเป็นมาของการศึกษาไทย 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

2.1 ความหมายของการตดัสินใจ 

2.2 กระบวนการตดัสินใจ 

2.3 ประเภทการตดัสินใจ 

2.4 ขั้นตอนในการตดัสินใจ 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจ 

3.1 ดา้นส่วนบุคคลของผูป้กครอง 

3.2  ดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน 

3.3  ดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

3.4  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กรอบด้านความคิด 

ตวัแปรอิสระ                                                                                                               

 

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจในการนาํบุตรหลาน

เขา้โรงเรียนประถมรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงมีวิธี

ดาํเนินงานวจิยัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 

3. วธีิสร้างเคร่ืองมือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง 

1.1 เพศ 

1.2 ความเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 

1.3 อาย ุ

1.4 อาชีพ 

1.5 รายได ้

 

ตวัแปรตาม 

ความตั้งใจของ

ผูป้กครองในการนาํ

บุตรหลานเขา้เรียน

โรงเรียนประถมรัฐบาล 

 

 

2. ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

2.1 ดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน 

2.2ดา้นระยะทางระหวา่งบา้นและโรงเรียน 

2.3ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั

ผูป้กครอง 
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4. วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. วธีิวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีได ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานศึกษาใน

ระดบัประถมศึกษาโรงเรียนรัฐบาลในเขต  อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ปีการศึกษา 

2555 จาํนวน 360 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม เน้ือหา

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยท่ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของผูป้กครอง  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก

ตดัสินใจของครอบครัว และแบบสอบถามประเมินค่า (rating scale)  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความตั้งใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน

รัฐบาลประถม 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

for Windows ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้วิเคราะห์ความถ่ี 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใช้วิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าร้อยละ  

การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการนาํบุตรหลาน

เขา้โรงเรียนประถมรัฐบาล 

1. หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจของผูป้กครองกับความตั้งใจของ

ผูป้กครองใชสู้ตรAnova 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้T-Test และ F-Test  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนประถมศึกษาท่ีโรงเรียน

รัฐบาลของผูป้กครอง กรณีอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถาม

แจกไปยงักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 370 ฉบบั ไดรั้บคืนมาจาํนวน 360 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 

97.30 %  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัส่วนบุคคล 

- สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 56.9 และ

เป็นชายร้อยละ 43.1  

- อายรุะหวา่ง 26-30 ปีมากท่ีสุดร้อยละ 29.7  

- ความเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ส่วนมากเป็นบิดามารดา ร้อยละ 48.6 

- อาชีพ คา้ขายร้อยละ 26.1  

- รายไดร้วมต่อเดือน ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 53.1 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เกณฑ์การตดัสินใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้

เรียนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

- ปัจจัยด้านช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน

ประถมศึกษารัฐบาลท่ีอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นวิชาการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.715 ส่วนปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีใชใ้นการ

ตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ช่ือเสียง

ของโรงเรียนดา้นกีฬา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.987 

และช่ือเสียงของโรงเรียนดา้นดนตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.019 

- ปัจจยัด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลท่ีอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ โรงเรียนอยูใ่กลบ้า้น มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.09 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.776 โรงเรียนอยูร่ะหวา่งบา้นและท่ี

ทาํงานของผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.879 

และประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการรับ-ส่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.976 
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- ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองท่ีใชใ้นการตดัสินใจ

เลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผูป้กครองสามารถ

พบครูหรือบุตรหลานไดต้ลอดเวลาทาํการของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.911  โรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนในวนัสําคญัต่าง ๆ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.926 และผูป้กครองมีส่วน

ร่วมเสนอความคิดเห็นต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.917 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ความตั้งใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน

โรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลในแต่ละดา้น  

- ดา้นเป็นโรงเรียนท่ีผูป้กครองไดเ้คยศึกษาเล่าเรียนระดบัความสําคญัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.029 

- ดา้นการนาํขอ้มูลของแต่ละโรงเรียนไปเปรียบเทียบกนัระดบัความสําคญั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.946 

- ดา้นการศึกษาขอ้มูลของโรงเรียนเพื่อนาํมาพิจารณาประกอบกบัความตั้งใจ

นาํบุตรหลานเขา้เรียนระดบัความสาํคญัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 

- ดา้นกิจกรรมของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูป้กครองและนกัเรียน

ระดบัความสําคญัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.946 

ดา้นการคน้ควา้และติดตามขอ้มูลของโรงเรียนจากส่ือต่าง ๆ ระดบัความสําคญั

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.799 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

       1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจของ

ผูป้กครองในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมรัฐบาลแตกต่างกนั 

       2.ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมรัฐบาล(ดา้นช่ือเสียงของ

โรงเรียน ดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
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กบัผูป้กครอง)ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ความตั้งใจของผูป้กครองในการนาํบุตรหลานเขา้

เรียนโรงเรียนประถมรัฐบาล รัฐบาลท่ีแตกต่างกนั 

สรุปผลการวจัิย 

1. ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกตัดสินใจนําบุตรหลานเข้าเรียนระดับ

ประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ภาพรวม

อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดรายขอ้ทั้ง 3 ดา้นสรุปได ้ดงัน้ี คือ 

1.1 ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน ผูป้กครองนาํมาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ 

จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนดา้นวชิาการ  

1.2 ปัจจยัดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ผูป้กครองนาํมาเป็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอ

หนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ โรงเรียนตั้งอยูใ่กลบ้า้น โรงเรียนตั้งอยู่

ระหวา่งบา้นและท่ีทาํงานของผูป้กครอง และประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการรับ-ส่ง

นกัเรียน 

1.3 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน ผูป้กครองนาํมา

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล

อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง   

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจกบัความตั้งใจใน

การนาํบุตรหลานเขา้เรียนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอ

หนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดรายขอ้

ทั้ง 5 ดา้นสรุปได ้ดงัน้ี คือ 

2.1 ผูป้กครองไดศึ้กษาขอ้มูลในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนาํมา

พิจารณาประกอบกบัความตั้งใจในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษา

รัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง   

2.2 ผูป้กครองไดค้น้ควา้และติดตามขอ้มูลของโรงเรียนจากส่ือต่าง ๆ ก่อน

ตดัสินใจในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ 

จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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2.3 ผูป้กครองไดน้าํขอ้มูลแต่ละโรงเรียนมาเปรียบเทียบกนัก่อนตดัสินใจ

ในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดั

บุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก 

2.4 ผูป้กครองตดัสินใจจากเป็นโรงเรียนท่ีผูป้กครองไดเ้คยศึกษาเล่าเรียน 

ในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดั

บุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก   

2.5 ผูป้กครองตดัสินใจจากการจดักิจกรรมของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัความ 

สนใจของผูป้กครองละนกัเรียนในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษา

รัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง   

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน จาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ความเก่ียวขอ้งของ

ผูป้กครองกบับุตรหลาน และรายไดร้วมต่อเดือน สรุปผลไดด้งัน้ี 

3.1 ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนั มีเกณฑ์การตดัสินใจโดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้น

ต่าง ๆ ท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.2 ผูป้กครองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุตรหลานต่างกนั มีเกณฑ์การตดัสินใจ

โดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนและปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอ

หนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน

ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.3 ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนั มีเกณฑ์การตดัสินใจโดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้น

ช่ือเสียงของโรงเรียน ปัจจยัดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนและปัจจยัดา้นความ 

สัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล 

อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3.4 ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีเกณฑ์การตดัสินใจโดยคาํนึงถึงปัจจยั

ดา้นระยะทางระหว่างบา้นกบัโรงเรียนและปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีจะตดัสินใจ

เลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนัอยา่ง
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มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั

ผูป้กครองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.5 ผูป้กครองท่ีมีรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน มีเกณฑ์การตดัสินใจโดย

คาํนึงถึงปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน ปัจจยัดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน

และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียน

ประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานท่ี 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง 

อายผุูป้กครอง f-test  0.039 ปฎิเสธ 

ความเก่ียวข้องของผู ้ปกครองกับบุตร

หลาน 

f-test 0.003 ยอมรับ 

เพศของผูป้กครอง t-test 0.788 ยอมรับ 

อาชีพของผูป้กครอง f-test 0.007 ยอมรับ 

รายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง f-test 0.006 ยอมรับ 

สมมุติฐานท่ี 2. ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

ดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน anova 0.127 ยอมรับ 

ดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน anova 0.788 ยอมรับ 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ผูป้กครอง 

anova 0.067 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

รัฐบาล กรณีอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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1. ผูป้กครองมีระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจนาํบุตรหลานเขา้เรียน

ระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์

ภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะในปัจจุบนัมีโรงเรียนจาํนวนมากและ

ความแตกต่างในการดาํรงชีวิตของผูป้กครองแต่ละคนทาํให้การท่ีผูป้กครองจะเลือก

โรงเรียนจึงจาํเป็น ต้องพิจารณาปัจจยัหลายประการรวมทั้งปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั ฐานะทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นความสนใจในการศึกษา

ไม่เหมือนกนัทาํให้มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนดา้นวิชาการ 

ผูป้กครองนํามาเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย์ อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้าน

ระยะทางระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ผูป้กครองนาํมาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถม ศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์

อยูใ่นระดบัมาก   

2. ผูป้กครองท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ ความเก่ียวขอ้งกบับุตรหลาน และรายไดร้วม

ต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนาํบุตรหลานเขา้เรียนระดบัประถมศึกษา

ในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

จากผลการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนดา้นวิชาการ เป็นส่ิงท่ีสําคญัในการตดัสินใจ

เลือกโรงเรียนใหก้บับุตรหลาน  ดงันั้นโรงเรียนรัฐบาลควรเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

วชิาการและส่งเสริมเด็กใหส้ามารถแข่งขนัดา้นวชิาการกบัโรงเรียนเอกชนได ้

2. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นวิชาการ และดา้นอ่ืน ๆ ของ

โรงเรียนใหก้บัชุมชนและผูป้กครองไดท้ราบเป็นระยะ  

3. โรงเรียนควรใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนในการทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

และเป็นการประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของโรงเรียนใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ในบริษัทประเมิน สังกดัสมาคมนักประเมินราคาอสิระไทยทีป่ฏิบัติงาน 

อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF THE APPRAISAL OF THE  

ASSESSMENT UNDER THE VALUERS ASSOCIATION OF THAILAND  

WORKING IN BANGKOK AND VICINITY 

ประภาส บุญมาสงค ์1   ดร.พีรพงษ ์ ฟูศิริ 2 

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

บทคัดย่อ 

      การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ที่ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อ

ศึกษาถึงความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทั

ประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และ(2) เพื่อเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุาน ระดบัชั้นของผูป้ระเมิน  

 จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศชาย มีอายุระหวา่ง 30-39 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท อายุ

การทาํงาน 1-5 ปี ส่วนความพึงพอใจผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน  

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร CEO MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล ในปัจจยัดา้นงาน ดา้นการจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความพึงพอใจ

ต่อวชิาชีพ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  

 1. ระดับความพึงพอใจผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทประเมิน สังกัด

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีมีเพศ และระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่า แตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

ยกเวน้ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาระดบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการ

ทาํงานในสายวิชาชีพ แตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ สภาพการ

ทาํงาน ความสาํเร็จในการทาํงาน ความมัน่คง ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง ผลตอบแทน

สวสัดิการต่างๆ มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

 3. ปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย/แผนและการบริหาร คุณลกัษณะภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารองศก์ร มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

 4. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงาน 

ภาพลกัษณ์องศก์ร และการไดรั้บการยอมรับนบัถือความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มี

ความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

บริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบตัิหนา้ที่, ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น, สังกดั

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย   
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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 



410 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

 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 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นส่วนสําคญัท่ีจะใช้ประกอบการ

ตดัสินใจดาํเนินการในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทั้งดา้นอสังหาริมทรัพยสิ์นและ

สังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะดา้นอสังหาริมทรัพย ์ส่วนใหญ่ทรัพยสิ์นจะมีมูลค่าสูง การ

ตดัสินใจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ ขาย การลงทุน การร่วมทุน การจาํนอง 

จาํนาํ ขายฝาก การเช่า คิดภาษี การแบ่งมรดก การตั้งสํารองหน้ี(NPL) ของสถาบนั

การเงินต่างๆ การโอนชาํระหน้ี การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การทาํประกนัภยั จะตอ้ง

ทราบมูลค่าทรัพยสิ์นบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทาํให้สามารถนาํไปประกอบการ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ การใชป้ระโยชน์ทางดา้นการประเมินราคาทรัพยสิ์น

ในปัจจุบนัจึงมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมาก ในการดาํเนินการด้านต่างๆ ข้างต้นใน

ขบวนการดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นต่างๆ  

 ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการดาํเนินงาน เป็นกาํลงัขบั

ใหธุ้รกิจการใหบ้ริการดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดาํเนินการต่อไปได ้จึงสมควร

ท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความรับผดิชอบต่องานไวเ้ป็นอยา่งดีท่ีสุด 

แต่ในการทาํงานร่วมกบัคนจาํนวนมาก ยอ่มตอ้งมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุ

หน่ึงของปัญหาอาจมาจากความแตกต่างกนัทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก พื้นฐานทาง

สังคม การปลูกฝังของครอบครัวและความตอ้งการดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัผลกัดนัให้

มนุษยด้ิ์นรน แสวงหาความตอ้งการท่ีมีระดบัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงความตอ้งการของแต่

ละคนท่ีมีไม่เท่ากนันั้น หากในดา้นความตอ้งการของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ไดรั้บ
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การตอบสนองแลว้ ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจะตั้งใจปฏิบติังานไดดี้ จะเกิดความพึง

พอใจในงานท่ีตนปฏิบติัอยู ่ป้องกนัการทุจริตได ้ 

 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้จะเห็นได้ว่าผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็น

บุคคลากรท่ีสําคญัเป็นอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของงานและองศ์กรด้านการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์น ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั จึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์

กับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของบริษัท

ประเมินในสังกดัของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เพื่อนําผลท่ีได้มาใช้เป็น

แนวทางในการวางแผน ป้องกนั แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนและเสริมสร้างให้เกิด

ความพึงพอใจ อนัจะส่งผลให้การปฏิบติังานของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น สําเร็จ

ลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

ประเทศไทย ส่งผลใหอ้งศก์รเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป 

 จุดมุ่งหมายของการวจัิย (Objectives)  

 1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ท่ีมีต่อความพึงพอใจ

ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระ

ไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นงานและความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนัก

ประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการจดัการและความพึงพอใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกั

ประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล      

 4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและความพึง

พอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษทัประเมิน สังกัด

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
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ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล : เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน อายกุารทาํงาน ระดบัชั้นของผู ้

ประเมิน 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม : 

สภาพแวดล้อมของสถานท่ีทํางาน 

ภาพลกัษณ์องศ์กร การได้รับการยอมรับ

นบัถือความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินในบริษัทประเมิน 

สังกดัสมาคมนักประเมินราคา

อสิระไทยทีป่ฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

ตัวแปรอสิระ                                                           ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

ปัจจยัดา้นงาน : ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

ความรับผดิชอบ สภาพการทาํงาน 

ความสาํเร็จในการทาํงาน ความมัน่คง/

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง ผลตอบแทน

สวสัดิการต่างๆ 

 
ปัจจยัดา้นการจดัการ : นโยบาย/แผนและ

การบริหาร คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารองศก์ร 
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 ขอบเขตของการวจัิย(Scope of research) 

 1. ขอบเขตของเน้ือหาการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของ

บริษทัประเมินในสังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่น

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 300 คน โดยใชสู้ตรการคาํนวณหากลุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยปั์ญญา. 2545 :74 ) จาํนวน 171 

ตวัอยา่ง 

 2. เวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลจะใชร้ะยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 11 ถึง 18 

มีนาคม 2556 

 3. สถานท่ีเก็บขอ้มูล คือพนกังานบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา

อิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย (Hypothesis) 

          1.ปัจจยัด้านลักษณะบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนัก

ประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

          2. ปัจจยัดา้นงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

        3. ปัจจยัดา้นการจดัการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระ

ไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

         4. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา

อิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

      จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ี
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ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัคาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์

ทั้งทางดา้นผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงัน้ี 

1.  เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน 

สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารขององศก์ร และ

สามารถนาํขอ้มูลท่ีคน้พบในคร้ังน้ี ไปวางแผน กาํหนดนโยบาย เพื่อพฒันาการปฏิบติั

หนา้ของผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์น ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 4. เพื่อเป็นการเพิ่มเติมองศค์วามรู้ในดา้นการบริหารบุคคลากรดา้นการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์น  

 5. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ี

ต่อไป  

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัอาศยัทฤษฎีความพึงพอใจท่ียอมรับกนัแพร่หลาย

ทัว่โลก ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์  

 มาสโลว ์(Maslow 1943  อา้งถึงใน  วิภาพร มาพบสุข  2544, 22-23)  ได้

เสนอความตอ้งการดา้นต่างๆ  กนัของมนุษย ์ เรียงลาํดบัจากตํ่าไปหาสูง  ตามลาํดบั

ความสําคญัโดยท่ีมนุษยจ์ะมีความตอ้งการในระดบัสูงๆ  เม่ือความตอ้งการขั้นตน้

ไดรั้บการตอบสนองแลว้  ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1  ความตอ้งการขั้นพื้นฐานหรือความตอ้งการทางร่างกาย (Basic or 

Physiological Needs) เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสุดสําหรับการครองชีพ ทาํให้มนุษยต์อ้งการ
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ใฝ่หาส่ิงน้ีมาตอบสนอง  เช่น  อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  ยารักษาโรค  ตลอดจนความ

ตอ้งการทางเพศดว้ยเหตุน้ีองค์การทุกแห่งจึงตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคน

โดยการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน    เพื่อท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคนจะได้นาํเงินไปใช้จ่ายเพื่อ

สนองความจาํเป็นขั้นพื้นฐานของชีวติ   เพื่อการดาํรงชีพแต่ละคน 

 ขั้นท่ี 2   ความตอ้งการความมัน่คงความปลอดภยั (Security and Safety 

Needs)  เม่ือความตอ้งการทางร่างกาย ได้รับการตอบสนองแล้ว  มนุษยจ์ะมีความ

ตอ้งการในขั้นสูงต่อไป  คือความตอ้งการดา้นความปลอดภยั  หรือความมัน่คงต่าง ๆ  

เช่น  ความมัน่คงในงานท่ีทาํอยู ่ ไดรั้บความยุติธรรม   ไดรั้บการรักษาพยาบาล  และ

ไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ   เป็นการตอบแทนเม่ือออกจากงาน  นอกจากน้ีตอ้งมีรายไดดี้

พอสมควร  มีหลกัประกนัต่างๆ    

 ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรัก  และเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (Love and 

Belonging Needs) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองในสองประการดงักล่าวแลว้ มนุษย์

จะมีความต้องการสูงข้ึนอีก   คือ ความตอ้งการทางด้านสังคม  ต้องการให้สังคม

ยอมรับตนเขา้เป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ  และเพื่อนร่วมงานยอมรับ

ในความสัมพนัธ์ของตน  องค์การย่อมตอบสนองความตอ้งการของลูกจา้งสามารถ

แสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงขอ้บกพร่องขององค์การ  ทาํให้

เกิดความภาคภูมิใจรู้สึกคลา้ยกบัวา่งานนั้นเป็นของตนเอง 

 ขั้นท่ี  4  ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ (Esteem  Needs)   มนุษยต์อ้งการ

ให้สังคมยกย่อง   รวมถึงความเช่ือมัน่ในเร่ืองความรู้ความสามารถ   ความสําคญัใน

ตนเองต้องการมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน   และการมีตาํแหน่งสูงใน

องคก์าร   ทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 

 ขั้นท่ี 5  ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเอง (Self –Actualization) หรือความ

ตอ้งการแสวงหาความกา้วหนา้ใหแ้ก่ตนเอง ความตอ้งการในขั้นน้ีมนุษยจ์ะมีความสุข

ในการทาํงาน  มีความพึงพอใจท่ีจะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิต  มีความตอ้งการให้

ตนเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน  
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 วธีิการดําเนินการวจัิย (Methodology) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนที่1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นเป็นแบบสอบถามปลายปิด ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัรายละเอียดส่วน

บุคคลของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น มีจาํนวนคาํถาม 7 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจ

รายการ ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้

อายงุาน และระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  

 สวนที่ 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้

ประเมินค่าทรัพยสิ์นของบริษทัประเมินในสังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระ ดา้น

ต่างๆของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงแบบสอบถามนั้นประกอบไปดว้ยตวัแปรตาม 

ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้เป็นรูปแบบประเภท Rating Scale เป็นคาํถามทางดา้นต่างๆ 

จาํนวน 35 ขอ้ ประกอบด้วยด้านงานท่ีปฏิบติั ด้านการจดัการ ด้านสภาพแวดล้อม 

ความพึงพอใจต่ออาชีพผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามไปแจกให้พนักงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วย

ตนเอง  พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจและรับแบบสอบถาม

กลบัตามวนัท่ีนดั  โดยใช้เวลา  1  สัปดาห์  ตั้งแต่วนัท่ี 11 ถึง 18 มีนาคม 2556 เพื่อ

นาํไปดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ดงัน้ี  

 1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใช ้

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้อายงุาน และระดบัชั้น

ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี และร้อยละ  
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2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นการจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ความพึง

พอใจต่ออาชีพผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการการ

ปฏิบติังานของประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้ค่า t-test และ f-test (One – 

way ANOVA) ในกรณีเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม เม่ือพบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวธีิของ LSD 

4.การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์น ดา้นดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นการจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ความพึงพอใจต่อ

อาชีพผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา   รายไดต่้อเดือน อายกุารทาํงาน ระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่า โดยใชก้าร

ทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA 

5. การทดสอบความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นการจดัการ 

และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

สรุปผลการวจัิย (Result) 

 ภูมิหลงัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ

อยูใ่นช่วง 30-39 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท อายกุารทาํงานในสายวชิาชีพประมูลทรัพยสิ์น 1-5 ปี  

 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น พบวา่ ระดบัความ

พึงพอใจผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา
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อิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจยัดา้นงาน ดา้น

การจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความพึงพอใจต่อวิชาชีพ ซ่ึงทั้ง 4 ดา้นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  

  ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1 พบว่า 

   1. เพศมีความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

บริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  2. อายุมีความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

บริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

   3. สถานภาพมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

  4. ระดบัการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั      

  5. รายได ้มีความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

  6. สถานภาพ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

 7. ระดับชั้นของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติ

หนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา

อิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานท่ี

ปฏิบติั ความรับผิดชอบ สภาพการทาํงาน ความสําเร็จในการทาํงาน ความมัน่คง 
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ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง ผลตอบแทนสวสัดิการต่างๆ มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึง

พอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษทัประเมิน สังกัด

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่าปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย/

แผนและการบริหาร คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองศ์กร มีความสัมพนัธ์ กบั 

ความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน 

สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงาน ภาพลกัษณ์องศก์ร และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

 จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ว่า ระดบัความพึงพอใจผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีเพศและระดบัชั้นของผูป้ระเมิน

มูลค่า แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ ระดับความพึงพอใจผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมี อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั

การศึกษาระดบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารทาํงานในสายวชิาชีพ แตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ 

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผดิชอบ สภาพการทาํงาน ความสาํเร็จในการทาํงาน 

ความมัน่คง ความกา้วหน้าในตาํแหน่ง ผลตอบแทนสวสัดิการต่างๆ มีความสัมพนัธ์ 

กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน 

สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย/แผน

และการบริหาร คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองศก์ร มีความสัมพนัธ์ กบั ความ

พึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดั

ส ม า ค ม นัก ป ระ เ มิ นรา ค า อิส ระ ไ ท ย แล ะ ปั จจัย ด้า นส ภา พ แวดล้อม  ไ ด้แ ก่ 
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สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงาน ภาพลกัษณ์องศก์ร และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.817 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.005 ยอมรับ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.100 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

อายกุารทาํงาน F-Test 0.001 ยอมรับ 

ระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์น  

F-Test 0.169 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านงาน 

1. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

2. ความรับผดิชอบ Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

3. สภาพการทาํงาน Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

4. ความสาํเร็จในการทาํงาน Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

5. ความมัน่คง Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

6. ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

7. ผลตอบแทนและสวสัดิการ

ต่างๆ 

Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 
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ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านการจัดการ 

1. นโยบาย/แผนและการบริหาร Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

2. คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารองศก์ร 

Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

1. สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี

ทาํงาน 

Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

2. ภาพลกัษณ์องศก์ร Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

3. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

 

การอภิปรายผล (Discussion) 

  การว ิจยั เ ร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหนา้ที ่ของผูป้ระเมินมูลค ่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 1. ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ที่ของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปัจจัยด้านงาน ด้านการจัดการ ด้าน

สภาพแวดลอ้ม และดา้นความพึงพอใจต่อวิชาชีพ ทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิญญา  สุนทรธาราวงศ์ (2540, 68-72)  ไดศึ้กษาเร่ือง  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  พบว่า 

พนกังานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความพึงพอใจในงาน  โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น   พบวา่ มีความพึงพอใจระดบัปานกลางใน

ดา้นการยอมรับนบัถือ   ลกัษณะงานความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  ความสัมพนัธ์

กบัผูบ้งัคบับญัชา  ความกา้วหนา้ในการทาํงาน  สภาพแวดลอ้มการทาํงาน สอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของ อญัชลี  ดีช่วย (2542, 87)  ศึกษาเร่ืองขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลนครนายก  พบว่า  พยาบาลประจาํการมีขวญั

กาํลงัใจการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ในด้านสภาพการทาํงาน  ด้านเงินเดือน  

และสวสัดิการ  ด้านความมั่นคงปลอดภัย  ด้านการปกครองบังคับบัญชา  ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ซ่ึง ศิริวรรณ   เสรีรัตน์  และคณะ (2541,95)  ไดใ้ห้

ความหมายของความพอใจในงานไวว้่า  หมายถึง  ทศันคติของคนใดคนหน่ึงท่ีมีต่อ

งานของเขา   คนท่ีมีความพอใจในงานของเขาสูงจะมีทศันคติในทางบวกต่องาน  ตรง

ขา้มคนท่ีไม่พอใจในงานของเขาก็จะมีทศันคติในทางลบเก่ียวกบังาน  แต่ในการพูด

ถึงทศันคติของพนกังานเรามกัจะหมายถึงในทางพอใจ 

 2. ระดับความพึงพอใจผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษทัประเมิน สังกัด

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีมีเพศและระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่า แตกต่างกนัมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั 

ยกเวน้ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาระดบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการ

ทํางานในสายวิชาชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรัส  เพช็รเท่ียง  (2542, 57-59)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจใน

การทาํงานของพนักงานในบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า  พนกังานท่ีมีเพศ ระดับ

ตาํแหน่ง  วฒิุการศึกษา  และอายุต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการทาํงานต่างกนัอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติ  ยกเวน้ เพศไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ถวิล  โอ

ทอง (2545, 74)  ได้ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย พบว่าปัจจยัส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ  และระดับตาํแหน่ง ไม่มีความสัมพนัธ์กับขวญักาํลังใจในการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ  วราภรณ์  รัตนอาชาไนย  (2544, 97)  ไดท้าํการศึกษาองคป์ระกอบท่ี

มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  (ศึกษาเฉพาะกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  

จงัหวดัชลบุรี)  พบวา่พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง  และ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานน้ี  ไม่แตกต่างกนั ตามสถานภาพสมรส  และแตกต่างกนั
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ตามเพศ  ภูมิลาํเนา  สถานภาพการปฏิบติังาน  ระดบัอาย ุ ขนาดองคก์ร  อายุงาน  และ

ระดบัการศึกษา 

3. ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความ

รับผดิชอบ สภาพการทาํงาน ความสําเร็จในการทาํงาน ความมัน่คง ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่ง ผลตอบแทนสวสัดิการต่างๆ มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนัก

ประเมินราคาอิสระไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ถวิล  โอทอง (2545, 74)  ได้

ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ : ศึกษา

เฉพาะกรณีสํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  พบว่า ตวัแปรปัจจยัการทาํงานที

สามารถทาํนายขวญักาํลงัใจ  ได้แก่  ความพึงพอใจในหน้าท่ีการงาน  การรับรู้ต่อ

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน  ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน  และการปกครองบงัคบั

บญัชา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni 1969  อา้งถึงใน  

วลี  ตั้งสวสัด์ิตระกูล  2541,33)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ืององค์ประกอบท่ีส่งผลให้

เกิดความพึงพอใจในการทาํงานของครู  ในเขตการศึกษาต่าง ๆ ของมอนโรเคาน์ต้ี  รัฐ

นิวยอร์ค   พบว่า ความรู้สึกท่ีดีต่อความสําเร็จของงาน   การไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ในระดบัสูง  และความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลให้ครูเกิดความพึงพอใจ

ในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย/แผนและการ

บริหาร คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองศก์ร มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกั

ประเมินราคาอิสระไทย ซ่ึงสอดคล้อง ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, 123-129) 

กล่าวว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่การ

ส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร 

 5. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อม ไดแ้ก่ สภาพแวดล้อมของ

สถานท่ีทาํงาน ภาพลกัษณ์องศ์กร และการไดรั้บการยอมรับนบัถือความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบังานวจิยัของ ย ู(Yu 1991, 52,04A  อา้งถึง  ในวลี  ตั้งสวสัด์ิตระกูล  2541, 35)   ได้

วิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในการทาํงานของครูศิลปะอุสาหกรรมในโรงเรียน

มธัยมศึกษา  ประเทศไตห้วนั  พบว่า ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน   เป็นตวัแปรท่ีสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัครูมากท่ีสุด  และสอดคล้อง พ.ต.อ.  สุวิระ  ทรงเมตตา (2543, 

120-122)   ไดส้รุปปัจจยัท่ีทาํใหค้นอยากทาํงานประกอบดว้ย มีสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานท่ีดี อุปกรณ์ในการทาํงานมีครบและสมบูรณ์ มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี หวัหนา้งานดี

และเขา้ใจลูกนอ้ง  

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

 1 ความพึงพอใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทั

ประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ดงันั้น ในการให้ความรู้หรือประชาสัมพนัธ์ทางแก่ประชาชนน้ีดว้ย 

การจดักิจกรรมและโครงการทั้งในดา้นการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ จะ

ส่งเสริมไดมี้การพฒันาความรู้ และเพิ่มทกัษะในการผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นปฏิบติั

ใหม้ากข้ึน  

 2 ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา

อิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชาสัมพนัธ์ใน

รูปแบบต่างๆ ทั้งเอกสาร นิทรรศการ  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการวิจยัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์ของประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

บริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เอกสารอ้างองิ 

เกษมสันต ์วลิาวรรณ. 2541.  แรงงานสัมพนัธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร: 

              สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์. 

 



425 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

จรัล เพช็รเท่ียง.2542. การศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน

 บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง.วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต, 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ถวลิ โอทอง. 2545. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

 ขา้ราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณีสาํนกัปลดักระทรวงมหาดไทย 

 กระทรวงมหาดไทย. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เทพพนม เมืองแมน และสวงิ  สุวรรณ.2540 .พฤติกรรมองศ์การ. พิมพค์ร้ังท่ี 2 

             กรุงเทมหานคร:ไทยวฒันาพาณิชย.์ 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์.2544. จิตวทิยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทมหานคร: 

               บริษทัพิมพดี์ จาํกดั. 

พรทิพย ์เราจนานนท.์2541 ความพึงพอใจในการปฎิบติังานของพนกังานการทาง

 พิเศษแห่งประเทศไทย:ศึกษาเฉพาะกรณี พนกังานเก็บค่าผา่นทาง.ภาคนิพนธ์       

 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต,สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

วมิลสิทธ์ิ หรยางกรู. พฤติกรรมของผูอ้ยูอ่าศยักบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ

 เคหะสงเคราะห์    แบบแฟลต โครงการเคหะสงเคราะห์ ดินแดง หว้ยขวาง 

 ประชานิเวศน์ บ่อนไก่. กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

 มหาวทิยาลยั, 2523. 3 แผน่ (149 เฟรม). (ว MF11096) 

วภิาพร มาพบสุข.2544. จิตวทิยาการทาํงาน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์

             ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. 

วราภรณ์ รัตนอาชาไนย.2544. องศป์ระกอบท่ีมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (ศึกษาเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จงัหวดัชลบุรี).

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 



426 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

วลี  ตั้งสวสัด์ิตระกลู.2541. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

 วศิวกรในบริษทัเอกชน. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์,ปริญ ลกัษิตานนท ์และสมชาย หิรัญกิตติ.2538 ศัพท์การบริหาร. 

              กรุงเทมหานคร:สาํนกัพิมพพ์ฒันาศึกษา. 

สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ.2545.พฤติกรรมองศ์การ:ทฤษฎีและการ

 ประยกุต.์พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพ์

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุวริะ ทรงเมตตา,พ.ต.อ.2543 เทคนิคภาวะผู้นํายุคใหม่. พิพมค์ร้ังท่ี 6.  

             กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพต์าํรวจ. 

สาธิตา   สุรงคเ์ดชะ. 2542. ความพึงพอใจในงานของผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพใ์นยคุ

 วกิฤติเศรษฐกิจ. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

อภิญญา  สุนทรธาราวงศ.์2540. ความพึงพอใจในงานของพนกังานการทางพิเศษแห่ง

 ประเทศไทย. ภาคนิพนธ์พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิต     

 พฒันบริหารศาสตร์. 

อญัชลี ดีช่วย.2542.การศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฎิบติังานของพยาบาล

ประจาํการในโรงพยาบาลนครนายก.วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Ashton, Fred Long, III. 1989. Connecticut middle school principals’ job satisfaction 

 with respect to selected motivators and hygienes. Dissertation Abstracts 

 International 50-11A. 

Bernardin, H John, and Russell, Joyce E.A. 1993. Human resource management: 

 An experimental approach. Singapore: McGraw-Hill. 

David, Fred R. 1997. Strategic management. 6th ed. Upper Saddle River, New 

 Jersey:Prentice-Hall. 



427 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

Forsberg, Kevin, Mooz, Hal, and Cotterman, Howard. 1996. Visualizing project 

 Management. New York: john Wiley & Sons. 

Herzog, Thomas R. 1996. Research methods and data analysis in the social 

 Sciences. New York: Harper Collins. 



428 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ความพงึพอใจในสวสัดิการด้านความมั่นคงปลอดภัยในสถานประกอบการ 

และด้านสุขภาพของพนักงานฝ่ายผลติ ทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ: 

กรณีศึกษา บริษัท มิลล์คอนสตีลอนิดัสทรีส์ จํากดั (มหาชน) 

(THE RELATIONSHIP BETWEEN WELFARE SATISFACTION AND 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PRODUCTION WORKERS :  

CASE STUDY MILLCON STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED) 

ศิวพร หนูบวั 1  ดร.วจิิตร สุพินิจ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ 

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ 

และสวสัดิการด้านสุขภาพของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ 

จาํกดั (มหาชน)  รวมทั้งศึกษาถึงระดบัของความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นดงักล่าว ท่ี

มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดัสทรีส์  จ ํากัด (มหาชน)  โดยใช้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจาํนวน 300 ชุด นําเสนอผลการศึกษาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในสวสัดิการท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ยการคาํนวณทางสถิติ 

ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในสวสัดิการด้านความมัน่คง

ปลอดภยัในสถานประกอบการและสวสัดิการดา้นสุขภาพแตกต่างกนั อีกทั้งยงัพบวา่

ระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการส่งผลต่อความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์าร กล่าวคือ ระดบั

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 
2  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 



429 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ความผูกพนัท่ีมีต่อองคก์ารจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัระดบัของความพึงพอใจ

ในสวสัดิการ 

คําสําคัญ: ประชากรศาสตร์, ความพึงพอใจ, สวสัดิการ, ความผกูพนั, บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (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 

การบริหารองคก์ารใดก็ตาม ตอ้งอาศยัปัจจยัการบริหารส่ีประการ ซ่ึงก็คือคน 

เงิน วสัดุส่ิงของ และวิธีดาํเนินการ ในกระบวนการการผลิต คนหรือแรงงานจดัไดว้า่

เป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินกิจการขององค์การ เน่ืองจาก

แรงงานเป็นผูใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงาน เพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายขององค์การ การท่ีแรงงานจะสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถอยู่ในองค์การได้นานท่ีสุดนั้น โดยปกติจะข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจใน

ค่าจา้ง และสวสัดิการท่ีไดรั้บจากองคก์าร  
 นอกจากค่าจ้างซ่ึงเป็นปัจจยัหลักท่ีแรงงานใช้ในการตัดสินใจเลือกท่ีจะ

ทาํงานแล้ว สวสัดิการท่ีจะได้รับจากองค์การยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจัย ท่ีแรงงานใช้

ประกอบการตดัสินใจในการเลือกท่ีจะทาํงานในองค์การใดองค์การหน่ึง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิต สวสัดิการท่ีถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ

แรงงาน คือ สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการ

ดา้นสุขภาพของพนกังาน เน่ืองจากแรงงานในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น 

มีความเส่ียงสูงในดา้นของความปลอดภยัและปัญหาดา้นสุขภาพ 
ทั้งน้ี ความพึงพอใจในสวสัดิการของแรงงานหรือพนกังาน ยงัส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์าร อาจกล่าวไดว้า่ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นผลมาจากความพึงพอใจ 

ในส่ิงท่ีแรงงานคาดหวงัว่าจะได้รับจากองค์การ นั่นก็คือค่าจา้งและสวสัดิการ หาก

องคก์ารสามารถให้ในส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้แรงงานก็จะมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึง

ความผูกพนัต่อองค์การสามารถใช้เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพขององค์การ เน่ืองจาก

แรงงานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การสูงย่อมมีแนวโน้มท่ีจะทาํงานได้ดี มีการทุ่มเท

ความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ 

 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าพนักงาน บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดัส 

ทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัในส่วนของภาคการผลิต ว่ามีความพึงพอใจใน

สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพ

ของพนักงาน ท่ีได้รับจากบริษัทมากน้อยเพียงใด และระดับความพึงพอใจใน

สวสัดิการนั้ น มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอย่างไร ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการ ท่ีจะนาํมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

ระบบสวสัดิการของบริษทั  เพื่อลดปํญหาทางด้านแรงงานท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

และเพื่อเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ารใหก้บัพนกังาน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
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1.เพื่อศึกษาถึงความความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับความพึง

พอใจในสวสัดิการด้านความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการ

ดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต ท่ีไดรั้บจาก บริษทั มิลลค์อนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
2.เพื่อศึกษาถึงระดับของความพึงพอใจในสวสัดิการด้านความมั่นคง

ปลอดภยัในสถานประกอบการและสวสัดิการดา้นสุขภาพ ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลลค์อนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยั

ในสถานประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดัสทรีส์ จาํกัด (มหาชน) รวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานท่ีมีต่อ

สวสัดิการท่ีไดรั้บจากบริษทั  
2.เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยั

ในสถานประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน ท่ีมีผลต่อระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงจะสามารถนาํมาใชช้ี้วดัประสิทธิภาพของบริษทั 
3.เพื่อนาํผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาระบบ

สวสัดิการของบริษทั เพื่อลดปํญหาทางด้านแรงงานท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเพื่อเพิ่ม

ความผกูพนัต่อองคก์ารใหแ้ก่พนกังาน 
4.เพื่อให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในสวสัดิการ และพฒันาคุณภาพชีวิต

ของพนักงาน ตลอดจนเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดตวามผูกพนัต่อองค์การ ท่ีจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน  
สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อความพึง

พอใจในสวสัดิการของพนกังาน บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ี

แตกต่างกนั 
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2.ระดบัของความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถาน

ประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์คอนสตีล

อินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- ตาํแหน่งงานในฝ่ายผลิต 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

- ระยะเวลาในการปฎิบติังาน 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความพงึพอใจในสวสัดกิารทีไ่ด้รับ 
- สวสัดิการดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในสถานประกอบการ 

- สวสัดิการดา้นสุขภาพของ
พนกังาน 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

- ดา้นความพยายามทุ่มเทและ
ปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร 
- ดา้นความภาคภูมิใจและความ

จงรักภกัดีต่อองคก์าร 
- ดา้นการดาํรงสมาชิกภาพและ

การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 

ตวัแปรอสิระ 

(Independent Variable) 

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variables) 
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ในการศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถาน

ประกอบการและดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

กรณีศึกษา บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) มีแนวความคิด ทฤษฎี 

และงานวจิยัสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเราท่ีสัมพนัธ์กบัโลกทศัน์ ท่ี

เก่ียวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม ค่าความรู้สึกของบุคคลต่อสภาพแวดลอ้มจะ

แตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นตน้ (วิมลสิทธ์ิ 

หรยางกลู, 2549 : 64) สอดคลอ้งกบั สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2524 : 127) ท่ีกล่าววา่ เม่ือ

บุคคลมีความตอ้งการเกิดข้ึน ความตอ้งการนั้นจะส่งผลให้เกิดแรงขบั ซ่ึงหมายถึง

ความตอ้งการนั้นเร่ิมมีทิศทาง และผลกัดนัให้ร่างกายมีการปฏิบติัการอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น และเม่ือความตอ้งการนาํไปสู่ความปราถนา บุคคลก็จะเกิด

ความพึงพอใจ และเกิดความตอ้งการในส่ิงอ่ืนต่อไป  
 ดงัทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow ท่ีกล่าววา่ มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ

อยู่เสมอ และเป็นการยากท่ีมนุษยจ์ะมีความพึงพอใจสูงสุด เพราะเป็นธรรมชาติของ

มนุษยท่ี์เม่ือมีความตอ้งการอยา่งหน่ึง และไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ก็

จะมีความตอ้งการอย่างอ่ืนเขา้มาแทนท่ี และเป็นเช่นน้ีเร่ือยไป นั่นคือเม่ือเกิดความ

ปราถนาข้ึนก็จะมีแรงขบั และเม่ือบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายก็จะเกิดความพึง

พอใจ  
 ดงันั้นจึงสรุปได�้ว่าความพึงพอใจในการทาํงาน สามารถพิจารณาไดจ้าก

ค่าจ้างหรือรายได้� พิจารณาจากความมัน่คงในการทาํงาน รวมถึงสวสัดิการท่ี

สามารถได้รับจากองค์การท่ีแรงงานนั้นทาํงานอยู่ จากการศึกษาค�นควา้แนวคิด

และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกบัความพึงพอใจนั้น มีนกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบัความพึง

พอใจต่อสวสัดิการไวเ้ป็นจาํนวนนอ้ย แต�จะมีการศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจ

ท่ีนาํไปสู่การทาํงาน ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาแล้วมีความใกลเ้คียงและเช่ือมโยงกบัการจดั
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สวสัดิการขององคก์าร หากองคก์ารมีการจดัสวสัดิการท่ีดี ก็จะนาํไปสู่การมีขวญัและ

กาํลงัใจท่ีจะปฏิบติังานของพนกังาน 
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดสวสัดิการ 

 อุทยั หิรัญโต (2531 : 200-201) ไดใ้ห้ความหมายของสวสัดิการไวว้่า เป็น

บริการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีหน่วยงานราชการหรือองค�การธุรกิจจดัให้มีข้ึน เพื่อให้

พนกังานหรือผ�ูปฏิบติังานในองคก์ารนั้นๆ ไดรั้บความสะดวกสบายในการทาํงาน 

มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันท่ีแน่นอนในการดําเนินชีวิต หรือได้รับ

ประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจา้งท่ีไดรั้บอยู่เป็นประจาํ ทั้งน้ีเพื่อ

เป็นส่ิงจูงใจให้ผูป้ฏิบัติงานทาํงานอย่างเต็มท่ี ไม่ต้องวิตกกังวลต่อปัญหาทั้ งใน

ส่วนตวัและครอบครัว ทาํใหมี้ความพอใจในงาน มีความรักงาน และตั้งใจท่ีจะทาํงาน

นั้นใหน้านท่ีสุด 

บีช (Beach, 1980 : 780 อา้งถึงใน ประทิน ไกรษรวิทย,์ 2541 : 22) ให้

ความหมายสวสัดิการไวว้่า คือประโยชน์ต่างๆ ท่ีหน่วยงานจดัให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึง

อาจเป็นไปในรูปของเงินรายได ้นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้งปกติท่ีหน่วยงาน

จดัให้อยู่แลว้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเร่ืองเจ็บป่วย อุบติัเหตุ การออกจากงานอย่าง

กระทนัหนั ไม่วา่จะเป็นการใหค้วามสะดวกสบายต่างๆ เช่น การให้ลาพกัผอ่นไดโ้ดย

ไดรั้บเงินตามสมควร และการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและบริเวณรอบๆ ท่ีทาํงาน

ใหส้ะดวกสบายท่ีสุด อีกทั้งยงัแบ่งประเภทสวสัดิการออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. การช่วยเหลือดา้นการเงินให้แก่พนกังานท่ีไม่สามารถช่วยตนเองไดม้าก

นกั เช่น เงินสะสม เงินค่ารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ  

2. ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บในเวลาท่ีไม่ไดท้าํงาน ไดแ้ก่ วนัหยุด วนัลา รางวลั 

หรือส่ิงของพิเศษท่ีไม่เก่ียวกบัการปฏิบติังาน เช่น เงินโบนสั ซ่ึงจ่ายตามอายุงานหรือ

จ่ายใหทุ้กคนเท่าเทียมกนั และเงินช่วยเหลือบุตร เป็นตน้ 

3. เงินช่วยเหลือในการจดักิจกรรมสันทนาการ การกีฬา การอาํนวยความ

สะดวก การบริการทางการแพทย ์ห้องสมุด ห้องอาหาร และบริการอ่ืนๆ เช่น การจดั

จาํหน่ายสินคา้ใหใ้นราคาถูก เป็นตน้ 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถานไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “ความ” หมายถึง 

เร่ือง เช่น เน้ือความ เกิดความ (พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน, 2542 : 231) และได้

ให้ความหมายของคาํว่า “ผูกพนั” หมายถึง มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่ 

ก่อใหเ้กิดพนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม (พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน, 2542 : 741)  

 ส่วน “องค์การ” หมายถึง ศูนยร์วมกลุ่มบุคคล หรือกิจการท่ีประกอบกนัข้ึน

เป็นหน่วยงานเดียวกนั เพื่อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

หรือในตราสารจัดตั้ ง ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล 

หน่วยงานเอกชน เช่น บริษทั จาํกดั สมาคม หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น 

องคก์ารสหประชาชาติ ดงันั้นความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร จึงหมายถึงการ

เกิดความกงัวล รักใคร่ในหน่วยงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงก่อให้เกิดพนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม 

(พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน, 2542 : 1321) 

 ธนนนัท ์ทะสุใจ (2549 : 9) ให้ความหมายของคาํวา่ความผกูพนัต่อองคก์าร 

คือ ความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ มีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอาใจใส่ต่อองค์การ 

รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง มีความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

เตม็ใจและเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อเป้าหมาย และตอ้งการท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งการเป็น

สมาชิกขององคก์ารนั้นตลอดไป 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วฒันะ พรหมเพชร และ จิระวฒัน์ ตันสกุล (2554) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง 

“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมหาวิทยาลยัตาํแหน่งวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” จากผลการศึกษาพบว่าผลการวิจัยพบว่า 1) 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน สัญญาจา้ง นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงใน

การทาํงาน ความสามารถในการทาํงาน ลกัษณะของงานท่ีทาํ ความรับผิดชอบในงาน 

ความมีอิสระในการทาํงาน ความก้าวหน้าในการงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 

และความสัมพนัธ์ในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 ส่วนสวสัดิการและค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 2) ไดต้วัพยากรณ์ 6 ตวัคือ การไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ ความมีอิสระในการทาํงาน ความสามารถในการทาํงาน ความกา้วหนา้

ในการทาํงาน นโยบายและการบริหาร และลกัษณะของงานท่ีทาํ ท่ีร่วมกนัพยากรณ์

ความผูกพนัต่อองค์การอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าอาํนาจในการ

พยากรณ์ร้อยละ 66 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการพยากรณ์เท่ากบั 2.17 และ 3) ได้

สร้างสมการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์าร ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 

ดงัน้ี 

 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 

 
สุพาณี ไทยเจริญ (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การ 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตนํ้ าการประปานครหลวง” เ ป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร และปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบั

ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงงานผลิตนํ้ าการประปานคร

หลวง ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 447 คน และตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบั 1 ถึง 8 เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 360 ชุด 

 จากผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารเชิงบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ได้แก่ ระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีได้รับ และระดบัความพึงพอใจในการ

บริหารงานของผูบ้ริหาร  ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อ

องค์การเชิงบวกอยู่ในระดบัน้อย  ไดแ้ก่ ระยะเวลาการทาํงาน รายไดใ้นแต่ละเดือน  

และระดบัความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  และพบวา่ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อระดับความผูกพนัต่อองค์การ แต่เป็นความสัมพนัธ์เชิงลบอยู่ใน

ระดบันอ้ย  ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 
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 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการด้าน

ความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และดา้นสุขภาพของพนกังานฝ่ายผลิต ท่ี

มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในคร้ังน้ี คือ พนกังานฝ่ายผลิตของ บริษทั มิลล์คอน

สตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน)  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิจยัแบบปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชแ้บบสอบถามแบบ (Questionnaire) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มพนกังาน 

และใช้สูตรของทาโรยามาเน่กําหนดขนาดตวัอย่างจากจาํนวนประชากรท่ีทราบ

แน่นอนหรือ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดบัคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ร้อยละ 5 ได ้300 

ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 84 ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 20 – 25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.0 

และรองลงมา มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.1 โดยส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี

การศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีถึงร้อยละ 89.9 ในส่วนของสถานภาพสมรสนั้น 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ 48.3 และมีสถานภาพโสด

ร้อยละ 43.8 ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั  

ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน พนกังานส่วนใหญ่มีอายุงานระหวา่ง 1 – 5 

ปี คิดเป็นร้อยละ 49.3 และรองลงมามีอายุงานนอ้ยกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.2 ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดเ้ฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 

10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 

บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.9 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ในสวสัดิการด้านความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการด้าน

สุขภาพท่ีไดรั้บจากบริษทั อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัรายได้ ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ทุก

ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการ

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการของพนักงานท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้

สถานภาพการสมรสและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ ส่วนสวสัดิการดา้นสุขภาพ 

มีปัจจยัส่วนบุคคลเพียงอายุและการศึกษา ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการดา้น

สุขภาพของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

 สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ระดบัของความพึงพอใจในสวสัดิการด้าน

ความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน 

บริษทั มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารใน

ระดับท่ีแตกต่างกัน มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้าน

สวสัดิการความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการและสวสัดิการดา้นสุขภาพ มีผล

ต่อความผูกผนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ ในด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบติังาน

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ด้านความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีต่อ

องค์การ และดา้นการดาํรงสมาชิกภาพและการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การในระดบัท่ี

แตกต่างกนั 

 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ 
สถิต ิ

ทีใ่ช้ 

ค่านัย 

สําคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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   ความพงึพอใจในสวสัดกิารด้านความมัน่คงปลอดภัยในสถานประกอบการ 

     เพศ   t-Test 0.010 ยอมรับ 

     อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

     ระดบัการศึกษา F-Test 0.007 ยอมรับ 

     สถานภาพสมรส    F-Test 0.566 ปฏิเสธ 

     ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.091 ปฏิเสธ 

     รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.013 ยอมรับ 

   ความพงึพอใจในสวสัดกิารด้านสุขภาพของพนักงาน 

     เพศ   t-Test 0.910 ปฏิเสธ 

     อาย ุ F-Test 0.013 ยอมรับ 

     ระดบัการศึกษา F-Test 0.014 ยอมรับ 

     สถานภาพสมรส    F-Test 0.649 ปฏิเสธ 

     ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.438 ปฏิเสธ 

     รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.137 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 

   ความผูกพนัองค์การด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัตงิานให้บรรลุวตัถุประสงค์องค์การ 

     สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ 

     สวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

   ความผูกพนัองค์การด้านความภาคภูมใิจและความจงรักภกัดต่ีอองค์การ 

     สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ 

     สวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

   ความผูกพนัองค์การด้านการดาํรงสมาชิกภาพและการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

     สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ F-Test 0.000 ยอมรับ 

     สวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มิลล์

คอนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน) ความแตกต่างของลกัษณะประชากร มีผลต่อ
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ระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการท่ี

แตกต่างกนั ยกเวน้ในดา้นสถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิบติังาน เพราะ

ระยะเวลาในการปฏิบติังานนั้น ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก สวสัดิการด้านความมัน่คง

ปลอดภยัในสถานประกอบการ ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งมีในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีมี

ระบบการผลิตท่ีมาตรฐานอยูแ่ลว้ จึงอาจทาํใหพ้นกังานไม่ใส่ใจในเร่ืองน้ีมากนกั 
ส่วนในเร่ืองของสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังาน กลบัมีเพียงปัจจยัดา้น

อายุและการศึกษา ท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจในสวสัดิการด้านสุขภาพของ

พนกังาน แสดงใหเ้ห็นวา่ อายแุละการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามนั้น มีผลในเร่ือง

ของความใส่ใจ และความตระหนกัในเร่ืองของสุขภาพของพนกังานท่ีแตกต่างกนั จึง

ทาํให้ความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นสุขภาพท่ีไดรั้บของพนกังานแต่ละคนมีความ

แตกต่างกนัออกไป 
 ทั้งน้ี ระดบัของความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั ยงัส่งผลต่อความ

ผูกพนัท่ีมีต่อองค์การของพนักงานท่ีแตกต่างกนั โดยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

หากองค์การตอ้งการให้พนกังานมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความภาคภูมิใจและ

ความจงรักภกัดีต่อองค์การ และมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ องค์การก็

ควรท่ีจะเพิ่มการจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพให้กบัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

ซ่ึงจะช่วยทาํให้พนักงานรู้สึกว่าไดรั้บการใส่ใจจากองค์การ สามารถปฏิบติังานได้

อยา่งเตม็กาํลงัและความสามารถ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีและมีความผกูพนัต่อองคก์าร 

ส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินการไดโ้ดยบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี ้

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการ องคก์ารควรสร้างบรรยากาศ

ท่ีช่วยส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีดี โดยให้ความสําคญัเก่ียวกบัระบบการรักษาความ
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ปลอดภยัในสถานประกอบการมาเป็นอันดับแรก อาทิ ตั้ งกฎระเบียบด้านความ

ปลอดภยัเฉพาะดา้นท่ีพึงปฏิบติั อุปกรณ์การป้องกนัและรักษาความปลอดภยั รวมถึง

การจัดให้มีจาํนวนบุคลากร อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานให้

เพียงพอ และพร้อมสาํหรับการใชง้าน ซ่ึงถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจของพนกังานในระดบัปฏิบติัการเป็นอยา่งมาก 

ดา้นสุขภาพ ควรมีการให้คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของพนกังาน รวมทั้ง

การให้คาํแนะนาํดา้นโภชนาการท่ีดี มีการตรวจสุขภาพประจาํปี ส่งเสริมการสร้าง

เสริมสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักายภายในองคก์าร รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัปัญหายา

เสพติดในสถานประกอบการ เพื่อใหส้ถานประกอบการเป็นสถานประกอบการสีขาว

ท่ีไม่มีการใชส้ารเสพติดทุกประเภท และส่ิงท่ีพนกังานควรไดรั้บจากองคก์ารอีกดา้น

คือ การจัดให้มีสถานท่ีสี เขียวให้พนักงานได้พักผ่อน  เ ช่น สวนหย่อม สวน

พฤกษศาสตร์ เพื่อเพิ่มความสดช่ืนให้แก่พนกังาน ลดความเครียดจากการทาํงาน และ

ทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกท่ีดีและมีความผกูพนัต่อองคก์าร 

ด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ค่าจ้างและสวสัดิการประเภทต่างๆ บริษทัควร

พิจารณาให้มีความเหมาะสม และตรงกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน ควบคู่

กบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดี มีการทบทวนแผนการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างสมํ่ าเสมอ และนํามาใช้ปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด และเน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส องค์การจึงควรให้

ความสําคัญกับสวัสดิการด้านครอบควรเพิ่มมากข้ึน  เช่น ค่าคลอดบุตร หรือ

ทุนการศึกษาแก่บุตร เพื่อเสริมสร้างรากฐานครอบครัวท่ีมั่นคง และลดปัญหา

ครอบครัวท่ีจะอาจจะส่งผลกระทบต่อการทาํงานของพนกังานอีกดว้ย 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ด้านตวัแปร ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือปัจจยัท่ีเลือก

ทาํการศึกษาในคร้ังน้ี อาทิ ทาํการศึกษาจากพนกังานในฝ่ายอ่ืนๆ หรือสวสัดิการใน

ดา้นอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและมุมมองท่ีหลากหลาย และแตกต่างมากยิ่งข้ึน เพื่อนาํมา

พฒันาและปรับปรุงนโยบายดา้นการจดัสวสัดิการขององคก์าร  
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ด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ควรพิจารณาเลือกใช้เค ร่ืองมือวิจัยท่ี มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมประเภทอ่ืนๆ มาประกอบกนั เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความ

น่าเช่ือถือและมีประโยชน์มากยิ่งข้ึน สําหรับใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารงานองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ด้านระยะเวลา ควรมีการทบทวนการศึกษาวิจัยเป็นระยะๆ ตามความ

เหมาะสม เพื่อไดข้อ้มูลท่ีมีความทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานในแต่ละ

ช่วงเวลามากท่ีสุด ซ่ึงมีส่วนช่วยในการกาํหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจใน

การทาํงานให้แก่พนักงาน ได้มีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง และเป็นการเพิ่มความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานใหม้ากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ซ้ือแผ่นเพลงทีม่ีลขิสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Integrated Marketing Communication Factors Affecting of Decision  

to buy Copyright Song in Bangkok and Metropolitan Area 

  สมยศ ทองนอ้ย1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2   

__________________________________________ 

บทคัดย่อ  

  การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา

การท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ   โดย

ทํากา รศึกษ าจาก ก ลุ่มตัวอย่าง  ผู ้ตัด สินใจซ้ือแผ่น เพลง ท่ี มี ลิข สิท ธ์ิใ นเข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

มาตรฐาน (Standard Deviation)  ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลนั้น

ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ T-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) และการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ(Multiple Regression Analysis : MRA) ทดสอบ

สมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

............................................................................................. 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการ Visionary Leaders 

(Twilight Program) รุ่นท่ี 8 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวจิยัและทดสอบตามสมมุติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ อาชีพ 

รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิอย่างมีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี0.05   ส่วนดา้นเพศ การศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการประกอบด้วย

โฆษณาประชาสัมพนัธ์   โปรโมชัน่ กระบวนการขาย  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ    ส่วนปัจจยัอ่ืนๆในดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image) และความไวว้างใจ (Trust)  ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

แผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิอยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี0.05   ดา้นความภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Royalty)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  

คําสําคัญ : แผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ, ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ, การตดัสินใจซ้ือ 

 

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 

 ธุรกิจบนัเทิงในปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บริการแก่ผูรั้บชมและ

ผูรั้บฟังพร้อมกบัความกา้วหนา้ของโลกไดเ้ปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ความทนัสมยัความ

สะดวกสบายและเทคโนโลยตี่างๆ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจาํวนัมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยันั้นไม่เพียงแต่ส่งผลในด้านบวกแต่ยงัส่งผลในดา้นลบเช่นกนั  

จากอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันธุรกิจเพลงได้รับผลกระทบหลักจากการละเมิด

ลิขสิทธ์ิในสินคา้ทั้งรูปแบบงานผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบไฟลดิ์จิตอลจึงทาํให้รายไดจ้าก

การจดัหน่ายสินคา้และรายไดจ้ากการดาวน์โหลดเพลงไม่สะทอ้นปริมาณการบริโภค

ท่ีแทจ้ริง  ซ่ึงสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิต่างๆท่ียงัคงพบ

เห็นไดท้ัว่ไปในหลายพื้นท่ีในทอ้งตลาดทาํให้ผูบ้ริโภคหาซ้ือไดโ้ดยง่าย    ผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากเดิมท่ีเป็นการซ้ือแผน่เพลงเปล่ียนมา

ใช้วิธีการดาวน์โหลดเพลงผ่านระบบโทรศัพท์หรือผ่านเวปไซท์มากข้ึน  ซ่ึงใน

ปัจจุบนัการดาวน์โหลดไฟล์เพลง หรือคอนเทนต์ต่างๆเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก 

และรวดเร็วมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การพฒันา

ระบบการส่ือสารให้มีความรวดเร็วและครอบคลุมในหลายพื้นท่ี หรือการแพร่หลาย

ของเวปไซทส์าํหรับดาวน์โหลดเพลง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคหนั
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มานิยมใช้วิธีการดาวน์โหลดเพลงกันมากข้ึน อีกทั้ ง การดาวน์โหลดเพลงผ่าน

อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใชจ่้าย จึงมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มมีแนวโนม้ท่ีจะหนัมาใช้

ช่องทางดงักล่าวมากข้ึนประกอบกบั ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ียงัเพิกเฉยต่อการรณรงค์

ใหใ้ชสิ้นคา้ถูกลิขสิทธ์ิ และเห็นวา่การดาวน์โหลดเพลงผา่นช่องทางท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ

นั้นเป็นเร่ืองปกติทัว่ไป  ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคลกัษณะดงักล่าวส่งผลให้รายได้

บางส่วนของบริษทัฯ ลดลงกว่าท่ีควรจะเป็นและเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

ผูอ่ื้นดว้ย 

 ตลาดเพลงไทยมีมูลค่า 2,500 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นการขายเพลงรูปแบบ

งานผลิตภณัฑ์(Physical Format)  เช่น ซีดี ดีวีดี 1,300 ลา้นบาท และรูปแบบดิจิตอล 

(Digital Format) 1,200 ลา้นบาท ขณะท่ีปัจจุบนัธุรกิจเพลงลูกทุ่งยงัคงเติบโตต่อเน่ือง 

โดยรายได ้70% ของอาร์สยามมาจากธุรกิจเพลง มูลค่า 509 ลา้นบาท ขณะท่ีอีก 30% 

มาจากธุรกิจส่ือทีวีดาวเทียมท่ีขยายออกไป คิดเป็นมูลค่า 221 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม 

1-2 ปีท่ีผา่นมา ท่ามกลางความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ปฏิเสธไม่ไดว้า่ปัญหาท่ีเกิด

ควบคู่กนัคือ  ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ ทาํให้ธุรกิจเพลงเติบโตในอตัราท่ีลดลงโดย

ในปี 2554 ท่ีผา่นมา ธุรกิจเพลงของอาร์สยามมีรายได ้509 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น

รูปแบบงานผลิตภณัฑ์ 65% มูลค่า 329 ลา้นบาท และรูปแบบดิจิตอล 35% มูลค่า 180 

ลา้นบาท นอกจากน้ียอดขายเพลงในรูปแบบงานผลิตภณัฑ์ลดลงต่อเน่ือง  โดยรายได้

คร่ึงปี 2555 ลดลง 20% จากช่วงเดียวกนัของปี 2554 จาก 179 ลา้นบาท เหลือเพียง 

137 ลา้นบาท ขณะท่ีคร่ึงปี 2555 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2554 ธุรกิจดิจิตอล

เติบโตสูงข้ึนถึง 23% มูลค่า 67 ลา้นบาท เป็น 84 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่สัดส่วนจะเติบโต

ข้ึนต่อเน่ือง ส่งผลใหธุ้รกิจเพลงดิจิตอลจะมีส่วนแบ่งรายไดถึ้ง 80% ในอนาคต  

            ด้วยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงตระหนักถึงผลเสียของการบริโภคสินคา้ท่ี

ละเมิดลิขสิทธ์ิ และได้ตระหนักถึงความสําคญัในการท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิและทาํให้ผูว้ิจยั

เลือกท่ีจะศึกษาในหัวขอ้ดงักล่าวน้ีนอกจากนั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัยงัสามารถให้

เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการนาํไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆใน

อนาคตเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิต่อไป 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการ

ตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือแผน่

เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

สมมุติฐานการวจัิย 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ 

2) ปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบดว้ยโฆษณาและประชาสัมพนัธ์   

โปรโมชัน่ กระบวนการขาย  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

แผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

3) ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image)  ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty)  ความไวว้างใจ (Trust)  มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

ขอบเขตการวจัิย 

 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  เน้ือหาท่ีศึกษาประกอบดว้ย  

     1.1  ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล   ปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการ  ปัจจยัอ่ืนๆ 

       1.2  ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา สถานภาพ  

 2.  ขอบเขตดา้นประชากร จาํนวน 400 คน  

3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวจิยัและเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ผลการศึกษาจะทาํใหท้ราบปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการและปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาวางแผนกลยทุธ์

และปรับปรุงแผนการตลาดซ่ึงจะส่งผลต่อการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อทาํใหเ้กิดความเขา้ใจถึงลกัษณะและความแตกต่างของปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการ

และปัจจยัอ่ืน 

3. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาทาํงานวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

แผ่นเพลงทีม่ีลขิสิทธ์ิ 

  หมายถึง ผลิตภณัฑเ์ทปเพลงคลาสเซทหรือซีดีเพลงทั้งรูปแบบงาน

ผลิตภณัฑ ์และรูปแบบไฟลดิ์จิตอลท่ีผลิตและนาํออกจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ  

 หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดนาํมาใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์  โปรโมชัน่ กระบวนการขาย 

การตัดสินใจซ้ือ  

 หมายถึง การตดัสินใจจะเลือกซ้ือและเคยซ้ือเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภค  

ปัจจัยอืน่ๆ 

  หมายถึง ปัจจยัในดา้นต่างๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

ประกอบดว้ย 

1) ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image)   หมายถึง ภาพลกัษณ์ในตวัศิลปินท่ีสังกดั

แต่ละบริษทัมีความน่าเช่ือถือ เพลงน่าสนใจ ผลงานแต่ละค่ายเพลง การคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการนาํเสนอผลงานและความคมชัดของแผ่นเพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ  
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2) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) หมายถึง การติดตามผลงานของค่าย

เพลงท่ีผูบ้ริโภคสนใจ การแนะนาํให้ผูอ่ื้นซ้ือแผ่นเพลงรวมถึงความเช่ือมัน่

ในผลงานแผน่บนัเทิงอยา่งอ่ืนท่ีผลิต 

3) ความไวว้างใจ (Trust) หมายถึง ความไวว้างใจผลงานเพลงและแผ่นเพลง  

รวมทั้งความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

             ในการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลง

ท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู ้วิจ ัยได้ทําการรวบรวม

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  - รายได ้

- อายุ  - การศึกษา 

- อาชีพ  - สถานภาพ 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

- โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

- โปรโมชัน่ (Promotion) 

- กระบวนการขาย (Sale Procedure) 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image)   

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) 

- ความไวว้างใจ (Trust) 

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือแผ่น

เพลงทีม่ีลขิสิทธ์ิ 
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แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาปัจจยัดา้นตลาดเชิงบูรณา

การประกอบด้วยด้านโฆษณาประชาสัมพนัธ์   โปรโมชัน่   กระบวนการขาย  และ

ปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image)  ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

(Brand) ความไวว้างใจ (Trust)  ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัน้ี  

ทฤษฏีการตัดสินใจ (Decision Theory) 

จากแนวคิดได้มีการพัฒนาทฤษฎีเ ก่ียวกับการตัดสินใจของผู ้บริโภค 

(Decision Making Theory) ไดก้ล่าวถึง ตวัแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Model of 

Consumer Decision Making) ตวัแบบน้ีจะรวมความคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วนสาํคญั 3 ส่วน คือ 

1. การนําเข้าข้อมูล (Input)  

 เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงแยกเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีพยายามเขา้ถึงกาํหนดและ

จูงใจผูบ้ริโภคใหซ้ื้อหรือใชผ้ลิตภณัฑแ์ละปัจจยันาํเขา้ดา้นสังคมวฒันธรรม  

2. กระบวนการ (Process)  

 เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการน้ี เราจะพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยทาง

จิตวิทยาซ่ึงจะเป็นอิทธิพลภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจของผูบ้ริโภค   

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ขั้นความรับรู้ความตอ้งการ 

(Need Recognition) 2) การคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ (Repurchase Search) 3) การ

ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)  

3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมทีแ่สดงออก (Output)  

 คือ พฤติกรรมการซ้ือและการประเมินหลงัการซ้ือวตัถุประสงคท์ั้งสอง

กิจกรรมน้ีเพื่อท่ีจะเพิ่มความพอใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือของ 

แนวคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication) 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจะใชก้ารติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ี

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค หรือเป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับ ซ่ึงเป็นการใชเ้คร่ืองมือการ
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ส่ือสารการตลาดหลาย ๆ อยา่งมาผสมผสานกนั โดยเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ี

ใหค้วามสาํคญัประกอบดว้ย  6  กิจกรรม ไดแ้ก่การโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร ณ จุดซ้ือและการจดักิจกรรม

ทางการตลาด   

แนวคิดปัจจัยการตลาดด้านอืน่ๆ 

              การศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ี

มีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดว้ย 

 แนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณ์สินค้า (Brand Image) 

   ค็อตเลอร์ (Kotler, 1997, p. 296) ได้กล่าวถึงภาพลกัษณ์ในบริบทของ

การตลาด ไวว้่าภาพลักษณ์ (Image) เป็นวิถีท่ีประชาชนรับรู้เก่ียวกับบริษทัหรือ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัและภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายประการภายใต้

การควบคุมของธุรกิจ เม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์ท่ีองค์การธุรกิจจะสามารถนาํมาเป็น

องคป์ระกอบทางการบริหารจดัการไดแ้ลว้ อาจจาํกดัขอบเขตประเภทของภาพลกัษณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดให้ชดัเจนโดยจาํแนกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ 2) ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ 3) ภาพลกัษณ์ของสถาบนั

หรือองคก์าร  

แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

Schiffman and Kanuk (1994, p. 658) ไดใ้ห้ความหมายของความภกัดีต่อตรา

สินค้า หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอ และ (หรือ) การซ้ือตราสินค้าเดิมใน

ผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541, หนา้ 406) กล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึงความซ่ือสัตย ์ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงจะมี

ผลต่อการซ้ือสินคา้นั้นซํ้ า ถา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้สูงเรียกวา่ มีทศันคติท่ีดีต่อตรา

สินคา้ การพฒันาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Developing Brand Loyalty) ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้เป็นผลจากการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ในเบ้ืองตน้ซ่ึงเสริมแรงผ่าน

ความพึงพอใจ และนาํไปสู่การซ้ือซํ้ า ในทางตรงกนัขา้มผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมการ
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เปรียบเทียบตราสินคา้ และนาํไปสู่ความพึงพอใจในตราสินคา้อยา่งเขม้แข็ง และเกิด

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าในท่ีสุด การเปิดรับโฆษณาทางโทรทศัน์ และการแสดงสินคา้ใน

ร้านค้า จะส่งผลในการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าสําหรับการซ้ือท่ีมีความ

สลบัซบัซอ้นตํ่า 

แนวคิดเกีย่วกบัความไว้วางใจ (Trust) 

มาร์โคน่ี (Maconi, 1997, p. 23) กล่าววา่ ความไวว้างใจมีความสําคญัอยา่งยิ่ง

ในการกาํหนดลกัษณะขอ้ผกูมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหวา่งลูกคา้และองคก์รความ

ไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจาํนวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่โดยเป็นผูท่ี้มี

ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตย์จริงใจ 

(Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและขนานกบักรอบแนวคิดทางการตลาดท่ี

ศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพและจิตวทิยา 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

             ณัฐกิตต์ิ เพ็งมีศรี (2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เพลง

ลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัทศันคติดา้นความไวว้างใจ  

ส่งผลต่อการตดัสินเลือกซ้ือสินคา้เพลงลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ   

             มรกต จนัทร์สนธิสกุล(2552) ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อซีดีเพลงลิขสิทธ์ิใน

อาํเภอเมืองลาํปางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากซ้ือทั้งซีดีเพลงลิขสิทธ์ิและซีดี

เพลงละเมิดลิขสิทธ์ิ ส่วนมากไม่มีร้านท่ีซ้ือเป็นประจาํ ซ้ือในช่วงท่ีมีซีดีเพลงท่ีสนใจ

เร่ิมวางจาํหน่าย ซ้ือซีดีเพลงลิขสิทธ์ิประเภทเพลงไทยสากล 

            สังสิทธ์ิ เดชนอ้ย (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่ซีดีละเมิด

ลิขสิทธ์ิของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าปัจจัยด้านลักษณะ

ประชากรศาสตร์ทางดา้นอายุ อาชีพหลกั และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือซีดีละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีแตกต่างกนั    

            อรนารา ดวงแข (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ

รองเทา้ฟิทฟล็อพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุ
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ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือ

รองเทา้ฟิทฟล็อพท่ีแตกต่างกนั  ดา้นการซ้ือรองเทา้ฟิทฟล็อพจากห้างสรรพสินคา้ท่ีมี

จาํหน่ายอยา่งมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การบอกต่อและแนะนาํให้

ผูอ่ื้นซ้ือโดยผูบ้ริโภคพิจารณาจากภาพลกัษณ์และความไวว้างใจรองเทา้ฟิทฟล็อพ 

3.วธีิการดําเนินการวจัิย  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูต้ดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่จาํกดัอายแุละอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและเป็นการวิจยัเชิง

สํารวจ (Survey research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และนาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ซ่ึงโดยมี

รายละเอียดกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกสุ่มตัวอย่าง 

 เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนจึงกาํหนดประชากรตวัอย่าง

โดยใช ้สูตรของ Taro Yamane (กลัยา วานิชยบ์ญัชา : 2546 : 24-27) ท่ีระดบัความ

เ ช่ือมั่น  95% ได้ตัวอย่างจากการคํานวณ 385 ตัวอย่าง  แต่ เ น่ืองจากการเก็บ

แบบสอบถามบางตวัอย่างอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ จึงได้ทาํการ

สาํรองเผือ่ไว ้15 ตวัอยา่ง หรือ 4% รวมเป็นขนาดตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

ดงัน้ี  

n =  2

2

B
pqZ

 

 โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.50 ตอ้งการ

ความมัน่ใจร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 แทน

ค่าไดด้งัน้ี 

     n = 
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2
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n =  384.16 
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 หรือประมาณ 385 ตวัอยา่ง และสาํรองเผือ่การสูญเสียของแบบสอบถามไว ้

15 ตวัอยา่ง ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งบวกกบัสาํรองเผือ่การสูญเสียสาํหรับการ

วจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เ ก่ียวกับปัจจัย

การตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชส้ถิติในการทดสอบดงัน้ี 

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใช้

วธีิคาํนวณโดยการแจกแจงความถ่ี(frequency)และค่าร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการใชว้ิธีคาํนวณหาค่าเฉล่ีย

(mean)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (max.) และค่าตํ่าสุด

(min.) 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านปัจจยัอ่ืนๆใช้วิธีคาํนวณหาค่าเฉล่ีย(mean)ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (max.) และค่าตํ่าสุด(min.) 

สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

              การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิงเพื่อใชใ้นการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 

1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ ใชส้ถิติ t-Test  ส่วนอายุ อาชีพ 

รายได ้การศึกษา สถานภาพ ใชส้ถิติ F-Test  

2. สมมติฐานท่ี  2  ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการประกอบด้วย  โฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

(MRA) 
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3. สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนประกอบด้วย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ความไวว้างใจ (Trust) ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

              การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เป็นการตรวจสอบ

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลว่ามีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด  โดยผูว้ิจยัจะ

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)  โดย

ใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเม่ือนาํแบบสอบถามมาทดสอบประชากรท่ีตอ้งการศึกษา

จาํนวน 400 ชุด พบวา่ แบบสอบถามในแต่ละดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ระหวา่ง 

0.729 – 0.794  ซ่ึง ≥ 0.7 จึงสรุประดบัความเช่ือมัน่ไดว้า่แบบสอบถามมีระดบัความ

เช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง  ซ่ึงเป็นระดบัการนาํไปใชง้านไดดี้มาก 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

          กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.0 และเป็นเพศชาย จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ส่วนใหญ่จะมีอายุ 26 – 30  

ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน จาํนวน 165 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.3 มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 130  คน 10,001 – 15,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.3 มีสถานภาพโสด จาํนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.191 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.018 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.017 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.016 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0.126 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.317 ปฏิเสธ 
 

 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2        

ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ MRA 0.060 ปฏิเสธ 

ดา้นโปรโมชัน่ MRA 0.098 ปฏิเสธ 

ดา้นกระบวนการขาย MRA 0.058 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3       

ดา้นภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ MRA 0.001 ยอมรับ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.097 ปฏิเสธ 

ดา้นความไวว้างใจ MRA 0.000 ยอมรับ 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ปัจจยัท่ีมีต่อผลการตดัสินใจ 

ซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 ค่าคงท่ี 

ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการ 

1.551 .531 
 

2.919 .004 
  

ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์  .095 .050 .089 1.887 .060 .946 1.057 

ดา้นโปรโมชัน่ .087 .053 .080 1.659 .098 .906 1.104 

ดา้นกระบวนการขาย  

ปัจจัยอืน่ๆ 

.106 .055 .091 1.905 .058 .919 1.088 

ดา้นภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้  .172 .051 .167 3.375 .001* .859 1.164 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ .093 .056 .080 1.665 .097 .904 1.106 

ดา้นความไวว้างใจ  .213 .050 .209 4.251 .000* .870 1.150 

R = .415          R2 = .172          S.E.E. = 1.288           F = 13.648           *Sig. = 0.05 

 

 

               จากการทดสอบสมมติฐานถึงปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการ

ทดสอบปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

แผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ(Multiple Regression analysis :MRA)พบวา่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่  ปัจจยัอ่ืนๆในดา้นภาพลกัษณ์

ต่อตราสินคา้  ดา้นความไวว้างใจ   ในขณะท่ีปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการในดา้นการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดา้นโปรโมชัน่  ดา้นกระบวนการขาย และปัจจยัอ่ืนๆในดา้น

ความภกัดีต่อสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

             สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = 0.415  หมายความวา่ อิทธิพลของปัจจยัปัจจยั

อ่ืนๆในดา้นภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้  ดา้นความไวว้างใจ    ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
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ตดัสินใจเลือกซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดเป็น

ร้อยละ 41.5   ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 31.5 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

             ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานจากการประมาณค่า (Std. Error of The 

Estimate) = 1.28 การประมาณค่าการตดัสินใจซ้ือโดยใชปั้จจยัตลาดเชิงบูรณาการและ

ปัจจยัอ่ืนๆเป็นตวัประมาณ มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 1.28 

             จากการวเิคราะห์ พบวา่ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ดา้นภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ มี

ค่าเท่ากบั 1.164 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีนอ้ยท่ีสุด คือดา้นภาพลกัษณ์ต่อ

ตราสินคา้ มีค่า 0.859 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

             การศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

research ) ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาด

เชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีเคยซ้ือสินคา้แผน่ท่ีมี

ลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจาํนวน 400 

คน   การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัคาํนวณใชต้ารางสําเร็จรูป Taro Yamane 

โดยให้มีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95   

สําหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อ

อธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)การทดสอบความแตกต่าง

โดยใชส้ถิติแบบ T-Test การวิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 

analysis of variance : One way ANOVA) หรือ การทดสอบค่า F-Test และการ

วิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติความถดถอยเชิงพหูคูณ  (Multiple Regression Analysis : MRA) 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

             การศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที ่1  

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย อายุ อาชีพ รายได ้แตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจยั ของ สังสิทธ์ิ เดชน้อย (2555:220) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ แ ผ่ น ซี ดี ล ะ เ มิ ด ลิ ข สิ ท ธ์ิ ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ทางดา้นอายุ อาชีพหลกั 

และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซีดีละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีแตกต่าง

กนัและสอดคล้องกับงานวิจยัของอรนารา ดวงแข (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้ฟิทฟล็อพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มี

แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือรองเท้าฟิทฟล็อพท่ีแตกต่างกัน ส่วนเพศ การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

สมมติฐานที ่2 

 ปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบดว้ยโฆษณาประชาสัมพนัธ์   โปรโมชัน่ 

กระบวนการขาย  ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ

สอดคลอ้งกบัของมรกต จนัทร์สนธิสกุล (2552) ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อซีดีเพลง

ลิขสิทธ์ิในอาํเภอเมืองลาํปางพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากซ้ือทั้งซีดีเพลง

ลิขสิทธ์ิและซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธ์ิ ส่วนมากไม่มีร้านท่ีซ้ือเป็นประจาํ ซ้ือในช่วงท่ีมี

ซีดีเพลงท่ีสนใจเร่ิมวางจาํหน่าย ซ้ือซีดีเพลงลิขสิทธ์ิประเภทเพลงไทยสากล      

สมมติฐานที ่3  

 ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ (Brand Image)  และความ

ไวว้างใจ (Trust)  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิอย่างมี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของณัฐกิตต์ิ เพง็มีศรี (2554) ปัจจยัท่ี
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มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เพลงลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร

พบว่า ปัจจยัทศันคติด้านความไวว้างใจส่งผลต่อการตดัสินเลือกซ้ือสินคา้เพลง

ลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติและสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของอรนารา ดวงแข (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือ

รองเทา้ฟิทฟล็อพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ด้านการซ้ือรองเทา้

ฟิทฟล็อพจากห้างสรรพสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายอย่างมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั

แนวโนม้การบอกต่อและแนะนาํใหผู้อ่ื้นซ้ือโดยผูบ้ริโภคพิจารณาจากภาพลกัษณ์และ

ความไวว้างใจรองเทา้ฟิทฟล็อพ      ส่วนความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) ไม่

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติงานจริง 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล จากท่ีไดส้ํารวจผูต้อบแบบสอบถามผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือแผน่

เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจะมีอายุ 26 – 30 ปี  มีอาชีพเป็นพนกังาน

เอกชน  มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  มีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีและมีสถานภาพโสด จากขอ้มูลดงักล่าวทาํให้สามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายได ้

ดงันั้นทางบริษทัจะมีการวางแผนทางการตลาด หรือจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ต่างๆ ควรคาํนึงถึงลูกคา้กลุ่มน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการทางบริษทัควรมีการพฒันาดา้นการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์  ดา้นโปรโมชัน่  ดา้นกระบวนการขายเพื่อการตอบสนองตามตอ้งการ

แก่ผูบ้ริโภค 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้

และความไวว้างใจมี ทางบริษทัตอ้งทาํให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั และจดจาํแก่ผูบ้ริโภค 

เพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และความไวว้างใจในตวัสินคา้และบริการ ทาํให้

ส่งผลใหมี้ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  

              เ น่ืองจากตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ การศึกษา 

สถานภาพ  การศึกษาไม่ตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  ส่วนตวัแปรอิสระปัจจยัตลาดเชิง

บูรณาการท่ีประกอบดว้ยโฆษณาประชาสัมพนัธ์   โปรโมชัน่ กระบวนการขาย    

ปัจจยัอ่ืนๆคือความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) ไม่ตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวจึ้ง

ฝากใหผู้ว้จิยัท่ีสนใจทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีต่อไป 

              กาํหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ ให้มากข้ึนกว่างานวิจยั

คร้ังน้ี เพื่อผูว้จิยัจะไดรั้บรู้ และเขา้ใจถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ   โดยอาจจะเพิ่มปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ปัจจยัทางการตลาด 7P ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการขาย กระบวนการ แบบบรรจุภณัฑ ์

และบุคคลผูใ้ห้บริการ ท่ีผูว้ิจยัและผูท่ี้ต้องการขอ้มูลตดัสินใจแล้วเห็นว่ามีความ

เหมาะสมในการทาํวจิยั 
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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์                            

(ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

Influence of  Integrated Marketing Communication  To The Purchase Decision of 

Car Insurance in Bangkok and Boundaries 

วรีญา กงัพานิชกุล1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2   

__________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วน

บุคคลไม่เกิน 7 คน) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบั

การตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) และเพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ปัจจัยอ่ืนกับการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่          

เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยทาํการศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอย่าง ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถาม

จาํนวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ส่วน

การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลนั้นไดใ้ชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test, 

F-Test (ONE-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple 

Regression Analysis : MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุระหว่าง       

20 – 30 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001 – 25,000 บาท ส่วนใหญ่แลว้มีสถานภาพ 

............................................................................................. 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการVisionary Leaders 

(Twilight Program) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โสด และผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคล

ไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแตกต่างกัน และการ

ส่งเสริมการตลาด ภาพลกัษณ์สินคา้ และความไวว้างใจ เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล  

  ผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะให้นําข้อมูลการวิจัยเป็นแนวทาง ในการพฒันาการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ท่ีมากข้ึนโดยศึกษาปัจจยั

อ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัการบริหาร

ลูกคา้สัมพนัธ์ ท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน)ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

คําสําคัญ : ประกนัภยัรถยนต์, การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่   

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, F-

Test (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) 3of 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 

 รถยนตไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัเพื่อใชใ้นการสัญจรในการติดต่อ

โดยสารการคมนาคมขนส่งต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทาํให้การใชร้ถยนต์

ในปัจจุบนัมีเพิ่มมากข้ึนทุกวนั ทาํใหส้ภาพการจราจรหนาแน่นและทาํให้เกิดอุบติัเหตุ

ต่างๆอยู่บ่อยคร้ัง มนุษยจึ์งไดพ้ยายามท่ีจะหาทางป้องกนัอุบติัเหตุหรือพยายามท่ีจะ

ลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ทุกวิถีทาง ดังนั้นธุรกิจประกันวินาศภยัใน

ประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีสําคญั ซ่ึงธุรกิจประกนัวินาศภยัจะประกอบดว้ย 

การประกนัภยัประเภทอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลขนส่ง การประกนัภยัทางดา้น

รถยนต ์และการประกนัภยัเบด็เตล็ด ท่ีจะเขา้มาช่วยบรรเทาหรือแบ่งเบาความเสียหาย

หรือความสูญเสียใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อลดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

 อุบติัเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาสาธารณะท่ีสําคญัของทุกประเทศในแต่ละ

ปีอุบติัเหตุจราจรทางบกทาํให้มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งยงั

ทาํให้มีผูทุ้พพลภาพอีกมากมายก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นซ่ึงไม่เพียงส่งผล

โดยตรงต่อผู ้ประสบภัยและครอบครัวเท่านั้ นแต่ยงัก่อให้เกิดความสูญเสียและ

ส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศชาติเป็นมูลค่ามหาศาลทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม
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สาธารณสุขและกฎหมายทั้งน้ียงัไม่รวมถึงผลกระทบจากการสูญเสียโอกาสการขาดผู ้

อุปการะและผลกระทบทางจิตใจของครอบครัวผูสู้ญเสีย จึงอาจกล่าวไดว้า่ อุบติัเหตุ

จราจรทางบกเป็นปัญหาสาธารณะท่ีสําคัญท่ีก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อ

ประเทศชาติ 

จากสถิติอุบติัเหตุ จาํนวนรถใหม่ท่ีจดทะเบียนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี ธุรกิจ

ประกนัภยัในปัจจุบนัจึงมีบทบาทมากข้ึนกว่าในอดีต โดยการทาํประกนัภยัจึงเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างหลกัประกนัมัน่คงให้กบัชีวิตและช่วยบรรเทาความเอดร้อนทาง

การเงินกรณีเกิดภยัพิบติั หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีนํามาซ่ึงความสูญเสียไม่ว่าจะเป็น

ร่างกายชีวิต และทรัพยสิ์นของตวัเอง หรือแมแ้ต่บุคคลอนัเป็นท่ีรักก็ยงัเป็นการสร้าง

ความมัน่ใจวา่เม่ือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีไดท้าํประกนัภยัไวก้็จะไดรั้บชดใช้

ใหต้ามจาํนวนและเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้ ทาํใหธุ้รกิจประกนัภยัมีแนวโนม้สูงข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนต ์   (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3. สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ  อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด้วย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ
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ประกันภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้  ความภกัดีต่อสินคา้ และ

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

4. ขอบเขตการวจัิย    

1. การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน)  ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน) เท่านั้น ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น  

5. ประโยชน์จากการวจัิย 

 1. ไดท้ราบถึงแนวโนม้และลกัษณะความตอ้งการซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วน

บุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนต์ท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคของธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยั 

 2 .  เพื่ อใ ช้ เ ป็นแนวทา ง สํ า หรับ บ ริษัท ป ระ กันวินา ศภัย ใ นกา รระ บุ

กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ท่ีมีโอกาสจะซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 3. ลกัษณะของการทาํประกนัภยัรถยนตต์ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย

ผูรั้บประกนัภยัจะสามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ(ความรู้สกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ 

การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรม

เหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

2. ลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีชาํระเบ้ียประกนัตามท่ีตก

ลงไว้กับบริษัทประกันภัยและหากเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ ข้ึนกับวตัถุท่ีทํา

ประกันภยัไวส้ามารถจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากบริษทัประกนัภยัตาม

ความเสียหายท่ีแทจ้ริง 

3. บริษัทประกันภัยรถยนต์ หมายถึง บริษัทท่ีดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจ

ประกนัวินาศภยัท่ีได้รับอนุญาติให้ประกอบกิจการประเภทประกนัภยัรถทั้งท่ีเป็น

สาขาของบริษทัประกนัภยัจากส่วนกลางหรือสาํนกังานตวัแทนประกนัวนิาศภยั 

4. ผูใ้ชร้ถยนต ์หมายถึง เจา้ของหรือผูใ้ชร้ถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน )  

5. ค่าเบ้ียประกนั หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูท้าํประกนัภยัรถยนต์ตอ้งจ่ายต่อปี

ในการทาํประกนัรถยนต ์

6. ทุนประกนั หมายถึง วงเงินคุม้ครองความเสียหายสูงสุดต่อรถยนต์ กรณี

เกิดอุบติัเหตุ สูญหาย หรือไฟไหม ้

7. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

และ สภานภาพ 

8. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง ด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการขาย 

9. ปัจจยัอ่ืนๆ หมายถึง ภาพลกัษณ์สิคา้  ความภกัดีต่อสินคา้ และ ความ

ไวว้างใจต่อสินคา้ 
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7. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

            ตวัแปรอิสระ                                                                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง         

 ประกนัภยัรถยนต ์หมายความถึง การประกนัภยัท่ีเกิดข้ึน โดยความสมคัรใจ

ของ เจา้ของรถยนต ์ผูค้รอบครองรถยนตห์รือ ผูข้บัข่ีรถยนตโ์ดยไม่ไดเ้กิดจากการถูก

บงัคบัโดยกฎหมาย แต่อยา่งใด 

 ในการทาํวจิยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 

คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                 - อาย ุ

- อาชีพ              - รายได ้

- การศึกษา        - สถานภาพ 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

- โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

- การส่งเสริมการตลาด 

- กระบวนการขาย 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ 

- ความภกัดีต่อสินคา้ 

- ความไวว้างใจ 

การตัดสินใจซ้ือประกนัภัย

รถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 

คน) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
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ศิริพร พงศ์ศรีวิโรจน์ (2540) ทฤษฎกีารตัดสินใจ (Decision Theory) เป็น

วธีิการเชิงระบบและเชิงวิเคราะห์เพื่อใชศึ้กษาการตดัสินใจ 

 วธีิการเชิงระบบ  คือ  มีปัจจยั  (Input)  มีกระบวนการ  (Process)  และ 

ผลลพัธ์  (output) 

 วิธีการเชิงวิเคราะห์   คือ  การใชเ้หตุผล  (logic)  พิจารณาตวัแปรทุกตวัท่ีหา

ไดห้รือ ขอ้มูลท่ีมีอยู่  พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปไดโ้ดยใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิคเชิง

ปริมาณ โดยมี 6  ขั้นตอนในทฤษฎีการตดัสินใจ(กระบวนการตดัสินใจ) คือ กาํหนด

ปัญหาใหช้ดัเจน จาํแนกทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ในแต่ละทางเลือกช้ีผลลพัธ์ท่ีได ้แสดง

ผลได ้- ผลเสีย ในแต่ละส่วนผสมของทางเลือกรวมทั้งผลได ้- ผลเสียของผลลพัธ์ 

เลือกเทคนิคการตดัสินใจเชิงคณิตศาสตร์อย่างใดอยา่งหน่ึงท่ีเหมาะสมมาใช้ และนาํ

เทคนิคมาใช ้ และทาํการตดัสินใจ 

สําหรับแนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลได้มีผู้ให้แนวคิด ไวด้งัน้ี   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคลว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal  Factors  Influencing Consumer  Behavior) 

การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ 

ไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว  อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาค่านิยมหรือ

คุณค่า และรูปแบบของการดาํรงชีวติ 

สําหรับแนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการได้มีผู้ให้แนวคิด ไวด้งัน้ี   

Kotler. (1997:630) นิยามของ IMC หมายถึง แนวความคิดของการวาง

แผนการส่ือสารตลาด ท่ียอมรับคุณค่าเพิ่ม (added value) ของการวางแผนอย่าง

กวา้งขวาง (comprehensive plan) ดว้ยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลกัษณะเฉพาะ

ของการติดต่อส่ือสารแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่อให้

สนองตอบในทนัที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ และนาํวิธีการส่ือสาร

แบบต่าง ๆ เหล่าน้ีมารวมกัน เพื่อให้การติดต่อส่ือสารมีความชัดเจน สอดคล้อง

กลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ ท่ีประสานสอดคลอ้งกนั

เป็นหน่ึงเดียว 
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บูนและเคิร์ทซ (Boone and Kurtz 1995:576) ไดใ้ห้ความหมายของ IMC ไว้

วา่หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดทั้งหมดทุกชนิด เช่น การโฆษณาผ่านส่ือ

ต่าง ๆ จดหมายตรง การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการ

ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ นาํมาประสมประสานกนั เพื่อให้เป็นข่าวสาร เพื่อส่งเสริม

การตลาด ท่ีมีลักษณะความเป็นหน่ึงเดียวมุ่งเน้นท่ีลูกค้าโดยเฉพาะ (customer-

focused(customer-focused) 

สําหรับแนวคิดเกีย่วกบัภาพลักษณ์สินค้า ความภักดี และความไว้วางใจต่อ

สินค้า ไดมี้ผูใ้หแ้นวคิด ไวด้งัน้ี   

วิจิตร อาวะกุล (2541: 21) อธิบายว่า ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนใน

จิตใจ ในความรู้สึกนึกคิด ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีมีต่อองค์กร สถาบนั บุคคล 

กลุ่มบุคคล โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ทางออ้ม ท่ี

ทาใหเ้กิดความรู้สึก 

วาสนา จนัทร์สวา่ง และคณะ (2541: 7) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ภาพลกัษณ์หรือ

บางคร้ังใช้คาว่าภาพพจน์ หมายถึงช่ือเสียงองค์กร บุคคล หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็น

ความรู้สึกประทับใจ หรือท่ีเรียกว่าช่ือเสียงก็ได้ ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร และ

บุคลากรนบัเป็นส่ิงจาเป็นมากในการท่ีจะทาให้องค์กรมีช่ือเสียง ไดรั้บความร่วมมือ 

เช่ือถือ ศรัทธา ทาใหป้ระสบความสาํเร็จใน การดาํเนินงาน 

แนวคิดเก่ียวกบัความไวว้างใจของ Niklas Luhmann (1998) (อา้งถึงใน จุไร

ลกัษณ์ จนัทสีหราช, 2553) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นคาํตอบของความเส่ียงของ

ปัญหาเฉพาะเร่ือง (Solution for Specific Problems of Risk) โดยท่ีความไวว้างใจจะ

เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ณ ท่ีนั้นมีความคุน้เคยประกอบอยูด่ว้ย ความไวว้างใจไม่สามารถ

เกิดข้ึนไดห้ากท่ีนั้นไม่มีความคุน้เคยเกิดข้ึน แต่ความคุน้เคยอาจเกิดข้ึนไดแ้มว้า่ ณ ท่ี

นั้นจะปราศจากความไวว้างใจก็ตาม 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีของ Geok Theng Lau (1999) (อา้งถึงใน จุไรลกัษณ์ 

จนัทสีหราช, 2553) กล่าวว่า นักการตลาดมีความสนใจในแนวคิด ด้านความ

จงรักภกัดีเพราะความ จงรักภกัดี ในตราสินคา้เป็นตวัวดัในการดึงดูดลูกคา้มาใช้
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บริการ และตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีสร้างประโยชน์ให้บริษทั การซ้ือซํ้ า และบอกต่อไปยงั

บุคคลอ่ืน การบริหารตราสินคา้ เป็นส่ิงสาํคญัต่อความจงรักภกัดี  

สําหรับงานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์ ไดมี้

ผูท้าํการวจิยัไวด้งัน้ี 

 ชนวรรณ สง่ามัง่คัง่(2550) ในการศึกษาวิจยั “เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ

กรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล : ศึกษากรณี บริษทั โอสถสภาประกนัภยั 

จาํกดั” เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8 P’s) อยู่ในระดบัมาก การตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหวา่งการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลกบับริษทั โอสถ

สภาประกนัภยั จาํกดั โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการ

ตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั แต่ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพการสมรส และจาํนวนบุตรท่ีแตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกนั 

สิปปวิชญ์ วงศ์สุวฒัน์ (2555) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูซ้ื้อทั้งสองกลุ่มซ่ึงประกอบดว้ย ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม 

และผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่ มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในส่วนของ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ โดยผูท่ี้ซ้ือประกนัภยั

รถยนตรู์ปแบบเดิมมองวา่ปัจจยัดา้นอตัราเบ้ียประกนัภยัมีความสําคญัท่ีสุด ปัจจยัท่ี

สนับสนุนการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ผูท่ี้ซ้ือประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่

มองวา่ ปัจจยัดา้นความคุม้ครองท่ีเพิ่มข้ึนต่อรถคนัเอาประกนัภยัสืบเน่ืองจากการชน

กบัยานพาหนะทางบก มีความสําคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์

รูปแบบใหม่แต่ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ เช่น 

ตวัแทนและนายหนา้ประกนัภยั การบริการของบริษทัประกนัวินาศภยั การโฆษณา
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ประชาสัมพนัธ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัวินาศภยั การรับรู้ขอ้มูลของ

ผูบ้ริโภค เป็นตน้  

ชาลินี วีระเดช (2550) การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ืประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบักรมธรรม์มี

ความความคุ้มครองท่ีครอบคลุมชัดเจน ด้านราคาให้ความสําคญักับอตัราค่าเบ้ีย

ประกนัภยัเหมาะกบัความตอ้งการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายให้ความสําคญั บริษทั

ประกันภัยสามารติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว ด้านการส่งเสริมการตลาดให้

ความสําคญั บริษทัมีการโฆษณาประชาสัมพนัธภาพลกัษณ์ของบริษทัประกันท่ีดี 

ดา้นช่องทางการจาํหน่ายตอ้งการซ้ือผ่านตวัแทน ดา้นความสําคญักบัส่ือโฆษณาให้

ความสําคญัส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาและผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ซ่ึงอตัราค่าเบ้ียประกนั

ควรเหมาะสมกบัระดบัรายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และบริษทัประกนั

ควรสร้างความน่าเช่ือถือและเนน้การใหบ้ริการต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

สุพนัธ์ อรชุน (2548) ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัประกนัภยั

รถยนต์ของผูใ้ช้รถยนต์ในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดทุกปัจจยัมีผลต่อการเลือกบริษทัประกนัภยัรถยนต์ของผูใ้ช้โดย

ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการให้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัประกนัภยั

รถยนตม์ากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการขายท่ีใหบ้ริการรวดเร็ว 

ณัฐฐ์ภาส ดีเลิศเจริญ (2550) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กรมธรรม์ประกนัภยั รถยนต์เขตคลองเตย ผลการวิจยั พบว่าการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตข์องผูซ้ื้อส่วนใหญ่ชาํระเบ้ียประกนัท่ี 10,001-20,000 บาท ประเภท

กรมธรรม์ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือประเภท 1 บริษทัประกนัภยัท่ีมีความนิยมสูงสุดคือ

บริษทัวริิยะ ประกนัภยั จาํกดั ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย 

เพศ อายุ รายได้การศึกษา อาชีพ อายุรถท่ีนํามาใช้ตอบแบบสอบถาม ทุกปัจจยัมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ปัจจัยการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์และบริษัท

ประกันภัย แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กับประเภทประกันภัย ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพลกัษณ์องค์กรประกอบดว้ยช่ือเสียงองคก์ร บริษทัดาํเนินธุรกิจมามากกว่า 10 ปี 

ได้รับรางวลัเกียรติประวติั ติดยอดขายอันดับ 1ใน 10 ของประเทศ ทุกปัจจัยมี

ความสัมพนัธ์กบัการพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

 ประวิทย ์รังสรรคว์ิจิตร (2542) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทาํ

ประกนัภยัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัศึกษาความรู้

ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนต ์และลกัษณะของการประกนัภยัรถยนตใ์น

อนาคต ผลของการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดับสูงต่อการตดัสินใจทาํ

ประกนัภยัของกลุ่มตวัอย่าง คือ การไม่ตอ้งกงัวลเม่ือเกิดอุบติัเหตุ การให้บริการท่ีดี

ของบริษทัประกันภยัวินาศภยัเม่ือเกิดอุบติัเหตุ ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกัน

วนิาศภยั ความสะดวกในการทาํประกนัภยั ความเหมาะสมระหวา่งความคุม้ครองกบั

เบ้ียประกนัภยัและความสัมพนัธ์และการบริการท่ีดีของตวัแทน/นายหนา้ วิธีการชาํระ

เบ้ียประกันภัย ชําระผ่านธนาคาร/บัตรเครดิต ควรจะมีการโฆษณาผ่านส่ือด้าน

โทรทศัน์ ผูป้ระกอบการของบริษทัประกนัวนิาศภยัทั้ง 3 แห่ง มีความเห็นท่ีตรงกนัใน

เร่ืองทาํประกนัภยัในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคคือ ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือของ

บริษทัประกนัวนิาศภยั  

อนุวตัร ท่อนทอง (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ต่ออายุประกนัรถยนต์ภาคสมคัรใจของลูกคา้บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดั ผลของ

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเลือกใชปั้จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการต่อ

อายุประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของลูกคา้บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดั ท่ีมีความ

แตกต่างกนัในเร่ืองเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได ้พบวา่ปัจจยัส่วนบุคลมีผล

ต่อการเลือกใช้ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกต่ออายุประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจกบั

บริษทั วริิยะประกนัภยั จาํกดั 
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9. วธีิการดําเนินงานวจัิย    

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการทัว่ไปทั้งเพศชายและ

เพศหญิง ท่ีมีอายุ      ตั้งแต่ 20 ปี และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ซ่ึง

ประชากรกลุ่มน้ีจดัเป็นประชากรประเภทนับได้ (Finite Population) ผูว้ิจยัจึงได ้

กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความ

คลาดเคล่ือนจากการสุ่ม ร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอย่าง

จาํนวน 385 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไปท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

ซ่ึงการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบของการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

วิ ธีการ สุ่มตัวอย่างในการวิจัยค ร้ัง น้ีใช้การ สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience sampling) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีความเต็ม

ใจและสามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได ้จนครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

10. สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง   ร้อยละ 60.3 อยูใ่นกลุ่ม 20 – 30 ปี ร้อยละ 64.5  ท่ีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี ร้อยละ 67.3  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 56.0 มีรายไดต่้อเดือนท่ี 

15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 38.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 79.3 

 การทดสอบ สมมติฐานท่ี 1 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

การทดสอบ สมมติฐานท่ี 2 จากการวิจยัพบวา่ การส่งเสริมการตลาด เท่านั้น

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.012 
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การทดสอบ สมมติฐานท่ี 3 จากการวิจยัพบวา่มีเฉพาะภาพลกัษณ์สินคา้ และ

ความไวว้างใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางดา้นสถิติ

ท่ี 0.000 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

  เพศ t-Test 0.901 ปฏิเสธ 

  อาย ุ F-Test 0.457 ปฏิเสธ 

  อาชีพ F-Test 0.050 ยอมรับ 

  รายได ้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

  การศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สถานภาพ F-Test 0.787 ปฏิเสธ 

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

  โฆษณา    

  ประชาสัมพนัธ์ 

MRA 0.914 ปฏิเสธ 

  การส่งเสริมการตลาด MRA 0.012 ยอมรับ 

  กระบวนการขาย MRA 0.108 ปฏิเสธ 

  สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ๆ 

  ภาพลกัษณ์สินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

  ความภกัดีต่อสินคา้ MRA 0.054 ปฏิเสธ 

  ความไวว้างใจ MRA 0.000 ยอมรับ 

11. อภิปรายผล  

 ตามสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วน
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บุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั     ประภาศิริ ถนดัช่าง 

(2553) ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

พงังา ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะดา้น เพศ อาย ุอาชีพ มีพฤติกรรมใน

การเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์แตกต่างกนัทุกดา้น ในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

ดา้นผูท่ี้มีอิทธิผลในการเลือกใชบ้ริการ แตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะดา้น

ระดบัการศึกษาและรายได ้มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ไม่แตกต่าง

กนัทุกดา้น  

ตามสมมติฐานท่ี 2 จากการวิจยัพบว่า การส่งเสริมการตลาด เท่านั้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางด้านสถิติท่ี 0.012 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั ประพฤทธ์ิ นรรัตน์ (2548) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการประกันภยัรถยนต์กับบริษทัประกันภัยของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียความสําคญักบั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัประกนัภยั อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 

ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ

และปัจจยัด้านราคา ตามลาํดบัและให้ค่าเฉล่ียความสําคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการบริษทัประกนัภยั อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัการส่งเสริม

การตลาด 

ตามสมมติฐานท่ี 3 จากการวิจยัพบว่ามีเฉพาะภาพลกัษณ์สินคา้ และความ

ไวว้างใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 

คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางด้านสถิติท่ี 

0.000 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยั กนกวรรณ เพิ่มมงคลกุล (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจทาํประกนัวินาศภยัในจงัหวดัภูเก็ต ผลวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกทาํประกนัวินาศภยัในระดบั
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มาก โดยปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ด้านช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของบริษทัประกนั ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการขายและให้บริการท่ีมีอิทธิพล

มากท่ีสุดคือ ดา้นการทาํงานท่ีถูกตอ้งและไดม้าตรฐาน และปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทาง

กายภาพท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือการมีสาํนกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 

12. ข้อเสนอแนะ    

 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

1. บริษทัประกนัภยัรถยนต ์ควรใหค้วามสาํคญัในการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล 

เร่ือง ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เพื่อให้เกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตท่ี์มากข้ึน 

2. บริษทัประกนัภยัรถยนต ์ควรให้ความสําคญัในการศึกษา ปัจจยัการตลาด

เชิงบูรณาการ เร่ือง การส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตท่ี์มากข้ึน 

3. บริษทัประกนัภยัรถยนต ์ควรให้ความสําคญัในการศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ เร่ือง

ภาพลกัษณ์สินคา้ และความไวว้างใจต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์เพื่อให้เกิด

กระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีเพิ่มมากข้ึน 

4. บริษทัประกนัภยัรถยนต์ควรให้ความสําคญั เร่ืองการส่งเสริมการตลาด 

ภาพลกัษณ์สินคา้ และความไวว้างใจ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัรถยนตท่ี์มากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 5. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด ในการทาํวิจยั

คร้ังต่อไปอาจนาํขอ้มูลจากการทาํวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอด

งานวจิยัน้ีโดยอาจทาํการวจิยัในวงท่ีกวา้งข้ึนกวา่เดิม เช่น เพิ่มเขตสํารวจจากเฉพาะใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปเป็นการสาํรวจในระดบัภูมิภาค  

 6. จากการศึกษาผลการวิจยัในคร้ังน้ี ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยั

อ่ืนๆ สามารถทาํนายการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไดถึ้งร้อยละ 78.2 ดงันั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ 
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เช่น ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 

ท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ได้

อีก ร้อยละ 28.2 
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การศึกษาการตัดสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ BANCASSURANCE  

ของคนในกรุงเทพมหานคร 

(THE STUDY OF PURCHASING DECISION TOWARD LIFE INSURANCE 

THROUGH BANCASSURANCE IN BANGKOK METROPOLITAN) 

           จุฑามาศ วาชิตพล1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์องค์กร 

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ความไวว้างใจในตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํ

ประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร  

 ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

ไม่ใช้ความน่าจะเป็น จากกลุ่มตวัอย่าง 170 ราย ท่ีมีอายุระหว่าง 21 - 60 ปี ส่วนการ

วิเคราะห์ขอ้มูล และการประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วย

ในการประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน Anova t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis ในการ

วเิคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบวา่  

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 

60,000 บาท  

  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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2. ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ คือ 

ระยะเวลาความคุม้ครองเหมาะสมกบัเบ้ียประกนัท่ีจ่าย มีระดบัค่าเฉล่ีย 8.15 ดา้นราคา 

คือ เบ้ียประกนัสามารถในไปหกัลดหยอ่นภาษี มีระดบัค่าเฉล่ีย 8.58 ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย คือ ความสะดวกสบายในการติดต่อกบัธนาคารท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 8.26 

ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การให้ของขวญัของกาํนัลแก่ลูกคา้เน่ืองในโอกาส

พิเศษ มีค่าเฉล่ีย 7.76 ด้านบุคลากร คือ พนักงานสามารถให้คาํปรีกษาได้อย่างดี มี

ค่าเฉล่ีย 8.51 ด้านกระบวนการ คือ ธนาคารมีกระบวนการในการให้บริการอย่าง

ถูกตอ้งแม่นยาํ มีค่าเฉล่ียย 8.23 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ สถานท่ีใหบ้ริการมีความ

ปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 8.14  

3. ค่าเฉล่ียปัจจยัด้านอ่ืน ๆ พบว่า ด้านภาพลักษณ์องค์กร คือ ธนาคารและบริษทั

ประกนัมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 8.51 ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

คือ ธนาคารและบริษทัประกนัมีประวติัดีมาอย่างยาวนาน มีค่าเฉล่ีย 8.24 ดา้นความ

ไวว้างใจในตราสินคา้ คือ ไวว้างใจในความมัน่คงทางการเงินของธนาคารและบริษทั

ประกนั มีค่าเฉล่ีย 8.37  

4. ค่าเฉล่ียการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance พบว่า เพื่อเป็น

หลกัประกนัใหก้บัตนเองและครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 8.47 

5. ผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานเฉพาะในส่วน

ของ อายุ สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.004, 0.027 และ 0.048 ตามลาํดบั 

6. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ผูว้ิจยัปฏิเสธสมมติฐาน เน่ืองจาก

พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

7. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานเฉพาะความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) วา่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.004 

คําสําคัญ:  BANCASSURANCE, ประกนัชีวติ 
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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 

 ไม่วา่ยุคสมยัใด ส่ิงท่ีเราทุกคนไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้ลยคือ เกิดมาแลว้ ทุก

คนตอ้งแก่  เจบ็ และตาย การเปล่ียนแปลงของวฏัจกัรน้ี นาํมาซ่ึงความวิตกกงัวลใจใน

การดาํรงชีวติ  การประกนัชีวติจึงเขา้มามีบทบาทและมีความสาํคญั เปรียบเสมือนเป็น

ปัจจยั 5  นอกเหนือจาก อาหาร ยา เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศยั เปรียบเสมือนเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยบรรเทาหรือชดเชยความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีการทาํ

ประกันชีวิตก็ เป รียบเสมือนเป็นเค ร่ืองมือท่ี ช่วยจัดระ เบียบการใช้จ่ าย เ งิน 

เปรียบเสมือนเป็นการลงทุนในระยะยาว เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยสร้างวินัยในการ

ออมเพื่อไวส้ําหรับเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน เป็นการออมเพื่อใช้จ่ายในวยั

เกษียณ จากประโยชน์มากมายดังท่ีกล่าวมาน้ี ทําให้คนมีความรู้ความเข้าใจใน

ประโยชน์ของการทาํประกนัชีวิตมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัในอดีตท่ีผ่านมา ทาํให้

การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยั
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สนบัสนุนท่ีส่งผลทาํให้ธุรกิจขยายตวั ไดแ้ก่ การเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตใน

รูปแบบใหม่ท่ีไม่ซบัซ้อน เนน้การออมท่ีแฝงประโยชน์จากการประหยดัภาษี โดยมุ่ง

เจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ผา่นช่องทางการขายผา่นธนาคารพาณิชย ์  เป็นช่องทางการจดั

จาํหน่ายช่องทางใหม่  (Alternative Channel) หรือท่ีเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

Bancassurance   ในประเทศไทยนั้นไดถื้อกาํเนิดข้ึนมาโดยผา่นการอนุญาตเห็นชอบ

จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์

ประกอบธุรกิจนายหน้าขายประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัชีวิต เม่ือวนัท่ี 20 

ธนัวาคม 2544 โดยธนาคารพาณิชยท่ี์จะประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศ

ภัยและนายหน้าประกันชีวิต จะต้องยื่นขออนุญาตและปฏิบัติตามประกาศนาย

ทะเบียน (นายทะเบียนตาม พ.ร.บ. ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ประกนั

ชีวิต พ.ศ. 2535) โดยสาขาของธนาคารพาณิชยจ์ะใช้ในการประกอบธุรกิจนายหน้า

ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต และลูกคา้หรือบุคคลท่ีสนใจสามารถมาซ้ือประกนั

ผ่านธนาคารท่ีได้รับอนุญาตเพื่อความสะดวกและเข้าถึงลูกค้าได้มาก  การเสนอ

บริการในรูปแบบน้ี เป็นผลดีต่อธนาคารท่ีสามารถขยายธุรกิจจากฐานลูกคา้เก่าท่ีมีอยู่

แลว้ ในแง่ของบริษทัประกนัชีวิต สามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ ๆ จากฐานลูกคา้ของ

ธนาคารท่ีตวัแทนเขา้ไม่ถึง ทาํใหบ้ริษทัประกนัสามารถลดรายจ่ายใหก้บัคนกลางหรือ

ตวัแทนนายหน้าในหลายระดบัขั้นตามโครงสร้างของแต่ละบริษทั ท่ีมีค่าใช้จ่าย

ค่อนขา้งสูงกว่าการขายประกนัผ่านธนาคาร และยากต่อการประเมินภาระค่าใช้จ่าย

รวมท่ีแทจ้ริงต่อการขายกรมธรรม์แต่ละฉบบั ประโยชน์ท่ีจะได้รับในฐานะผูซ้ื้อ

สินคา้หรือบริการ เปรียบเสมือน “การยิงปืนนดัเดียวไดน้กสองตวั” เน่ืองจากลูกคา้

ของธนาคารสามารถไดสิ้ทธิประโยชน์ในเร่ืองของการประกนัชีวิตเพิ่มเติมเขา้มากบั

การออมเงินฝากกบัธนาคารท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษทัประกนัชีวิต หรือธนาคารก็มี

บริษทัในเครือท่ีให้บริการดา้นการประกนัชีวิตดว้ยเช่นกนั     ดงันั้น การศึกษา “การ

ตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร” หวงั

เป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในความรู้ท่ีมอบให้แก่บุคคลทัว่ไป สถาบนัการเงิน 

สถาบนัท่ีใหห้ลกัประกนั เพื่อนาํเป็นขอ้มูลในการคน้ควา้หรือวจิยัต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบั

การตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืน ๆ  กบัการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อให้ผูท่ี้มีความสนใจในการทาํประกนัชีวิตในรูป Bancassurance ไดรั้บ

ความรู้ความเขา้ใจในการทาํประกนัชีวิตผา่นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจากปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจยัอ่ืน ๆ 

2.เพื่อใหธ้นาคาร บริษทัประกนัชีวติท่ีสนใจการศึกษาวิจยั ไดรั้บทราบถึงการ

ตดัสินใจของลูกคา้ เพื่อนาํไปปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ 

3.เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาด้านประกันชีวิตในรูปแบบ Bancassurance 

สาํหรับบุคคลทัว่ไปในอนาคต 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตในรูปแบบ 

Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ ์

(Product)  ดา้นราคา (Price)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร 

 3.ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ยภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) ความ

จงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) และ ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand 
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Trust) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของ

คนในกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 1.แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ เพศ  จากการวิจยั

ของ รสสุคนธ์ กมลเวคิน (2550) พบว่า เพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจทาํประกนัภยั

รถยนต์ประเภทภาคสมคัรใจชั้น 1 ของผูใ้ช้รถยนต์ท่ีจดทะเบียนในเขตพื้นท่ีของ

สํานกัทะเบียนและภาษีรถยนต์กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 อายุ  ผลการวิจยัของ กิตติพงษ ์ เกียรติสุนทร (2547) ไดส้รุปไวว้่า 

อายุท่ีแตกต่างกัน ลูกค้าจะตัดสินใจทาํประกันชีวิต (โดยพิจารณาปัจจัยภายใน) 

แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สถานภาพ  จากงานวิจยัของ จอน  จิร

พนัธ์ุ (2549) พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนัรับปัจจยัการส่ือสารการตลาดใน

การตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ระดบัการศึกษา  จากงานวิจยัของ ศรินธร ยอดมงคล 

(2552)  พบวา่ระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

อาชีพ จากผลการวิจยัของ ปวนัรัตน์ เหลืองอรุณเลิศ (2553) พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกัน จะมีการตดัสินใจทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากงานวิจยัของ วรัญญา อคัร

เอกฒาลิน (2553) รายได้ครอบครัวของผู ้บริโภคท่ีใช้บริการท่ีแตกต่างกัน ให้

ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตผ่าน

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 2.แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ไดแ้ก่

ด้านผลิตภณัฑ์ จากงานวิจยัของชวลิต  หาเรือนพืชน์ (2552) ท่ีพบว่าปัจจยัด้าน

กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของ

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จาํกัด สํานักงานคุณสมพงษ ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (S.D. = .891)  ดา้นราคา  จากงานวิจยัของฉตัรนลิน แกว้สม 

(2548) พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของพนกังาน 
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ในเขตอุตสาหกรรมกบิลร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี มีนํ้ าหนกัการตดัสินใจมากท่ีสุด โดย

มีค่าเฉล่ีย 4.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  จากงานวิจยั

ของ นรากร  ทิพนี (2553) ซ่ึงพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความสําคญัท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อ

การตดัสินในต่ออายุกรมธรรมข์องผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตใ์นภาพรวมทุกปัจจยัอยูใ่น

ระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จากงานวิจยัของ 

เนตรดาว  ชมภูคาํ (2554) คน้พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัของการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.59   ดา้นบุคลากร  จากงานวิจยั

ของ วินยั  คาํภิระปาวงศ ์(2552) ซ่ึงพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรท่ี

ให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกทาํประกนัภยัรถยนตข์องผูเ้อาประกนัภยั

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ดา้นกระบวนการ  จากงานวิจยัของ วิภาพร ธรรมโชติ

ดาํรง (2550) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีความง่ายของขั้นตอนการสมคัร 

มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นเทเลมาร์เก็ตต้ิงของผูถื้อกรมธรรม์

ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านลักษณะทาง

กายภาพ จากงานวิจัยของ ราตรี  ตั้ งจิตรมณีศักดา (2546) ซ่ึงพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอทางกายภาพใน

ระดบัมากทุกปัจจยั  

 3.แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร  งานวิจยั

ของ อรุณ วิสุทพิพฒัน์สกุล (2552) พบว่า ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านภาพลกัษณ์

องค์กร ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันชีวิต ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ ดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ งานวจิยัของ 

สุพร สูยะโพธ (2552) พบวา่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกฝากเงินกบัธนาคารกสิกรไทย เม่ือพระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครอง

เงินฝาก พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้เต็มรูปแบบ ภายใตก้ารทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-

Square ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้  งานวิจยัของ นาฏวดี  
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กุลเลิศจริยา (2552) พบว่าความไวว้างใจในตวัสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทาํ

ประกนัชีวติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

4.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ืองานวิจยัของกรกนก    

มีประเสริฐวาจา (2551) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อขั้นตอนและ

กระบวนการท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต โดยให้ความสําคญัท่ีกบัพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือและเหตุจูงใจในการซ้ือประกนัชีวติในระดบัมาก    

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีทาํประกนัชีวิตใน

รูปแบบ Bancassurance ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 170 

ตวัอยา่ง    สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน   (ANOVA)    t-

test F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 
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กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

          

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท   

 1ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการพบวา่ 1ในดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัระยะเวลาความคุม้ครองเหมาะสมกบัเบ้ียประกนัท่ีจ่าย

มากท่ีสุด ในดา้นราคากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัเบ้ียประกนัสามารถ

นาํไปหักลดหย่อนภาษีมากท่ีสุด ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างส่วน

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์                    

เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส,  ระดบั

การศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s)         

ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการ, 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยอืน่ ๆ                                     

ภาพลกัษณ์องคก์ร, ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้, ความไวว้างใจในตราสินคา้  

 

การตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติในรูปแบบ 

Bancassurance 
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ใหญ่ให้ความสําคญักบัความสะดวกสบายในการติดต่อกบัธนาคารท่ีให้บริการ ใน

ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการให้ของขวญั 

ของกาํนัลแก่ลูกคา้เน่ืองในโอกาสพิเศษ ในด้านบุคลากร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญกับการท่ีพนักงานสามารถให้ค ําปรึกษาได้เ ป็นอย่างดี  ในด้าน

กระบวนการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการบริการอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

ในด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อสถานท่ี

ใหบ้ริการมีความปลอดภยั  

 ปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่า ในด้านภาพลักษณ์องค์กร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสําคญัต่อ ธนาคารและบริษทัประกนัชีวิตมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ  ในดา้น

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อการท่ีธนาคาร

และบริษทัประกนัชีวติมีประวติัดีมาอยา่งยาวนาน  ในดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญั คือ ไวว้างใจในความมัน่คงทางการเงินของ

ธนาคารและบริษทัประกนัชีวติ  

 ดา้นการตดัสินใจจากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามให้

ความสําคญักับการตัดสินใจทาํประกันชีวิตในรูปแบบ Bancassurance โดยให้

ความสาํคญัเพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัตนเองและครอบครัว   
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การวเิคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis)  

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรอิสระรวมทั้งส้ิน 10 ตวัแปร ซ่ึงมาจากสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึง

ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์องค์กร ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจใน

ตราสินคา้  

 

Coefficients 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

r Sig. Collinearity Statistics 

 B Std. 

Error 

Beta   Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 2.115 .515  4.103 .000   

ผลิตภณัฑ ์ .078 .103 .083 .759 .449 .242 4.132 

ราคา -.002 .105 -.002 -.017 .987 .190 5.251 

ช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

-.070 .086 -.070 -.811 .419 .385 2.599 

การส่งเสริมการตลาด .090 .061 .108 1.488 .139 .551 1.815 

บุคลากร .066 .109 .071 .605 .546 .213 4.693 

กระบวนการ -.153 .089 -.176 -1.714 .088 .275 3.630 

ลกัษณะทางกายภาพ .087 .091 .098 .959 .339 .278 3.599 

ภาพลกัษณ์องคก์ร .116 .116 .119 1.000 .319 .205 4.867 

ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ 

.359 .121 .386 2.960 .004 .171 5.859 

ความไวว้างใจในตรา

สินคา้ 

.173 .098 .183 1.755 .081 .266 3.759 

  

 จากตารางผลการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression 

Analysis) สําหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ 
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Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางดา้นสถิติ   ในดา้น

ปัจจยัอ่ืน ๆ พบว่า ปัจจยัด้านความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.004 

 

สรุปผลค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2) ของการ

วเิคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis)  

 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

The Estimate 

Durbin-Watson 

.734a .539 .510 1.14438 2.164 

  

จากตารางทาํใหผู้ว้จิยัพบวา่  

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์พหุคูณ (R) = .734a แสดงวา่ การตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการในระดบัสูง (เน่ืองจาก R มีค่ามาก) 

 ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = 0.539 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการและปัจจยัอ่ืน ๆ (ภาพลักษณ์องค์กร, ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจในตราสินคา้) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 53.9% ตวัแปร

อิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 

53.9 ท่ีเหลืออีก 46.1% เป็นผลต่อเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน  

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The 

Estimate) เท่ากบั 1.14438 หมายความวา่ การประมาณค่าของการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร มีความคลาดเคล่ือน

เกิดข้ึนเท่ากบั 1.14438 
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 จากผลการวิเคราะห์ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐานดงัน้ี 

 Y = a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8+b9x9+b10x10 

 Y หมายถึง การตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคน

ในกรุงเทพมหานคร 

 a หมายถึง ค่าคงท่ี (Constant) 

 b หมายถึง ค่าเบตา้ (Beta) 

 x1 - x7 หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 x8 - x10 หมายถึง ปัจจยัอ่ืน ๆ  

 สามารถแทนสมการไดด้งัน้ี 

 การตดัสินใจ =  2.115+0.078(ดา้นผลิตภณัฑ)์-0.002(ดา้นราคา)-0.070 (ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย)+0.090(ดา้นการส่งเสริมการตลาด)+0.066(ดา้นบุคลากร) 

-0.153(ดา้นกระบวนการ)+0.087(ดา้นลกัษณะทางกายภาพ)+0.116(ดา้นภาพลกัษณ์

องคก์ร)+0.359(ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้)+0.173(ดา้นความไวว้างใจในตรา

สินคา้)  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ  t-Test 0.479 ปฎิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.004 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.027 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.261 ปฎิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.048 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.626 ปฎิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.449 ปฎิเสธ 

ดา้นราคา  MRA 0.987 ปฎิเสธ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  MRA 0.419 ปฎิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  MRA 0.139 ปฎิเสธ 

ดา้นบุคลากร  MRA 0.546 ปฎิเสธ 

ดา้นกระบวนการ  MRA 0.088 ปฎิเสธ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ MRA 0.339 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ ๆ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร  MRA 0.319 ปฏิเสธ 

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  MRA 0.004 ยอมรับ 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ MRA 0.081 ปฏิเสธ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการวิจยั เร่ือง การตดัสินใจทาํประกันชีวิตในรูปแบบ Bancassurance 

ของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นสาํคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี  

 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ข้อค้นพบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า เพศ ระดับ

การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า อายุ สถานภาพ 

และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตในรูปแบ บ 

Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั    

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ ์

(Product)  ดา้นราคา (Price)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํ

ประกันชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์

(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตใน

รูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัอ่ืน ๆ  ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate 

Image) ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน    ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ความจงรักภกัดีใน

ตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ 

Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร   
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานครเท่านั้น  ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเนน้

กลุ่มตัวอย่างนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ทั้ งประเทศเพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ี

ครอบคลุมมากข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเอกชนในการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดในอนาคต 

2.เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยั การตดัสินใจทาํประกนั

ชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ผ่านการขายโดยเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ควรมีการ

ศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่มตวัอย่างท่ีตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance 

ท่ีมีการทาํประกนัชีวิตผ่านตวัแทนขายทางโทรศพัท์   หรือการทาํประกนัชีวิตผ่าน

บตัรเครดิต   

3.เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใช้ตัวแปรอิสระคือ ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ภาพลกัษณ์องคก์ร ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ และความไวว้างใจ

ในตราสินคา้ ควรทาํการศึกษาเจาะลึกไปยงัปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 

เพื่อประโยชน์ในแง่ของการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรกบัลูกคา้ โดย

การศึกษาในเร่ือง CRM (Customer Relationship Management) 

4.เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต

ในรูปแบบ Banceassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ียงัไม่ได้เจาะลึกไปถึง

กระบวนการตดัสินใจ (CDP Model) ควรมีการศึกษาวิจยั กระบวนการตดัสินใจทั้ง

กระบวนการ 

5.ควรมีการศึกษาวจิยัการตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance 

ผา่นการรับรู้จากการส่ือสารการตลาดบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication) 
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วินัย คาํภิระปาวงศ์. “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกทํา

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้ เอาประกันภัยในเขตอาํเภอเมือง จังหวัด
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มหาบณัฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร

นารี. 2552 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการบริษัทนําเทีย่ว 

เพือ่สุขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (FACTORS THAT AFFECT THE COMPLACENCY OF THE SERVICE 

AGENCY FOR HEALTH AND RECREATION IN BANGKOK) 

     วชัรียา  ไชยสถาน 1  ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร  ขาํเดช  2    

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  เพื่อเป็นการศึกษาปัจจยัส่วน 

บุคคล ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์กบั 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ           

และนนัทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั 

ประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจาํนวน 

เตียงไวใ้ห้บริการผูป่้วยมากกวา่ 250 เตียง และเป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บมาตรฐาน JCI 

พร้อมทั้งผูใ้ช้บริการเก่ียวกบัสุขภาพ จาํนวน 400 ตวัอย่างสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจง ความถ่ี ค่าร้อยละ พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 

และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ค่า t-Test F-Test และ 

Multiple Regression Analysis (MRA)  ค่าสถิติเหล่าน้ีได้จากการคาํนวณโดย

โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS For Windows 

ผลการศึกษา พบว่า ผูมี้สถานภาพสมรส อายุระหวา่ง 21-35 ปี การศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความพึงพอใจในการ ใช้

บริการบริษทัท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ มากท่ีสุด และปัจจยัทางดา้น ส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ มากท่ีสุด มีจาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นราคา และ และอยู่ในระดบั 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มาก จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสถานท่ี ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการขาย และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั   

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน 

ส่วนใหญ่ มีผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

และนันทนาการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน ยกเวน้ ด้านเพศ และด้าน

อาชีพ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

และ นนัทนาการ ไม่แตกต่างกนั 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวและนนัทนาการเพื่อสุขภาพ ท่ีมี 

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด คือ ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว 

ต่อปี ดา้นลกัษณะท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในการพกัผอ่น ดา้นประเภทการท่องเท่ียวท่ี 

ความสนใจ ดา้นจาํนวนผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ดา้นแหล่งขอ้มูลวางแผนท่องเท่ียว 

และดา้นเหตุผลในการเลือกท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาด ดา้นสถานท่ี สูงสุด และ ดา้นระยะเวลาเฉล่ียในการท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์ 

กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้นสถานท่ี สูงสุด และปัจจยั 

ส่วนประสมทางดา้นการตลาดท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัปัจจยัส่วนประสมทางดา้น

การ ตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ คือ ด้าน

รูปแบบการ เดินทางท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

คําสําคัญ : ท่องเท่ียว, สุขภาพ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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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 

เน่ืองจากในสภาวการณ์ในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนาํเท่ียวนั้น มีการ

แข่ง ขนัค่อนขา้งสูง อนัเน่ืองมาจากการท่ีทุกๆภาคส่วนมีการให้ความสนใจเก่ียวกบั

การเขา้ สู่ประชาคมอาเซียนท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในปัจจุบนั ผูค้นส่วนใหญ่ต่างหนัมาให้

ความ สาํคญัในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดโรคภยัต่างๆ 

ซ่ึงจะ นําไปสู่การเยียวยารักษา และเกิดค่าใช้จ่ายตามมาจาํนวนมาก ส่งผลให้ผู ้

ประกอบธุรกิจ บริการดา้นสุขภาพ คือ โรงพยาบาลเอกชนต่างๆไดมี้การขยายบริการ

ด้านสุขภาพ ซ่ึงจากเดิมท่ีมุ่งเน้นการบาํบัดรักษาโรคภัยต่างๆเพียงอย่างเดียว แต่

ปัจจุบนัต่างหนัมา เปิดให้บริการในดา้นการตรวจสุขภาพและบริการทางดา้นอ่ืนๆให้

ครอบคลุม ตั้งแต่ การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้แข็งแรง เพื่อป้องกนั

โรคภยัต่างๆและการ ฟ้ืนฟูสุขภาพหลังการบาํบดัรักษา รวมไปถึงบริการด้าน

นนัทนาการ เช่น การท่องเท่ียว การเล่นกีฬา และการออก กาํลงักาย ศิลปะการต่อสู้

ป้องกันตวั การรับประทานอาหาร และเคร่ืองด่ืม ท่ีเน้นในเร่ืองการดูแลสุขภาพ

มากกวา่การท่องเท่ียวโดยทัว่ไป อนัเน่ือง มาจากในปัจจุบนันั้น การใส่ใจในการดูแล

สุขภาพนั้นไดรั้บความนิยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยท่ีการไดเ้ปรียบและ

ความน่าดึงดูดของประเทศไทย คือ เร่ืองของ ความประทบัใจในการบริการนาํเท่ียว 

รวมถึงการกิจกรรมการคดัสรรในการเลือก รับประทานอาหารในร้านท่ีมีช่ือเสียง ท่ี

เขา้มามีบทบาทมากข้ึนในระยะหลงัจาก กระแสความใส่ใจดา้นสุขภาพท่ีเติบโตอยา่ง

รวดเร็ว ทาํให้หน่วยงานภาครัฐในหลาย ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ต่างให้การ

สนับสนุนธุรกิจเอกชนท่ีให้บริการด้าน สุขภาพ เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ ซ่ึง
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ครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศท่ีกาํลงัพฒันา (ยงัขาดความพร้อมของบริการดา้นสุขภาพ

ในประเทศ) และกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีมีค่าบริการดา้นสุขภาพอยู่

ในระดบัสูงรวม ทั้งยงัตอ้งใชเ้วลาในการรอรับบริการท่ีนาน 

ธุรกิจการบริการท่ีเรียกว่า Hospitality เป็นอีกหน่ึงกลุ่มธุรกิจท่ีมีแนวโน้ม 

ขยายตวัสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 

ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัท่ี ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความตอ้ง 

การของผูบ้ริโภค ทาํให้การท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของการดาํรงชีวิต ทั้งเพื่อ 

การพกัผอ่น คลายเครียด เรียนรู้และเขา้สังคม ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาคการ 

ท่องเท่ียวหรือกลุ่มธุรกิจ Hospitality เป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญั และมีแนวโนม้เติบโต

สูงและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงในปัจจุบนัมีหลายประเทศเร่ิมให้ความสําคญักบั การ

พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม อาเซียน

ท่ีต่างพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว รวมไป

ถึงธุรกิจท่องเท่ียวท่ีให้บริการทางดา้นสุขภาพ เพื่อรองรับกบัจาํนวนนกัท่อง เท่ียวท่ี

คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ภายหลงัจากการก้าวไปสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC อยา่งเตม็รูปแบบในปี 2558 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช ้

บริการการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ในการเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

       1.  เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชส้ําหรับผูท่ี้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และ 

นนัทนาการ เพื่อใช้ในการพฒันาธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการให้ตรงกลุ่มเป้า 

หมาย 
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2.   เพื่อเพื่อนาํผลการวจิยัใหผู้ท่ี้สนใจจะประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และ 

นนัทนาการ สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ ในการเลือกรูปแบบ 

ในการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

3.   เพื่อนําผลการวิจยัให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ 

ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ในการประกอบการ 

ตดัสินใจวางแผนและกาํหนกกลยุทธ์ ให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

บริการในธุรกิจท่องเท่ียว เพื่อสุขภาพและนนัทนาการใหม้ากท่ีสุด 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.   ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัพฤติกรรม มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อ 

สุขภาพและนนัทนาการ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง 

พอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



511 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

รูปกรอบแนวคิด 

 ตัวแปรอสิระ                                                               ตัวแปรตาม 

 

 

                                                                                            

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ความหมายการท่องเท่ียว นิคม จารุมณี (2536) กล่าวถึงความหมายของ การ

ท่องเท่ียว (Tourism) วา่เป็นรูปแบบหน่ึงของการสันทนาการ (Recreation) ของ มนุษย ์

ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเวลาวา่ง โดยผกูพนัอยูก่บัการเดินทาง (Travel) จากท่ี

หน่ึง ซ่ึงส่วนมากเป็นบ้านของตนเองไปยังอีกสถานท่ีหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพื่อเป็นการผอ่นคลายร่างกายและจิตใจจากกิจการงานต่างๆ เป็นการ 

ตอบสนองความตอ้งการในการเปล่ียนบรรยากาศของส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะมนุษยผ์ู ้

เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได,้ 

ระดบัการศึกษา, สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดั

จาํหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด, 

บุคคล 

ลกัษณะทางกายภาพ, กระบวนการ 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการการ 

ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

เและนนัทนาการ 
 

ความพงึพอใจ ในการ

ตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการท่องเท่ียว 

เพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 
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ท่ีอยู่ในสังคมเมืองท่ียุ่งยากซับซ้อน จะตอ้งหลีกหนีความสับสนวุ่นวาย ไปสู่สภาพ 

ธรรมชาติ จะไปแสวงหาส่ิงแปลกๆใหม่ๆ ซ่ึงอาจมีการประกอบกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 

กีฬา ทศันศึกษา การสังสรรค ์

นิคม จารุมณี (2536) กล่าววา่  การท่องเท่ียว  หมายถึง  การเดินทางจากท่ีอยู ่

อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว ดว้ยความสมคัรใจ ตามวตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้ 

ท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได้ ส่วนคาํว่า “นักท่องเท่ียว” คือ ผูท่ี้เดิน

ทางไกล จากท่ีอยูอ่าศยัถาวรเกินกวา่ 40 กิโลเมตร และใชเ้วลาพาํนกัอยูใ่นท่ีท่ีเดินทาง

มาถึงนั้น เกินกวา่ 24 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 12 เดือน ถือเขา้ข่ายวา่เป็นนกัท่องเท่ียว 

วนัรักษ ์ 9ม่ิงมณีนาคิน9 (2540) ความหมายของอุปสงค ์นกัเศรษฐศาสตร์ให ้

ความหมายของคาํวา่ “อุปสงค์” สําหรับสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงว่าหมาย 

ความว่าจาํนวนต่างๆของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในระยะ 

เวลาหน่ึง ณ ระดบัราคาต่างๆ ของสินคา้นั้น หรือ ณ ระดบัรายไดต่้างๆของผูบ้ริโภค 

หรือ ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ของสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

Schiffman and Kanuk (1987)  ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็น 

พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการ คน้หา  การซ้ือ  การใช ้การประเมินผล และการใชจ้่ายใน 

ผลิตภณัฑ ์และบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา  

 Etzel  Walker and Stanton (1997: 102) ให้ความหมายของพฤติกรรม 

ผูบ้ริโภคว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระทาํของ 

ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ และการใชสิ้นคา้  

อดุลย ์จาตุรงคกุล  (2521 : 5 )  ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า 

หมายถึง เป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้รับและการใช้สินคา้

และ บริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนกานต่างๆของการตดัสินใจท่ีเกิดก่อนและ

เป็น ตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่าน้ี 

ธงชัย  สันติวงศ์  (2525 : 112 ) ให้ความหมายของว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

หมายถึง  การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า 

และการใช้ซ่ึงสินค้าและบริการ ซ่ึงหมายถึงการตัดสินใจซ้ือสินค้า และบริการท่ี 
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สามารถสร้างความพอใจในการซ้ือใหแ้ก่ผูซ้ื้อมากท่ีสุด โดยสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ 

สินคา้และบริการอาจเป็นเพราะสินคา้หรือบริการนั้นๆ  มีส่ิงจูงใจบางประการท่ีสอด 

คลอ้งกบัทศันคติกบัผูบ้ริโภค   

ศุภร เสรีรัตน์  (2540 : 6 )  ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และการใชสิ้นคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) 

โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน ท่ีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการ 

กระทาํดงักล่าว 

ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ (2551)  กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีแต่ละบุคคลทาํการตดัสินใจใช้ทรัพยากรซ่ึงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เงิน เวลา 

บุคลากรและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคสินคา้ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบ 

สอบถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบเอง(Self-Administered Questionnaire) ประกอบ 

การสาํรวจประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  ประชากรท่ีเข้ามาใช้บริการใน 

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจาํนวนเตียงไวใ้ห้บริการผูป่้วย

มากกว่า 250 เตียง และเป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับมาตรฐาน JCI พร้อมทั้งใช้บริการ

เก่ียวกับ  สุขภาพ โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non 

Probability Sampling) ซ่ึงได้จากการเลือกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience 

sampling) โดยการ กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เคยใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ

และผูท่ี้เขา้รับบริการใน โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจาํนวนเตียง

ไวใ้หบ้ริการผูป่้วยมากกวา่ 250 เตียง และเป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บมาตรฐาน JCI หรือ

ในสถานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการดูแลรักษาสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คน แต่ผูว้ิจยัไม่ สามารถหาจาํนวนประชากรท่ีถูกตอ้งของกลุ่มดงักล่าวได ้จึงใช้

สูตรการหาขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการสํารวจโดยท่ีไม่ทราบขนาดของประชากร โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณ ของ Cooper, D.R. and Emory C.W. (Cooper, D.R. and C.W., 



514 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

1995 :  215 -217) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสาํรวจจากการคาํนวณ มีค่าเท่ากบั 384 

คน และในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน โดยการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   t-test  F-test และทดสอบค่าเฉล่ียความ

แตกต่างรายคู่ โดยวธีิ LSD      

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบว่า ผูมี้สถานภาพสมรส อายุระหวา่ง 21-35 ปี การศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช้

บริการบริษทัท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ มากท่ีสุด และปัจจยัทางด้าน 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่อง 

เท่ียวเพื่อสุขภาพ มากท่ีสุด มีจาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นราคา และ และอยูใ่นระดบั มาก 

จาํนวน 6 ด้าน ได้แก่  ดา้นสถานท่ี ด้านลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ด้าน

กระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการขาย และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วน

ใหญ่ มีผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และ

นนัทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ และ อาชีพ ท่ีมีผล ต่อ

ความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 

ไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการเลือกใช้บริการการท่องเท่ียวและนันทนาการเพื่อ

สุขภาพ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด คือ ดา้นความถ่ีใน

การท่อง เท่ียวต่อปี ดา้นลกัษณะท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในการพกัผอ่น ดา้นประเภท

การท่อง เท่ียวท่ีความสนใจ ด้านจาํนวนผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ด้านแหล่งขอ้มูล

วางแผน ท่องเท่ียว และด้านเหตุผลในการเลือกท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ส่วนประสม ทางการตลาด ด้านสถานท่ี สูงสุด และ ด้านระยะเวลาเฉล่ียในการ

ท่องเท่ียวมีความ สัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้น

สถานท่ี สูงสุด และปัจจยัส่วนประสมทางด้านการตลาดท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์ กับ
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ปัจจยัส่วนประสม ทางดา้นการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียว

เพื่อสุขภาพ คือ ดา้นรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทันาํเท่ียวเท่ียว 

เพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 
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อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   (R)  =  0.854  แสดงวา่  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบริษทันาํเท่ียวเท่ียวเพื่อสุขภาพ และ 

นนัทนาการอยูใ่นระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R) = 0.675 หมายความวา่ ปัจจยัทางดา้นต่างๆ มี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 67.5 ตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย 

ความแปรผนัหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 67.5 ท่ีเหลือเป็นผลเน่ือง 

จากตวัแปรอ่ืน 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั .722 หมายความว่า 

การประมาณค่าระดบัความพึงพอใจ ในการเลือกใช้บริการบริษทันาํเท่ียวเท่ียวเพื่อ 

สุขภาพและนนัทนาการ มีความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนเท่ากบั .722 

จากผลการวเิคราะห์จะพบวา่ค่า VIF สูงท่ีสุด คือ ให้ความสําคญัเก่ียวกบั การ

พกัผอ่น และการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ มีค่า 6.556 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมี

ค่านอ้ยท่ีสุด คือ โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากเดิมมีผลต่อการตดัสินใจ มีค่า 

2.516 ซ่ึงไม่ตํ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน คือไม่เกิด 

Multicollinearity 

จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี  

Y = 1.102 + .272 X1 + .189 X2 + .425 X3 + .154 X4 + .042 X5 

 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

บริษทันาํเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัท่ี 

0.05 มีตวัแปรของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทันาํเท่ียวเพื่อ 

สุขภาพและนนัทนาการ ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมด 5 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ ตวั

แปรตามท่ีมีค่านยัสําคญันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ให้ความสําคญัเก่ียวกบั การ

พกัผ่อนและการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (X1)  มีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพื่อความ 

เหมาะสมของลูกคา้ (X2) โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีรวมทุกอย่างตั้งแต่ตรวจสุขภาพ 
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ถึงการพกัผ่อนเป็นแพค็เกจการท่องเท่ียว (X3) โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างไป 

จากเดิมๆมีผลต่อการตดัสินใจ (X4) บรรยากาศโดยรวมส่งผลต่อการเขา้บริการ (X5) 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั .272  .189  .425  .154 และ .042 ตามลาํดบั 

ตารางสรุปรวมสมมติฐาน 

  

 ตวัแปรอสิระ    สถิตทิีใ่ช้          ค่านัยสําคญั    ผลการทดสอบ 

 

 สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 

เพศ      t-Test  0.527        ปฏิเสธ 

อาย ุ   F-Test  0.002        ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา     F-Test      0.029        ยอมรับ 

รายไดต้่อเดือน     F-Test   0.014        ยอมรับ 

อาชีพ      F-Test  0.679        ปฏิเสธ 

สถานภาพการสมรส     F-Test  0.027        ยอมรับ 

 

สมมตฐิานที ่2 พฤตกิรรม 

 

ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียวต่อปี   F-Test  0.001        ยอมรับ 

ดา้นลกัษณะท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว   F-Test  0.039        ยอมรับ 

ในการพกัผอ่น  

ดา้นประเภทการท่องเท่ียวท่ีความสนใจ  F-Test  0.023        ยอมรับ 

ดา้นจาํนวนผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว   F-Test  0.019        ยอมรับ 

ดา้นแหล่งขอ้มูลวางแผนท่องเท่ียว   F-Test  0.016        ยอมรับ 

ดา้นเหตุผลในการเลือกท่องเท่ียว   F-Test  0.029        ยอมรับ 

ดา้นระยะเวลาเฉล่ียในการท่องเท่ียว   F-Test  0.037        ยอมรับ 

ดา้นรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว  F-Test  0.586        ปฏิเสธ 
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สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   สถิตทิีใ่ช้        ค่านัยสําคญั    ผลการทดสอบ

  

 

 Product (ผลิตภณัฑ)์        MRA  0.001        ยอมรับ 

 Price (ราคา)         MRA  0.027        ยอมรับ 

 Place (สถานท่ี)         MRA  0.029        ยอมรับ 

 

 Promotion (ส่งเสริมการขาย)        MRA  0.007        ยอมรับ 

 

 People (บุคคล)         MRA  0.001        ยอมรับ 

 Physical Evidence and Presentation        MRA  0.006        ยอมรับ 

 (ลกัษณะทางกายภาพ)  

 

 Process (กระบวนการ)        MRA  0.001        ยอมรับ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการใน 

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ ํานวนเตียงไวใ้ห้บริการผูป่้วย

มากกว่า  250 เตียง และเป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับมาตรฐาน JCI (Convenience 

sampling) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและผูท่ี้

เขา้รับบริการ ในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในสถานบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการ ดูแลรักษาสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป

ผูว้ิจยัควรทาํการ ศึกษากลุ่มประชากรตวัอยา่งในกลุ่มอ่ืนๆเพิ่มเติม เน่ืองจากปัจจุบนั

การให้บริการใน  ด้านการตรวจสุขภาพ  ไม่ได้จ ํากัดในการให้บริการแต่ใน

โรงพยาบาลเอกชน หรือ โรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้น ดว้ยกระแสการรักสุขภาพของ
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ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัทาํให ้ผูป้ระกอบการโรงพยาบาล ต่างหนัมาให้ความสนใจในการ

ใหบ้ริการในดา้นการตรวจ สุขภาพท่ีครบวงจรเช่นกนั 

ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การ เลือกใชบ้ริการบริษทันาํเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง

ต่อ ไปควรมีการศึกษาใน ปัจจยัดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน 

เช่น  ศึกษากระบวนการตดัสินใจในการเลือกรับบริการ อิทธิพลในการตดัสินใจเลือก

รับ บริการในแต่ละโรงพยาบาล  

สําหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาในส่วนของผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการใน 

การดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาลท่ีใชเ้ป็นกลุ่ม 

ตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อท่ีจะไดน้าํผลการวิจยัท่ีไดม้าเป็นส่วนประกอบในการ 

ดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการ และนกัการตลาดในประเทศไทยได ้
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ความไว้วางใจต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณชิย์ 

ของผู้สูงอายุวัยเกษียณในเขตบางคอแหลม   

 ( TRUST  OF  RETIREMENT COSTUMER  IN BANGKHOLEAM  AREAS   

WHO  PURCHASING  ASSURANCE  IN SIAM COMMERCIAL BANK ) 

กุลเชษฐ  วฒันผล 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิกียรติ  2    

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

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลมโดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม

ท่ีใชบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์ท่ีมีอายุตั้งแต่  51 – 70  ปีบริบูรณ์ข้ึนไปในเขต

บางคอแหลม จาํนวน 270 ราย ในระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม  2555 รวม

ประมาณ 3 เดือน   ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ซ่ึงส่วนมาก

สถานภาพสมรส  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และพบวา่จะมีเงินบาํนาญหรือรายได้

ถ้าเทียบกับค่าครองชีพปัจจุบัน คืออยู่ระหว่าง 30,001-40,000  บาท  โดยมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัความไวว้างใจต่อ

การซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณ  ในดา้นผลิตภณัฑ์ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยในดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั

ปัจจยัดา้นมีการช้ีแจงรายละเอียดท่ีครบถว้น และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีมี

ความสัมพนัธ์กันกับ ความภกัดีต่อสินค้าและด้านความไวว้างใจในตราสินค้าใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนขา้งมาก โดยในด้านความภกัดีต่อสินค้าให้

ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นหลงัจากเลือกซ้ือประกนัแลว้ท่านยงัสนใจขอ้มูล

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ของสินคา้เพิ่มเติม  และในด้านด้านความไวว้างใจในตราสินคา้ให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกบัปัจจยัด้านมีความไวว้างใจในองค์กร นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุ

วยัเกษียณ โดยให้ความสําคญัในดา้นความพอใจในการดูแลเอาใจใส่ในประกนัของ

ธนาคารไทยพาณิชยอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของผูสู้งอายุวยัเกษียณใน

เขตบางคอแหลมท่ีมีผลต่อกับความไวว้างใจต่อการซ้ือประกันชีวิตธนาคารไทย

พาณิชย ์คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระดบัรายได ้โดยพบวา่ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผูสู้งอายุวยัเกษียณในระดบัปานกลาง และมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั สําหรับปัจจยัอ่ืนๆดา้นความภกัดีต่อสินคา้ และดา้น

ความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณในระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: ความไวว้างใจ5,การซ้ือประกนัชีวิต 

 

    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 



526 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

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 

 

บทนํา 
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ในปัจจุบนัจาํนวนผูสู้งอายุในสังคมไทย ณ ปัจจุบนัน้ี มีการรายงานจาํนวน

ของผูสู้งอายุไวว้า่มีจาํนวนเกือบ  7  ลา้นคน  คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรไทย

ทั้งหมด เม่ือมีการคาดการณ์ทางสถิติไปขา้งหนา้ ในปี  พ.ศ.2565 จะมีจาํนวนผูสู้งอายุ

ในสังคมไทยถึงร้อยละ 18  นัน่หมายความวา่เม่ือมีกลุ่มคนเดินมา 10 คน จะพบวา่เป็น

ผูสู้งอายเุกือบ 2 คนไม่เพียงเท่านั้น การเพิ่มของประชากรสูงอายขุองประเทศไทย ยงัมี

อตัราการเพิ่มอยา่งรวดเร็ว  โดยเพิ่มเป็น 2  เท่า ในเวลา 30  ปี  ขณะท่ีประเทศไทยยงั

เป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึงตอ้งการกาํลงัของคนหนุ่มสาวมาช่วยกนัสร้างผลผลิต

ให้กบัประเทศ แต่ทวา่ประเทศยงัตอ้งรับมือกบัปัญหาจาํนวนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน 

ทั้งท่ีประเทศยงัไม่มีฐานกาํลงัดา้นเศรษฐกิจท่ีมากเพียงพอ  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการทาํประกนัชีวิตเพื่อเก็บออมเงินไวใ้ช้ในยามเกษียณ 

หรือเพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของครอบครัว จึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทในประเทศ

ไทยมากข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรอบปี 2553 ท่ีผา่นมาจะพบวา่ การขายประกนัผา่น

ช่องทางธนาคารหรือ แบงก์แอสชวัรันส์ กลายเป็นช่องทางท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดคือ 

ประมาณ54.35% แซงหนา้การขายผา่นตวัแทนซ่ึงเคยเป็นช่องทางหลกัท่ีในปีท่ีผา่นมา

มีสัดส่วนอยูป่ระมาณ 38.76%ตวั เ ล ข ท่ีไดบ้่งบอก ถึง ความเปล่ียนแปลงของตลาด

ประกนัชีวิตท่ีสินคา้ประเภทประกนัเร่ิมเป็นสินคา้ท่ี “ ซ้ือง่าย ขายคล่อง” และไม่มี

ความสลบัซับซ้อนมากนัก โดยเฉพาะกบัการออกกรมธรรม์ท่ีมีเง่ือนไขในการ

คุม้ครองไม่ซับซ้อนและมีเบ้ียประกนัไม่สูงนัก ซ่ึงมีส่วนในการผลกัดนัให้ตลาด

ประกนัของ บา้นเรากา้วเขา้สู่โฉมหนา้ใหม่อยา่งแทจ้ริง 

อย่างไรก็ตามบริษทัประกนัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ดา้นการออมและความคุม้ครองใหก้บัลูกคา้ทั้งผลิตภณัฑป์ระกนัสะสมทรัพยร์ะยะสั้น

ใหม่ท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าเงินออมท่ีมีฐานรายได้ขนาดกลางข้ึนไปและไม่หวงัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี หรือไดใ้ชสิ้ทธิดงักล่าว เตม็วงเงินแลว้ ทาํใหมี้โอกาสขายขา้มกลุ่ม

ลูกคา้ไดม้ากข้ึน และน่าจะเป็นตวันาํการเติบโตของธุรกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 

 ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ทาง บมจ.ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต มี

ความต้องการท่ีจะขยายกลุ่มฐานลูกคา้ ไปยงักลุ่มลูกคา้ผูสู้งอายุหรือ ลูกคา้วยัเร่ิม
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เกษียณอาย ุ เน่ืองจากธุรกิจประกนัชีวิตในธนาคารนั้นมีการแข่งขนัสูงมาก ซ่ึงแต่เดิม

นั้นกลุ่มลูกคา้หลกันั้น เป็นกลุ่มลูกคา้วยัทาํงานซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งการความมัน่คงใน

อนาคตเช่น คนเร่ิมมีครอบครัว  หรือ  ผูเ้ร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ท่ีมีทศันคติและความวางใจในระบบประกนัชีวิตเป็นอย่างดี แตกต่างกบั

กลุ่มลูกค้าผูสู้งอายุและวยัเกษียณอายุเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีความมั่นคงในชีวิตมี

ครอบครัวท่ีอบอุ่น และมีความตอ้งการใชเ้งินท่ีเก็บสะสมมา นาํมาใชใ้นช่วงบั้นปลาย

ชีวติรวมถึงความไม่เขา้ใจในขอ้มูลและประโยชน์ประกนัชีวติ  เช่นความไม่เช่ือมัน่ใน

ระบบการดําเนินงาน เคลมประกันเม่ือเกิดเหตุการเสียชีวิต หรือการจ่ายเงินคืน

ระหว่างทาง    ทาํให้ยากต่อการนาํเสนอการก็บออมเงินให้กบักลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ี แต่

ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการทาํประ กนัสูง   และมีความสามารถใน

การเก็บออม  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาขอ้มูลเร่ือง ความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลมเพื่อนาํ

ข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาความไม่มั่นใจ และความไม่เข้าใจในข้อมูล รวมถึง

ประโยชน์ประกนัชีวิต  ของลูกคา้วยัสูงอายุต่อไปเพื่อเป็นการสร้างหลกัสูตรอบรม

พนักงานในการนําเสนอประกันชีวิตให้กับผูสู้งอายุวยัเกษียณ และเป็นการเพิ่ม

ยอดขายประกนัชีวิตในกลุ่มผูสู้งอายุวยัเกษียณให้ กบัทาง บมจ.ไทยพาณิชยป์ระกนั

ชีวติอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อความ

ไว ้วางใจต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบาง

คอแหลม  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ 

ไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบาง

คอแหลม  

3. เพื่อศึกษาศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน  ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
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ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณใน

เขตบางคอแหลม 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา  และ รายได้ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย กิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย   Brand Image , Brand Loyalty , Trust in the 

brand    มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์

ของผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 
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ตัวแปรอสิระ                         ตัวแปรตาม

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ช่วยใหผู้สู้งอายมีุความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสําคญัของการเก็บออม

หลังการเกษียณ ทาํให้สามารถสร้างหลักประกันให้ครอบครัวได้ด้วยตวัเองผ่าน

บริการของธนาคาร ซ่ึงเป็นการลดภาระของรัฐในการจดัหาสวสัดิการแก่ประชาชน

ผูสู้งอาย ุ

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  

รายไดต่้อเดือน 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.  ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 

 

 
ปัจจัยด้านปัจจัยอืน่ๆ 

       1. ภาพลกัษณ์สินคา้    

       2. ความภกัดีต่อสินคา้ 

       3. ความไวว้างใจในตราสินคา้ 

 

 
ความไว้วางใจต่ อ

การซ้ือประกันชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชย์

ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ วั ย

เกษียณในเขตบาง

คอแหลม 
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2. เพื่อนําข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มาใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาแบบ

ประกนั และการนาํเสนอขายประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้วยัสูงอายุ ของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์

3. นาํผลท่ีได้มาใช้ในการอบรมพนกังานพนักงานธนาคาร เพื่อเพิ่มทกัษะ

และการนาํเสนอขายประกนัชีวติใหก้บัผูสู้งอาย ุ                     

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความไวว้างใจต่อ

การซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย:์ กรณีศึกษา ผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอ

แหลมครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 Rotter (1971) ไดใ้ห้ความหมายความไวว้างใจว่า เป็นความคาดหวงัต่อ

บุคคลเป็นท่ีน่าเช่ือ ถือทั้งดา้นคาํพูด  การกระทาํ  คาํมัน่สัญญา จากการเขียนหรือใช้

ขอ้ความของบุคคลหรือกลุ่มซ่ึงจะสามารถทาํใหเ้กิดความไว ้วางใจ 

 พรนิภา ชีพสวสัดิภาพ และคณะ (2544) ไดศึ้กษาทศันคติและพฤติกรรมของ

ประชาชนท่ีมีต่อการทาํประกนัชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในเขตจงัหวดันครปฐม 

พบวา่ทศันคติต่อการทาํประกนั ชีวิตของประชาชนในเขตจงัหวดั มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ือง อายุ และรายไดเ้ฉล่ีย แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัระดบัการศึกษา 

ในส่วนทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองตวัแทนประกนัชีวติ ประชาชนยงัมีความเห็นวา่   ตวัแทน

ส่วนใหญ่ขายประกนัชีวติเพื่อตอ้งการค่าตอบแทน หรือค่าคอมมิชชัน่ สําหรับทศันคติ

ต่อคุณลกัษณะของกรมธรรม ์และคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานพบวา่ สิทธิและ

ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ควรครอบคลุมส่ิงท่ีผูเ้อาประกันคาดหวงั และในเร่ือง

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักบักรมการประกนัภยั พบวา่ ประชาชนยงัไม่เขา้ใจบทบาท

และหนา้ท่ีของกรมการประกนัภยัมากนกั 

โอฬาร สกลเดชา (2546) ศึกษาทศันคติต่อการซ้ือกรรมธรรมประกนัผ่าน

ธนาคารพาณิชย ์ของ ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 244 คน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ

ทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ระดบั
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การศึกษา รายได้ ประสบการณ์เดิมทางด้านราคาและการได้รับขอ้มูลข่าวสารด้าน

ประกนัชีวิตมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตผา่นธนาคาร

พาณิชย ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นประกนัชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติต่อ

การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ โดยเฉพาะช่องทางการจดัจาํหน่ายของธนาคารพาณิชย ์

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิจยัแบบเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนสิงหาคม-กนัยายน 2555 กบักลุ่ม

พนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีไทย 50 แห่งในพื้นท่ีเขตบางรักของ

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงปกติเป็นทั้งผูค้ ้าส่ง และค้าปลีกภายในประเทศและส่งออก

ต่างประเทศ  ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 มีจาํนวน 1,634 แห่งทัว่ประเทศ จึงกาํหนด

ตวัแทนแห่งละ 1 คนและใชสู้ตรของทาโรยามาเน่กาํหนดขนาดตวัอย่างจากจาํนวน

ประชากรท่ีทราบแน่นอนหรือ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดบัคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้

ร้อยละ 5 ได้ 322 ตวัอย่าง และเพิ่มตวัอย่างสํารองอีก 78 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 

ตวัอยา่ง ประมาณแห่งละ 4-12 ตวัอยา่งหรือ 8 ตวัอยา่งต่อแห่งโดยเฉล่ีย  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปจากผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

พบว่า ปัจจยัด้านเพศ ด้านรายได้ระดับการศึกษา และสถานภาพ มีผลกับ

ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัดา้นส่วนบุคคลดา้นเพศ  ดา้นรายได ้ระดบั

การศึกษา และสถานภาพ ของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อความแตกต่างของความไวว้างใจ

ต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณ 

 

2. สรุปจากผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการ 
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ขาย และด้านผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจต่อการซ้ือประกันชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่

หรือเท่ากบั 0.05 โดยด้านผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณ 

3. สรุปจากผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่ิงแวดล้อมอืน่ ๆ 

พบวา่   ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ   ท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ดา้น 

ความภกัดีต่อสินคา้ และ ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้  มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 โดยดา้นความภกัดีต่อสินคา้ และ 

ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนั

ชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณ 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

  

 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ ( R ) = .895a แสดงวา่ ความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผู ้สูงอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลม มี

ความสัมพนัธ์กบั  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ใน

ระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

 ค่าสัมประสิทธ์การกาํหนด  (R2) = .801 หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัดา้นแวดล้อมอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลม คิดเป็น 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig. Tolerance VIF 

 (ค่าคงท่ี) .070 .306  .227 .820     

ดา้นราคา .062 .053 .057 1.164 .245 .320 3.130 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย -.021 .049 -.019 -.428 .669 .369 2.713 

ดา้นการส่งเสริมการขาย -.020 .048 -.021 -.417 .677 .307 3.252 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .197 .055 .202 3.586 .000 .240 4.165 

ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ -.063 .068 -.050 -.926 .355 .260 3.840 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ .480 .052 .483 9.289 .000 .283 3.537 

 ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ .365 .059 .321 6.223 .000 .287 3.487 

R 

R Square 

Adjusted R 
Square. Std. Error of the Estimate 

.895a .801 .796 .85675 
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80.1  เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของ

ตวัแปรตามไดร้้อยล่ะ 80.1 ท่ีเหลืออีก 19.9 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ เท่ากับ .85675 

หมายความวา่ การประมาณค่าของ ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทย

พาณิชย ์มีความคลาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั .85675 

 จากผลวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า 4.165 

ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า .240 ซ่ึงตํ่า

กวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนั คือเกิด Multicollinearity 

จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

ความไวว้างใจต่อการซ้ือ = .070+.062 (ราคา) -.021 (สถานท่ีจดัจาํหน่าย)  

-.020 (ส่งเสริมการขาย) + .197 (ผลิตภณัฑ์) -.063 (ภาพลกัษณ์ตราสินคา้) + .480 

(ความภกัดีต่อสินคา้) +.365 (ความไวว้างใจในตราสินคา้) 

จากผลการวเิคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นแวดลอ้ม

อ่ืนๆมีความ สัมพนัธ์กบั ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์

ของผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลม อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระ

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ตวัแปรตามของความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุ

วยัเกษียณในเขตบางคอแหลม มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์ต่อตวั

แปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นความ

ภกัดีต่อสินคา้ และดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้  

 
ค่านัยสําคัญ  

 
ผลการ

ทดสอบ  

 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test .05 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test .220 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test .024 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test .000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test .015 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ดา้นราคา MRA .245 ปฏิเสธ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA .669 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA .677 ปฏิเสธ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA .000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) MRA .355 ปฏิเสธ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) MRA .000 ยอมรับ 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Trust in the 

brand  ) 

MRA .000 ยอมรับ 
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จากผลการวิจยัดงักล่าว พบว่า ผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลมท่ีใช้

บริการของธนา คารไทยพาณิชย ์ส่วนมากเป็นเพศหญิง ซ่ึงส่วนมากสถานภาพสมรส 

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และพบวา่จะมีเงินบาํนาญหรือรายไดถ้า้เทียบกบัค่าครอง

ชีพปัจจุบนั คืออยูร่ะหวา่ง 30,001-40,000 บาท  โดยขอ้สังเกตน้ี ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่า

การเก็บขอ้มูลตวัอยา่งคร้ังน้ีวา่เป็นผูสู้งอายุท่ีเป็น เพศหญิง ท่ีพึ่งเกษียณอายุมาไม่เกิน 

5 ปี เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ รายได ้

ระดับการศึกษา และสถานภาพ ของผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลมท่ีใช้

บริการของธนาคารไทยพาณิชย ์มีผลกบัความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนั  

ดา้นการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการ

ซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลม    จาก

ผลการวิจัยส่วนมากให้ความสําคัญในด้าน   มีการช้ีแจงรายละเอียดท่ีครบถ้วน   
รองลงมาไดแ้ก่  ใชเ้อกสารประกอบการสมคัรทาํประกนัไม่ยุง่ยาก   สะดวกต่อการ

ติดต่อสอบถามขอ้มูล  รูปแบบประกนัชีวิตสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้และ

อตัราผลตอบแทน  (กาํไรส่วนต่าง)   อยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าสนใจ  ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ ทิพยพ์ล กิติอาภา และคณะ (2546)   ท่ีกล่าวว่า ความเขา้ใจในระบบ

ประกนัภยัตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มูลใหลู้กคา้เขา้ใจ  และ   การมีใจ

รักการบริการหรือเต็มใจในการบริการของตัวแทน ความซ่ือสัตย์และความมี

จรรยาบรรณวชิาชีพของตวัแทน  การรักษาความลบัของลูกคา้ลว้นเป็นส่ิงสําคญัยิ่งต่อ

ความสัมฤทธ์ิผลของธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัของธนาคารพาณิชย ์

ด้านการศึกษาปัจจยัด้านความภักดีต่อสินค้ามีความสัมพนัธ์กับต่อความ

ไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบาง

คอแหลม จากผลการวิจยัส่วน มากให้ความสําคญัใน หลงัจากเลือกซ้ือประกนัแล้ว

ท่านยงัสนใจขอ้มูลของสินคา้เพิ่มเติม รองลง  มาไดแ้ก่ อยากแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ

ประกนัชีวิตของบ.ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิตรองลงมาไดก้็มีความตอ้งการกลบัมาซ้ือ

ประกนัชีวติเพิ่มอีกฉบบัในคร้ังต่อไปรองลงมาไดแ้ก่ท่านมีความมัน่ใจเป็นอยา่งยิ่งใน
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การติดต่อขอคาํแนะนําและประกนัชีวิตของท่านฉบบัต่อไปตอ้งเป็นธนาคารไทย

พาณิชยน้ี์เท่านั้น เรียงตามลาํดบั 

ดา้นการศึกษาปัจจยัดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบาง

คอแหลม จากผลการวิจัยส่วนมากให้ความสําคัญใน มีความไวว้างใจในองค์กร 

รองลงมาไดแ้ก่  มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ รองลงมาไดแ้ก่  มีความไวว้างใจใน

สาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ี์จาํหน่าย รองลงมาได้แก่  มีความรู้สึกว่าธนาคารไทย

พาณิชยท่ี์ท่านใชอ้ยูเ่ป็นมืออาชีพ  และมีความไวว้างใจในพนกังานผูใ้ห้บริการ เรียง

ตามลาํดบั  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

1.1  สาํหรับธนาคารไทยพาณิชย ์หากตอ้งการใหข้องผูสู้งอายวุยัเกษียณเกิด 

ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวตินั้น ถา้ตอ้งการให้ประกนัชีวิตนั้นขายดี ควรท่ีจะ

มีการเน้นหนักในเร่ืองของผลิตภัณฑ์ด้านการช้ีแจงรายละเอียดท่ีครบถ้วนของ

กรมธรรมใ์หค้รบถว้นเป็นอยา่งดี และทาํขั้น ตอนในการสมคัรให้นอ้ยท่ีสุด พร้อมทั้ง

ทาํระบบศูนย์บริการลูกค้าให้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้ น

ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงมากท่ีสุด 

1.2 สาํหรับการทาํการส่งเสริมการตลาดนั้นธนาคารไทยพาณิชยค์วรจะ 

เนน้หนกัในเร่ืองของการอบรมให้พนกังานมีความรู้อยา่งละเอียด และมีพนกังานคอย

ให้คาํแนะนําตลอดเวลา ซ่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีจะดึงดูดผูบ้ริโภคให้สนใจมาซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ได้ ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยท่ีสุด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามท่ี

กฎหมายบงัคบัหรือกาํหนดไว ้และตรงกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละหน้าท่ี 

ควบคู่กบัปัจจยัดา้นการสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีของพนกังาน 
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2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

            2.1ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในเขตบางคอ

แหลม เท่านั้น ดังนั้นการท่ีกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนน้อย ส่งผลให้ขอ้มูลท่ีออกมาไม่

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขต

การศึกษาให้กวา้งข้ึน และการวิจยัควรเป็นแบบต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอด 

            2.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาอาจมีการเพิ่มตวัแปร เช่นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

หรือความพอใจในการให้บริการต่อการซ้ือประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของ

ผูสู้งอายวุยัเกษียณ เป็นตน้ 
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ปัจจัยการเลอืกเข้าศูนย์บริการรถยนต์ทีไ่ม่เป็นผู้แทนจําหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(FACTORS TO CHOOSE CAR SERVICE UNAUTHORIZED A DEALER OF 

CARS USER IN BANGKOK METROPOLITAN REGION) 

โสภณ สุดสาหร่าย 1   ผศ.(พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขาํเดช 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ท่ีไม่เป็น

ผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้บริการหรือเป็นผูท่ี้ทาํการตดัสินใจใช้

บริการการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในช่วงเดือนสิงหาคม  - ตุลาคม2555   รวม 400 

ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-25 

ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยกลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นโดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ คุณภาพยางรถยนตใ์น

เร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการ คุณภาพนํ้ามนัเคร่ืองในเร่ือง ความหลากหลายของ

สินคา้,คุณภาพโช๊คอพัในเร่ือง การแนะนาํขอ้มูลจากพนกังาน คุณภาพไส้กรอง ใน

เร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ คุณภาพผา้เบรก ในเร่ืองความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ คุณภาพระบบไฟฟ้ารถยนต ์ในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ คุณภาพ

แบตเตอร่ี ในเร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มี

ผลต่อการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ อาชีพและรายได ้ ส่วนปัจจยั

ด้านคุณภาพการให้บริการส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กับการเลือกเข้าศูนย์บริการ

รถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ยกเว้น นํ้ ามันเคร่ือง โช๊คอัพ ไส้กรอง แบตเตอร่ี ส่วนปัจจัยด้านภาพลักษณ์

ศูนยบ์ริการรถยนต์ ความภกัดีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ ความไวว้างใจต่อศูนยบ์ริการ

รถยนต ์ทั้ง 3 ดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ: ศูนยบ์ริการรถยนต,์ คุณภาพบริการ, ภาพลกัษณ์, ความภกัดี, ความไวว้างใจ 

 

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 

ธุรกิจรถยนตถื์อกาํเนิดมานานมากกวา่ 100 ปี โดยถือกาํเนิดจากนกัประดิษฐ์

ชาวยุโรปและเติบโตมาเป็นสินคา้ท่ีสามารถทาํกาํไรให้แก่ผูผ้ลิตอย่างมาก สามารถ

กลายสภาพเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นอย่างดี แมว้่าจะมีปัจจยัเขา้มากระทบแต่

ธุรกิจรถยนตก์็ยงัเติบโตไดเ้ป็นอยา่งดีจนถึงปัจจุบนั  ในอดีตท่ีผา่นมาการผลิตรถยนต์

เป็นการผลิตข้ึนมาเพื่อเป็นยานพาหนะท่ีสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูท่ี้เป็น

เจา้ของรถยนต์ แต่ปัจจุบนัรถยนต์ได้เขา้มามีบทบาทมากกว่าการเดินทางหรือเป็น

เพียงเคร่ืองอาํนวยความสะดวก แต่รถยนตก์ลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ในการดาํรงชีวิตเพิ่มข้ึน

จากปัจจยั 4 เดิมท่ีประกอบดว้ย อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค ซ่ึง

เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมนุษยต์อ้งการ เน่ืองจากการท่ีสังคมยุคปัจจุบนัมีแต่ความเร่งรีบ

และมีการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจสูงข้ึน  ดงันั้นเพื่อให้ธุรกิจท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู่นั้น

ไดรั้บความสะดวกและสามารถดาํรงอยูไ่ด ้ จึงจาํเป็นตอ้งใช้รถยนตใ์นการประกอบ

ธุรกิจรถยนต์บางคนัหรือบางยี่ห้อนั้นสามารถใช้เป็นเคร่ืองแสดงออกถึงฐานะทาง

สังคม แต่นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเด่นชดัท่ีสุดของอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีเติบโตและเฟ่ืองฟูใน

ปัจจุบนัเน่ืองจากการท่ีมีเทคโนโลยีท่ีกา้วลํ้าทางดา้นการออกแบบ  การส่ือสาร  และ

การผลิตเพียงใดก็ตามไม่สามารถท่ีจะป้องกันการลอกเลียนแบบการผลิตหรือ

ออกแบบรถยนตท่ี์มีลกัษณะและสมรรถนะท่ีใกลเ้คียงหรืออาจจะเหนือกวา่  การผลิต

และการขายรถยนตท่ี์มีการขยายตวัมากข้ึนแต่การเพิ่มยอดขายจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่

มีการยอมรับจากลูกคา้ท่ีจะเลือกใชห้รือไม่เลือกใชร้ถยนตย์ีห่อ้นั้น 

ปัจจุบนัตลาดรถยนตเ์มืองไทยไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากผูป้ระกอบการ 

ในขณะท่ีระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ทนักบั
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ความตอ้งการ และไม่สามารถรองรับประชากรท่ีมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน จึงทาํให้ผูท่ี้มี

ฐานะระดับกลาง ท่ีมีอาํนาจซ้ือหันมาซ้ือรถยนต์เป็นของตนเองจนอาจถือได้ว่า

รถยนตเ์ป็นปัจจยัท่ี 5 ดงัจะเห็นไดจ้ากปริมาณรถยนต์บนทอ้งถนนท่ีจดทะเบียนทัว่

ประเทศเพิ่มสูงข้ึน 

จากสถิติจาํนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตแ์ละกฎหมาย 

ว่ า ด้ว ย ก า ร ข น ส่ ง ท า ง บ ก  สํ า นัก ม า ตร ฐ า น ง า น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ภ า ษี ร ถ  เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2554 เพิ่มข้ึนจากในปี พ.ศ.2553 ถึงร้อยละ 4.53 โดยในปี 

พ.ศ.2553 มีจาํนวนรถท่ีจดทะเบียนทั้งส้ิน774,589 คนั จากในปี พ.ศ. 2554 มีจาํนวน

รถท่ีจดทะเบียนเพิ่มถึง 811,352 คนั ในขณะท่ีสถิติในปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เดือน

มกราคมถึงกนัยายน มีรถยนตท่ี์จดทะเบียนจาํนวน 770,275 คนั (กลุ่มสถิติการขนส่ง  

กองแผนงาน  กรมการขนส่งทางบก, 2555) 

เม่ือรถยนต์ได้กลายมาเป็นปัจจยัท่ีสําคัญอีกปัจจัยหน่ึง ธุรกิจการบริการ

เก่ียวกบัรถยนตจึ์งกลายเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญัเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั เน่ืองจากรถยนต์

เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีราคาสูงระบบต่างๆท่ีใช้รถยนต์ระยะเวลาหน่ึงย่อมเส่ือมสภาพ

ตามการใชง้าน จึงจาํเป็นตอ้งมีการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมส่วนท่ีเส่ือมสภาพ วิธีการ

บาํรุงรักษารถยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด คือยึดแนวทางปฏิบติักบัรถยนตโ์ดยใช้

คู่มือประจาํรถยนตเ์ป็นหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติั ทั้งน้ีเพื่อให้รถยนต์มีอายุการใช้งาน

ยาวนานข้ึน ประหยดัค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา และความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ดงันั้น

ศูนยบ์ริการถยนต ์จึงเป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัในการดูแลบาํรุงรักษารถยนตใ์ห้อยูใ่นสภาพ

ท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การขยายตวัของศูนย์บริการรถยนต์ จึงมีการเพิ่มข้ึนตาม

จาํนวนรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึนเช่นกนั ศูนยบ์ริการรถยนตเ์ป็นธุรกิจในการให้บริการประเภท

หน่ึง การให้บริการท่ีดีจะทาํให้ธุรกิจสามารถอยูร่อดไดใ้นสภาพท่ีการแข่งขนัรุนแรง 

เช่น ปัจจุบนัการบริการท่ีมีคุณภาพจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจหลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ ดงันั้นส่ิงสําคญัของ

การให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์ คือ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้้

บริการไดต้ั้งแต่รับรถยนต ์จนกระทัง่ผูใ้ชบ้ริการนาํรถยนตไ์ปใชแ้ลว้มีความพึงพอใจ
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ในการบริการท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการให้บริการรวมทั้งอะไหล่

ท่ีดีไดม้าตรฐาน และความพอใจท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น ความรวดเร็ว และความ

สุภาพอ่อนโยน และส่ิงท่ีสําคญัไปกวา่นั้นจะตอ้งสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนในใจ

ผูรั้บบริการอีกดว้ย เน่ืองจากรถยนตมี์มูลค่าท่ีสูงทั้งมูลค่าท่ีเป็นตวัเงิน หรือมูลค่าทาง

จิตใจของผูเ้ป็นเจา้ของจากการแข่งขนัดา้นธุรกิจศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์มี อยา่งไรก็ตาม

ปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญประการเดียวท่ีมีผลต่อการเลือก

ศูนยบ์ริการรถยนต์ แต่ยงัมีอีกหลายเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคนาํมาใช้ในการตดัสินใจ เลือก

นาํรถเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ ซ่ึงพบว่าในกรุงเทพมหานครมีศูนยบ์ริการรถยนต์ทุก

ประเภทเกิดข้ึนมากมาย ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการ

ศูนย์บริการรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการหรือผูส้นใจอ่ืนๆ เพียงนําไปวางแผนปรับปรุงพฒันาศูนย์บริการ

รถยนต์ ให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้บริการ

ศูนยบ์ริการรถยนตไ์ดต้ามหรือเกินความคาดหวงั 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เ ลื อ ก เ ข้า ศู น ย์บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต์ ข อ ง ผู ้ใ ช้ บ ริ ก า ร ศู น ย์บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต์ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเข้าศูนย์บริการรถยนต์ของผู ้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการ

รถยนต ์ ความจงรักภกัดีต่อศูนยบ์ริการรถยนต ์ความไวว้างใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ในการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้  ท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเข้า

ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจในการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต ์ ความจงรักภกัดี

ต่อศูนยบ์ริการรถยนต ์ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือกเขา้

ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นประโยชน์ให้ผู ้ประกอบกิจการธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์นํามา

ปรับปรุงและพฒันาการการให้บริการกบัผูใ้ชร้ถยนตต่์อไป เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจสู่

ความย ัง่ยนื 

2. เป็นประโยชน์ให้กับผูบ้ริโภค เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู ้บริโภคจะได้มี

ทางเลือกในการเลือกใชก้ารเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท์ัว่ไป 

3. เป็นประโยชน์แก่ผู ้สนใจทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ด้าน

ภาพลกัษณ์ ความจงรักภกัดี ความไวว้างใจซ่ึงมีผลต่อการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต ์ 

เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการบริหารธุรกิจ และเพื่อดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัผูท่ี้มาใช้

บริการไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 
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ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ    -อาย ุ  –สถานภาพการสมรส 

-ระดบัการศึกษา  –อาชีพ   -รายได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต ์

- ความภกัดีต่อศูนยบ์ริการรถยนต ์

- ความไวว้างใจ 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัการเลือกเขา้

ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

- ยางรถยนต ์

- นํ้ามนัเคร่ือง 

- โช๊คอพั 

- ไส้กรอง 

- ผา้เบรก 

- ระบบไฟฟ้ารถยนต ์

- แบตเตอร่ี 

 

ปัจจยัการเลือกเขา้

ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของ

ผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขต

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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นุชจรินทร์ เกตุชีพ (2543) การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกท่ีนาํไปสู่การ

ปฏิบติัหลายทางเลือกเพื่อให้ไดท้างเลือกท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดสําหรับบรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตั้งใจไว ้

Kotler and Armstrong (2009);  Kotler (1997 อา้งถึงในเมธาวี จารุวฒัน์จีรัง

กร, 2555) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปแบ่งออกได้เป็น 5 

ขั้นตอน ประกอบดว้ย พฤติกรรมก่อนการซ้ือ หรือการมองเห็นปัญหา/ การตระหนกั

ถึงความตอ้งการ  การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 

และการประเมินผลหลงัการซ้ือ  

Kotler (2000) ภาพลกัษณ์เป็นองค์รวมของความเช่ือ ความคิด และความ

ประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํใดๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิง

นั้น จะมีความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ 

แจ๊กดิช เชช และ แอนดรูโซเบล (2547) ความภกัดี หมายถึง การสวามิภกัด์ิ

ต่อลูกคา้และยกใหค้วามตอ้งการหรือผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน เม่ือลูกคา้รู้สึก

ไดถึ้งความภกัดีธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็ตอกย ํ้าใหค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัความดีงามและช่วย

เสริมใหเ้กิดความรู้สึกไวว้างใจในส่ิงนั้น เม่ือไวว้างใจและเช่ือถือมากก็มกัใชบ้ริการถ่ี

ข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู้ความผกูพนัและความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการต่อไป แต่ผูท่ี้รู้สึกวา่

ตวัเองเป็นคนท่ีมีความสําคญัลาํดบัท่ีสามหรือส่ีของธุรกิจ เป็นคนท่ีรู้สึกวา่ตวัเองเป็น

แค่หน่ึงในลูกคา้หลายร้อยคนของธุรกิจ ก็มกัไม่ใหค้วามไวว้างใจอยา่งลึกซ้ึง 

Selnes 1998 (อา้งถึงใน Flavian, Guinaliu, and Torres, 2005) ความไวว้างใจ

เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจหลกัในหมู่นกัวิชาการ ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้เท็จจริง

ท่ีวา่ความไวว้างใจเป็นตวัแปรกลยทุธ์ในการตลาดเชิงกลยทุธ์ในปัจจุบนั  

ชุดาภา ปุณณะหิตานนท ์(อา้งถึงในพชัรา เผือกหนู, 2553) บุคคลท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมกัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงการส่ือสารก็จดัเป็น

พฤติกรรมสาํคญัอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ดงันั้นนกัวชิาการส่ือสารบางกลุ่มเช่ือวา่บุคคลท่ี

อยูใ่นแต่ละกลุ่มประชากรมกัมีกิจกรรมและการดาํเนินชีวติท่ีต่างกนั 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูท่ี้เขา้ใช้บริการของ

ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  จาํนวน 400 ราย และใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานเอกชน รายได ้10,000-20,000 บาทต่อเดือน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการ

รถยนต์ที่ไ ม่เป็นผู้ แทนจําหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับคุณภาพยางรถยนต์ในเร่ืองความ

รวดเร็วในการใหบ้ริการ คุณภาพนํ้ามนัเคร่ืองในเร่ือง ความหลากหลายของสินคา้ คุณ

ภาพโช๊คอพัในเร่ือง การแนะนาํขอ้มูลจากพนกังาน,คุณภาพไส้กรอง ในเร่ืองความ

รวดเร็วในการให้บริการ คุณภาพผา้เบรก ในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ 

คุณภาพระบบไฟฟ้ารถยนต ์ในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ คุณภาพแบตเตอร่ี 

ในเร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยการเลือกเข้าศูนย์บริการ

รถยนต์ที่ไ ม่เป็นผู้ แทนจําหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต์ในเร่ือง

ช่ือศูนย์บริการรถยนต์ ประชาสัมพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอ,ความภักดีต่อศูนย์บริการ

รถยนต์ในเร่ือง เลือกให้เป็นศูนย์บริการรถยนต์ของตวัเองและครอบครัว ความ

ไวว้างใจต่อศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเร่ือง มีความรู้สึกปลอดภยัในขณะท่ีใชบ้ริการ 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกเข้าศูนย์บริการรถยนต์ไม่เป็น

ผู้แทนจําหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา มีผลต่อปัจจยัในการเลือก

เ ข้ า ศู น ย์บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต์ ท่ี ไ ม่ เ ป็ น ผู ้แ ท น จํา ห น่ า ย ข อ ง ผู ้ใ ช้ ร ถ ย น ต์ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าง ในดา้นคุณภาพการให้บริการมีเพียง 3 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ยางรถยนต ์ผา้เบรก และระบบไฟฟ้าท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลต่อการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เลือกศึกษา ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความภกัดี และความไวว้างใจมีผลต่อการเลือกเข้า

ศูนยบ์ริการรถยนตอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
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Coefficients 

ตวัแปร Unstandardize

d 

Cofficients 

Standard-

ized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tole-

rance 

VIF 

ค่าคงท่ี .956 .243  3.931 .000   

ยางรถยนต ์ .153 .046 .162 3.322 .001 .316 3.168 

นํ้ามนัเคร่ือง .002 .056 .002 .029 .977 .245 4.083 

โชค้อพั -.050 .054 -.052 -.917 .360 .235 4.252 

ไส้กรอง -.011 .056 -.011 -.189 .850 .226 4.417 

ผา้เบรก .147 .054 .161 2.750 .006 .221 4.533 

ระบบไฟฟ้า

รถยนต ์

-.123 .059 -.129 -2.078 .038 .197 5.083 

แบตเตอร่ี .101 .061 .104 1.648 .100 .189 5.289 

ภาพลกัษณ์ .345 .049 .369 7.024 .000 .273 3.658 

ความภกัดี .152 .062 .155 2.472 .014 .191 5.229 

ความ

ไวว้างใจ 

.150 .058 .154 2.585 .010 .211 4.732 

 

R R Square Adjusted  

R Square 

Std.Error of 

The Estimate 

Durbin-

Watson 

.841 .707 .700 .72352 2.015 

จากการวเิคราะห์โดย MRA พบวา่  
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ยางรถยนตมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

นํ้ามนัเคร่ืองไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์

ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

โช้คอพัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ไส้กรองไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผา้เบรกมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็น

ผู ้แทนจําหน่ายของผู ้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ระบบไฟฟ้ารถยนต์มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกเข้าศูนย์บริการ

รถยนต์ท่ีไม่ เป็นผู ้แทนจําหน่ายของผู ้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แบตเตอร่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ความภกัดีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ี

ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ทั้งน้ี คุณภาพแบตเตอร่ียางรถยนต์มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นคุณภาพอ่ืน

และปัจจยัอ่ืนๆ มากท่ีสุด  แต่คุณภาพยางรถยนตมี์ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นคุณภาพ

อ่ืนและปัจจยัอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.859 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.260 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 0.470 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

ยางรถยนต ์ MRA 0.001 ยอมรับ 

นํ้ามนัเคร่ือง MRA 0.977 ปฏิเสธ 

โช๊คอพั MRA 0.360 ปฏิเสธ 

ไส้กรอง MRA 0.850 ปฏิเสธ 

ผา้เบรก MRA 0.006 ยอมรับ 

ระบบไฟฟ้ารถยนต ์ MRA 0.038 ยอมรับ 

แบตเตอร่ี MRA 0.100 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ป็นปัจจัยการเลอืกเข้าศูนย์บริการรถยนต์ 

ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อศูนยบ์ริการรถยนต ์ MRA 0.014 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ MRA 0.010 ยอมรับ 

 

 

 

อภิปรายผล 
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ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ8สุรเชษฐ์ เสริมการดี (2551) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ศูนยบ์ริการรถยนต์ของบริจสโตนในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า 8เพศไม่มีผลต่อการให้

ความสําคญั8ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการศูนยบ์ริการ

รถยนตข์องบริจสโตนในจงัหวดัขอนแก่น แต่อายุมี8ผลต่อการให้ความสําคญั8ต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนตข์องบริจสโตนใน

จงัหวดัขอนแก่น แต่ไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจรูญ บญัญติั (2552) ท่ี

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึง

พบวา่เพศและอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตใ์น

เขตจงัหวดัปทุมธานี 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. ในการทาํธุรกิจศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่ิงท่ีต้องคาํนึงถึงเป็นอนัดับแรกในด้าน

คุณภาพ คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ จะช่วยให้เป็นปัจจยัสําคญัการเลือกเขา้

ศูนยบ์ริการรถยนต ์

2. ผูด้าํเนินธุรกิจศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เช่น การ

สร้างภาพลักษณ์บริการรถยนต์ท่ีดี ช่ือศูนย์บริการรถยนต์ ประชาสัมพนัธ์อย่าง

สมํ่าเสมอ จะช่วยใหเ้ป็นปัจจยัสาํคญัการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต ์

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่าง ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นภูมิภาค ดงันั้น

การศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรศึกษาให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคดว้ย เพื่อให้สามารถ

กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งมากข้ึน 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าตวัแปรปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์กบั 

ปัจจยัในการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ใน
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เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต ์ความภกัดี

ต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ และความไวว้างใจ ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ 

เพิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถอธิบายปัจจยัในการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทน

จาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครไดดี้ข้ึน 
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พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2549 

แจก๊ดิช เชช และ แอนดรูโซเบล. ลูกค้าตลอดชีพ: กลเม็ดเคลด็ลบัในการผูกใจและ

สร้างสายสัมพนัธ์ทีย่นืยงกบัลูกค้า. กรุงเทพมหานคร: เอ อาร์ บิซิเนส เพรส, 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

ธีรพนัธ์  โล่ห์ทองคาํ. “รูปแบบกลยุทธ์การใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ในการบริหารคุณค่าตราสินค้าตามระดับความสําคัญของผลติภัณฑ์.” 

รายงานปรัชญาดุษฎีบณัฑิต )บริหารธุรกิจ(  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

นุชจรินทร์ เกตุชีพ. “สถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารของไทยในช่วง 6 เดือน

แรก.” บทความ, วารสารสถาบนัอาหาร ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 13 ประจาํเดือน

กนัยายน-ตุลาคม 2543  

เบญจมาภรณ์ บาํราพรักษ.์ “ปัจจัยการส่ือสารทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้เอกลกัษณ์ตรา

สินค้าเดอะ พซิซ่า คอมปะนี.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรวารสารศาสตรมหา

บณัฑิต (ส่ือสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 
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ผู้บริโภคในเขตหนงแขม จังหวดักรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2554 
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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

กาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks)  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

INTEGRATED MARKETING FACTORS AFFECTING BUYING DECISION  

OF CONSUMERS  STARBUCKS COFFEE  

IN BANGKOK METROPOLIS AND ITS VICINITY 

มนสันนัท ์ ธนาพุม่เพง็ 1      ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

……………………………………… 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์  (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์  (3) เพื่อ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิผลในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ 

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นลูกคา้ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาต่างๆ 

จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-

Test  สถิติ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบสมมติฐาน 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 

  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด  มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งประจาํ และมี

รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบั 

.................................................................................. 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการ Visionary Leaders 

(Twilight Program) 8 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้าน (Promotion) การ

ส่งเสริมการตลาดนั้ น ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเร่ืองโปรโมชั่นซ้ือ 1 แถม 1 มี

ความสาํคญัมากท่ีสุด 

  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ โดยนาํขอ้มูลการวิจยัเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์

แผนการตลาดและพฒันาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC) ของร้านกาแฟ

สตาร์บัคส์ (Starbuck) ให้ตรงใจกับผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต ใช้เป็นข้อมูลใน

การศึกษาและการพฒันาปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคดา้นโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการขาย (Sale 

Procedure)  ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)  ความภกัดีต่อตราสินคา้(Brand 

Loyalty) และความไวว้างใจ (Trust)  เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์

บคัส์ (Starbucks) 

คําสําคัญ : การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ร้านกาแฟสตาร์บคัส์, การตดัสินใจ 

 

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 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า  จึงส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

บริโภคสินคา้ หรือการบริการของผูบ้ริโภคท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ

ผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากข้ึน  มีอาํนาจในการซ้ือลดลง คาํนึงถึงปริมาณ

และคุณภาพเม่ือเปรียบเทียบกบัราคามากข้ึน เกิดการจดจาํในตราสินคา้นอ้ยลง ดว้ย

เหตุดังกล่าวทาํให้ผูป้ระกอบการต้องคาํนึงถึงความสามารถในการแข่งขันท่ีจะ

สามารถดึงดูดลูกคา้และสร้างผลกาํไร ในภาวะท่ีการแข่งขนัทางธุรกิจมีความรุนแรง

มากข้ึน ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามคน้หากลยุทธ์ต่างๆ และนาํมาปรับเปล่ียนเป็นกล
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ยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และธุรกิจของตน เพื่อสามารถยืนหยดัต่อสู้กบัการ

แข่งขนัได ้

ปัจจุบนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

อีกทั้งตน้ทุนการหาลูกคา้ใหม่นั้นสูงกวา่ตน้ทุนการขายสินคา้ให้ลูกคา้เดิมมาก  ทาํให้

ผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบัการรักษาลูกค้าปัจจุบนัมากข้ึน  ด้วยการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ในระยะยาว  และการธาํรงรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ลูกคา้ โดยส่งมอบคุณค่าท่ีเหนือกวา่คู่แข่งและความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยบริษทั

สามารถทาํกาํไรไดด้ว้ย กล่าวคือ จะตอ้งบริหารรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้แต่ละ

รายและท่ีการติดต่อกบัลูกคา้อย่างใกลชิ้ด เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภกัดีจากลูกคา้

สูงสุด ดว้ยการบริหารดงักล่าวจะทาํให้ตน้ทุนการดาํเนินธุรกิจลดลง เน่ืองจากการ

บริหารท่ีเนน้ในเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้นั้นจะทาํให้เขา้ใจถึงความ

ตอ้งการของลูกคา้และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้มากข้ึน ซ่ึงทาํให้ไม่

สูญเสียต้นทุนในการดึงลูกค้ากลับเป็นลูกค้าของบริษัทอีก รวมถึงยงักําจัด

กระบวนการท่ีไม่จาํเป็นและกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่บริษทัดว้ย 

สําหรับภาพรวมของธุรกิจประเภทร้านกาแฟ  ปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมเขา้ร้าน

กาแฟสดท่ีมีการตกแต่ง ร้านอยา่งหรูหรามีความทนัสมยั มีบรรยากาศท่ีร่ืนรมยผ์อ่น

คลาย ท่ีเรียกวา่ร้านกาแฟ พรีเม่ียม (Premium)  กนัมากข้ึน โดยบริษทั ศูนยว์ิจยักสิกร

ไทย จาํกดั คาดการณ์ว่าร้านกาแฟพรีเม่ียมในปีน้ีจะมีมูลค่าเท่ากบั 5,100 ลา้นบาท 

เทียบกบัปีท่ีแลว้เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1   ร้านกาแฟพรีเม่ียมเป็นธุรกิจท่ีน่าจบัตามอง จาก

กระแสความนิยมด่ืมกาแฟมากข้ึนของคนไทยและการกระตุ้นตลาดของบรรดา

ผูป้ระกอบการ โดยการระดมกลยุทธ์การตลาดท่ีหลากหลายเพื่อให้คนไทยหนัมาด่ืม

กาแฟกันมากข้ึน อีกทั้งศูนย์วิจยักสิกรไทยเห็นว่ากาแฟยงัเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ 

เน่ืองจากอตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยยงัอยู่ในเกณฑ์ตํ่า คือ น้อยกว่า 0.5 

กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือคิดเป็นเพียง130-150 ถว้ยต่อคนต่อปี  โดยคาดวา่มีคนไทยท่ี

บริโภคกาแฟเพียงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น  ดงันั้นธุรกิจกาแฟยงัมี

โอกาสเติบโตไดอี้กมาก(ศูนยว์จิยักสิกรไทย,2549) 
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จากกระแสความนิยมในการด่ืมกาแฟของคนไทยท่ีมีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํ

ให้ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่จากต่างประเทศให้ความสนใจเขา้ลงทุนประกอบกิจการ  

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ไดเ้ขา้ลงทุนใน ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในระยะเวลา 10 

ปี ร้านกาแฟสตาร์บคัส์มีสาขารวมแล้ว 108 สาขา โดย 78 สาขา ตั้งอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร และ 30 สาขาตั้งอยูใ่นจงัหวดัท่องเท่ียวต่างๆ  ตลาดเป้าหมายหลกั 

อยูท่ี่กลุ่มผูมี้การศึกษาและทาํงานในสํานกังาน  รวมทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมีความช่ืนชอบ

ในการด่ืมกาแฟ   การประสบความสําเร็จของร้านกาแฟสตาร์บคัส์นั้นเกิดจากการ

บริหารโดยยึดหลกัการ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน ให้ความสําคญักบั

รสชาติใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคน การทาํงานดว้ยความกระตือรือร้น

เพื่อส่งเสริมใหลู้กคา้รู้สึกพึงพอใจอยา่งสูงสุด ช่วยเหลือและสนบัสนุนในส่ิงท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม  ตระหนกัว่าการมีผลกาํไรเป็นส่ิงสําคญัของ

ความสาํเร็จในอนาคต   

อยา่งไรก็ตามแมร้้านกาแฟสตาร์บคัส์จะเป็นผูน้าํในตลาดร้านกาแฟระดบัพรี

เม่ียม  แต่ปัจจุบนั คู่แข่งขนัเร่ิมมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์การ

แข่งขนัเพื่อใชแ้ข่งขนัชิงส่วนแบ่งตลาดอยูต่ลอดเวลา  จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจในการทาํวจิยั  เร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสตาร์บคัส์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงจากผลวจิยั

จะสามารถนาํไปเป็นขอ้มูล ในการปรับปรุงพฒันากลยทุธ์การตลาด สินคา้และบริการ

ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ได ้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึง

พอใจสูงสุด 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสตาร์บคัส์  (Starbuck) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจ

ซ้ือกาแฟ   สตาร์บคัส์(Starbuck) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์

บคัส์(Starbuck)    ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ                                ตัวแปรตาม  

  (Independent  Variables)                    (Dependent  Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย IMC (ตลาดเชิงบูรณาการณ์) 

• โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

• Promotion 

• กระบวนการขาย (Sale Procedure) 

 

 

  การตดัสินใจซ้ือ 

กาแฟสตาร์บคัส์                  

(Starbuck) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ  

• อาย ุ 

• อาชีพ  

• รายได้  

• การศกึษา  

  

ปัจจัยอื่น 

• Brand Image 
• Brand Royalty 
• Trust 
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สมมุติฐานการวจัิย 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่ากันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์(Starbuck) ท่ี

แตกต่างกนั 

2)  ปัจจัย IMC ( การตลาดเชิงบูรณาการณ์ ) ท่ีประกอบด้วยโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์     Promotion และกระบวนการขาย  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์(Starbuck) 

3)  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Image, Brand Royalty, Trust  มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์(Starbuck) 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนจึงใชว้ธีิการหาค่า

จากสูตร  n = Z2 / 4E2  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545 : 26) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 385 

คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ ผดิพลาดไม่เกิน 5% 

2.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคล ปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัอ่ืนๆ 

3.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์

บคัส์ (Starbuck) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษา และเก็บแบบสอบถามใน

ระหวา่งวนัท่ี   6 - 20 มิถุนายน 2556 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีมาใชพ้ิจารณาเป็นขอ้มูลอา้งอิงสาํหรับปัจจยัส่วน

บุคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์ 

(Starbuck) 

2. เพื่อนาํผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลสําหรับการปรับกลยุทธ์แผนการตลาด

และพฒันาส่ือสารการตลาด(IMC) ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbuck) ให้ตรงใจกบั

ผูบ้ริโภค 

3. ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงส่งเสริมกลยุทธ์ เพื่อการพฒันาและ

วางแผนทางการตลาดดา้นปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตให้เหมาะสมและตรงใจกบั

กลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟ 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจยัท่ีมีพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนาํมาใช้

ประกอบในการพิจารณาซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ 

ผูบ้ริโภค  หมายถึง ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และเป็นผูท่ี้มีความ

ตอ้งการและมีอาํนาจในการซ้ือ 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(Integrated Marketing Communica-tion: 

IMC) หมายถึง กระบวนการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือ

การส่ือสารหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

ภาพลกัษณ์ของแบรนด ์(Brand Image) หมายถึง ภาพโดยรวมของแบรนด ์ใน

ใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ประจาํตวั (Brand Essence / Brand Genetics / 

Brand DNA / Brand Identity)  ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมทางการตลาด ในการส่ือสารจุดเด่น

ของแบรนดใ์ห้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย 

ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ี

ดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง หรือตรงใจผูบ้ริโภค และ

เกิดการซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา 
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Trust  หมายถึง การเขา้ถึงจิตใจ ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในสินคา้6

ตามมาดว้ยความภกัดี (Loyalty) จะอยา่งไรก็จะซ้ืออยูดี่ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์  

 บริษทัท่ีจะประสบความสําเร็จจะตอ้งให้ความสําคญักบัขอ้มูลผูบ้ริโภค โดย

ทาํความเขา้ใจความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จึงจะสามารถพฒันากลยุทธ์

ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมนั้นๆได้ ในการทาํความ

เข้าใจผูบ้ริโภคนั้น นักการตลาดจาํเป็นจะตอ้งทราบถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปเป็น

ประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค โดยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั (Solomon อา้งถึงในปณิศา มีจินดา, 2553, หนา้ 18) 

แนวคิดและทฤษฎเีคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจะใช้การติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ี

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค หรือเป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับ ซ่ึงเป็นการใช้เคร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาดหลาย ๆ อยา่งมาผสมผสานกนั โดยเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ี

ให้ความสําคญัประกอบดว้ย 6 กิจกรรม ไดแ้ก่การโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร ณ จุดซ้ือและการจดักิจกรรม

ทางการตลาด มีรายละเอียดดงัน้ี (Belch, 1995) 

แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication : IMC). 

สําหรับแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดแบบบูรณาการ หรือการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ มีผูใ้หแ้นวคิดไวด้งัน้ี 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการส่ือสารท่ีนาํมาซ่ึง

การวางแผน การสร้างสรรค ์ การบูรณาการ และการทาํให้เกิดผล หรือลงมือทาํของ

รูปแบบท่ีหลากหลายของการส่ือสารการตลาด (โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม

การตลาด การส่งเสริมการขาย  เป็นตน้) ท่ีนาํส่งไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Shimp, 
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2007)  การใช้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเขา้มาช่วยจึงสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

Kevin Keller กล่าววา่ “การสร้างและบริหารจดัการตราสินคา้กลายเป็นส่ิงท่ี

ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งของบริษัททั้ งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในแทบทุก

อุตสาหกรรม และในตลาดแทบทุกประเภท”  ยิ่งสภาวะการแข่งขนัของสินคา้และ

บริการสูงข้ึน การสร้างและรักษาเอกลกัษณ์ตราสินคา้รวมทั้งส่วนทุนของตราสินคา้

จาํเป็นตอ้งอาศยัการสร้างตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ แข็งแกร่ง และโดดเด่นข้ึนในใจ

ของลูกคา้      

แนวคิดเกี่ยวกับการการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะ

กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะต้องตดัสินใจใน

ทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอในชีวิตประจาํวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะ

เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของ สถานการณ์ ซ่ึงถา้นกัการตลาด

สามารถทาํความเขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภค การกระจายสินคา้และสร้างความ

ยอมรับของผูบ้ริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Watson อา้งถึงใน ฉตัยาพร เสมอใจ 

และมทันียา สมมิ, 2545, หนา้ 23) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคา (2544) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือแบบครบ

วงจร หมายถึง การใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบให้กลมกลืน ไดแ้ก่ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังานขาย 

การตลาดทางตรง การจดักิจกรรมพิเศษไปในประเด็นเดียวกนัเพื่อความชดัเจนตรงกนั 

และส่งผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค 

รุจกร ผลเพิ่ม (2544) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบริโภคกาแฟคัว่

บทในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 100 โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และแสดงความสําคัญของปัจจัยต่างๆจาก

ค่าเฉล่ียอนัดบัความพอใจ ผลจากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการด่ืม

กาแฟนั้นคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการตลาด และอ่ืนๆ 
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บุศรากร วงษ์มงคล (2548) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในเขตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และรอบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่าปัจจท่ี

ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านรสนิยมและด้านสังคมในระดับ

เดียวกนั รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นโฆษณาตามลาํดบั  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 การศึกษางานวิจยั โดยสํารวจปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟ

สตาร์บัคส์ของผู ้บ ริโภคในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล  ผู ้วิจ ัยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

และเป็นลูกคา้ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล รวม 400 ชุด  เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด  โดยมี

รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีด่ืมกาแฟสตาร์บคัส์ในเขต

กรุงเทพหานครและปริมณฑล ทั้งเพศชายและเพศหญิง เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นจึงกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรคาํนวณหาขนาด

ตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 5  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2549: 14)  โดยไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 385 

ตวัอย่าง แต่เพื่อสํารองความผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงเก็บเพิ่มอีก 15 ตวัอย่าง ดงันั้นในการ

วิจยัคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test และ MRA ท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ 0.05 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม(questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูล  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล มี 6 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดท่ีเก่ียวกบั ดา้นการตลาดเชิงบูรณาการ  

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่  กระบวนการขาย โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล

แบบ 10 point scale ratio 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 

point scale ratio 

ส่วนท่ี 4 เป็นการสอบถามขอ้มูลดา้นการตดัสินซ้ือสินคา้ ซ่ึงจะถามใน

ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale 

ratio 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิ เคราห์ะข้อมูล  ทําการประมวลข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) 2 รูปแบบ คือ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)                                

ตวัแปรงเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) โดยใชส้ถิติจาํนวนร้อยละ(percentage)   

              ตวัแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) โดยใช้สถิติ  วิธีคาํนวณหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)  ค่าสูงสุด (max.) และ

ค่าตํ่าสุด(min.)   

2. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใชส้ถิติ ANOVA, t-test,  F-test และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) ของขอ้มูลเชิงปริมาณในลกัษณะต่าง 

ผลงานการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวเิคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคกาแฟสตาร์บคัจาํนวน 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มตวัอยา่งมีอายุระหวา่ง 31-40 ปีมากท่ีสุด                        

มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั 

เอกชน/ลูกจา้ประจาํ และมีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
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2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC)   

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC)  โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ในปัจจยัดา้น 

(Promotion) การส่งเสริมการขาย ซ้ือ 1 แถม 1 มากท่ีสุด โดยโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.48 และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.300  รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการขาย (Sale 

Procedure) ท่ีพนักงานสามารถให้ความรู้และคาํแนะนาํสินคา้ได้เป็นอย่างดี โดยมี

ค่าเฉล่ียท่ี 8.26 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.187 และปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านจดหมาย Starbuck Card  

โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.58  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.897 ตามลาํดบั 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆด้านการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC)   

จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านอ่ืนๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในการ

ตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) คือ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image)  โลโกห้รือสัญลกัษณ์ของสตาร์บคัส์เป็นท่ีจดจาํง่ายมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

9.05 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.645 รองลงมาคือ สตาร์บคัส์เป็นตราสินคา้

ท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.94 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.611  

และ ถ้ากาแฟสตาร์บัคส์มีการเปล่ียนแปลงราคาเพิ่มข้ึน ท่านจะย ังคงบริโภค

เหมือนเดิม เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 6.29 และ

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.737   

4. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์ 

และจากการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) 

ของผูบ้ริโภค พบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเร่ือง กาแฟสตาร์บคัส์มีคุณสมบติั

ดา้นกล่ินและรสชาติตามท่ีท่านตอ้งการทุกประการ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ

สตาร์บคัส์ของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.36 และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.898 
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4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

  พบวา่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วน เพศ และระดบัการศึกษา ท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) 

 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

กาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภค ยกเวน้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เท่านั้น  ในขณะท่ีปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์

สินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจในกาแฟสตาร์บคัส์ มีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภค   

       ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig* 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 

Toler

ance 
VIF 

ค่าคงท่ี .770 .182   4.24 .000   

    โฆษณาและ 

ประชาสัมพนัธ์ 

 

-.001 

 

.022 

 

-.044 

 

.965 

 

.399 

 

2.506 

การส่งเสริมการ 

ตลาด 

 

-.017 

 

.021 

 

.793 

 

.000 

 

.404 

 

2.476 

กระบวนการขาย .005 .023 .227 .821 .405 2.469 

ภาพลกัษณ์สินคา้ -.097 .041 -2.39 .017 .248 4.037 

ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ 
.487 .026 18.43 .000 .272 3.680 

ความไวว้างใจ .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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 ตางรางสรุปการทดลองสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมตฐิานท่ี 1    

เพศ t - Test 0.523 ปฏิเสธ 

อาย ุ F - Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F - Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F - Test 0.086 ปฏิเสธ 

อาชีพ F - Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F - Test 0.000 ยอมรับ 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2    

โฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ 

 

MRA 

 

0.965 

 

ปฏิเสธ 

การส่งเสริมการขาย MRA 0.000 ยอมรับ 

กระบวนการขาย MRA 0.821 ปฏิเสธ 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 3    

ภาพลกัษณ์สินคา้ MRA 0.017 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ สมบติันิมิตสกุล 

(2546) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟร้านสตาร์บคัส์ พบว่า อาย ุ

สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ 

โดยไม่สอดคลอ้งกบัตรงท่ีเพศ และระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อความตอ้งการบริโภค

กาแฟสตาร์บคัส์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์ และณรงค ์

เทียนส่ง (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ,์ และณรงค ์เทียนส่ง, 2525, น. 2) ท่ีช้ีให้เห็นวา่บุคคลท่ีมี

ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ยอ่มมีความคิด ประสบการณ์ ค่านิยม พฤติกรรม 

และความตอ้งการสินคา้ หรือบริการท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั

ยอ่มมีแนวคิด ทศันคติ และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ยอ่มส่งผลใหมี้พฤติกรรมการซ้ือและ

ใชสิ้นคา้แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Kotler (Kotler, 2003) 

กล่าววา่ อาชีพเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงแต่ละอาชีพจะนาํไปสู่ความ

จาํเป็น และความตอ้งการใชสิ้นคา้ และบริการท่ีแตกต่างกนั อนัเกิดจากวฒันธรรม

ยอ่ยของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั  

ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสตาร์

บคัส์(Starbucks) โดยรวม ดา้นโปรโมชัน่ ซ้ือ 1 แถม 1 มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมีการส่งเสริมการ

ขายมาก จะกระตุน้ความสนใจ หรือการตดัสินใจท่ีเรียกวา่ การกระตุน้ผูบ้ริโภค หรือ

การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer promotion) ท่ีเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539, น. 95) กล่าววา่ มีแนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป

ในปริมาณมากข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พรรณราย ศุภชาต (พรรณราย 

ศุภชาต, 2548) ท่ีศึกษาเร่ือง “คุณสมบติัผลิตภณัฑ์และการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง Oriental Princess ของสุภาพสตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า การส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง Oriental Princess ของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า 
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ด้านความภักดี ต่อกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks)  มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค

ท่ีจะกลบัมาซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) อีกในคร้ังต่อไปและจะพูดถึงกาแฟสตาร์

บคัส์ในทางท่ีดีเสมอ โดยมีทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่ามาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

และความภกัดีในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์, และคณะ, 2546, น. 406) กล่าววา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) หมายถึง ความซ่ือสัตย ์ ความภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงจะมีผลต่อการซ้ือสินคา้

นั้นซํ้ า ถ้ามีความภกัดีต่อตราสินค้าสูงเรียกว่ามีทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้า และ

สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Geng Theng Lau and Lee Sook Han (Lau, & Lee, 

1999) ท่ีกล่าววา่ นกัการตลาดจะมีความสนใจในแนวความคิด ดา้นความภกัดี เพราะ

ความภกัดีในตราสินคา้เป็นตวัวดัในการดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการ และตราสินคา้เป็น

ส่ิงท่ีสร้างประโยชน์ใหก้บับริษทัในการซ้ือซํ้ า และบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยั “ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ

สตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล”  ผูว้ิจ ัยมี

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ีเพื่อการปฏิบติังานจริง 

1.  ร้านกาแฟสตาร์บคัส์(Starbucks) ควรศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและการตลาด

เชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภค 

เพื่อท่ีจะไดน้าํมาปรับกลยทุธ์ 

แผนการตลาดและพฒันาส่ือสารการตลาด(IMC) ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbuck) 

ใหต้รงใจกบัผูบ้ริโภค 

 2.  ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัถึงปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล สําหรับคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัการตลาด

เชิงบูรณาการกับปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์ 

(Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
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พัฒนา ก า ร ส่ื อส า รก า รตล า ด เพื่ อตอบ ส นอง ตัด สิ นใ จ ซ้ื อก า แฟ ส ตา ร์บัค ส์ 

(Starbucks)ของผูบ้ริโภคใหม่มากท่ีสุด 

 3.   ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัถึงปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ในการวิจยั

คร้ังต่อไปอาจนาํขอ้มูลจากการทาํวจิยัคร้ังน้ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจยั

โดยผูว้ิจยัอาจทาํการวิจยัในปัจจยัต่างๆท่ีกวา้งกว่าเดิม เช่น เพิ่มเขตการสํารวจจาก

เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไปเป็นการสาํรวจในระดบัภูมิภาค 
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ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเคร่ืองดื่มชาเขียวอชิิตัน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

TRUST AFFECTING THE CONSUMER’S DECISION TO PURCHASE 

ICHITON GREEN TEA IN BANGKOK AND VICINITIES 

กรรณิการ์   จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 1
     กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2

 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชา

เขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความไวว้างใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียว ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็น

ประชากรแบบนับไม่ได้จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้

สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.8  มี

อายุระหวา่ง 25-34 ปี ละ 33.0 มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 29.0 มีรายไดต้่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 55.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.8 และ

มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 60.5 

 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดให้ความไวว้างใจ

กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามมา

ดว้ยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นอ่ืนๆภาพลกัษณ์

สินคา้มากท่ีสุด ตามมาดว้ยการตระหนกัรู้ตราสินคา้ และความภกัดีต่อสินคา้ ปัจจยั

ความไวว้างใจดา้นแรงจูงใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมชาเขียวมากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยั

ความไวว้างใจด้านเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีเลือกถูกต้อง ตามมาด้วยปัจจยัความ

ไว้วางใจด้านความพึงพอใจในเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตัน ตามมาด้วยปัจจัยความ

ไวว้างใจดา้นคุณค่าประโยชน์ และปัจจยัดา้นความไวว้างใจดา้นความสุขท่ีไดเ้ลือก

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อ

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ  

คําสาคัญ: ความไวว้างใจ , เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั 
 

 

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 

ปัจจุบนักระแสรักสุขภาพมาแรงอย่างต่อเน่ือง มนุษยจึ์งหนัมาสนใจและใส่

ใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน เพราะเช่ือวา่เป็นการป้องกนัดีกวา่การรักษาทั้งในแง่การสร้าง

คุณภาพชีวติท่ีดีและประหยดัค่าใชจ่้าย ซ่ึงสุขภาพท่ีดีนั้น มาจากการออกกาํลงักายและ

การบริโภคอาหาร การบริโภคอาหารให้ไดรั้บสารอาหารครบถว้นและเพียงพอของ

ร่างกาย คือ หลกัการพื้นฐานท่ีดีท่ีสุด ผลของการรักษาของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า 

พืชผกัทั้งหลายนอกจากจะใหพ้ลงังาน วติามิน เกลือแร่ ตามปกติ ยงัใหส้ารเคมีจาํเพาะ

บางชนิด ท่ีสามารถปกป้องเราจากโรคร้ายได้ ดังนั้ น ผู ้บริโภคจึงหันมาสนใจ
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คุณประโยชน์ของอาหาร เพื่อป้องกันหรือบรรเทาโรคมากข้ึน ชาเขียว จึงเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึง 

ในอดีตผูบ้ริโภคชาวไทยบางส่วนรู้จกัชาเขียวในฐานะเคร่ืองด่ืมระหว่างม้ือ

ในการรับประทานอาหารในร้านอาหารญ่ีปุ่น ต่อมาเม่ือสรรพคุณของชาเขียวไดรั้บ

การเผยแพร่จากรายงานการวิยท่ีสรุปตรงกนัว่า ชาเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายหลาย

ดา้น เช่น ชะลอความแก่โดยการจาํกดัภาวะความเสียหายท่ีเกิดจากอนุมูลอิสระให้แก่

เซลล์เน้ือเน่ือ กระตุ้นการทํางานระดับภูมิคุ ้มกันเร่งทาํการต่อต้านเช้ือจุลินทรีย์

แปลกปลอม ต่อตา้นเช้ือแบคทีเรียในช่องปากท่ีเป็นสาเหตุของโรคฟันผุและกล่ินปาก

จาํกดัการก่อตวัของเพลกช่วยให้เคลือบฟันให้แข็งแรง ลดปริมาณไขมนัในเส้นเลือด 

จาํกดัการสะสมไขมนัส่วนเกินในร่างกาย ชะลา้งสารพิษป้องกนัมะเร็ง โดนอา้งอิงถึง

ชาวญ่ีปุ่นท่ีด่ืมชาเขียวมาเป็นวฒันธรรมมาอย่างยาวนานว่า อัตราการป่วยเป็น

โรคมะเร็งของญ่ีปุ่นน้อยมาก เ น่ืองจากการนิยมด่ืมชาเขียวเป็นเคร่ืองด่ืมใน

ชีวิตประจาํวนั และยงัมีผลวิจยัท่ีว่าหากด่ืมชาเขียว วนัละ 1-2 ถ้วย เป็นเวลา 1 ปี 

นํ้าหนกัตวัลดลง 1-2 กิโลกรัม 

นอกจากน้ี ยงัมีผลงานวิจยัเชิงคุณภาพของสมาคมวิจยัการตลาดแห่งประเทศ

ไทยท่ีร่วมกบับริษทัวิจยัดา้นการตลาดชั้นนาํ 7 บริษทั พบวา่ ผูบ้ริโภคทุกกลุ่มทุกวยั

มองวา่ ชาเขียวเป็นสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอล หรือไม่ทาํ

ให้เพื่อคอเลสเตอรอล ปัจจยัดงักล่าวลว้นผลกัดนัให้ความนิยมด่ืมชาเขียวไดรั้บการ

ตอบรับจากผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม และขยายวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว 

ความนิยมชาเขียวในประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงไดมี้การนาํผลิตภณัฑ์

ชาเขียวในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาทิเช่น ชา

เขียวปรุงสาํเร็จชนิดผง ชาเชีบวชนิดซอง ชาเขียวอบแห้ง และรวมถึงชาเขียวพร้อมด่ืม 

นอกจากชาท่ีใชช้ง นํ้าชาบรรจุขวด บรรจุกล่อง หรือแมแ้ต่ร้านกาแฟสด ไดน้าํชาเขียว

มาชงจาํหน่ายในรูปแบบ ชาเขียวร้อน ชาเขียวเยน็ ชาเขียวใส่นม ชาเขียวใส่นํ้ าผึ้ง เป็น

ตน้ จากหลายผูผ้ลิตจะนาํชาเขียวมาดดัแปลงเป็นรสชาติต่างๆ หลากหลายรสชาติเพื่อ
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ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีวางจาํหน่ายโดยทัว่ไป สะดวกในการซ้ือ

หามาบริโภค และมีการแข่งขนักลยทุธ์ทางการตลาดมากยิง่ข้ึน 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา “ความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อชาเขียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เพื่อจะไดรั้บทราบถึง

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคตลอดจนรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดท่ีทาํให้เกิด

ไวว้างใจและซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้ง

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ในการวางแผนการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบั

ความต้องการของผู ้บริโภคได้ ใช้ปรบกลยุทธ์ิการแข่งขันและส่วนประสมทาง

การตลาดให้สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความไวว้างใจ

ต่อผลิตภณัฑเ์พิ่มมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน ๆ กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภค

ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, 

อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหเ้กิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ราคา, ช่องทางและการ

จดัจาํหน่าย,ผลิตภณัฑ ์และการส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้,ความภกัดีต่อสินคา้ และ

ความตระหนกัรู้ตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ท่ีทาํให้เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

กรอบแนวคิด 

                ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ   - อาย ุ

- ระดบัการศึกษา - อาชีพ 

- รายได ้  - สถานภาพ 

 

 

 

 

 

ความไวว้างใจ 

ของผุบ้ริโภค 

ท่ีมีต่อ 

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ราคา (Price) 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

- ผลิตภณัฑ ์(Product) 

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

 
ปัจจัยอืน่ ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) 

- ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) 

- ความตระหนกัตราสินคา้ (Brand 

Awareness) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวจิยัน้ี ทาํใหท้ราบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัเพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนด

กลุ่มเป้าหมาย ใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว 

2. ผลการวจิยัน้ี ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั นาํไปใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ข

ปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ทางการตลาด สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. ผลการวจิยัน้ี ทาํใหท้ราบปัจจยัแทรกซอ้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั  นาํขอ้มูลการวิจยัท่ีไดไ้ปความไวว้างใจ 

แนวคิด 

การวิจัยน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย

นาํเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   

แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากร 

ทั้งน้ี เพราะคาํว่า “Demo” หมายถึง “People” ซ่ึงแปลว่า “ประชาชน” หรือ 

“ประชากร” ส่วนคาํวา่ “Graphy” หมายถึง “Writing up” หรือ “Description” ซ่ึง

แปลวา่ “ลกัษณะ” ดงันั้น เม่ือแยกพิจารณาจากรากศพัท ์คาํวา่ “Demography” น่าจะมี

ความหมายตามท่ีกล่าวขา้งตน้ คือ วิชาท่ีเก่ียวกบัประชากรนัน่เอง (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์

และณรงค ์ เทียนส่ง, 2521: 2) Department of Economic and Social Affairs ของ

องคก์ารสหประชาชาติ (1958: 3) อา้งถึงใน นิพนธ์ เทพวลัย,์ 2523: 1) ไดใ้ห้คาํจาํกดั

ความ “ประชากรศาสตร์” ไวว้า่ เป็นการศึกษาเก่ียวกบัประชากรอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ใน

เร่ืองเก่ียวกบัขนาด (Size) โครงสร้าง (Structure) และพฒันาการ (Development) ทาง
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ประชากร Hauser และ Duncan (1966: 2 อา้งถึงใน นิพนธ์ เทพวลัย,์ 2523: 1) ไดใ้ห้

ความหมายไว้ว่า “ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงขนาดการกระจายตัว 

(Distribution) และองค์ประกอบ (Composition) ของประชากร ศึกษาถึงการ

เปล่ียนแปลงและองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น องคป์ระกอบของการ

เปล่ียนแปลงทางประชากร ไดแ้ก่ การเกิด การตาย การยา้ยถ่ิน และการเปล่ียนแปลง

ฐานทางสังคม (Social mobility)จากคาํนิยามขา้งตน้ทาํให้ทราบว่าการศึกษาเร่ือง

ประชากรเป็นส่ิงสําคญัมากเน่ืองจากลักษณะและองค์ประกอบท่ีแตกต่างกนัของ

ประชากรเป็นพื้นฐานในการท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของประชากร

ในดา้นต่างๆ ดงันั้น การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจในวิชาประชากรศาสตร์จึงมีความ

จาํเป็นอยา่งมากสาํหรับนกัการตลาดและนกัสังคมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 

เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประสบความสําเร็จ จึงตอ้ง

อาศยัแนวคิดทางประชากรศาสตร์เป็นส่วนช่วยในการกาํหนดคุณลกัษณะต่างๆ ของ

ปัจจยัท่ีจะทาํการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการส่ือสารทางการตลาด 

1. ความหมายของการส่ือสารการตลาด       

การตลาดจาํเป็นตอ้งอาศยัการส่ือสารช่วยในการส่งข่าวสารทางการตลาดท่ี

เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของกิจการ ให้ส่ือไปถึงผูบ้ริโภคเพื่อเกิดการรับรู้ และซ้ือ

สินคา้หรือบริการของตน ดงันั้น การส่ือสารการตลาดจึงเป็นส่ิงสําคญัและมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัการตลาดตอ้งนาํมาพิจารณาและใช้สําหรับการวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้มากท่ีสุดตาม

วตัถุประสงค์ของกิจการ ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการส่ือสาร

การตลาดไว ้ ดงัน้ี สุวฒันา วงษก์ะพนัธ์ (2531: 55) กล่าววา่ “การส่ือสารการตลาด 

หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดในอนัท่ีจะส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจ 

สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกบัผูบ้ริโภคโดยมุ่งหวงัให้เกิดพฤติกรรมตอบสนอง

ตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจนั้น”ดารา ทีปะปาล (2541: 23) กล่าววา่ “การส่ือสาร

การตลาด คือ กิจกรรมทั้งมวลท่ีนกัการตลาดไดก้ระทาํข้ึน เพื่อให้เป็นข่าวสารกระตุน้
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จูงใจ เพื่อส่ือความหมายถ่ายทอดความคิดผา่นส่ือต่างๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือส่ิงอ่ืนใด เพื่อให้เกิดการยอมรับและตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีมุ่งหวงัไวบุ้ญอยู่ ขอพร

ประเสริฐ (2544: 107) กล่าววา่ “การส่ือสารการตลาดก็คือ รูปแบบของการส่ือสารท่ีมี

การส่งข่าวสาร คือผ่านทางการส่ือสารประเภทต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูรั้บ

ข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางท่ีตอ้งการPickton และ Broderick (2001: 3) ไดใ้ห้

ความหมายของการส่ือสารการตลาดไวว้่าการส่ือสารการตลาด คือ การส่ือสารท่ี

กระทาํกบัผูรั้บสารเป้าหมาย อนัส่งผลต่อการตลาดและการดาํเนินธุรกรรมของธุรกิจ 

โดยเก่ียวพนัถึงการจดัการเก่ียวกบัส่วนประสมการส่ือสารการตลาดดว้ย 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความไว้วางใจ 

1. นิยามของความไว้วางใจ 

นิยามของคาํวา่ ความไวว้างใจ (Trust) มีนกัจิตวทิยา และนกัวชิาการหลาย

ท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

ชอว ์(Shaw 1997,21-22) นิยามความหมายของความไวว้างใจไวว้่า “ความ

ไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือในการกระทาํของบุคคล ว่าจะสอดคล้องกับความ

คาดหวงัในทางบวกของผูไ้วว้างใจ โดยเม่ือเรามีความไวว้างใจในบุคคลใด ๆ ก็ตั้ง

สมมติไวว้า่ บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมในทางท่ีสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของเรา 

ตลอดจนมีความตั้งใจ และมีความสามารถในการท่ีจะปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุความ

ตอ้งการของเราได”้ 

ดอยช์ (Deutsch 1962,quoted in Johnson and Johnson 1994,121) ให้

ความหมาย ความไวว้างใจไว ้ครอบคลุม 4 ประการ ดงัน้ี 

1.) ความไวว้างใจอาจนาํไปสู่ผลลพัธ์ในทางท่ีเป็นผลดี หรือผลเสียต่อความ 

ตอ้งการหรือเป้าหมาย ดงันั้น ในการไวว้างใจจึงมีความเส่ียงเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

2.) ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะก่อใหเ้กิดผลดีหรือผลเสีย ข้ึนอยูก่บัการกระทาํ 

ของผูท่ี้เราใหค้วามไวว้างใจ 

3.) หากผลลพัธ์ท่ีไดรั้บเป็นผลเสีย หรือออกมาในทางไม่ดี จะทาํใหเ้สีย 
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ความรู้สึกต่อผูท่ี้เราให้ความไวว้างใจ ได้มากกว่าความรู้สึกดีใจในกรณีท่ีผลลัพธ์

ออกมาในทางท่ีดี 

4.) มีความรู้สึกมัน่ใจวา่ บุคคลท่ีเราใหค้วามไวว้างใจ จะมีพฤติกรรมไป 

ในทางท่ีดีต่อเรา 

การเลือกไวว้างใจ จึงเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้วา่ การเลือกนั้นอาจก่อให้เกิดผลดี

หรือผลเสีย ซ่ึงการท่ีจะเกิดผลในทางใดนั้น ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของบุคคลท่ีเราให้

ความไวว้างใจเป็นสาํคญั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กาํหนด

ขนาดตวัอย่างได ้400 รายและใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีเป้าหมายในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล8 ระหวา่งมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 เท่านั้น8  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

t – test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 

คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง เพศชาย คิด

เป็นร้อยละ 52.8 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47.30 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25-

34 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00  ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 29.0 

ส่วนใหญ่มี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10001-20000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.30 

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.80 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด  คิดเป็นร้อยละ 60.50 

2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่  ราคา (price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 
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ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.80  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.32  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.63  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 5.00 ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.28  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.12  ผลิตภณัฑ ์(product) มีค่าสูงสุด

เท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 4.20  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.37 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.24  การส่งเสริมการตลาด (promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุด

เท่ากบั 5.80 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.18 

3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 4.80 ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.16  ความภกัดีต่อสินคา้ มีค่าสูงสุด

เท่ากบั 9.80 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.20 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.58 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.83  การตระหนกัรู้ตราสินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.20 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.08 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.89 

4 ผลการวเิคราะห์ความไว้วางใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อเคร่ืองดื่มชาเขียวอชิิตัน

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการวเิคราะห์ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิ

ตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

10.00 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 3.80 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.85 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.81 

6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อาย ุ

(3) อาชีพ (4) รายได ้(5) ระดบัการศึกษาและ (6) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ใน

กรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test แบบการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปไดด้งัน้ี 
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มีเฉพาะด้านเพศเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศท่ีแตกต่างกัน 

ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู ้บ ริโภคท่ีมีต่อเค ร่ือง ด่ืมชา เขียวอิชิตันในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix 

หรือ 4P’s) ประกอบดว้ย ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) , ผลิตภณัฑ ์

(product), และการส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

(marketing mix หรือ 4P’s) ทั้ ง 4 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดง

ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

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

+ 0.643 (Promotion) 

มีเฉพาะดา้นราคาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ราคามีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความจงรักกกั

ดีต่อสินคา้ และการจระหนักรู้ในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใช้

การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สามารถนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ทั้ง 3 ตวัแปร มา

เขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ ของผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
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Y  = 1.298+ (-0.002) (Brand Image) + 0.253 (Brand Loyalty) 

+ 0.576 (Brand Awareness)   

เฉพาะดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยั

อ่ืนๆ ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

ปัจจยัส่วน

ประสม

การตลาด 

Unstandardized 

Coefficients t Sig 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 0.900 0.632 1.423 0.155   

Price 0.083 0.059 1.423 0.156 0.520 1.921 

Place -0.440 0.071 -6.218 0.000 0.754 1.327 

Product 0.544 0.071 7.671 0.000 0.603 1.658 

Promotion  0.643 0.079 8.130 0.000 0.545 1.836 

 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients t Sig 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 1.298 0.404 3.217 0.001   

Brand Image -0.002 0.050 -0.044 0.965 0.852 1.173 

Brand Loyalty 0.253 0.044 -5.820 0.000 0.453 2.208 

Brand Awareness 0.576 0.043 13.475 0.000 0.443 2.258 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.035 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.930 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.902 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.576 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.792 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.552 ปฏิเสธ 
 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2        

Price MRA 0.156 ปฏิเสธ 

Place MRA 0.000 ยอมรับ 

Product MRA 0.000 ยอมรับ 

Promotion  MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี  3       

Brand Image MRA 0.965 ปฏิเสธ 

Brand Loyalty MRA 0.000 ยอมรับ 

Brand Awareness MRA 0.000 ยอมรับ 
 

อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล 

ดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อาย ุ(3) อาชีพ (4) 

รายได ้(5) ระดบัการศึกษา และ (6) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความไวว้างใจ
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ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ี

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะด้านเพศเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู ้บ ริโภคท่ี มี ต่อเค ร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตันในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พุทธชาติ บาลมงคล (2544) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าผลไม้

พร้อมด่ืม 100% ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการศึกษาจะทาํ

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 300 ตวัอย่าง และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

วธีิเชิงพรรณนา หาค่า ร้อยละ ความถ่ี และเชิงปริมาณดว้ยการทดสอบสมมติฐาติดว้ย

ค่า t-test , f-test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%   ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศ

หญิงด่ืมนํ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100% มากกว่าเพศชายส่วนใหญ่จะเลือกด่ืมช่วงเย็น

สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง ในการตดัสินใจซ้ือกลุ่มอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเองสถานท่ีท่ี

กลุ่มตวัอย่างไปซ้ือมากท่ีสุด คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังต่อ

สัปดาห์ขนาดกล่อง 1000 มล. และเจาะจงตราสินคา้ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีด่ืมเป็นประจาํ คือ 

ทิปโก้ โดยนํ้ าส้มเป็นรสชาติท่ีชอบมากท่ีสุด แรงจูงใจอนัดับแรกท่ีด่ืม คือ อยาก

ทดลองโดยเหตุผลการด่ืมเพื่อสุขภาพ สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

ผู ้บริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือ รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและราคา

เหมาะสม ระดบัสําคญัมาก คือ สะดวกในการบริโภค หาซ้ือง่าย รูปแบบและขนาด

บรรจภณัฑ์ การส่งเสริมการขายและการโฆษณา ตามลาํดบั ส่วนระดบัความสําคญั

น้อย คือ คนอ่ืนแนะนาํ ผลการทาํสอบสมมติฐาน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ปัจจยัในการเลือกซ้ือดา้นผลิตภณัฑ์และราคาแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อปัจจยัในการเลือกซ้ือดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(product), ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) และ

การส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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มีเฉพาะดา้นราคาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ราคามีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้ง

เน่ืองจาก คุณตนั ภาสกรนที ผูส้ร้างตราสินคา้ชาเขียว “โออิชิ” จนถือส่วนแบ่งตลาด

มากท่ีสุด  ไดล้าออกจากเครือโออิชิท่ีตวัเองเป็นผูก้่อตั้ง และหันมาออกชาเขียวสร้าง

ตราสินคา้ใหม่ ในนาม “อิชิตนักรีนที” เร่ิมวางขายในราคาขวดละ 16 บาท ถูกกว่า

ราคามาตรฐานของชาเขียว 20 บาทท่ีโออิชิเคยตั้งไวจ้นตลาดยอมรับ โดยราคา 16 

บาทของอิชิตนัเป็นราคาเดียวไม่วา่จะอยู่ในโมเดิร์นเทรดหรือร้านสะดวกซ้ืออยา่ง 7-

Eleven โดย ภาพลกัษณ์ของ “โออิชิ” ยงัติดตวักบั “ตนั ภาสกรนที” อยูต่ลอดเวลา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเขาใช้ตวัเองเป็นพรีเซนเตอร์สินคา้แทบทุกอย่างท่ีเขามีส่วน

ร่วมในช่วงหลงัดงันั้น “อิชิตนั” ถึงแมจ้ะมีแบรนด์ดอ้ยกวา่โออิชิ แต่ก็มีแบรนด์ของ

ตนัไม่ดอ้ยไปกวา่กนั   แค่น้ีก็น่าจะจูงใจผูบ้ริโภคท่ีเคยเป็นลูกคา้ของโออิชิเดิม ให้มา

ลองชิม “ชาเขียวยี่ห้อใหม่ของคุณตนั” ไดไ้ม่มากก็นอ้ย แต่เพียงกลยุทธ์ดา้นแบรนด์

อาจไม่เพียงพอต่อการดึงดูดผูบ้ริโภค ตนัจึงใช้กลยุทธพื้นฐานของการตลาด ก็คือ 

Price หรือการตั้งราคาให้ดึงดูดกว่าคู่แข่ง โดยเปิดราคาท่ี 16 บาท ถูกกวา่โออิชิถึง 4 

บาท  แลว้กลยุทธ์ดา้นราคาไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะคู่แข่งของโออิชิหลายรายไม่ว่าจะ

เป็นยนิูฟ เพียวริคุ ต่างก็ตั้งราคาใหถู้กกวา่โออิชิเล็กนอ้ยเน่ืองจากความเขม้แข็งของแบ

รนด์สู้ไม่ได ้ซ่ึงก็ไม่ประสบผลสําเร็จมากนกั แต่กรณีของ “อิชิตนั” นั้นต่างออกไป

เพราะถือเป็นแบรนด์พี่นอ้งท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่กนัทาํให้ ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั  ซ่ึงมีผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรสุดา พ่วง

สมบติั (2546) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม

พร้อมด่ืม (ready to drink beverage) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมมีความสําคญัอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดใน

ภาพรวมก็มีความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางดว้ยเช่นกนั โดยตลาดเคร่ืองด่ืมพร้อม

ด่ืมมีการแข่งขันสูงมาก และย ังสามารถด่ืมได้บ่อยเน่ืองจากราคาไม่แพงเม่ือ
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เปรียบเทียบกบัเคร่ืองแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืน เนน้บริโภคเพื่อความสนุกสนานเฮฮา 

นอกจากนั้นพบวา่ imaged society เป็นส่ืงท่ีส่งผลใหเ้คร่ืองด่ืมประเภทน้ีเป็นท่ีนิยม 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความ

จงรักภกัดีตราสินคา้ การตระหนกัรู้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

มีเฉพาะด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้กล่าวคือ 

ปัจจยัอ่ืนๆ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ทั้งเน่ืองจากสินคา้

ประเภทเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีมีหลายภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เช่น โออิชิ เพียวริคุ มิเรอิ 

และอิชิตนัเป็นตน้ จะสังเกตจากช่ือภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีนาํเสนอมาขา้งตน้น้ี อิชิตนั 

เป็นภาพลกัษณ์ตราสินคา้หน่ึงท่ีพึ่งเขา้สู่ตลาดโดยใชห้ลกัการทางดา้น ราคาท่ีแตกต่าง 

สร้างกลุ่มลูกคา้และเพิ่มประสิทธิภาพของใบชาเป็นใบชาออแกนิคท่ีนาํเขา้สู่ตลาดเพื่อ

เจาะกลุ่มผูรั้กสุขภาพ โดยให้ราคาท่ีแตกต่างเป็นราคาท่ีอยู่ก่ึงกลางของหลายๆ

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีขายสินคา้ประเภทชาเขียว อิชิตนั นาํเสนอราคาท่ี 16 บาท เป็น

ราคาท่ีไม่สูงมาก จากกลกัการขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ตามหัวขอ้ไดด้งัน้ี คือ  1)  มี

ผลผลิตท่ีดี (Improved Productivity) วตัถุดิบท่ีใช ้คือ ใบชาออแกนิคท่ีมีการควบคุม

คุณภาพปลอดจากสารพิษและมีการกาํหนดระยะเวลาในการเก็บยอดใบชาเพื่อให้ได้

วตัถุดิบออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีท่ีสามรถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้  2)  การตดัสินใจ (Improved 

Decision Making) อิชิตนัมีการตดัสินใจในการเลือกลงทุนทาํธุรกิจชาเขียวท่ีมีการ

แข่งขนัค่อนขา้งสูงแต่ใช้รูปแบบของการแข่งขนัท่ีเน้นหลกัสร้างความแตกต่างท่ีมี

คุณภาพดีในราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือได้ ถือว่าเป็นการตดัสินใจเลือกทาํธุรกิจชา

เขียวเพื่อเข้าสู่ตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างสูง  3) การจัดการข้อมูล 

(Managing Information) อิชิตนัมีรูปแบบการนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเน้นหลกัของใบชาออแกนิค เน้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ให้มีความ

โดดเด่น สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าให้ลูกค้าสามารถจาํช่ือภาพลักษณ์ตราสินค้า
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ภายใต ้อิชิตนั เพื่อตอกย ํ้าให้ลูกคา้สามารถจดจาํในสินคา้มากกวา่คู่แข่งอยา่งโออิชิ 4)   

การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) ในดา้นการบริหารการเปล่ียน อิชิ

ตนัไดมี้การให้พนกัมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ คือ การให้พนกังานถือหุ้นของ

บริษัท เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อ

ผลตอบแทนท่ีจะกลบัมาสู่ตนเองเสมือนการใหพ้นกังานร่วมเป็นเจา้ของบริษทั  5)   มี

นวตักรรม มีวิธีคิดการให้บริการลูกคา้แบบใหม่ (CRM) อิชิตนัไดน้าํเสนอคุณค่าของ

ความแปลกใหม่ให้กบัลูกคา้ท่ีเปล่ียนจากยอดใบชาแบบเดิมเป็นแบบใบชาออแกนิค 

เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีไม่มีผูผ้ลิตใบชาใดไดท้าํการขายนํ้ าชาเขียวประเภทใบชาออแก

นิค  6)  การจดัส่งหรือการผลิตแบบทนัเวลา (JIT) ในดา้นการจดัส่งสินคา้ของอิชิตนั

นั้น ไดท้าํการส่งไปยงัทุกจงัหวดัของประเทศไทยโดยมีทีมงานในการจดัส่งสินคา้เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างไม่ให้มีการขาดตลาด เน่ืองจากในช่วงแรก

สินคา้ยงัมีส่วนแบ่งทางการตลาดแชร์ในตลาดของชาเขียวนอ้ยไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้

แต่เม่ือมีการทาํตลาดแนะนาํสินคา้ให้กบัลูกคา้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึนความ

ตอ้งการก็ตอ้งมีเพิ่มข้ึนดงันั้นการจดัส่งสินคา้หรือวตัถุดิบก็ตอ้งมีการส่งตรงต่อเวลา

เพื่อไม่ให้สินคา้ขาดตลาดนั่นเอง  7)  การบริหารท่ีมีคุณภาพ (TQM) การบริหาร

องคก์รของอิชิตนัให้มีคุณภาพนั้น จากการกล่าวขา้งตน้ การบริหารงานให้มีคุณภาพ

นั้นตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทาํงาน โดย

การบริหารนั้นจะให้พนกังานมีส่วนร่วมในการถือหุ้น ซ่ึงเป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงใน

การปฏิบติังานจะส่งผลให้งานท่ีออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้ง 7 ขอ้เป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในนามอิชิตนั เป็นเหตุผลเกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนั   ซ่ึงมีผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผุสสดี วฒันเมธา (2546) 

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมชา

เขียวของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ผู ้บริโภคให้

ความสาํคญัมากบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑช์าเขียว เช่น มีประโยชน์ โดยผูบ้ริโภคมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมชาเขียวมาก ผูบ้ริโภคทราบข้อมูลข่าวสารทางส่ือ

โทรทัศน์ ผูบ้ริโภคด่ืมชาเขียว 4 คร้ังต่อสัปดาห์ และบริโภค 2 แก้วต่อคร้ัง โดย
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ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกแหล่งผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวจากประเทศไทยผูบ้ริโภคให้

ความสําคญักับการบริโภคตามอยย่างสังคมน้อยท่ีสุด สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึง

ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ มีพฤติกรรม

การบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย ควรนาํกลยุทธ์ทางการตลาด

มาปรับปรุงในการขยายฐานกลุ่มลูกคา้ โดยให้มุ่งเน้นไปยงับริโภคทัว่ไปด้วย ซ่ึง

ผูบ้ริโภคท่ี 

 2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ์ (product), ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) และการส่งเสริม

การตลาด (promotion) ผูป้ระกอบการร้านขายยาในห้างสรรพสินคา้ ควรใช้กลยุทธ์

ทางการตลาดมาพฒันาปรับปรุงเพื่อใหผู้บ้ริโภค ดงัน้ี 

    2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ (product) พฒันาในด้านผลิตภณัฑ์ให้มีความคุ้มค่า

ทางดา้นใชง้านใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นทางเลือกทกใหเ้กิด  

     2.2 ราคา (price) ควรใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดมากาํหนดราคายา ไดแ้ก่ ควร

มีการออกแบบสอบถามในดา้นระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือได้ เพราะเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีทาํใหผู้จ้าํหน่ายจะสามารถทาํราคาเพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้

     2.3 ช่องทางการจาํหน่าย (place) ปรับบรรยากาศภายในสถานท่ีจดัจาํหน่าย

ใหดู้สะอาดและสวยงาม จดัวางสินคา้ให้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ สร้างความสะดวกสบาย

ในการเขา้มาใชบ้ริการ ของผูบ้ริโภค 

     2.4 การส่งเสริมการตลาด (promotion) โดยการทาํส่วนลดหรือให้ของแถม

สําหรับการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เพื่อทาํให้เกิดแรงจูงใจ ท่ีเพิ่มมากข้ึนในการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

 1. ขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีอยู่

ในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อใช้
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ในการวางแผนดา้นกลยทุธ์ และพฒันาในดา้นอ่ืนๆ ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากข้ึน 

2. ทาํการศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

เพื่อใหส้ามารถนาํขอ้มูลมาพฒันาในประชากรศาสตร์ และเขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

3. ทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีคาดวา่จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจท่ี

จะทาํใหติ้ดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีมากข้ึน 
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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม 

ใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

Influence of Integrated  Marketing Communication  

To The Purchase Decision Of Condominium in Bangkok and Boundaries 

ภทัทช์นก ประตูแกว้1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2   

__________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่าง

ของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกล้สถานี

รถไฟฟ้า เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้า และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนกับการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้า โดยทาํการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด เป็น

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล

และประมวลผลขอ้มูลนั้นไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์t-Test, F-Test (ONE-way 

ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : 

MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นกลุ่มอาย ุ

25-30 ปี มากท่ีสุด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/

พนกังานธนาคาร มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มี 

สถานภาพโสด โดยพบวา่การส่งเสริมการตลาด กระบวนการขาย และภาพลกัษณ์ 

 

............................................................................ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการVisionary Leaders 

(Twilight Program) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สินคา้ เท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 ผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะให้นําข้อมูลการวิจัยเป็นแนวทางในการพฒันาการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีมาก

ข้ึน โดยศึกษาปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ท่ีสามารถส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  

คําสําคัญ : คอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า, การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกล้

สถานีรถไฟฟ้า 

    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 

 เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่วน

ใหญ่แลว้ความเจริญทางเศรษฐกิจมกักระจุกตวัอยู่ในเขตเมืองหรือเมืองหลวงเท่านั้น 

ทาํให้ประชากรจากทุกสารทิศยา้ยถ่ินฐานจากเขตชนบทเขา้มาอยูใ่นเขตเมืองมากข้ึน  

เขตเมืองจึงแออัดไปด้วยผู ้คนซ่ึงทวีจ ํานวนมากข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการเพิ่มข้ึนของประชากร ท่ีเป็นการเพิ่มของ

ประชากรนอกพื้นท่ีก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย แต่เน่ืองจาก

ท่ีอยูอ่าศยัแบบปกติ คือ ท่ีอยูอ่าศยัในแนวราบในตวัเมืองมีนอ้ยและราคาสูงมากทาํให้

ประชาชนส่วนใหญ่หันไปเลือกท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบใหม่ คือ ท่ีอยู่อาศยัในแนวสูง 

และการเลือกท่ีอยูอ่าศยัในรูปแบบใหม่นบัวนัจะยิง่เพิ่มสูงข้ึน 

 ในปี 2551 จากรายงานเร่ือง ผลสํารวจความตอ้งการท่ีอยู่อาศยั นโยบาย

กระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยหลังแรก  (ศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย.์ ฝ่ายวิจยัตลาดอสังหาริมทรัพย,์ 2551: 2) ท่ีทาํการสํารวจความ

ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัจากประชาชนท่ีเขา้ชมงานมหกรรมบา้นและคอนโดคร้ังท่ี 18 เม่ือ

วนัท่ี 15 มีนาคม 2551 พบวา่ ผูเ้ขา้ชมงานตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นบา้นหลงัแรก

ร้อยละ 46 ซ่ึงมากกวา่บา้นเด่ียวท่ีมีเพียงร้อยละ 17 ทาํเลท่ีตั้งท่ีตอ้งการซ้ือบา้นหลงั

แรกนั้นอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และพบวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงฉบัพลนั มี

ความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นท่ีพกัอาศยัแห่งท่ี 2 ทั้งมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการต่างหนัมาลงทุนเปิดตวัคอนโดมิเนียมช่วงเดือนธนัวาคมของปี 

2554 สูงถึง 40,000 ลา้นบาท (อา้งอิงจาก http://www.prachachat.net., 2554) และ
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โครงการคอนโดมิเนียมท่ีถูกเปิดตวัออกมานั้นไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภค ทาํ

ให้เกิดกระแสการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมทาํเลใกลร้ถไฟฟ้า 2 ระบบ เกิดข้ึน

มากมาย (ศูนยว์จิยักสิกรไทย:ออนไลน์) 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัไดมี้การแข่งขนักนัสูง ทาํเลท่ีตั้งจึงเป็นกล

ยุทธ์ท่ีสําคัญในการพฒันาธุรกิจ ด้วยเหตุน้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันจึง

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการตอบสนองความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเดินทาง ทาํ

ใหปั้จจุบนัโครงการต่างๆมกันิยมพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะทาํเลในยา่นธุรกิจ

ใจกลางเมือง และตามเส้นทางรถไฟฟ้า และรถไฟใตดิ้นพาดผา่น เน่ืองจากเป็นทาํเลท่ี

ไดรั้บความนิยม โดยผูป้ระกอบการมองวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีทาํงานในยา่นธุรกิจ ยงัคง

ต้องการท่ีจะหาซ้ือท่ีอยู่อาศัยใกล้ท่ีทํางานตนเอง  เพื่อความสะดวกสบาย 

ประหยดัเวลา และประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เป็นตน้  

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล   

3. สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าท่ี

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

การส่งเสริมการตลาด  และกระบวนการขาย มีความสัมพันธ์กับตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า 
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 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความ

ไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า 

4. ขอบเขตการวจัิย 

 1. การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น 

 2. ศึกษาความสัมพนัธ์ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า

เท่านั้น ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

5. ประโยชน์จากการวจัิย 

 1. ใชเ้ป็นขอ้มูลเชิงวิชาการให้กบัผูท่ี้สนใจในธุรกิจคอนโดมิเนียมใกลส้ถานี

รถไฟฟ้าสาํหรับคน้ควา้ใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง 

 2. ใช้เป็นแนวทางสําหรับผูป้ระกอบการของธุรกิจโครงการคอนโดมิเนียม

ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ในการนาํผลวิจยัไปพฒันาและกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเชิง

บูรณาการ เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการผูบ้ริโภค และเพื่อใช้เป็นขอ้มูลดูแนวโน้ม

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภค3- 3. ผู ้บริโภค

รวมถึงบุคคลทัว่ไปสามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในอนาคต  

6. นิยามศัพท์ 

 1. คอนโดมิเนียม อาคารท่ีบุคคลสามารแยกการก่อกรรมสิทธ์ิออกไดเ้ป็น

ส่วนๆ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมสิทธิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ไดเ้เก่ ห้องชุด ส่ิงปลูก

สร้างหรือท่ีดินท่ีจดัไวใ้หผู้เ้ป็น 

 2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการขายเท่านั้น 

 3. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ หมายถึง เป็นการเสนอข่าวสารการขาย หรือ

แจ้งข่าวสารให้บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเก่ียวกับสินค้า บริการ หรือ

แนวความคิด 
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 4. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การกาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ

ขาย ซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ 

เอกสารแนะนาํ เช่น ใบปลิว แผ่นพบั อธิบายรายละเอียดโครงการชัดเจน และ

โปรโมชัน่พิเศษ เช่น ของแถม/ส่วนลด 

 5. กระบวนการขาย หมายถึง ระยะเวลาในการให้บริการทั้งก่อนขายและหลงั

ขาย ระยะเวลาในการส่งมอบ และบริการหลงัการขาย 

 6. ภาพลกัษณ์สินคา้ หมายถึง ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ความมัน่คงทางฐานะ

การเงิน มีตราบริษทัปรากฎอยู่ในส่ือต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ มีความประทบัในในการ

ให้บ ริการ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของโครงการ

คอนโดมิเนียม มีความซ่ือสัตยใ์นการใหบ้ริการ  

 7. ความภกัดีต่อสินคา้ หมายถึง ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อการซ้ือโครงการ

คอนโดมิเนียม ไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และ

เกิดการซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา  

 8. ความไวว้างใจ หมายถึง  การท่ีผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือหรือไวว้างใจต่อ

โครงการคอนโดมิเนียม จนเกิดการซ้ืออยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

 9. การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวม มีเหตุผล

ในการซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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7. กรอบแนวคิดการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ      

      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

8. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎกีารตัดสินใจ (Decision Theory) 

 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์( 2540 ) ทฤษฎีการตดัสินใจ  เป็นวธีิการเชิงระบบและ

เชิงวเิคราะห์เพื่อใชศึ้กษาการตดัสินใจ ดงัน้ี 

 วธีิการเชิงระบบคือ  มีปัจจยั  (Input)  มีกระบวนการ  (Process)  และ ผลลพัธ์  

(output) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ           - อาชีพ  

- อายุ           - รายได ้

- การศึกษา      - สถานภาพ 
 

 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 
- โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
- การสง่เสริมการตลาด 
- กระบวนการขาย 

ปัจจัยอ่ืนๆ 
- ภาพลกัษณ์สินค้า 
- ความภกัดีตอ่สินค้า 
- ความไว้วางใจ 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมี

เนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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 วธีิการเชิงวเิคราะห์ คือ  การใชเ้หตุผล  (logic)  พิจารณาตวัแปรทุกตวัท่ีหาได้

หรือขอ้มูลท่ีมีอยูพ่ิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคเชิง

ปริมาณ 

ขั้นตอนในทฤษฎีการตดัสินใจ  (กระบวนการตดัสินใจ) 

1. กาํหนดปัญหาใหช้ดัเจน  

2. จาํแนกทางเลือกท่ีเป็นไปได ้

3. ในแต่ละทางเลือกช้ีผลลพัธ์ท่ีได ้

4. แสดงผลได ้- ผลเสีย ในแต่ละส่วนผสมของทางเลือกรวมทั้งผลได ้ -ผลเสีย

ของผลลพัธ์ 

5. เลือกเทคนิคการตดัสินใจเชิงคณิตศาสตร์อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเหมาะสมมา

ใช ้

6. นาํเทคนิคมาใช ้ และทาํการตดัสินใจ 

 รูปแบบของการตดัสินใจ 

 แบบท่ี 1  การตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอน คือ สภาวการณ์ผูต้ดัสินใจทราบ

ผลท่ีแน่นอนของทุก ๆ ทางเลือก ผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือกท่ีใหผ้ลไดสู้งสุด และผูมี้

สภาวการณ์เดียว อาจมีหลายทางเลือกสามารถตดัสินใจไดโ้ดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ 

 แบบท่ี 2  การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง คือ ผูต้ดัสินใจทราบโอกาสของ

เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  (ทราบความน่าจะเป็นของการเกิด ข้ึนของผลลพัธ์) ใชว้ิธีการ

ตดัสินใจโดยการหาค่าคาดหวงัของผลตอบแทน  (Expected Value of the  pay off)  

(ตาํราภาษาองักฤษบางเล่มจะใช ้ Expected Monetary Value : EMV) 

 แบบท่ี 3  การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน คือ ตดัสินใจไม่ทราบความ

น่าจะเป็นของผลลพัธ์ต่าง ๆ  

 Philip Kotler.1997:192-199(อา้งถึงในเอมอร วงษ์ศิริ, 2546) กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (The Consumer Perchase Decision Process) มีลาํดบั

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีมีประโยชน์สําหรับผูว้างแผนการ

ส่งเสริมการตลาด โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 

1. การมองเห็นปัญหา 
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2. การแสวงหาภายใน คือ การตดัสินใจซ้ือ และการหยดุตดัสินใจซ้ือ 

3. การแสวงหาภายนอก คือ การหาขอ้มูลจากาการโฆษณา การไปณ.จุดขาย 

การโทรศพัท ์การขอพบพนกังานขาย การไต่ถามจากผูเ้คยใชสิ้นคา้ การหา

ขอ้มูลโดยวธีิอ่ืน 

4. การประเมินทางเลือก คือการจบัคู่ระหวา่งมาตรการในการเลือกซ้ือ กบั

จุดเด่นของสินคา้ 

5. การตดัสินใจซ้ือ คือ การสร้างความแตกต่าง ลดอตัราเส่ียงในความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภค การสร้างส่ิงล่อใจ 

6. ทศันคติหลงัซ้ือ 

แนวคิดด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

 สุนีย ์เจษฎาวรางกูล  และคณะ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยปัจจยัส่วนบุคคล 

คือ ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเทาวน์

เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ส่วนเพศ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั 

วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541 )(อา้งถึงใน สรวีย ์วิศวชยัวฒัน, 2554) ให้

แนวคิดไวว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล(Personal Factors) ดงัน้ี 1) อาย ุ(Age) อายุท่ีแตกต่างกนั

จะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนั 2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle 

Stage) ในลักษณะของการมีครอบครัว ของบุคคล ทาํให้เกิดความตอ้งการใน

ผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั  3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่

ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํ เป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 4) 

โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) เช่น รายไดส่้วนบุคคล ใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแบ่งส่วนแบ่งตลาดและการกาหนดตลาดเป้าหมาย 5) การศึกษา (Education) ผู ้

ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า  
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แนวคิดด้านปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

 เสรี วงษม์ณฑา( 2547) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจะใชทุ้กรูปแบบ

ของการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มนั้นหรือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับ 

การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ 

หนงัสือพิมพ ์ วิทยุ นิตยสารและส่ือเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณากลางแจง้ โบรชวัร์ 

แผ่นพบั โปสเตอร์ การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การติดต่อส่ือสารของ

องค์การกบักลุ่มต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูถื้อหุ้นหรือลูกคา้ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อสร้างทศันคติ ความเช่ือ และภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์การหรือ

ผลิตภณัฑ ์ตลอดจนเป็นการใหค้วามรู้ หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การ

ส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นเคร่ืองมือระยะสั้น เพื่อกระตุน้ให้เกิดการซ้ือ

หรือขายผลิตภณัฑ ์หรือเป็นส่ิงท่ีจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้หน่วยงานขาย การขาย

โดยพนกังานขาย (Personal Selling) หมายถึง รูปแบบการติดต่อส่ือสารจากผูส่้งสาร

ไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรง การขายโดยพนกังานขายถือเป็นส่ือท่ีสาคญัมาก  

 ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคา (2544) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือแบบครบ

วงจร หมายถึง การใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบให้กลมกลืน ไดแ้ก่ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังานขาย 

การตลาดทางตรง การจดักิจกรรมพิเศษไปในประเด็นเดียวกนัเพื่อความชดัเจนตรงกนั 

และส่งผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค 

แนวคิดด้านปัจจัยอืน่ๆ 

 แจ๊กดิช เชชและแอนดรู โซเบล (2004 : 286)( อา้งถึงใน จุไรลกัษณ์ จนัทสี, 

2553) กล่าวว่าความภกัดี หมายถึง การสวามิภกัดิต่อลูกคา้และยกให้ความตอ้งการ

หรือผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน และช่วยเสริมให้เกิดความรู้สึกไวว้างใจในส่ิง

นั้น เม่ือไวว้างใจเช่ือถือมากก็จะใช้บริการถึงขั้นอนันาํไปสู่ความผูกพนัและความ

จงรักภกัดีในการใชบ้ริการต่อไป 

 พจน์ใจ ชาญสุขกิจ (2548) กล่าววา่ การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีจะช่วย

สร้างความน่าเช่ือถือ ความเล่ือมใส ศรัทธา การดึงดูดความสนใจต่อลูกคา้ท่ีตอ้งกาเขา้
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มาใชสิ้นคา้ และบริการมากข้ึน ซ่ึงองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบดว้ย 

ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร ภาพลกัษณ์ของพนกังาน ภาพลกัษณ์ของสินคา้ และบริการ 

ภาพลกัษณ์ของวิธีการดาเนินงาน ภาพลกัษณ์ของบรรยากาศขององคก์ร ภาพลกัษณ์

ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ หรืออุปกรณ์ในสานกังาน ภาพลกัษณ์ของวฒันธรรมองคก์ร 

และภาพลกัษณ์ทางดา้นสังคม 

 Geok Theng Lau (Geok Theng Lau, 1999) กล่าววา่ นกัการตลาดมีความ

สนใจในแนวคิด ดา้นความจงรักภกัดีเพราะความ จงรักภกัดี ในตราสินคา้เป็นตวัวดั

ในการดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการ และตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีสร้างประโยชน์ให้บริษทั การ

ซ้ือซา้ และบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน 

 Niklas Luhmann (Luhmann, 1998) กล่าววา่ ความไวว้างใจเป็นคาตอบของ

ความเส่ียงของปัญหาเฉพาะเร่ือง (Solution for Specific Problems of Risk) โดยท่ี

ความไวว้างใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ณ ท่ีนั้นมีความคุน้เคยประกอบอยูด่ว้ย ความ

ไวว้างใจไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้ากท่ีนั้นไม่มีความคุน้เคยเกิดข้ึน แต่ความคุน้เคยอาจ

เกิดข้ึนไดแ้มว้า่ ณ ท่ีนั้นจะปราศจากความไวว้างใจก็ตาม 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง   

 กิตติพงศ์ วงศ์ฟู (2541) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือ

คอนโดมิเนียมใน จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ ผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย อยูใ่นวยัทาํงานอายุ ระหวา่ง 21-40 ปี มีสถานภาพสมรสแลว้ การศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประกอบอาชีพเป็นลูกจา้ง หรือพนกังานบริษทัเอกชน มี

ภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และยงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง และผูซ้ื้อมี

ระดบัรายไดร้ะดบัตํ่าถึงปานกลาง พิจารณาถึงการประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง มี

เง่ือนไขการผ่อนชาํระเงินท่ีน่าสนใจ อยู่ใกลท่ี้ทาํงาน มีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น  

 ถนอม องัคณะวฒันา (2533) ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีอยูอ่าศยั

แบบอาคารชุดพกัอาศยัของผูมี้รายได้สูงในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครในการ

ตดัสินใจเลือกท่ีอยู่อาศยัแบบอาคารชุดพกั อาศยั พบว่า ไดเ้รียงลาํดบัความสําคญั 5 



620 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

ลาํดบัแรก คือ ทาํเลท่ีตั้ง ราคาของห้องชุด แหล่งอุปโภคท่ีจาํเป็น ระยะเวลาในการ

เดินทาง ระยะทางไปยงัท่ีทาํงาน 

 เอมอร วงษ์ศิ ริ  (2546) ศึกษาปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครหลังวิกฤต

เศรษฐกิจ ผลงานวิจยัพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด ประชากรเลือปัจจยัดา้นน้ีอยู่

ในระดับมากทุกรายการ ซ่ึงสอดคล้องกัการส่งเสริมการตลาด ซ่ึง เป็นการ

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่าง ผู ้ขาย และผู ้ซ้ือ เพื่องสร้างทัศนคติ และ

พฤติกรรมการซ้ือ วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร เพื่อแจง้ข่าวสารจูงใจ โดยใช้การ

โฆษณา ผา่นวิทยุ โทรทศัน์ ส่ิงตีพิมพ ์แผ่นป้าย เป็นตน้ ใชบุ้คคลทาํหนา้ท่ีติดต่อการ

ขาย สร้างกิจกรรมกระตุน้การซ้ือ เช่น ลด แลก แจก แถม และการประชาสัมพนัธ์ เพื่อ

สร้างภาพพจน์และทศันคติขององคก์รต่อบุคคลภายนอก 

 หน่ึงฤทยั เนาวค์าํ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการและปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ เร่ืองการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้น แต่การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และ

การตลาดทางตรงไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม มีปัจจยัทาง

การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม อย่างมีนยัสาคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

9. วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการทัว่ไปทั้งเพศชายและ

เพศหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ประชากรกลุ่มน้ีจดัเป็นประชากร

ประเภทนับได้ ( Finite Population ) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดย

ให้มีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาด

ตวัอย่างจาํนวน 385 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400ชุด 
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 วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยค ร้ัง น้ีใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience sampling) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้สนใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีความเต็มใจและ

สามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได ้จนครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

12. สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.3 อยูใ่นกลุ่มอายุ 25-30 ปี ร้อยละ 

45.8 มากท่ีสุด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 68.8  มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคารร้อยละ 51 มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 

20,000 บาท ร้อยละ 39.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อยละ 85.5 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี1 จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีความ

แตกต่างกนัท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี2 จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ 

มีเฉพาะการส่งเสริมการตลาด และกระบวนการขายเท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.025 และ 0.000 ตามลาํดบั 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี3 จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ เฉพาะภาพลกัษณ์

สินคา้เท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000   
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

  เพศ t-Test 0.950 ปฏิเสธ 

  อาย ุ F-Test 0.119 ปฏิเสธ 

  อาชีพ F-Test 0.967 ปฏิเสธ 

  รายได ้ F-Test 0.055 ปฏิเสธ 

  การศึกษา F-Test 2.49 ปฏิเสธ 

  สถานภาพ F-Test 0.161 ปฏิเสธ 

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

  โฆษณา    

  ประชาสัมพนัธ์ 

MRA 0.571 ปฏิเสธ 

  การส่งเสริมการตลาด MRA 0.025 ยอมรับ 

  กระบวนการขาย MRA 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ๆ 

  ภาพลกัษณ์สินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

  ความภกัดีต่อสินคา้ MRA 0.365 ปฏิเสธ 

  ความไวว้างใจ MRA 0.423 ปฏิเสธ 

 

13. อภิปรายผลการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่างกนัท่ีจะ

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิธิวดี สุขโหมด (2555) ศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 

ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯ พบวา่ เม่ือทาํการเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
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คอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯไม่แตกต่างกนั ในขณะเดียวกนั

พบวา่สถานภาพ และระดบัรายได ้สอดคลอ้งในทิศทางตรงขา้มกนั ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพฯท่ีแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 จากการวิจยัพบว่า การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการ

ขายเท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางด้านสถิติท่ี 0.025 และ 0.000 

ตามลาํดับ เร่ืองการส่งเสริมการตลาดสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชัชรัช เย็นบาํรุง 

(2546) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือห้องชุดพกัอาศยั ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษาห้องชุดพกัอาศยัในครอบครองของ

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) จากการวจิยัพบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ี

ส่งผลต่อการซ้ือ ไดแ้ก่ เง่ือนไขดอกเบ้ียตํ่า ระยะเวลาในการผ่อนท่ีนาน ไม่ตอ้ง

จ่ายเงินดาวน์หรือจ่ายเล็กน้อย และการให้ส้ินเช่ือในสัดส่วนท่ีสูง มีอิธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาคารชุด อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนเร่ืองกระบวนการ

ขายสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บวัทิพย ์พรหมศร (2551) ศึกษากลยุทธ์การตลาดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพฯ พบว่า ในกระบวนการขายนั้น พนักงานขายท่ีมี

ประสิทธิภาพจะมีความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จขององคก์ร ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือบา้น

ของผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการบริการก่อนและหลงัการขาย โดยพนกังานขาย

ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ทุกราย สามารถอธิบายรายละเอียดให้เขา้ใจง่าย น่าเช่ือถือ

และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

สมมติฐานท่ี 3 จากการวิจยัพบว่า มีเฉพาะภาพลักษณ์สินคา้เท่านั้น ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.000 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

กาญจนา พินนอก (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัผลิตภณัฑ์และเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คอนโดมิเนียม ระดบั C+ (LUMPINI CONDO TOWN) 

ของ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ พบวา่ ปัจจยัผลิตภณัฑ์ดา้นตราสินคา้ และ

ภาพลกัษณ์สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ ในดา้นอนาคตจะ
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แนะนาํคนรู้จกัซ้ือคอนโดมิเนียมระดบั C+ ของ บมจ.LPN ดา้นช่ือเสียงของ LPN เป็น

ท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย,ความน่าเช่ือถือเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั,ความโดดเด่นเร่ืองชุมชน

น่าอยู ่มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมซ้ือคอนโดมิเนียม 

14. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมีเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ

ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะเพือ่ปฏิบัติจริง 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ควรให้

ความสําคญัในการศึกษา ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ เร่ืองการส่งเสริมการตลาด 

และกระบวนการขาย เพื่อใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าควรให้

ความสําคญัในการศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ เร่ืองภาพลักษณ์สินค้า ต่อการตดัสินใจซ้ือ

โครงการคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าเพื่อให้เกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีเพิ่ม

มากข้ึน 

3. ผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าควรให้

ความสําคญั เร่ืองการส่งเสริมการตลาด กระบวนการขาย และภาพลกัษณ์สินคา้ เป็น

กรณีพิเศษ เพื่อใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพือ่ใช้ต่อ 

1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริโภคมากท่ีสุด ในการทาํวิจยั

คร้ังต่อไปการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งควรจะมีการทาํสํารวจให้ครอบคลุม

ในทุกเขตท่ีมีโครงการสถานีรถไฟฟ้า 

2. จากการศึกษาผลการวจิยัในคร้ังน้ี ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยั

อ่ืนๆ สามารถทาํนายการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไดร้้อยละ 57.9 ดงันั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัการ
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บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นตน้ ท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกล้

สถานีรถไฟฟ้าไดอี้ก ร้อยละ 42.1 

3. ควรศึกษาลกัษณะขอ้มูลเชิงลึกมากข้ึนเพื่อจะไดรั้บขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด

และมีคุณภาพข้ึน เช่น การสัมภาษณ์ หรือใชเ้วลาในการคุยกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อให้

สามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามความเหมาะสม 
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กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ แทป็เลต็ เพือ่การศึกษาของมหาบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

(DECISIONAL PROCESS OF PURCHASING TABLETS FOR UNIVERSITIES 

MASTER IN BANGKOK FOR EDUCATION 

 FOR UNIVERSITIES IN BANGKOK) 

ศุภกร แสงมณี 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ดงัน้ี  1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา  2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการหรือแบบประสมประสานกบั

การตดัสินใจในการซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจในการซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษา เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้น

การวางแผนปรับปรุงการดาํเนินเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา ของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ทาํการวจิยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 400 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple 

Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F- test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) 

สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2)  และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลจากการวจิยัปรากฏ

ดงัน้ีพบวา่  

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนเท่านั้น ท่ีมีความแตกต่างๆกนัต่อกระบวนการตดัสินในซ้ือ แท็บเล็ตเ พื่อการ

ศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า มี ด้านโฆษณา ดา้น

พนกังานขาย ดา้นส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินในซ้ือ แท็บ

เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ พบว่ามีเพียง ด้านความภกัดีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กับ

กระบวนการตัดสินในซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของ

มหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ: แทป็เล็ต 

    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 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีต่าง ๆ กา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงแท็บเล็ต ซ่ึงมี

การพฒันาในแง่ของรูปแบบและการใช้งานให้หลากหลายและสะดวกสบายมากข้ึน 

แท็บเล็ต จึงเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจาํวนัของเรา ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

การศึกษา ความบนัเทิง งานธุรกิจ งานวิทยาศาสตร์การแพทย ์และงานสาธารณสุข 

งานคมนาคมและส่ือสาร งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกร

สามารถใชแ้ท็บเล็ตในการศึกษา หรือ การเรียนรู้ต่างๆ แท็บเล็ตจะสามารถทาํให้งาน

เหล่าน้ีมีความรวดเร็วข้ึนไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการคาํนวณ การติดต่อส่ือสาร

ระหว่างองค์กรแท็ลเล็ตได้ รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบนัและมีแนวโน้มท่ีจะ

เติบโตข้ึนเร่ือยๆอีกดว้ยทั้งน้ีเน่ืองจาก แท็บเล็ต มีขนาดกะทดัรัด ผูใ้ชส้ามารถพกพา

ไปใชง้านไดทุ้กท่ี ประกอบกบัในปัจจุบนัเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตไร้สายสามารถใชไ้ด้

ทัว่ไป ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเปิดใชอิ้นเตอร์เน็ตไดทุ้กท่ี   ในปัจจุบนั แท็บเล็ต เป็นท่ีนิยม

เป็นอย่างมากและในอนาคตขาดว่าตลาด แท็บเล็ตจะโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ

กบัผูใ้ชง้านในกลุ่มนกัศึกษาและคนทาํงาน 
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ในส่วนของนกัศึกษาก็เขา้มามีบทบาทมากในการคน้ควา้ขอ้มูล รวมไปถึง

การทาํวิจยั ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาอีกดว้ยเช่นกนัดงันั้นการตดัสินใจซ้ือ แท็บ

เล็ต จึงเป็นทางออกทางหน่ึงของนกัศึกษาในปัจจุบนัโดยเฉพาะนกัศึกษามหาบณัฑิต 

ตลาดของแท็บแล็ตมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองผูผ้ลิตต่างผลิตแท็บเล็ตออกมาแข่งขนั

กนัมาก เน่ืองจากความตอ้งการใช้แท็บเล็ตของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึน ส่งผลให้ตลาด

แทบ็เล็ตมีการแข่งขนักนัอยา่งมาก อีกทั้งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทาํให้แท็บเล็ต 

ยงัมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นในดา้นของระยะเวลาการใช้งาน 

ความสามารถในการพกพาไปยงัท่ีต่าง ๆ ฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีหลากหลายมากข้ึน ใน

ตลาดจึงมีเคร่ืองหลายแบบใหเ้ลือกใชง้านเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

แตกต่างกนัไปแท็บเล็ตนั้นยงัถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกบัการใช้

งาน เน่ืองจากส่ือประเภทคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต ( Tablet PC )  เป็น

ส่ือการศึกษาท่ีกาํลงัเป็นประเด็นสําคญัต่อการปรับใช้ในวงการศึกษาและการเรียนรู้

ของไทยเราในปัจจุบนั การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการเรียนรู้ประเภท Tablet 

สาํหรับนกัศึกษานั้นเป็นประเด็นท่ีสําคญัยิ่งท่ีตอ้งมีการสร้างความพร้อมให้เกิดข้ึนใน

ทุกๆดา้นเพื่อรองรับการเรียนรู้จากส่ือดงักล่าว จึงตอ้งมีการสร้างความพร้อมให้บงัเกิด

ข้ึนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่าสูงสุดต่อการใชน้ัน่เอง  

 การสร้างความพร้อมทั้ง ความรู้ความเขา้ใจ และการสร้างระบบการใช้นั้น

ตอ้งอาศยัการสร้างองคค์วามรู้ให้เกิดข้ึนจากการวิจยั ( Research ) นัน่เองในบทความ

น้ีจะเป็นการนาํเสนอสาระบทสรุปสําคญัท่ีเกิดจากการวิจยัทั้ ง เพื่อสร้างเป็นเกร็ด

แนวคิดหรือความรู้ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปสู่การปฏิบติัหรือพฒันาต่อยอด

เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆให้เกิดข้ึนกบัการศึกษาของนกัศึกษาในบา้นเราจากผลของ

การใชส่ื้อแท็บเล็ต ( Tablet )  ไดต่้อไปอยา่งเหมาะสมกบับริบทของและ สามารถนาํ

ผลการวิจยัไปสร้างองค์ความรู้สนองต่อยุทธศาสตร์การสร้างระบบการวิจยัท่ีพึง

ประสงค ์เบ้ืองตน้  

ดังนั้ นการตัด สินใจ ซ้ือแท็บ เล็ต  เพื่ อกา รศึกษานั้ นควรพิจารณาถึ ง

องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็น หน้าท่ีการใช้งาน หรืออุปกรณ์ประกอบ
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ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละคนก็จะให้ความสําคญัขององคป์ระกอบแต่ละส่วนท่ีแตกต่าง

กนัผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะทาํการศึกษากระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต 

เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ี

นกัศึกษาใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ แท็บเล็ต มาใชแ้ละนกัศึกษามีลกัษณะวิธีการใช้

อยา่งไร 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1.  เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจในการซ้ือแทบ็เล็ต 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การหรือแบบประสมประสานกบัการตดัสินใจในการซ้ือ แทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจในการซ้ือ 

Tablet เพื่อการศึกษา 

สมมติฐานการวจิัย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือTablet ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบด้วย Advertising,Personal 

Selling,Sales Promotion, Publicity , Direct Marketingมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจในการซ้ือTablet 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการซ้ือTablet 
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กรอบแนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือTabletเพื่อการศึกษา มา

กาํหนดแนวทางในการวางแผนการซ้ือTablet 

2.สามารถนาํมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษาได ้

3.เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างกลยทุธ์ทางการตลาด และหา

แนวทางการส่งเสริมการขายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  - อาย ุ  - อาชีพ  

- รายได ้- สถานศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

 -ดา้นโฆษณา 

-ดา้นพนกังานขาย 

 -การส่งเสริมการขาย 

-การประชาสัมพนัธ์ 

-การตลาดทางตรง 

 

การตดัสินใจในการ

ซ้ือTablet 

ปัจจยัอืน่ๆ 

-ภาพลกัษณ์สินคา้ 

-ความภกัดีต่อสินคา้ 

-ความไวว้างใจ 
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แนวคิด  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษากระบวนการการ

ตัดสินใจซ้ือ แท็ปเล็ต เพื่อการศึกษาของมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

 สุวมิล แมน้จริง (2546) กล่าววา่การส่ือสารทางการตลาดแบบประสมประสาน 

IMCหมายถึงการผสมผสานเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารต่างๆเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารสูงท่ีสุดเป็นการผสมผสานท่ีก่อให้เกิด

แรงเสริมกนัซ่ึงหมายความว่าการได้ผลลพัธ์แบบผลรวมท่ีมากกว่าผลรวมของแต่ละ

เคร่ืองมือท่ีนาํมารวมกนัซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั 

 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547) กล่าววา่การส่ือสารทางการตลาดแบบประสม

ประสานIMCหมายถึงการประยุกต์ใช้เค ร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดอย่างมี

ประสิทธิภาพให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายโดยไม่เจาะจงว่าจะตอ้งใช้เคร่ืองมือใด

แนวทางท่ีสาํคญัของการส่ือสารทางการตลาดแบบประสมประสาน 

 ปณิศา ลญัชานนท์ (2548) กล่าววา่การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

IMCเป็นการประสมประสานเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลายๆเคร่ืองมือเข้า

ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสมเพื่อส่งมอบข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และองคก์รท่ีชดัเจนและ

สอดคลอ้งกนัเพื่อใหก้ารส่ือสารนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 คอทเลอและเลน (Kotler& Lane, 2009) กล่าววา่การส่ือสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ IMC คือการวางแผนส่ือสารทางการตลาดท่ีเพิ่มมูลค่าของแผน

โดยรวมการประเมินกลยุทธ์การส่ือสารต่างๆ ทีละกลยุทธ์เช่นการโฆษณาทัว่ไปการ

ตอบสนองโดยตรงการส่งเสริมการขายการสัมพนัธ์มวลชนแลว้รวมกลยุทธ์เหล่าน้ี

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกนัและเกิดผลอย่างสูงสุดเพื่อให้เกิดการผสมผสานกัน

อย่างกลมกลืนของขอ้ความการท่ีบริษทัท่ีจะกา้วไปสู่การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ IMC จะตอ้งพิจารณาการรับรู้อยา่งสูงสุดของผูบ้ริโภคทั้ง 360 องศาจาก

ช่องทาง ท่ีแตกต่างเพื่ อให้การส่ือสารส่งผลต่อพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคใน

ชีวิตประจาํวนัผูว้ิจยัสรุปวา่การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC คือการใช้
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การส่ือสารทางการตลาดหลายๆดา้นเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัส่งผล

ใหเ้กิดความรับรู้และนาํไปสู่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 สุวมิลแมน้จริง (2546) กล่าววา่ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 5 ระดบัคือ 

 1.ผลประโยชน์หลกัหมายถึงผลประโยชน์แทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์

 2.ผลิตภณัฑพ์ื้นฐานหมายถึงลกัษณะทางกายภาพต่างๆท่ีผูบ้ริโภคสัมผสัหรือ

รับรู้ได ้

 3.ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัหมายถึงกลุ่มคุณลักษณะและเง่ือนไขต่างๆท่ีผูซ้ื้อ

มกัจะคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

 4.ผลิตภณัฑส่์วนเพิ่มหมายถึงส่วนเพิ่มท่ีนอกเหนือจากท่ีลูกคา้คาดหวงั 

 5.ผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพหมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ยคุณค่าส่วนเพิ่มท่ี

เป็นไปไดมี้ผูใ้หนิ้ยามของความเช่ือไวว้างใจแตกต่างกนัไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งใน

ดา้นสังคมวทิยารัฐศาสตร์การตลาดและทางดา้นการแพทยเ์ป็นตน้ เช่น 

Moorman et al (1993) ไดนิ้ยามความเช่ือถือไวว้างใจไวว้่าเป็นการเจตนา

แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความเช่ือถือไวว้างใจท่ีมีต่อผูท่ี้มีส่วนร่วมซ่ึงเกิดจากการ

ท่ีผูท่ี้ไวว้างใจไม่สามารถพึ่งพาหรือช่วยเหลือตวัเองหรือขาดความรู้ 

Anderson and Weitz (1990) กล่าววา่ความเช่ือเช่ือถือไวว้างใจคือความเช่ือถือ

เช่ือมัน่หรือคาดหวงัท่ีมีต่อหุ้นส่วนซ่ึงเป็นผลตามมาจากความรู้ความชาํนาญความ

น่าเช่ือถือเช่ือถือหรือเจตนาของผูท่ี้เป็นหุ้นส่วน 

Thom et al (2004) ไดนิ้ยามความเช่ือถือไวว้างใจไวว้า่การเต็มใจหรือยินยอม

ให้ผูท่ี้ได้รับความเช่ือถือไวว้างใจทาํในส่ิงท่ีผูท่ี้เช่ือถือไวว้างใจสามารถช่วยเหลือ

ตนเองหรือทาํเองได ้  

Baier (1986)ให้คาํจาํกดัความ“ความเช่ือถือไวว้างใจคือความเช่ือมัน่ในผูอ่ื้น

วา่เขาจะกรทาํทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของเราและจะไม่ทาํร้ายหรือเอา

รัดเอาเปรียบเราดงันั้นความเช่ือถือไวว้างใจจึงสัมพนัธ์กบัจุดอ่อนท่ีเกิดจากความไม่

แน่นอนในพฤติกรรมของผูอ่ื้นในอนาคต” 
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Luhman (1979) มีแนวคิดไปในทางเดียวกนัว่า “ความเช่ือถือไวว้างใจก็คือ

การรอคอยอนาคตโดยแสดงพฤติกรรมราวกบัวา่อนาคตเป็นส่ิงท่ีแน่นอน”   

Sztompka (1999)ให้คาํจาํกดัความของความเช่ือถือไวว้างใจวา่คือ“การพนนั

หรือการคาดเดา (Bet)ต่อพฤติกรรมหรือการกระทาํของผูอ่ื้นในอนาคต”และกล่าวว่า

ความเช่ือถือไว้วางใจประกอบด้วย 7 ปัจจัยได้แก่ความสมํ่ าเสมอ(Regularity) 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (Efficiency)ค วา ม น่า เ ช่ื อ ถื อ (Reliability)ก า ร เ ป็ น ตัว แท นแ ท น 

( 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)และความเมตตากรุณา(Benevolence) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และ ศุภร เสรีรัตน์ (2542) กล่าวว่า

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ี มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู ้บ ริโภค

ประกอบดว้ย 

1. อายุ (Age) เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด

และพฤติกรรมการจะสอนผูท่ี้อายุต่างกนัให้เช่ือฟังหรือเปล่ียนทศันคติหรือเปล่ียน

พฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกนัยิ่งมีอายุมากกว่าท่ีจะสอนให้เช่ือฟังให้เปล่ียน

ทศันคติและเปล่ียนพฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึนโดยทาํการวิจยัและให้ผลสรุปวา่การชกัจูง

จิตใจหรือโน้มน้าวจิตใจของคนจะยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพิ่ม ข้ึนอายุย ังมี

ความสัมพนัธ์ของข่าวสารและส่ืออีกด้วยเช่นภาษาท่ีใช้ในวยัต่างกันก็ยงัมีความ

ต่างกนัโดยจะพบวา่ภาษาใหม่ๆแปลกๆจะพบในคนหนุ่มสาวสูงกวา่ผูสู้งอายุเป็นตน้

และคนท่ีอายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี

มากกว่าคนท่ีอายุมากในขณะท่ีคนอายุมากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยมยึดถือการ

ปฏิบติัระมดัระวงัมองโลกในแง่ร้ายกวา่คนท่ีมีอายุนอ้ยเน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์

ชีวิตท่ีแตกต่างกนัลกัษณะการใช้ส่ือมวลชนก็ต่างกนัคนท่ีมีอายุมากมกัจะใช้ส่ือเพื่อ

แสวงหาข่าวสารหนกัๆมากกวา่ความบนัเทิง 

2. การศึกษา (Education) เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความคิดค่านิยมทศันคติและ

พฤติกรรม 
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แตกต่างกนัคนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะ

เป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารได้ดีแต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆถ้าไม่มี

หลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอในขณะท่ีคนมีการศึกษาตํ่ามกัจะใช้ส่ือประเภทวิทยุ

โทรทศัน์และภาพยนตร์หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ส่ือส่ิงพิมพ์วิทยุ

โทรทศัน์และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจาํกดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์

มากกวา่ประเภทอ่ืน 

3. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง

อาชีพรายไดเ้ช้ือชาติตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ

และพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลายเร่ืองไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคนการแบ่งส่วนตลาดตามตวั

แปรดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศอายุระดบัการศึกษาอาชีพและรายไดต้่อ

เดือนลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีสําคัญและสถิติท่ีว ัดได้ของ

ประชากรช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคม

วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้นขอ้มูลด้าน

ประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย(ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์, 2539 ) 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มนักศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึน

ไป โดยใช้สูตรของ Taro Yamane คาํนวณหาขนาดตวัอย่างได ้400 รายและใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีเป้าหมายใน8 กรุงเทพมหานคร 8  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t – test  F – Test และ MRA  
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สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษา “กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง “กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต 

เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร” จาก

ผลสรุปขา้งตน้ เห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี 

มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001- 

20,000 บาท จากสถานศึกษาเอกชน และมีสถานภาพโสด เป็นผูส้นใจในการ 

ตดัสินใจซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการการ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยั พบวา่ 

 ปัจจยัดา้น โฆษณา (Advertising) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา

ของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง มีป้ายบอกราคาชดัเจนในระดบัท่ีมากสุด รองลงมาคือ  

สามารถเขา้ถึงตวัสินคา้ไดง่้าย  

ปัจจยัดา้น พนกังานขาย (Personal Selling) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อ

การศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ือง ขอ้มูลและคาํแนะนาํของพนกังานขาย ใน

ระดบัท่ีมากท่ีสุด และรองลงมาคือ มีความเร็วในการใหบ้ริการ  

 ปัจจยัดา้น ส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต 

เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ือง รับรองการชําระเงินด้วยบตัรเครดิต ใน

ระดบัท่ีมากท่ีสุด และใหค้วามสาํคญัเร่ืองรองลงมา คือ มีการผอ่นชาํระเป็นงวด  
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 ปัจจยัดา้น การประชาสัมพนัธ์ (Publicity) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อ

การศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ือง มีการให้รายระเอียดอย่างชัดเจน และ

รองลงมาคือ การรับประกนัความพอใจ 

 ปัจจยัดา้น การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บ

เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ือง สามารถส่งขอ้มูลถึงลูกคา้โดยตรง และให้

ความสาํคญัเร่ืองรองลงมา คือ มีการออกแบบเวบ็ไซตมี์ความสวยงาม น่าสนใจ 

3. ปัจจัยอื่นๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ปัจจยั

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และปัจจยัดา้นความไวว้า่งใจ (Trust) มี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษาของนกัศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต 

เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบั มีช่ือเสียเป็นท่ียอมรับ ในระดบัท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี

ความประทบัใจในการใหบ้ริการ 

 ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)  ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บ

เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบั อยากกลบัมาใช้สินคา้ในคร้ังต่อไป รองลงมาคือ อยาก

แนะนาํบุคคลอ่ืนใหใ้ชต้ราสินคา้  

 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Trust) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา

ของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญักบั มีความไวใ้จในองคก์ร รองลงมาคือ มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์ 

 และปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ มีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือก แท็บเล็ต 

ยี่ห้อน้ี และปัจจยัท่ีให้ความสําคญัรองลงมาคือ ในภาพรวมแลว้ท่านมีความพอใจใน 

Tablet ของท่าน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานข้อที่  1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ สถานศึกษา อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ กระบวนการ

การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีเพียงปัจจยัดา้น 

สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่านั้น ท่ีมีความแตกต่างต่อการตดัสินใช้

ซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 1. ดา้นเพศ ผลการทดสอบพบวา่ เพศไม่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 2. ดา้นอายุ ผลการทดสอบพบวา่ อายุไม่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 3. ดา้นสถานภาพ ผลการทดสอบพบวา่ สถานภาพมีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 4. ดา้นสถานศึกษา ผลการทดสอบพบวา่ สถานภาพไม่มีความแตกต่างกนัต่อ

การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 5. ด้านอาชีพ ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 6. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลการทดสอบพบวา่ สถานภาพมีความแตกต่าง

กนัต่อการตดัสินใจซ้ือ แทบ็เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ด้าน

โฆษณา (Advertising) ด้านพนักงานขาย (Personal Selling) ด้านส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Publicity) ดา้นการตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่มีเพียง ดา้น

โฆษณา (Advertising) ดา้นพนกังานขาย (Personal Selling) และดา้นส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 1. ปัจจยัดา้นโฆษณา (Advertising) ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบั 

การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ปัจจยัด้านพนักงานขาย (Personal Selling) มีความสัมพนัธ์กับ การ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) มีความสัมพนัธ์กบั การ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 4. ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ (Publicity) ไม่มีความสัมพนัธ์กับ การ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 5. ปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และความไวว้างใจ (Trust) มี

ความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิต

ของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยอ่ืนท่ีประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า 

(Brand Image) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และความไวว้างใจ (Trust) 

พบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 

แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั 

การตดัสินใจซ้ือ แทบ็เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัลยั

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) พบวา่ มีความสัมพนัธ์

กับ การตัดสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของ

มหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3. ปัจจัยด้านความไวว้างใจ (Trust) พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กับ การ

ตดัสินใจซ้ือ แทบ็เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การทดถอยเชิงพหุคูณ  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std.Error of 

The Estimate 

Durbin-

Watson 

 .758 .575 .566 1.177 1.633 

 

Coefficients 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.99 .265 - 7.53 .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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อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อ

การศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดน้าํ

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

สถานศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้  

 

ค่านัยสําคญั  

 

ผลการทดสอบ  

 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test 0.072 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.364 ปฏิเสธ 

สถานศึกษา F-Test 0.936 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.003 ยอบรับ 

รายไดต้่อเดือน F-Test 0.001 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้นการโฆษณา (Advertising) MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นพนกังานขาย (Personal Selling) MRA 0.005 ยอมรับ 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) MRA 0.004 ยอมรับ 

การประชาสมัพนัธ์(Publicity)  MRA 0.194 ปฏิเสธ 

การตลาดทางตรง(Direct Marketing)  MRA 0.862 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) MRA 0.489 ปฏิเสธ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) MRA 0.005 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ (Trust) MRA 0.006 ปฏิเสธ 
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ผลจาการศึกษาวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ กระบวนการการ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัดา้น สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เท่านั้น

ท่ีมีความแตกต่างกนัต่อ กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกันต่อ

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของ

มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรัตน์ ครุ

นิติวฒัน์ (2552) ท่ีได้วิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ I Phone ของ

ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร อาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

และก็อยูใ่นช่วงอาย ุ20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยระ 43.3 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย Advertising, 

Personal Selling, Sales Promotion, Publicity, Direct Marketing 

ผลจากการศึกษาวิจยัด้านปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบว่า มีเพียงปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด Advertising, Personal Selling, Sales Promotion เท่านั้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน โฆษณา (Advertising) พบว่า มีความสัมพนัธ์กับ

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของ

มหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัโฆษณาเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงยงัไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัใด  

 เม่ือพิจารณาถึงดา้น พนกังานาย (Personal Selling) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของม

วิทยาหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัขอ้มูล

และคําแนะนําของพนักงานขายในระดับท่ีมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.49 ซ่ึงย ังไม่

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัใด  



646 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

 เม่ือพิจารณาถึงด้านส่งเสริมการขาย  (Sales Promotion) พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัโฆษณาเม่ือเปรียบเทียบกบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงยงัไม่สอดคล้องกบั

ผลงานวจิยัใด 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ Brand Image Brand Loyalty และ Trust 

ผลจากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์

กบักบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แทป็แล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิต

ของมวทิยาหาลยัในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ Brand Loyalty และ Trust  

เม่ือพิจารณาถึง ปัจจัยความภัคดีต่อสินค้า (Brand Loyalty) พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กับกับกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมวิทยาหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญักบัอยากกลบัมาใชสิ้นคา้ในคร้ังต่อไปในระดบัม่ีมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.39 

ซ่ึงสอดคล้องกับ อารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์(2552) ท่ีได้วิจัยเร่ือง การตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ I Phone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ยงัสอดคล้องกับอักษรวดี แซ่จัน (2552) การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ระบบปฏิบัติการวินโดว์โมบายของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือ

พิจารณาถึงดา้นความไวว้างใจ (Trust) พบวา่ มีความความสัมพนัธ์กบักบักระบวนการ

การตดัสินใจซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมวิทยาหาลยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบั มีความไวว้างใจในองคก์ร เป็น

ส่วนท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.65 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อารีรัตน์ 

ครุนิติวฒัน์(2552) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ I Phone ของ

ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบัอกัษรวดี แซ่

จนั (2552) การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบปฏิบติัการวินโดวโ์มบายของ

กลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ตลอดจนปัจจยัด้าน

การตลาด สามารถนําไปปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะเพิ่มปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ผลการ

วเิคราะห์มีความชดัเจน และไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 

แทป็แล็ต เพื่อการศึกษาของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 1. ควรมีการเปรียบเทียบกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็ปแล็ต เพื่อ

การศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆบา้ง 

 2. ควรศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บแล็ป 

ของ ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

 3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจทาํการศึกษาถึงดา้นพฤติกรรมการซ้ือ แทป็เล็ต 

ดา้นทศันคติในการ ซ้ือ แทป็แล็ต และควรขยายพื้นท่ีของกลุ่มตวัอยา่งในเขต

ปริมณฑล 

เอกสารอ้างองิ 

เจษฏา เจียจนัทร์พงษ ์(2547) การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผู ้

บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร. 

การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับนกับริหาร สาขา

การจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวิทยาลยัรังสิต            

ชไมพร สุดดี (2548) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครการคน้ควา้อิสระ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตยส์าขาวชิาบริหารธุรกิจ 

ดาํรงศกัด์ิ ชยัสนิท (2537) หลกัการตลาด กรุงเทพฯ : วงัอกัษร. 

ปณิศา ลญัชานนท ์. (2548). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 



648 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ไพฑูรย ์ ศรีฟ้า ( 2554 ) เปิดโลก Tablet สู่ทิศทางการวิจยัดา้นเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา : จากแนวคิดสู่กระบวนการปฏิบติั. เอกสารประกอบการบรรยาย 

ณ มหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลาวนัท่ี 4 กนัยายน 2554  

วิทฐพร อุทัยฉาย (2553) ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตกัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลการคน้ควา้

อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับนกับริหาร สาขาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยัรังสิต 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546). การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  

ศศิวิมล วงัสว่าง (2550)  “การส่ือสารและปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

 บริการโรงแรมธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร”  คณะวารสารศาสตร์และ

 ส่ือสารมวลชนมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2550. 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป �(2547) หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพท์อ้ป 

สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ (2545) การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินคา้ระดบัโลกและตรา

สินค้าท้องถ่ินวิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สุมิมล แมน้จริง. (2546) การจดัการการตลาด Marketing Management. มหาวิทยาลยั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เสริมยศ ธรรมรักษ ์(2549)  การสร้างและส่ือสารแบรนดใ์นมุมมองท่ีผูบ้ริหารควรรู้  

มหาวิทยาลยักรุงเทพหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ, 7 แนวโนม้สําหรับนกัการ

 ตลาด ปี 2007, ฉบบัท่ี 2164, 09 พ.ย. - 11 พ.ย. 2549. 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ. (2544). รายงานประจาํปี2544.กรุงเทพฯ:    

อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท ์และ ลกัขณา ลีละยุทธโยธิน (2548) การสร้างภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้เคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ สู่ชัยชนะในสงครามการตลาดปัจจุบนั วารสาร

บริหารธุรกิจ 105, 55-72.  



649 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

อมรรัตน์พินยักุล. (2549).“ปัจจยัท่ีมีอทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ไอศกรีม 

Swensen’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

อรรจน์ วสุิทธิถาวรวงศ.์(2548). “การวดัคุณค่าตราสินคา้โตโยตา้” วิทยานิพนธ์นิพนธ์ 

วารสารศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์(2552) “การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานค้นควา้อิสระคณะ

บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัรังสิต. 

อุษณีย ์มลิวลัย ์( 2548 ) พฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ภายใต้ภาวะอัตราราคานํ้ ามันเปล่ียนแปลง การค้นควา้อิสระ หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับนักบริหาร สาขาการจัดการธุรกิจทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

อกัษรวดี แซ่จนั (2552) การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบปฏิบติัการวินโดวโ์ม

บายของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับนักบริหาร สาขาการจดัการธุรกิจทั่วไป 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

Anderson, E. and Weitz, B. A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm 

Working Partnerships. Journal of Marketing 54(1990): 42-58.  

Baier, M., Gold,R,Catesson,A.M., Francesch, C. and Rolando, C. (1993). “Seasonal 

 Changes of  Izoperoxidase from Poplar Bark Tissuses” , Phytochemistry. 

Geok Theng Lau. (1999). Consumer Trust in a Brand and the Link to Brand 

Loyalty. Singapore: Public of Singapore 

Moorman, C., Zaltmant, G. and Deshpande, R. Relationships Between Providers 

 and Users of Market Research: The Dynamics of Trust Within and Between 

 Organization. Journal of Marketing Research 29(1993): 314-329.  



650 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

Keller, Philip. (1994) Marketing Management. New Jersey : Prentice-hall 

 International, Inc,  

Keller, Philip. (1997) Marketing Management. New Jersey : Prentice-hall 

 International, Inc,  

Philip Kotler, Kevin Lane Keller  Marketing management. Pearson Prentice Hall 

Sztompka,(1999) P. Trust: A sociogical theory, Cambridge University Press,  

Schiffman Leon G.;& Kanuk, Leslie Lazer. (1994). Consumer Behavior. 7th ed. 

 New Jersey : Prentice-Hall.  

Thom, D.H.,Hall, M.A. and Pawlson, L.G. Measuring Patients’ Trust in Physician 

 Scale When Assessing Quality of Care. Health Affairs 23(2004): 124-132. 

Yamane, Taro.1973. Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. Newyork : 

 Harper and Row Publication. 

จกัรชยั จีวรสุวรรณกุล (2548) พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ของ

 นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://library.cmu.ac.th/faculty/econ//Exer751409/2551/Exer2551_no19 

แทบ็เล็ต กบัการจดัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.slideshare.net/sompriaw/tablet-21 

  ( ออนไลน์ ) สืบคน้จากhttp://www.addkutec3.com ( 24 มิถุนายน 2555 ) 

 Available at: http://www.thannews.th.com/ 

สุรศกัด์ิ ปาเฮ. ( 2554 ) แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา : โอกาศและความทา้ทาย.คน้วนัท่ี 4 

 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 5 สื บ ค้ น ไ ด้ จ า ก  http://www.kan1 . go.th/tablet-for-

 education.pdf 

 

 

http://www.thannews.th.com/
http://www.kan1.go.th/tablet-for-
http://www.kan1.go.th/tablet-for-


651 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

แนวคิดเก่ียวกับตราสินค้า เร่ือง ผลของปัจจยัอิทธิพลการวดัตราสินค้าท่ีมีต่อตรา

 สินคา้ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา  

 เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://www.exmba.buu.ac.th/Research/Bkk/Ex23Bkk/51721386/05_ch2.pdf 

แนวคิดเร่ือง การตลาดแบบบูรณาการ เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ex-

 mba.buu.ac.th/Research/Bangsaen/Ex-24-Bs/51710816/05_ch2.pdf 

แนวคิดเร่ือง ความไวว้างใจในตราสินคา้               

 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.senate.go.th/websenate/research50/pdf/series1/c03.pdf 

 ขอบคุณขอ้มูลจาก http://www.tabletd.com/articl 

 

 

 

 

 

http://www.ex-/
http://www.ex-/


652 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

             ผลติภัณฑ์นํา้แกงพร้อมปรุงตรารอยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

(MARKETING MIX THAT AFFECT THE CUSTOMER DECISION IN 

PURCHASING ROITHAI READY-TO-COOK CURRY SOUP IN BANGKOK) 

กานต ์ วทิยาวงศรุจิ 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

                                                    บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย และเพื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

นํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้

คือผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด มีการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียในช่วง 31- 

40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท จาํแนกตามลกัษณะครอบครัวมากกวา่ 3 คน และจาํแนกตาม

ลกัษณะท่ีพกัอาศยัเป็นบา้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะ

ครอบครัวและลกัษณะท่ีพกัอาศยั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ส่วนปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย 

 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 



653 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรา

รอยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ :  ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุง 

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 

http://dict.longdo.com/search/expenditure
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“รอยไทย” คือ นวตักรรมการปรุงอาหารไทยในรูปแบบของผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงสําหรับประกอบอาหาร บรรจุอยู่ในกล่องยูเอชที ซ่ึงเกิดจากการ

ผสมผสานความเช่ียวชาญการผลิตสินคา้ในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น กะทิ เคร่ืองแกง 

และเทคโนโลยีการผลิตระบบยเูอชที กลายมาเป็นนํ้ าแกงพร้อมปรุง เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของคนไทยยุคใหม่ท่ีหันมาใส่ใจกบัการทาํอาหารรับประทานเองมาก

ข้ึน จากเดิมท่ีนิยมซ้ืออาหารสําเร็จรูปนอกบา้นมาบริโภค เพราะตอ้งการลดค่าใชจ่้าย

ลง แต่ขาดความถนดัในการปรุงให้อร่อย โดยเฉพาะอาหารประเภทแกง ซ่ึงมีขั้นตอน

ในการเตรียมส่วนผสม และการปรุงท่ียากเกินความสามารถ ถือเป็นการพลิกกลยุทธ์

ดว้ยการเจาะกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ (Segmentation) และผนวกกบัจุดแข็งใน 'Innovation 

Home' มาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างความเป็นผูน้าํในตลาดใหม่ท่ีเนน้ไลฟ์สไตล์ของคนยุค

ใหม่ท่ีตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการทาํกบัขา้ว   

 กระแสตลาดเคร่ืองปรุงสําเร็จในกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่ ในปี 2552 มีมูลค่า

ตลาดทั้งส้ิน 710 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตสูงถึง 25% แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้

และโอกาสการเติบโตท่ีมีความดึงดูดและน่าสนใจในอนาคต เน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีตอ้งใชชี้วิตอยูบ่นความเร่งรีบตามกระแส

สังคม ประกอบกบัความนิยมในการปรุงอาหารรับประทานเองท่ีเพิ่มมากข้ึน เพราะ

สามารถมัน่ใจในเร่ืองของคุณประโยชน์ ความสะอาด และความปลอดภยั ไดม้ากกวา่

การซ้ืออาหารรับประทานจากภายนอกบา้น ส่งผลให้ตลาดเคร่ืองปรุงสําเร็จไดรั้บการ

ยอมรับและเป็นท่ีนิยมจากผูบ้ริโภคยุคใหม่มากยิ่งข้ึน อนัเป็นผลมาจากความสามารถ

ในการแกปั้ญหา และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี  

จึงเป็นโอกาสสําหรับผลิตภณัฑ์ “รอยไทย” ท่ีจะดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ 

เพื่อสร้างยอดขายใหเ้พิ่มข้ึน  

ดงันั้นงานวจิยัน้ีจะเป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงผลการศึกษาจะทาํให้ทราบถึงแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีจะทาํใหผ้ลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีแตกต่างกันด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุง ตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน ลกัษณะครอบครัว และท่ีพกัอาศยั 

 2 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1 เพื่อนาํผลขอ้มูลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับ

ใชแ้ละทาํการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

 2 เพื่อนาํผลขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีได้จากการศึกษาไป

พฒันากลยทุธ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้

มากท่ีสุด 

 3 เพื่อนาํไปสร้างสรรค์และพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆท่ีจะทาํให้

ผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง

พอใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

 สมมุติฐานของการวจัิย 

1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุง ตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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0แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

0แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer  Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการ

คน้หา  การคิด การซ้ือ การใช้  การประเมินผล  ในสินคา้และบริการ  ซ่ึงคาดว่าจะ

ตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman 192 and Kanuk 2000  : ศิริวรรณ เสรี

รัตน์, 2546) หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้

และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา

(Solomon 2002 :528 : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546 )  หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการ

ตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการได้รับและการใช้สินค้าและหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการ

ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และท่ีเป็นตวักาํหนดให้เกิดการกระทาํต่าง ๆ ข้ึน ( สมจิตร 

ลว้นจาํเริญ, 2546 :6 ) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ( Analyzing consumer behavior ) เป็นการ

คน้หาหรือวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล 

กลุ่ม หรือองคก์าร เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้

การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ คาํตอบท่ีได้

จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  ( Market strategies ) ท่ี

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  รูปแบบพฤติกรรม

ผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior] (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2549 : 

129)       

 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรือ 4 Ps ) หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย (อา้งถึง Kotler,2003:16 : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,2546 : 53 ) ไดแ้ก่ 
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0 1. ผลิตภัณฑ์ ( Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง

ความจาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ี

สัมผสัได ้และ สัมผสัไม่ได ้เช่นบรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและ

ช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด 

ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ ( Utility ) คุณค่า (Value ) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะ

มีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

 2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย 

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู ้บริโภคจะ

เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า( Value ) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา ( Price ) ของผลิตภณัฑ์

นั้น  ดงันั้นผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจึงตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ ( Perceived value ) 

ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่า

สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑ ์ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการแข่งขนั 

 3.การจัดจําหน่าย  ( Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย

สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วย

ในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้

คงคลงั 

 4.การส่งเสริมทางการตลาด ( Promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อ

สร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูง

ใจใหเ้กิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล

ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจ

ใชพ้นกังานขาย ( Personal selling ) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น  

( Non-personal selling ) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจ

เลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองการส่ือสาร

การตลาดแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication : IMC) 
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โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย

ร่วมกนัได ้

ทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ,2539 กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Personal Factors Influencing Consumer Behavior) 

การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ 

ไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว  อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรือ

คุณค่า และรูปแบบของการดาํรงชีวติซ่ึงสามารถจาํแนกได ้ ดงัน้ี 

1.อาย ุ(Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ี

แตกต่างกนั  การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอายปุระกอบดว้ย ตํ่ากวา่ 6 ปี, 6-11ปี, 12-19 ปี, 

20-34 ปี, 35-49 ปี, 50-64 ปีและ 65 ปี ข้ึนไป 

2. วงจรชีวิตครอบครัว(Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของ

บุคคล ซ่ึงการดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติ 

และค่านิยมของบุคคล ทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ี

แตกต่างกนั โดยมีความสัมพนัธ์กบัสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละ

บุคคล นักการตลาดจะเลือกกลุ่มเป้าหมายจากวงจรชีวิตครอบครัว ซ่ึงวงจรชีวิต

ครอบครัวมี  9  ขั้น  ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 เป็นโสด (Bachelor Stage):(Young,  Single  People Not  Living 

At Home) กลุ่มน้ีจะมีภาระทางการเงินน้อย มกัจะซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนตวั

สนใจด้านการพกัผ่อนหย่อนใจและสินคา้ตามความนิยม เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองสําอาง 

เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 สมรสใหม่ (Newly Married Couples) :อยูใ่นวยัหนุ่มสาวและยงัไม่มี

บุตร (Youngand No Children)กลุ่มน้ีจะมีอตัราการซ้ือและช่วงระยะเวลาการซ้ือสินคา้

สูงท่ีสุด มกัจะซ้ือสินคา้ถาวรเช่น รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ท่ีจาํเป็น 

ขั้นท่ี 3 ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 1(Full Nest I) บุตรคนเล็กอายุต ํ่ากว่า 6 ขวบ

(Youngest Child Under Six) กลุ่มน้ีมกัจะซ้ือสินค้าถาวรท่ีใช้ในบ้านมากท่ีสุดเช่น
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เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองซักผา้เคร่ืองดูดฝุ่ นและผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นพิเศษแต่มีสภาพคล่อง

ทางการเงินตํ่า 

ขั้นท่ี 4 ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 2 (Full Nest II) :บุตรคนเล็กอายุหกขวบหรือ

มากกวา่หกขวบ (Youngest Child Six or Over) กลุ่มน้ีจะมีฐานะการเงินดีข้ึน ภรรยา

อาจจะทาํงานด้วยเพราะบุตรเข้าโรงเรียนแล้ว สินค้าท่ีบริโภค เช่น อาหาร เส้ือผา้ 

เคร่ืองเขียน แบบเรียนและรายการพกัผอ่นหยอ่นใจสาํหรับบุตร 

ขั้นท่ี 5 ครอบครัวท่ีบุตรขั้นท่ี 3 (Full Nest III) :บิดามารดาอายุมากและมีบุตร

โตแลว้แต่บุตรยงัไม่แต่งงาน(Older Married Couples With Dependent Children)กลุ่ม

น้ีจะมีฐานะการเงินดีข้ึนสามารถซ้ือสินค้าถาวรและเฟอร์นิเจอร์มาแทนของเก่า 

ผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภคอาจจะเป็นรถยนต์บริการของทนัตแพทยก์ารพกัผ่อนและการ

ท่องเท่ียวท่ีหรูหรา บา้นขนาดใหญ่กวา่เดิม 

ขั้นท่ี 6 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 1 (Empty Nest I) บิดามารดา 

อายุมาก  (Older Married Couples) มีบุตรแยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยงั

ทาํงานอยู ่(No Children Living with Them, Head of Household in Labor Force)   

กลุ่มน้ีจะมีรายได้ลดลงอาศยัอยู่ในบ้าน จะซ้ือยารักษาโรค และผลิตภณัฑ์สําหรับ

ผูสู้งอาย ุ

ขั้นท่ี  7 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี2 (Empty Nest II) :บิดามารดา

มีอายุ  (Older  Married)  บุตรแยกครอบครัวและหวัหน้าครอบครัวเกษียณแลว้ (NO 

Children Living at Home,Head of House hold Retired) กลุ่มน้ีจะมีรายไดล้ดลงอาศยั

อยูใ่นบา้นจะซ้ือยารักษาโรคและผลิตภณัฑส์าํหรับผูสู้งอาย ุ

ขั้นท่ี 8  คนท่ีอยูค่นเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตหรือหยา่ขาดจากกนั และ

ยงัทาํงานอยู่ (Solitary Survivors, in Labor Force) กลุ่มน้ียงัคงมีรายไดอ้ยู่ พอใจการ

ท่องเท่ียวแต่ตอ้งการขายบา้น 

ขั้นท่ี  9  คนท่ีอยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตหรือหย่าขาดจากกนัและ

ออกจากงานแลว้ (Solitary Survivors, Retired) กลุ่มน้ีจะมีรายไดน้อ้ยและมีค่าใชจ่้าย

ท่ีเป็นส่วนใหญ่เป็นการรักษาพยาบาล ตอ้งการความเอาใจใส่ และการดูแลเป็นพิเศษ 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุง ตรารอยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทาํการเก็บตวัอย่างเป็น

จาํนวน 400 คน  ดงันั้นจึงใชสู้ตรในการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่

ทราบจาํนวนประชากร (บุญชม ศรีสะอาด, 2538,อา้งถึงใน สุจิตรา ใจมัน่, 2554)  

จากสูตร  n =   p(1-p)z2 

e2 

เม่ือ n แทน จาํนวนสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่ง 

p แทน สัดส่วนประชากรท่ีผูว้จิยักาํหนดจะสุ่ม 

z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไวคื้อ z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% (ระดบั 0.05) 

แทนค่า   n = (0.5)(1-0.5)(1.96)2 

(0.05)2  

= 385 ตวัอยา่ง 

 

ดงันั้นท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดข้นาด

ตวัอยา่งจากการคาํนวณ 385 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเก็บทั้งหมด 400 ชุด ใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง

แบบ Convenience Sampling        
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

จากการตรวจเอกสารแนวความคิด ทฤษฏีท่ี เ ก่ียวข้องสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัน้ี 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

เพศ 

อาย ุ

การศึกษา 

อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน 

ลกัษณะครอบครัว 

ท่ีพกัอาศยั 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด 

ผลิตภณัฑ์ Product 

ราคา Price 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย Place 

การส่งเสริมทางการตลาด 

Promotion 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุง

ตรารอยไทย 
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สรุปผลการวจัิย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 285 คนคิดเป็นร้อยละ 

71.2   มีอายุเฉล่ียในช่วง 31- 40 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 123 คนคิดเป็นร้อยละ 30.8 ส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 277 คน   คิดเป็นร้อยละ 56.8 มี มี

อาชีพบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จาํนวน 196  คน คิดเป็นร้อยละ 49.0  ส่วนใหญ่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 จาํแนกตามลกัษณะครอบครัว

มากกวา่ 3 คน  166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  จาํแนกตามลกัษณะท่ีพกัอาศยัจาํนวน 

เป็น บา้น 251  คนคิดเป็นร้อยละ 62.8  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากสุด ถึง 4 ดา้น 

ซ่ึงหากพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย คือ รสชาติของสินคา้  โดย

มีค่าเฉล่ีย 9.25 

2. ดา้นการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย มากท่ีสุดในระดบั

มากท่ีสุดให้ความสําคญักับปัจจยัด้านมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือภาพลักษณ์ท่ีดี 

ค่าเฉล่ีย 8.82 

3.ดา้นราคา มีผลมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบั

ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 8.78 

4. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ใน

ระดับมากท่ีสุดให้ความสําคญักับช่องทางการจดัจาํหน่ายมีมากมายหลายสาขา.
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ค่าเฉล่ีย 8.56โดยสามารถสรุป ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย  

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบัรสชาติของสินคา้ 

มากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 9.25 

2.ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคามี

ความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของสินคา้มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.78 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะให้

ความสําคญักับปัจจัยด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายมีมากมายหลายสาขามากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย 8.56 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญั 

มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือภาพลกัษณ์ท่ีดีมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 8.82 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ขอ้ท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ การตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยท่ีต่างกนั 

1. ด้านเพศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ด้านอายุ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย ไม่แตกต่างกนั  

3. ดา้นการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย ท่ีแตกต่างกนัท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
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6.ลกัษณะครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ท่ีแตกต่างกันท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

7.ลกัษณะท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงตรารอยไทยท่ีแตกต่างกันท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

ขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ ตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย 2คิดเป็น 62 .5%  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 2สามารถอธิบาย 2การตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย2ได ้62.5 % 2    

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์

นํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย  39.1% 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการ ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงตรารอยไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น ผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การ ตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ในบทท่ี 4 ผูศึ้กษาจะนําเสนอการอภิปรายผล

ตามลาํดบั แยกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี  

1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ   ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรา

รอยไทย เป็นอนัดบัท่ี  1  ของส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญัมากท่ีสุดคือ รสชาติของสินคา้ มากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 9.25 ซ่ึงสอคล้องกับ

แนวคิด ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 2546 :199) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะ

จดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผา่นเขา้มาใน
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ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้

งานของผูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงได้

บา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์สําหรับผูข้าย คือ ทาํ

ให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ เพื่อท่ีจะจดัส่วนประสมทางการตลาด

ต่างๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นหมายไดถู้กตอ้ง 

2. ดา้นราคา (Price) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ของ

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นอนัดบัท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุด 

คือ ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของสินคา้มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.78   ซ่ึง

สอคลอ้งกบัแนวคิด Kotler,2003:16 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,2546 : 53) ไดแ้ก่ราคา ( Price) 

หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือ 

หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า(Value ) 

ของผลิตภณัฑ์กบัราคา ( Price ) ของผลิตภณัฑ์นั้น  ดงันั้นผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคา

จึงตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ ( Perceived value ) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณา

การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนสินคา้

และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการแข่งขนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Place) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรา

รอยไทยเป็นอนัดบัท่ี  4  ในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบั  ดา้น ช่องทางการจดั

จาํหน่ายมีมากมายหลายสาขามากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 8.56 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539) กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลวา่ 

(Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บ

อิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุวงจรชีวิต 

ครอบครัว  อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรือคุณค่า และรูปแบบของ

การดาํรงชีวติอาชีพ (occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและ

ความตอ้งการซ้ือสินคา้แลบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซ้ือชุดทาํงานและ

สินคา้ท่ีจาํเป็นส่วนประธานกรรมการบริษทัและภรรยาจะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง หรือตัว๋
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เคร่ืองบิน นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาวา่สินคา้และบริการของบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของ

กลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะจดัเตรียมสินคา้และช่องทางการจดัจาํหน่ายให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  พบวา่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทยเป็นอนัดบัท่ี 2  ของส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัมาก

ท่ีสุดให้ความสําคญักบัมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือภาพลกัษณ์ท่ีดีมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 

8.82   ซ่ึงสอดคล้องกบัโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model)  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ2539 :110)โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ S-R Theory 

(Stimulus-Response Theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทาํให้เกิดความตอ้งการ 

ท่ีกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ (Buyer’s black box)  

ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิต หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้และความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อ ก็จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ รวมไปถึงขบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ

เอง จนในท่ีสุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase response) ส่ิงเร้า 

(Stimuli) ในทางการตลาดนั้ น เราแบ่งส่ิงเร้าออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่ิงเร้าทาง

การตลาดกับส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่ิงเร้าทางการตลาด   ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ ส่วนประสมทาง

การตลาดหรือ 4'Ps อนัไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริม

การตลาดนัน่เอง      ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ทางการตลาด ท่ีอยู่อยู่ลอ้มรอบผูบ้ริโภคไดแ้ก่ 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง / กฎหมาย และวฒันธรรม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ส่ิงเร้าเหล่าน้ีนบัเป็นตวันาํเขา้หรือ input ท่ีจะเขา้ไปยงักล่องดาํ

ของผูบ้ริโภค   และส่งผลใหมี้การตอบสนองออกมาเป็น output 

 

 

 



667 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์       

เพศ t-Test 0.00 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.17 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.00 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.03 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.01 ยอมรับ 

ลกัษณะครอบครัว F-Test 0.00 ยอมรับ 

ลกัษณะท่ีพกัอาศยั F-Test 0.00 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด       

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA 0.35 ปฏิเสธ 

ดา้นราคา MRA 0.01 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.00 ยอมรับ 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการคน้หาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ซ่ึงผูท้าํวิจยัคร้ังต่อไปควร

ทาํประเด็นดงักล่าวของผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืน เพื่อเปรียบเทียบผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึน 

 2. ควรเพิ่มประเด็นตวัแปรอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการตดัสินใจเลือกซ้ือ เช่นการ

ซ้ือซํ้ า หรือ การบอกต่อบุคคลอ่ืนใหเ้กิดการซ้ือ 

เอกสารอ้างองิ 

กรองทิพย ์เนียมถนอม. สถิติเบือ้งต้นเพ่ือการวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 
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ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(TRUSING IN PURCHASING THE MAKE-UP COSMETIC VIA 

THE INTERNET OF CUSTOMER IN BANGKOK METROPOLITAN REGION) 

อริศรา เกิดขนัหมาก 1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระคือ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้น

ประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีส่งผลต่อ

ความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ต, เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดกบัความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, เพื่อศึกษาปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย รวมทั้งการท าทดสอบสมมติฐานในการวิจยัโดยการ

ทดสอบ Anova และใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Coefficient) ในการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  

  จากการศึกษาได้พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ  สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความไว้วางใจของ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ

ของผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั   

  จากการศึกษาโดยใชผ้ลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) พบว่าส่วนประสมทาง

การตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ บุคคล และกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นราคาช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างคุณภาพ ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ความไว้วางใจของผู ้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั  

  ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อ

สินคา้ (Brand Loyalty) จากการศึกษาไดพ้บว่า ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์

สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์ต่อ

ความไว้วางใจของผู ้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั  

 คําสําคัญ :  ความไวว้างใจ, เคร่ืองสาํอาง, 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 

  ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจเคร่ืองสําอางมีแนวโน้มอตัราการเติบโตเพิ่ม

สูงข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคคนไทยให้ความสําคญักบัสุขภาพของผิวพรรณและการ
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เลือกใชเ้คร่ืองสําอางมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองสําอางมีบทบาทสําคญัถึงแมจ้ะอยู่

ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลงก็ตาม พฤติกรรมผูบ้ริโภคยงัคงมีการใช้จ่ายเก่ียวกบั

เคร่ืองสําอางไม่แตกต่างจากเดิมมากเพียงแต่จะมีการวางแผนในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางก่อนทุกคร้ัง และบางส่วนหนัไปใชเ้คร่ืองสาํอางท่ีมีราคาถูกลง  

 จากกระแสนิยมดงักล่าวทาํใหธุ้รกิจการซ้ือ ขายเคร่ืองสาํอางไดรั้บความนิยม

เป็นอยา่งจึงมีการการนาํเขา้เคร่ืองสาํอางจากต่างประเทศ ซ่ึงมีทั้งสินคา้ระดบัล่างราคา

ถูกจากจีน สินคา้ระดบั กลางจากมาเลเซีย สิงคโ์ปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย และสินคา้

แบรนด์เนมชั้นนาํจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย ในปี 2553 

ประเทศไทยมีการนาํเขา้สินคา้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 3 ไตรมาสแรกคิดเป็นมูลค่า

ทั้งส้ิน 10,878.61 ลา้นบาท (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2553) 

ในประเทศไทยมีช่องทางการจดัจาหน่ายสินคา้เคร่ืองสําอางท่ีหลากหลาย ทั้ง

ในห้างสรรพสินคา้ ซูเปอร์มารเก็ต ดิสเคาทส์โตร์ ร้านขายยา หรือ ร้านคา้ปลีกขนาด

เล็กทั้งในพื้นท่ีเขตเมือง และต่างจงัหวดั นอกจากช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ขา้งตน้

แลว้ การทาํธุรกิจบนโลกออนไลน์ก็ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย สาเหตุหน่ึงมา

จากปัจจยัทางดา้นราคา ซ่ึงมีราคาถูกและมีสินคา้ให้เลือกหลากลาย อีกทั้งผูบ้ริโภคยงั

สามารถคน้หาขอ้มูลหรือข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เพื่อนาํมาสามารถเปรียบเทียบไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว  

จากกระแสการตอบรับการซ้ือ ขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าวทาํให้

ผูบ้ริโภคอาจเจอเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาในการใชบ้ริการ เช่น การเส่ียงต่อการนาํขอ้มูล

ส่วนตวัในบตัรเครดิตไปใชใ้นทางท่ีผดิกฎหมาย การไดรั้บสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพตามท่ี

ตอ้งการ ตลอดจนความกลวัวา่จะไม่ไดรั้บสินคา้หลงัจากไดช้าระเงินไปแลว้ เป็นตน้ 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะน้ีส่งผลให้ความไวว้างใจเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการ

ซ้ือ ขายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริโภคใชพ้ิจารณาประกอบการ

ตดัสินใจซ้ือในคร้ังแรก และการซ้ือซํ้ าในคร้ังต่อๆ ไป 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดบั

ความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของคนกรุงเทพมหานคร
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นั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัอะไรบา้ง เพราะความไวว้างใจ (Trust) ถือเป็นประเด็นสําคญัท่ีตอ้ง

เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการขายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะเม่ือผูใ้ชบ้ริการรู้สึก

วา่ตนเองอาจจะตกอยูใ่นภาวะท่ีเส่ียง และอาจถูกหลอกลวงโดยท่ีระดบัความสําคญั

ของความไวว้างใจนั้นจะแปรเปล่ียนไปตามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อจะไดเ้ป็น

แนวทางให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดเ้ล็งเห็นถึง

ปัญหา นอกจากการมุง้เน้นการผลิตและขายสินคา้เคร่ืองสําอางท่ีหลากหลายเพียง

อยา่งเดียว จึงควรหนัมาให้ความสนใจในการสร้างความไวว้างใจให้ตรงกบัการรับรู้

ของผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคเห็นว่าเวบ็ไซต์น้ีสามารถไวว้างใจได ้ แล้วก็จะเกิด

โอกาสในการพฒันาความสัมพนัธ์ไปสู่ความมัน่ใจและความเต็มใจท่ีจะซ้ือสินคา้จาก

เวบ็ไซตน้ี์ในคร้ังต่อๆ ไป 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่น

ระบบอินเตอร์เน็ต  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนผสมทางการตลาดกบัความไวว้างใจ

ในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจในการซ้ือ

เคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ

รายได ้การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ดา้นการสร้างคุณภาพและ

กระบวนการมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจ  
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจ 

คติ  พฤติกรรม  พฒันาจิตใจ  ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม   ซ่ึงเป้าหมายท่ีทุก

องค์กรตอ้งการคือ ผลกาํไรจากการประกอบธุรกิจ  บริษทัจึงตอ้งคิดคน้หากลยุทธ์ 

เพื่อแข่งขนัและพฒันาองค์การให้กา้วหน้าต่อไปดว้ยเวลาท่ีเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพ

มากข้ึน  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตนําไป

พฒันาตวัผลิตภณัฑ์ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ และการออกแบบเวบ็ไซต์ เพื่อทาํให้

เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เวบ็ไซต ์

และสร้างความเช่ือมัน่ เพื่อตอบรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง

ขนั 

4. เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คคลหรือองคก์รต่างๆ ท่ีสนใจนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา 

- สถานภาพ อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด 

- บุคคล 

- ปัจจยัดา้นการสร้างคุณภาพ 

- ดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) 

- ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) 

ความไว้วางใจ 

ของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอาง 

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาท่ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

ความไวว้างใจ (Trust) Rogen - Miller and Miller การสร้างความไวว้างใจ 

หรือ Trust ประกอบดว้ยตวัอกัษร 5 ตวั นัน่คือ T R U S T ซ่ึงหมายถึง 5 ปัจจยัท่ีช่วย

ในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและย ัง่ยนืกบัลูกคา้ 

T = Truth ความจริง : หนทางท่ีจะทาํใหเ้ราเสียลูกคา้นั้นมีมากมาย ในมุมมอง

ของลูกคา้ การโกหกเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ยอมรับไม่ไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีทาํลายความไวว้างใจ

ของลูกค้าได้มากท่ีสุดความซ่ือสัตย์ต่างหากเป็นส่ิงท่ีลูกค้าต้องการซ่ึงทาํให้เกิด

ความสัมพนัธ์ในระยะยาวอีกดว้ย 

R = Reliability ความน่าเช่ือถือ : ทุกคร้ังท่ีเราตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ได้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ความไวว้างใจ ทุกคร้ังท่ีเราติดตามผลหลงัจากลูกคา้ไดซ้ื้อ

สินคา้หรือบริการจากเราไปแลว้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความไวว้างใจ และทุกคร้ังท่ีเราช่วย

ลูกคา้แกไ้ขปัญหาอย่ากระตือรือร้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ ความไวว้างใจ ไม่จาํเป็นตอ้งมี

ปาฏิหาริยใ์ดๆ เพราะมนัเป็นเร่ืองธรรมดามากๆ ของการบริการลูกคา้ก่อนระหว่าง

และหลงัการขาย  

U = Understanding ความเขา้ใจ : เม่ือเราใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจความ

ตอ้งการของลูกค้าถามคาํถามท่ีแสดงถึงความสนใจในความเป็นไปทางธุรกิจของ

ลูกค้าเม่ือนั้นเราได้สร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึน ผูท่ี้ประสบความสําเร็จในการ

บริการลูกคา้จะตอ้งพูดคุยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ถึงปัจจยัท่ีทาํให้เขาเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการ การเก็บขอ้มูลดงักล่าวช่วยให้เราเขา้ใจความตอ้งการไดร้าวกบัวา่เราเขา้ไปนัง่

อยูใ่นใจของพวกเขา และพูดภาษาเดียวกบัพวกเขา ความเขา้ใจไม่เพียงแต่สร้างความ

ไวว้างใจแต่ยงัทาํให้เราเกิดความมัน่ใจและมีเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาไดแ้ม่นยาํตรง

จุด    
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S = Service การบริการ : ไม่มีวิธีใดจะสร้างและรักษาความไวว้างใจของ

ลูกคา้ไดดี้เท่าการบริการลูกคา้เป็นรายบุคคล ถา้อยากจะเป็น Top Sale ให้ลงถาม

คาํถามต่อไปน้ีกบัตวัเองก่อน 

- ถา้ลูกคา้เลิกใชบ้ริการกบัเรา เรารู้หรือไม่วา่เพราะอะไร 

- ถา้เราไม่รู้ เราจะถามเขาไหม 

- เราไดถ้ามลูกคา้ของเราทุกคนวา่มีอะไรท่ีเราจะสามารถช่วยเหลือเขาไดอี้ก

เพื่อบริการท่ีดีข้ึนหรือไม่ 

- เราสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกินความคาดหมายใหแ้ก่ลูกคา้บา้งหรือไม่ 

- เราไดม้องหาวธีิช่วยลูกคา้เพิ่มกาํไรใหก้บัลูกคา้หรือไม่     

T = Take your time การให้เวลา: ความไวว้างใจไม่ไดส้ร้างกนัเพียงขา้มคืน 

ทุก ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวมานั้น คุณตอ้งใหเ้วลากบัมนั หมัน่โทรศพัทติ์ดตามผล หมัน่เขา้ไป 

พบลูกคา้ ช่วยแกไ้ขปัญหาส่งสินคา้ตรงเวลาขอบคุณลูกคา้เสมอ    

T R U S T ตวัอกัษรทั้ง 5 น้ี เป็นเคร่ืองมือสําคญัสําหรับผูท้าํงานบริการลูกคา้

ท่ีตอ้งจดจาํไวใ้ห้ข้ึนใจและยึดถือปฏิบติัเสมือนเป็นหลกัธรรมประจาํใจ ประจาํกาย

เพื่อกา้วไปถึงเป้าหมาย นัน่คือการพิชิตใจลูกคา้อยา่งยาวนานและย ัง่ยนื 

Wang & Emurian (2004) อา้งถึงใน ศศิเกษม สุขวิบูลย ์2547 ศึกษาถึง

รายละเอียดของความไวว้างใจ (Characteristics of trust) ประกอบดว้ย 

กลุ่มของผูม้อบความไวว้างใจ (Trustor) และกลุ่มของผูท่ี้รับความไวว้างใจ 

(Trustee) ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลองค์กร หรือผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการประเมินการ

กระทาํของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงการพฒันาความไวว้างใจมีพื้นฐานมาจากความสามารถของ

ผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจท่ีผูม้อบหมายไวว้างใจใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บ 

ความมัน่คง (Vulnerability) ความไวว้างใจเก่ียวขอ้งกบัความไม่มัน่คงโดย

ความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเพียงอยา่งเดียวท่ีทาํให้มีความเจริญในสภาพแวดลอ้มท่ี

ไม่แน่นอนและมีความเส่ียงโดยผูใ้ห้มอบความไวว้างใจ (Trustor) ตอ้งมีความเต็มใจ

ในการยอมรับความไม่มัน่คงสําหรับการให้ความไวว้างใจในการเผชิญหนา้กบัความ
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เส่ียงในการสูญเสียส่ิงท่ีจ ําเป็น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับผู ้ท่ีได้รับความไว้วางใจ 

(Trustee) ไม่ใหน้าํไปหาประโยชน์ 

การแสดงการกระทาํ ความไวว้างใจนาํมาซ่ึงการกระทาํเช่นเดียวกบัการเกิด

พฤติกรรม โดยรูปแบบการกระทาํข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และอาจเก่ียวขอ้งกบับางส่ิงท่ี

ไม่อาจจบัตอ้งได ้หรือไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคเพศหญิงและชายท่ี

ใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามตอ้งมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีมี 

เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ท่ีแตกต่างกนัจะทาํการเก็บ

ตวัอยา่งโดยใชต้าราง Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดให้ช่วงความ

เช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้น

จึงทาํการเก็บทั้งหมด 400 ชุด 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

t – Test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศหญิง จาํนวน 284 คน มีอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีอายุงานตํ่ากวา่  1 ปี  ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายได้

โดยเฉล่ียต่อเดือนตํ่ ากว่า 20,000 เป็นผู ้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการสร้างคุณภาพ 

และกระบวนการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อ

สินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.42) 

ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อราคา

สินคา้ท่ีขายผา่นระบบอินเตอร์เน็ตถูกกวา่หา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.89)  

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพราะง่ายต่อการคน้หา

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.73)  

 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑ์เพิ่มเติมไดต้ลอดเวลามากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 8.12)  

 ปัจจยัด้านบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ

บุคคลากรท่ีอยูใ่นสายการผลิต ควรมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนงั

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.28)  

 ปัจจัยด้านการสร้างคุณภาพ พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัภาชนะบรรจุควรมีความคงทน ปราศจากสารอนัตรายและมีฉลาก 

เอกสารกาํกบัเคร่ืองสาํอางครบถว้น มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.35)  

 ปัจจัยด้านการกระบวนการ พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบักระบวรการรับประกนัคุณภาพในการผลิต มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.68)  

3. ปัจจัยด้านอืน่ๆ และความไว้วางใจของผู้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบ

อนิเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความสําคญัให้ความสําคญักับสินคา้ว่ายี่ห้อของเคร่ืองสําอางทาํให้เช่ือว่า

สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.41)  

 ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสินคา้คือการมีเคร่ืองสําอางไวใ้ชอ้ยู่เป็นประจาํมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 8.46)  
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 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Trust)  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยมากท่ีสุดคือ ทุกคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านอินเตอร์เน็ตจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนตวั เช่น หมายเลขบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 8.70)  

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของ

ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัดา้นราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างคุณภาพ ท่ีแตกต่างกันเท่านั้ นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ต

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์

สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) ทั้ง 2 ปัจจยั มี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ต

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง ผลการทดสอบสมมุติฐานความไว้วางใจของผู้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่าน

ระบบอนิเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

 

B 

 

Std. 

Error 

 

Beta 

 

Tolerance 

 

VIF 

(ค่าคงท่ี)  .037 .330  .112 .911   

ผลิตภณัฑ ์ -.001 .058 -.001 -.025 .980 .245 4.076 

ราคา  .196 .015 .182 3.877 .000 .335 2.983 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  .129 .050 .101 2.574 .010 .484 2.065 
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ดา้นส่งเสริมการตลาด  

ดา้นบุคคล  

ปัจจยัดา้นการสร้างคุณภาพ  

ดา้นกระบวนการ  

 

-.106 

-.055 

.200 

-.037 

.051 

.056 

.067 

.064 

-.095 

-.062 

.214 

-.039 

-2.088 

-.979 

2.996 

-.577 

.037 

.328 

.003 

.565 

.358 

.187 

.145 

.164 

2.793 

5.352 

6.907 

6.100 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  .252 .058 .230 4.327 .000 .262 3.815 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้  .409 .038 .445 10.786 .000 .434 2.302 

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

.843a .711 .705 .82631 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (R) = 0.843a แสดงว่า ความไวว้างใจของ

ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีความสัมพนัธ์กบัส่วนผสมทางการตลาดและดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ภาพลกัษณ์

สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty)  ในระดบัสูง 

(เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก)  

ค่าสัมประสิทธ์การกําหนด (R2) = 0.711หมายความว่า ปัจจัยด้านการ

ส่วนผสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ

ซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็น 

71.1  เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของ

ตวัแปรตามไดร้้อยละ 71.1 ท่ีเหลืออีก 28.9 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน  

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ เท่ากับ 0.82631 

หมายความวา่ การประมาณค่าของ ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่น

ระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดข้ึนเท่ากบั 0.82631  



684 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 

ทั้ง 9 ดา้นมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัโดยส่วนผสมทางการตลาดดา้นปัจจยัดา้นการ

สร้างคุณภาพมีระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างกนัสูงท่ีสุด โดยมีค่า VIF เท่ากบั 6.907 

หรือค่า Tolerance 0.145 และปัจจัยด้านอ่ืนๆ ด้านความภักดีต่อสินค้ามีระดับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัน้อยท่ีสุดโดยมี ค่า VIF เท่ากบั 2.302 หรือค่า Tolerance 

0.434   

  จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี  

  ความไวว้างใจ = .037  -.001 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ + .196 (ดา้นราคา) + .129 (ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย) -.106 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) -.055 (ดา้นบุคคล)  + .200 

(ดา้นการสร้างคุณภาพ) -.037 (ด้านกระบวนการ) + .252 (ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้) + 

.409 (ดา้นความภคัดีต่อสินคา้)  

  จากผลการวิเคราะห์ มีตวัแปรอิสระของปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด

และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand 

Loyalty) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการซ้ือ

เคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีตวัแปร

อิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญันอ้ยกวา่หรือ

เท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัการสร้าง

คุณภาพ ภาพลกัษณ์สินคา้ และ ความภกัดีต่อสินคา้ ไดน้าํเสนอกรอบแนวคิดใหม่ดงัน้ี  

ความไวว้างใจ = a + b2 (ราคา) + b3 (ช่องทางการจดัจาํหน่าย )  

+ b4 (ส่งเสริมการตลาด) + b6 (ปัจจยัการสร้างคุณภาพ)  

+ b8 (ภาพลกัษณ์สินคา้) + b9 (ความภกัดีต่อสินคา้) 
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ตารางทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ 
ค่านัย 

สําคัญ 
ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test 0.727 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.001 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.639 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.243 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.185 ปฏิเสธ 

ระดบัรายไดต้อเดือน F-Test 0.174 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนผสมการตลาด  

ผลิตภณัฑ ์(Product) MRA 0.980 ปฏิเสธ 

ราคา (Price) MRA 0.000 ยอมรับ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) MRA 0.010 ยอมรับ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) MRA 0.037 ยอมรับ 

ดา้นบุคคล (People) MRA 0.328 ปฏิเสธ 

ดา้นปัจจยัการสร้างคุณภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) 

MRA 0.003 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ (Process) MRA 0.565 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) MRA 0.000 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ือง “ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัขอนาํเสนอการอภิปรายผล

ดงัน้ี 

 ด้านลกัษณะบุคคล 

จากการศึกษาวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 

20,000 บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ซ่ึงจะพบว่า

ผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มดงักล่าวจะเป็นผูมี้อิทธิพลต่อความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการ

ซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ส่วนผสมทางการตลาด 

จากการศึกษาวิจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้บริการซ้ือ

เคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ราคา 

ช่องทางจดัจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นการสร้างคุณภาพ ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัเพื่อก่อให้เกิดความมัน่ใจในการใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะทาให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์และบริการมากข้ึน

ตามลาํดบั 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ 

จากการศึกษาวิจยัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) 

และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) พบวา่ทั้ง 2 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์ต่อความ

ไว้วางใจในการเลือกใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการวางแผน 

และพฒันาการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่จนเกิดความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์

และบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะ    

จากการวิจยัหวัขอ้เร่ืองความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะพบวา่ความไวว้างใจ

ในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นมาจากหลายๆ ตวัแปร ซ่ึงมี

ลัก ษ ณ ะ ท่ี แต ก ต่า ง กันแ ล ะ จะ ส่ ง ผ ล ลัพ ธ์ ท่ี ต่ า ง กันไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นปั จจัย ด้า น

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ด้านการสร้างคุณภาพและ

กระบวนการ และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดี

ต่อสินคา้ (Brand Loyalty) เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาเร่ืองดงักล่าวในคร้ัง

ต่อๆไป และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการประกอบการ

ตดัสินใจเพื่อเลือกใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือประกอบ

อาชีพในการใหบ้ริการขายเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ และ

เพื่อสร้างความไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ ดงันั้น จึงควรท่ีพิจารณาถึงตวัแปรเหล่าน้ีดงัน้ี  

ในส่วนของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง ผูป้ระกอบการควรสร้างความเช่ือมัน่

ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องคํานึงถึงกระบวนการผลิตรวมถึงตัวยาท่ีใช้ใน

เคร่ืองสําอาง ตามมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) และควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ผลิตภณัฑ ์เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบถึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงในการใชผ้ลิตภณัฑ์อยา่งถูกตอ้ง 

ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ในการส่งเสริมการขายใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 

 ความไวว้างใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตยงัมี

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการเลือกซ้ืออีกไม่วา่จะเป็นปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty)ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งสองส่วนน้ีเป็น

เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั เน่ืองจากเป็นส่วนช่วยวางแผนและพฒันา

คุณภาพผลิตภณัฑ์ และสร้างให้เกิดความไวว้างใจในการใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
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แรงจูงใจในการทาํงานทีม่ีอทิธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์  

(MOTIVATION INFLUENCING WORK PERFORMANCE OF  

EMPLOYEES IN LOGISTICS INDUSTRY)  

สวสัด์ิศรี  จิรประเสริฐกุล1 ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

____________________________________________ 

 

บทคัดย่อ 

วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ข อง ก า ร ศึ ก ษ า ค้น ค ว้า อิ ส ระ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จัย ท า ง

ประชากรศาสตร์ ดา้นแรงจูงในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน

ในกลุ่มโลจิสติกส์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด 

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มีการใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test, 

One way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA) โดยทดสอบ

ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉล่ียในช่วง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทาํงานในสายโลจิสติกส์ 1-3 ปี มีแรงจูงใจในการ

ทาํงานมา2จากการไดรั้บงานท่ีทา้ทายความสามารถ และตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา การมี

โอกาสติดต่อส่ือสารกบัต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ไดพ้ฒันาทกัษะดา้นภาษา 

และการส่ือสาร การไดรั้บสวสัดิการอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม เช่น ประกนัชีวิต-สุขภาพ, 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ, ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ การท่ีผูบ้งัคบับญัชา หรือ หวัหนา้งานให้

คาํปรึกษาแนะนาํ และให้คาํช้ีแจงในการปฏิบติังานเม่ือพบปัญหา การมีเคร่ืองมือ-

อุปกรณ์สาํนกังานอยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และการมีเพื่อนร่วมงานในแผนก 

ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

_________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉล่ียในช่วง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทาํงานในสายโลจิสติกส์ 1-3 ปี มีแรงจูงใจในการ

ทาํงานมาจาก2จากการไดรั้บงานท่ีทา้ทายความสามารถ และตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา 

การมีโอกาสติดต่อส่ือสารกบัต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ไดพ้ฒันาทกัษะดา้น

ภาษา และการส่ือสาร การไดรั้บสวสัดิการอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ประกนัชีวิต-

สุขภาพ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม เป็นตน้ การท่ีผูบ้งัคบับญัชา หรือ 

หวัหนา้งานให้คาํปรึกษาแนะนาํ และให้คาํช้ีแจงในการปฏิบติังานเม่ือพบปัญหา การ

มีเคร่ืองมือ-อุปกรณ์สาํนกังานอยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และการมีเพื่อนร่วมงาน

ในแผนกใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การ

ทาํงาน ลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ การบริหารงานของผูบ้งัคับบญัชา 

สภาพแวดลอ้มและความสะดวก ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรมีอิทธิพล

ต่อการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในการทาํงาน, ธุรกิจโลจิสติกส์ 

 

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 

 การจูงใจมีอิทธิพลต่อผลของงาน ผลของงานจะมีประสิทธิภาพดี หรือมี

ปริมาณมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการจูงใจในการทาํงาน ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือ

หัวหน้างานจึงจาํเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจและเขา้ใจว่าอะไรคือแรงจูงใจท่ีจะทาํให้

พนกังานทาํงานให้กบัองค์กรไดอ้ยา่งเต็มท่ี และไม่ใช่เร่ืองง่ายในการจูงใจพนกังาน 

เพราะพนกังานตอบสนองต่อตวังาน และวิธีทาํงานขององค์กรแตกต่างกนั และเม่ือ
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บุคลากรเป็นหน่ึงในหัวใจสําคัญของการขับเคล่ือนองค์กร การยกระดับพฒันา

คุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์จึงเป็นเร่ืองสําคญั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย อีกทั้ งกระบวนการของงานโลจิสติกส์นั้ นมี

ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัทุก ๆ ธุรกิจ ซ่ึงมีความหลากหลายในขั้นตอนและกิจกรรม

ของงานท่ีทาํนั้ น อะไรเป็นแรงจูงในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพของพนกังานหรือบุคลากร  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

1. ทาํให้ทราบถึงแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์  

2. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการทาํงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานยิง่ข้ึน 

3. สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับผู ้บริหารองค์กร ในการศึกษา

ปรับปรุง อนัก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลต่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ

บริหารงานในกลุ่มโลจิสติกส์ 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1 เพศ 

2 อาย ุ

3 สถานภาพสมรส 

4 ระดบัการศึกษา 

5 ประสบการณ์การทาํงาน 

 
 

 

การปฏิบติังาน

ของพนกังานใน

กลุ่มโลจิสติกส์ 

 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทาํงาน 

1 ดา้นลกัษณะงานของสายอาชีพ 

   โลจิสติกส์ 

2 ดา้นความกา้วหนา้และการพฒันางาน

ในสายอาชีพโลจิสติกส์ 

3 ด้านสวสัดิการและส่ิงตอบแทนของ

สายอาชีพโลจิสติกส์ 

4 ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 

หรือ หวัหนา้งาน 

5 ดา้นสภาพแวดลอ้มและความสะดวก 

6 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ

องคก์รของสายอาชีพโลจิสติกส์ 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั แรงจูงใจในการทาํงานท่ีมี

อิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ 

โลจิสติกส์ หมายถึง การบริหารจดัการกระบวนการเคล่ือนยา้ยของวตัถุดิบ 

สินค้า จากจุดผลิตไปยงัสถานท่ีซ่ึงมีความต้องการสินค้าหรือบริการให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ี การบริหารจดัการโลจิสติกส์มีความจาํเป็นต่อ

หน่วยงานทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคบริการ 

กล่าวคือมีความสําคญัต่อประสิทธิภาพในการประกอบการขององค์กรทุกประเภท 

เน่ืองจากการบริหารจดัการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ จะทาํให้

สามารถลดความสูญเสียในภาคการผลิต สามารถลดเวลาท่ีใชใ้นการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ อา้งอิง แลมเบอร์ต, เดาก์สัส เอ็ม, แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 2547. 

สมยศ นาวกีาร (2540, หนา้ 359) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจ วา่มีความสําคญัต่อการ

บริหารงานมาก เพราะผูบ้ริหารจะต้องทาํงานให้ประสบความสําเร็จได้โดยอาศยั

บุคคลอ่ืน คนเป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ แรงจูงใจจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ 

ความรู้สึกของคนในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ 

จึงถือไดว้า่แรงจูงใจมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหารเสมอ 

วิรัช สงวนวงศว์าน (2546, หน้า 185) ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจ คือความเต็มใจ

ของพนกังานท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร และ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานผูน้ั้นดว้ย การจูงใจในองคก์ารจึงมีผลมาก 

ทั้งผลงานท่ีใหก้บัองคก์าร ในขณะท่ีพนกังานผูน้ั้นก็ไดผ้ลตอบแทนดว้ย 

ดังนั้ น แรงจูงใจในการทํางาน จึงหมายถึง ส่ิงท่ีอยู่ภายในของบุคคล มี

อิทธิพลทําให้กําหนดทิศทางและการใช้ความพยายามในการทํางานให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ การจูงใจจึงเป็นส่ิงเร้าซ่ึงทาํให้บุคคลเกิดความคิดริเร่ิม ควบคุมรักษา

พฤติกรรม และการกระทํา หรือเป็นสภาพภายในซ่ึงเป็นสาเหตุให้บุคคลท่ีมี

พฤติกรรมท่ีทาํให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ สามารถบรรลุเป้าหมายบางประการไดม้นุษยมี์

ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (นํ้า อากาศ อาหาร พกัผอ่น และท่ีอยูอ่าศยั) และมีความ
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ตอ้งการทางด้านอ่ืน ๆ เช่น การยกย่อง สถานะ ความรัก ความผูกพนักบับุคคลอ่ืน 

ความรู้สึกท่ีดี การให ้การประสบความสาํเร็จ โดยทัว่ไปจะมีการเปล่ียนเเปลงเม่ือเวลา

ผา่นไป และความตอ้งการจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลดว้ย 

งานวิจัยของ สุธิดา ม่วงรุ่ง (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

จงรักภักดีของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่�า ปัจจัยคํ้ าจุนในการปฏิบติังานของพนักงานด้าน

นโยบายการบริหารองคก์ร ดา้นวธีีการบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ด้านชีวิตความเป็นส่วนตวั มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันกับความจงรักภกัดีต่อ

องคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญั 

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 

ดงัน้ี 1. ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองงาน

โดยตรง ซ่ึงทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานและมีความสุขจากการทาํงาน บุคคลจะ

ถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตจากปัจจยัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย ความสําเร็จของงาน, การยอมรับ

นบัถือ, ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี, ความรับผิดชอบ, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

2. ปัจจยัคํ้าจุน (maintenance factors) เป็นปัจจยัท่ีใชค้ ํ้าจุนหรือบาํรุงรักษาจิตใจของ

บุคคลให้ทํางาน แต่มิได้เป็นส่ิงจูงใจผู ้ปฏิบัติงานและเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน หากไม่มีปัจจยัน้ี หรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคล้องกบั

บุคคลในองค์กร จะส่งผลให้บุคคลในองค์กรนั้ นเกิดความไม่ชอบงาน ปัจจัยน้ี

ประกอบดว้ย นโยบายและการบริหารงาน, การปกครองบงัคบับญัชา, ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล, สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน, เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีทาํงานในกลุ่ม

ธุรกิจโลจิสติกส์ ตวัอย่าง เขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ท่ีทาํงาน

ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์  โดยใชสู้ตรของ Cooper and Pamela ในการคาํนวณหาขนาด

ตวัอยา่งได ้400 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
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สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, 

ANOVA (F-test) และ MRA 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Independent 

Factors 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tole 

rance 
VIF 

Constant 1.649 .255  6.454 .000   

ดา้นลกัษณะงานของ

สายงานโลจิสติกส์

(X1) 

.350 .037 .385 9.381 .000 .588 1.700 

ดา้นความกา้วหนา้ 

และการพฒันางาน

สายอาชีพโลจิสติกส์

(X2) 

.028 .032 .039 .863 .389 .478 2.092 

ดา้นสวสัดิการและ

ส่ิงตอบแทนของสาย

งานโลจิสติกส์(X3) 

.019 .033 .027 .585 .559 .448 2.234 

ดา้นการบริหารงาน

ของผูบ้งัคบับญัชา 

(X4) 

.092 .031 .128 2.990 .003 .544 1.840 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม

และความสะดวก

(X5) 

.076 .036 .093 2.117 .035 .512 1.952 

ดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล และ

องคก์ร ของสายงาน  

โลจิสติกส์(X6) 

.251 .039 .298 6.499 .000 .470 2.125 

ดา้นลกัษณะงานของ

สายงานโลจิสติกส์

(X1) 

1.649 .255 .385 9.381 .000 .588 1.700 
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การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regressions Analysis : MRA)  

พบวา่  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน คือ  ดา้นลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์

(X1)  ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา (X4)  ดา้นสภาพแวดลอ้มและความ

สะดวก(X5)  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและองคก์ร ของสายงานโลจิสติกส์(X6) 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นในการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่มโล       

จิสติกส์  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางแสดงสรุปผลค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์พหุคูณ (R)  และสัมประสิทธ์ิการกําหนด 

(R2) ของการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regressions Analysis : MRA) 

ด้านแรงจูงใจในการทํางานที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่ม  

โลจิสติกส์ 

R R Square 
Adjusted  

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.782a .612 .606 .73722 

 

ผลการวิเคราะห์ ด้านแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ

ปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ จากผลการวเิคราะห์พบวา่ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.782a แสดงวา่ แรงจูงใจในการทาํงานมี

ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ในระดับสูง 

(เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = .612 หมายความวา่ แรงจูงใจในการทาํงาน

มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ คิดเป็น 61.2 

เปอร์เซ็นต์ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวั

แปรตามไดร้้อยละ 61.2 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 38.8 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 
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ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั .73722 หมายความ

ว่า การประมาณค่าของ แรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน

ของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ มีความคลาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั .73722  

จากผลการวิเคราะห์จะพบวา่ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ดา้นสวสัดิการและส่ิง

ตอบแทนของสายงานโลจิสติกส์ มีค่า 2.234 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่า

นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นสวสัดิการและส่ิงตอบแทนของสายงานโลจิสติกส์ มีค่า .448 ซ่ึงไม่

ตํ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multicollinearity 

จากผลการวเิคราะห์ ไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6  

  Y หมายถึง  การปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์

  a หมายถึง ค่าคงท่ี (Constant) 

  B หมายถึง  ค่าเบตา้ (Beta) 

  X1 -X7 หมายถึง  ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน 

จากผลการวเิคราะห์ แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน

ของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ อยา่งมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของแรงจูงใจ

ในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามของการปฏิบติังานของพนักงานใน

กลุ่มโลจิสติกส์ มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมี

ค่านยัสําคญั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์

(X1) , ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา(X4)  , ดา้นสภาพแวดลอ้มและความ

สะดวก(X5)  , ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และองคก์ร ของสายงานโลจิสติกส์

(X6)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั . 350 .092 .076 และ.251 ตามลาํดบั 

 สามารถแทนค่าสมการไดด้งัน้ี 

 Y = 1.649 + . 350 X1 + .092 X4 + .076 X5  + .251 X6 
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กรอบแนวความคิดใหม่ 

 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.5 มีอายุระหวา่ง 26-30 

ปี ร้อยละ 42.3 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 74.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 69.3 

มีประสบการณ์การทาํงานอยูใ่นช่วง 1-3 ปี ร้อยละ 39.3  

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการทาํงานดงัน้ี  

เป็นการได้รับงานท่ีท้าทาย ความสามารถ และต้องทํางานแข่งกับเวลา

(ค่าเฉล่ีย 8.16)  การมีโอกาสติดต่อส่ือสารกบัต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ได้

พฒันาทกัษะดา้นภาษา (ค่าเฉล่ีย 7.20) การไดรั้บสวสัดิการอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม เช่น 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.ระดบัการศึกษา  

2.ประสบการณ์ในการทาํงานในสายงาน 

   โลจิสติกส์ 

 
แรงจูงใจในการทาํงาน 

1.  ดา้นลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ 

2.  ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้มและความสะดวก 

4.  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ

องคก์ร ของสายงานโลจิสติกส์ 

 

 

 

การปฏิบติังานของ

พนกังานใน

กลุ่มโลจิสติกส์ 
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ประกนัชีวิต-สุขภาพ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 6.92) 

การท่ีผูบ้งัคบับญัชา หรือ หัวหน้างาน ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และให้คาํช้ีแจงในการ

ปฏิบติังาน เม่ือพบปัญหา (ค่าเฉล่ีย 7.76) การมีเคร่ืองมือ-อุปกรณ์สํานักงานอย่าง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 7.48) การมีเพื่อนร่วมงานในแผนกให้ความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย 8.08)  

3.สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงานมีค่านยัสาํคญัทางสถิติ

ตํ่ากวา่ 0.05 จึงไดรั้บการยอมรับสมมติฐาน ดงันั้น ระดบัการศึกษาและประสบการณ์

ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

แรงจูงใจในการทาํงาน ด้านลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ ดา้นการ

บริหารงานของผู ้บังคับบัญชา  ด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวก  ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรของสายงานโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์กบั

การปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

  

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่  1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ทีแ่ตกต่างกนั 

เพศ t-Test .914 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .258 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test . 940 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .034 ยอมรับ 

ประสบการณ์การทาํงาน F-Test . 041 ยอมรับ 
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ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

ดา้นลกัษณะงานของสาย

งานโลจิสติกส์ 
MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นความกา้วหนา้ และการ

พฒันางานสายอาชีพโลจิ

สติกส์ 

MRA .389 ปฏิเสธ 

ดา้นสวสัดิการและส่ิงตอบ

แทนของสายงานโลจิสติกส์ 
MRA .559 ปฏิเสธ 

ดา้นการบริหารงานของ

ผูบ้งัคบับญัชา 
MRA .003 ยอมรับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและ

ความสะดวก 
MRA .035 ยอมรับ 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล และองคก์ร ของสาย

งานโลจิสติกส์ 

MRA .000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ธีรนันท์   โพธิกาํจร (2554)  ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั เค็นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จาํกดั พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั และ ดา้นประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่าง

กัน มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รังสิมา  เหลืองอ่�อน  (2549)  ไดศึ้กษาเร่ืองความต�อง

การแรงจูงใจในการทาํงานและขีดความสามารถของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ�

มผ�ูผลิตช้ินส่วนยานยนต�์ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่
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ดา้นประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการแรงจูงใจในการทาํงานและ

ขีดความสามารถของพนกังานท่ีแตกต่างกนั  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญั นอ้ยกวา่

หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ 

ดา้นลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ ท่ีมีค่านยัสําคญัท่ี .000 ผูว้ิจยัพบว่า 

ลกัษณะงานของสายงานโลโลจิสติกส์เป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถมาก และตอ้ง

ทาํงานแข่งกบัเวลา ทาํใหพ้นกังานอยากใชค้วามสามารถของตนใหม้ากท่ีสุด 

ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา ท่ีมีค่านยัสําคญัท่ี .003 ผูว้ิจยัพบว่า 

ผูบ้ ังคับบัญชาต้องมีบทบาทในการให้คาํปรึกษาแนะนํา และให้คาํช้ีแจงในการ

ปฏิบติังาน เม่ือพบปัญหา ซ่ึงทาํใหพ้นกังานเหล่าน้ีรู้สึกไดรั้บคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง และ

สามารถท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่อไปในอนาคต 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและความสะดวก ท่ีมีค่านยัสําคญัท่ี .035 ผูว้ิจยัพบวา่ การ

ท่ีบริษทัมีเคร่ืองมือ-อุปกรณ์สํานักงานอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานนั้น ทาํให้

พนกังานมีความรู้สึกถึงความพร้อมในการปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และองคก์ร ท่ีมีค่านยัสําคญัท่ี .000 ผูว้ิจยั

พบวา่ เพื่อนร่วมงานเป็นปัจจยัสําคญั ถา้เพื่อนร่วมงานในแผนกให้ความช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนัก็จะทาํใหพ้นกังานรู้สึกอบอุ่นใจ และสบายใจในการทาํงาน  

จากผลการวิจยัพบว่าสอดคลอ้งกบัทฤษฏีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก 

เฮอร์เบิร์ก ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ1. ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองงานโดยตรง ซ่ึงทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานและมี

ความสุขจากการทาํงาน บุคคลจะถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตจากปัจจยัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

ความสําเร็จของงาน, การยอมรับนับถือ, ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี, ความ

รับผิดชอบ, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 2. ปัจจยัคํ้าจุน (maintenance factors) เป็นปัจจยั

ท่ีใชค้ ํ้าจุนหรือบาํรุงรักษาจิตใจของบุคคลให้ทาํงาน แต่มิไดเ้ป็นส่ิงจูงใจผูป้ฏิบติังาน

และเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หากไม่มีปัจจยัน้ี หรือมีใน
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ลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ร จะส่งผลให้บุคคลในองคก์รนั้นเกิดความ

ไม่ชอบงาน ปัจจยัน้ีประกอบดว้ย นโยบายและการบริหารงาน, การปกครองบงัคบั

บญัชา,ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล, สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน, เงินเดือนและ

ผลประโยชน์เก้ือกลู 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 1.1 กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานเร่ืองของ 

สวสัดิการและส่ิงตอบแทนใหสู้งข้ึน เช่น เงินเดือน, โอที, รถรับส่งพนกังาน เป็นตน้  

 1.2 กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ควรมีการปรับดา้นความกา้วหนา้ในสายงงานให้

ชัดเจน และการพฒันางาน โดยควรส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้ไปอบรม, 

สัมมนา หรือสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ

และศกัยภาพของพนกังานมากข้ึน ในการใหบ้ริการเก่ียวกบักระบวนการต่างๆ ของโล

จิสติกส์ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อท่ีผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการมีความมัน่ใจและ

ไวว้างใจในบริษทัเพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมีบุคลกรท่ีมีความสามารถ และรอบรู้ในการทาํงาน 

 1.3 อนาคตการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ใกลจ้ะมาถึง 

เร่ืองของโลจิสติกส์จะมีบทบาท และมีการแข่งขนัมากข้ึนในเร่ืองบริษทัขา้มชาติท่ีมา

ลงทุนในประเทศ บุคคลากรควรจะมีความรู้ความสามารถและยกระดบัความเป็น

นานาชาติของบุคลากรเองเพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นตวัเลือกอนัดบัแรกขององคก์รต่างๆ 

โดยบุคลากรท่ีมีอยู่จะต้องมีคุณภาพมากกว่า หรือ เทียบเท่ากับบุคลากรจากกลุ่ม

ประเทศ AEC   ดงันั้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ท่ีเขา้มา จึงเป็น

แรงจูงใจและเป็นแรงกระตุน้กบัให้พนกังานท่ีจะตอ้งพฒันาตวัเองให้มีศกัยภาพมาก

ท่ีสุด 

 2.ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 2.1 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีอยู่ในกลุ่มโล    

จิสติกส์เท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถทาํการวิจยั โดยแบ่งแยกออกเป็นแผนก 
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เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายจดัซ้ือ, ฝ่ายขนส่ง, ฝ่ายต่างประเทศ, ฝ่ายคลงัสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละ

แผนก อาจจะมีแรงจูงใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

 2.2 ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างในหัวข้อใกล้เคียง เช่น ความภกัดีใน

องคก์รของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ เป็นตน้  

 2.3 ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างแต่ละจงัหวดั ซ่ึงแต่ละจงัหวดัอาจจะมี

แรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ท่ี

แตกต่างกนัออกไป 

 2.4 ควรมีการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานจากปัจจยัภายนอก และ

ปัจจยัภายใน 
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การศึกษาการตัดสินใจเลอืกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคจากผู้แทนจําหน่าย 

ในเขตอาํเภอศรีราชา 

(DECISION MAKING INFLUENCING FACTOR IN PURCHASING AUTO 

PARTS OF CONSUMER IN SRIRACHA DISTRICT) 

นฐัฐา ธิติโยธิน1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

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

บทคัดย่อ 

 กรณีศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์

ของผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา มีการตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ

ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระซ่ึงมี 3 ตวัแปรไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม

การซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีการ

ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือก

ซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างในเขตอาํเภอศรีราชา 

จาํนวน 400 ชุด แลว้ทาํการวิเคราะห์โดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา  และสถิติเชิงอนุมาน  

ค่าสถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) F-test และMultiple 

Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ียอยู่

ในช่วง 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั 

และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ใชย้ี่ห้อโตโยตา้ และ

เลือกซ้ืออะไหล่ชนิดระบบเคร่ืองรถยนต์ เช่น ไส้กรองต่างๆ นํ้ ามนัเคร่ือง เหตุผลจึง

ตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์เพราะชาํรุดเสียหาย ยงัสนใจประเภทอะไหล่แทจ้าก

ศูนย ์และใหค้วามสาํคญัของสถานท่ีซ้ือคือความน่าเช่ือ การรับประกนัของอะไหล่ 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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รถยนต์ คุณภาพสินคา้ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ความน่าเช่ือถือของสถานท่ี การ

ส่งเสริมการขาย  ในการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตใ์ห้ความสําคญักบั อะไหล่

เดิมไม่สามารถใชง้านได ้หาขอ้มูลจากประสบการณ์ท่ีเคยเลือกซ้ือ ประเมินทางเลือก

โดยคุณภาพสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ และตดัสินใจซ้ือเพราะราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพ ถา้พอใจกลบัมาซ้ือซํ้ าอีก 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา และ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์  1ด้าน

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด1ทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อะไหล่รถยนต์ ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือยี่ห้อรถยนต์ท่ีใช้  ความสําคัญของ

สถานท่ีซ้ือ เพียง 2 ตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์

คําสําคัญ: อะไหล่รถยนต ์

 

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.  
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 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 

 ปัจจุบนัรถยนตน์บัเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหน่ึงในการดาํรงชีวิตของคนไทยทั้ง

การเดินทาง และ ขนส่งสินคา้ มีปริมาณการเพิ่มจาํนวนของรถยนตข้ึ์นอย่างรวดเร็ว 

อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล จากการจาํหน่ายรถ

อีโค่คาทาํให้สามารถซ้ือรถยนตใ์นราคาท่ีสามารถซ้ือได ้อีกทั้งยงัมีการซ้ือรถยนตมื์อ

สองท่ีมีจาํนวนเพิ่มข้ึน   

 เม่ือใช้รถยนต์เป็นเวลาท่ียาวนาน อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของรถยนต์

ย่อมเก่าตามกาลเวลาและเกิดการเส่ือมสภาพหมดอายุไป  หรือรถยนต์รุ่นใหม่ท่ี

ระยะเวลาประกันหมดลงและเกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ความเสียหายอย่าง

ผิดปกติจากการผลิตหรือการประกอบซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถหลีกเล่ียงการซ่อมได ้

สําหรับผูใ้ช้รถยนต์ การตรวจสอบและซ่อมบาํรุงเป็นส่ิงท่ีสําคัญ และการไปใช้

สถานท่ีบริการก็เป็นส่ิงสําคญั ดงันั้นการเลือกสถานท่ีบริการระหว่างศูนยบ์ริการ อู่

ซ่อม หรือศูนยซ่์อมอิสระ เพื่อให้รถยนตน์าํมาใชป้กติพร้อมกบัไดรั้บความคุม้ค่า คุม้

ราคาท่ีสุด  

 ทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีต้องการท่ีจะประหยดัค่าใช้จ่ายในด้านการ

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถยนตน์ั้นคือการใชบ้ริการอู่ซ่อมอิสระ หรือหากมีความรู้ก็

อาจจะทาํการซ่อมแซมเอง ซ่ึงร้านขายอะไหล่รถยนต์นั้นเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคหรืออู่ซ่อมนั้ นสามารถหาช้ินส่วนต่างๆเพื่อทําการซ่อมบาํรุงและการ
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ตดัสินใจเพื่อเลือกซ้ืออะไหล่จากผูแ้ทนจาํหน่ายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในมุมมองของราคา 

คุณภาพ และระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ เพื่อให้ไดอ้ะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพใน

เชิงตน้ทุน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงคุณลกัษณะและความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอ

ศรีราชา 

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา 

 3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบคุณลกัษณะและความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็น

แนวทางสําหรับผูแ้ทนจาํหน่ายและผูท่ี้สนใจ ในการวางแผนการดาํเนินงานให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

 2. ทราบความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อนําไปใช้ในการ

ปรับปรุงและวางแผนทางดา้นการจดัจาํหน่ายอะไหล่รถยนต ์ให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค 

 3. ทราบการตดัสินใจเลือกซ้ือ เพื่อใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้

อยา่งเหมาะสม เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากยิง่ข้ึน  

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและ

รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาท่ีแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ยี่ห้อรถยนตท่ี์ใช ้ชนิดอะไหล่รถยนต์ท่ี

ลือกซ้ือมากท่ีสุด เหตุผลท่ีตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ ความสนใจประเภทของ

อะไหล่รถยนต ์ความสาํคญัของสถานท่ีซ้ือ การโปรโมชัน่ท่ีคิดวา่สาํคญัท่ีสุ ท่ีแตกต่าง
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กนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายใน

เขตอาํเภอศรีราชาท่ีแตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาท่ีแตกต่างกนั 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ปณิศา ลญัชานนท ์ (2548 : 113)  (อา้งถึงในเทิดศกัด์ิ ตราชูธนวฒัน์, 2553) 

ได้อธิบายถึง การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic 

Segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกั ดา้นประชากรศาสตร์ ขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตร์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อ

การกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ประกอบดว้ย 

1. อายุ (Age) ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มผู ้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างอีกทั้ งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะ

เปล่ียนแปลงไปตามวยั  

2. เพศ (Sex) ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีแนวโนม้ท่ีจะทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง

กนั  

3. วงจรชีวติของครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตใน

ลกัษณะครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดน้ียึดหลกัวา่ครอบครัวส่วนใหญ่จะผา่น

ขั้นตอน 3 ขั้น คือ ขั้นการสร้างครอบครัว ขั้นเจริญเติบโต และขั้นสุดทา้ย (วยัชรา) 

 4. รายได ้(Income) โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง 

แต่อย่างไรก็ตามผูท่ี้มีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 

สินค้าและบริการท่ีนิยมใช้การแบ่งส่วนตลาดตามรายได้ ได้แก่ บ้าน รถยนต ์

โทรศพัทมื์อถือ เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง และการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 เทิดศกัด์ิ ตราชูธนวฒัน์ (2552) แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยมาก แต่

นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ตวั
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อ่ืนๆ เพื่อให้การกาํหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มผูบ้ริหารธุรกิจท่ีมัง่คัง่

รุ่นเยาว ์(Yuppies) เป็นการใชเ้กณฑร์ายไดร่้วมกบัเกณฑอ์าย ุเป็นตน้ 

5. การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวา่และมีราคาสูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

6. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจาํเป็นและความ

ตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีต่างกนั เช่น นกัธุรกิจ ตอ้งการรถยนตท่ี์ดูดีมีระดบั เช่น 

เบนซ์ (Benz) ผูใ้ช้แรงงานตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 

เช่น สบู่ ยาสีฟัน และ อาหาร เป็นตน้ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) (อา้งถึงใน ธารา ธิยะภูมิ

และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2554) ให้แนวคิดไวว้่า โดยทัว่ไปกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.พฤติกรรมก่อนการซ้ือ เป็นกระบวนการเร่ิมตน้โดยมีแรงจูงใจ หรือถูก

กระตุน้ ให้เกิดความตอ้งการซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากตวักระตุน้ภายในหรือภายนอก 

ตวักระตุน้ภายในเกิดจากผูบ้ริโภคเองมีความตอ้งการและมองเห็นความจาํเป็นของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีจะแกปั้ญหาหรือตอบสนองให้กบัตนเอง ส่วนตวักระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  

2.การแสวงหาทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ ก็จะ

แสวงหาทางเลือกขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุดสําหรับ

ผูบ้ริโภค การหาข้อมูลจะทาํให้รู้ข้อมูลเก่ียวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์

วิธีการใช ้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้ผลิตภณัฑ์นั้น นอกจากน้ีความเช่ือถือท่ี

ผูบ้ริโภคมีต่อผูข้ายยงัเป็นส่วนประกอบของการตดัสินใจซ้ือไดเ้ป็นอย่างดี ปริมาณ

ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัได้แก่ ปัญหาเก่ียวกบัความตอ้งการท่ี

ผูบ้ริโภคเผชิญอยู่ในระดบัมากหรือน้อย เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหามี

อิทธิพลเก่ียวขอ้ง กบัพฤติกรรมการเลือกเช่นบุคคลในครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด เพื่อน

บา้น ส่ือมวลชน พนกังานขาย ส่ือโฆษณา บรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

เหล่าน้ี มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  
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3.การประเมินผลทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บและเขา้ใจขอ้มูลแลว้ ก็จะ

ประเมินผลขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อพิจารณาทางเลือกในการตดัสินใจขอ้มูลท่ีมีประโยชน์

ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

4.การตดัสินใจซ้ือ หลงัจากแสวงหาทางเลือกและประเมินผลทางเลือกแลว้ 

ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจวา่ถา้ซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นจะสนองความตอ้งการ และเกิดความ

พึงพอใจไดห้รือไม่ก่อนการตดัสินใจ  

5.การประเมินผล หลงัจากการซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้ ผูบ้ริโภคจะ

เกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้ง

พยายามศึกษาและติดตามผลภายหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์ เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

การซ้ือในคร้ังต่อไป และมีอิทธิพลต่อการแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ แต่ถา้

ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจหลงัการซ้ือ ผูป้ระกอบการจะตอ้งคน้หาสาเหตุเพื่อจะนาํมา

ปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงสาเหตุของความไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปได้แก่

ความรู้สึกไม่แน่ใจ หรือขาดความมัน่ใจเพราะในขั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

พบวา่ผลิตภณัฑ์นั้นมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย เม่ือซ้ือมาใชแ้ลว้ยงัคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจ 

หรือขาดความมัน่ใจอยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริโภคบางคนเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี เพราะไดย้ิน

เก่ียวกับความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ หรือรู้ขอ้มูลภายหลังการซ้ือว่าผลิตภณัฑ์

ประเภทเดียวกนัจากร้านคา้มีราคาถูกกวา่ ตลอดจนพบวา่ผลิตภณัฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ 

ก็จะส่ือสารให้บุคคลท่ีคุ้นเคยได้รับรู้ซ่ึงข้อมูลจะส่งผลต่อการขาย  ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการจึงตอ้งคน้หาสาเหตุแลว้รีบแกไ้ขปรับปรุง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่

ผูบ้ริโภค โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทั้งดา้นคุณภาพ ราคา การบรรจุภณัฑ ์ และดา้น

การตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552 : 80-81) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสม

การตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การ

จดัหา การใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and 

Kotler. 2009 : 616) ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี 
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ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ 

บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มี

ตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ

ลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์/บริการ หรือ

เป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์/บริการคุม้

กบัเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์

ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) 

ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา 

(Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผู ้

กาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง (1) คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้ง

พิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิภณัฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภณัฑ์นั้น (2) 

ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การแข่งขนั (4) ปัจจยัอ่ืน ๆ 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้าง

ความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เกิด

ความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมี

อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, walker and Stanton. 

2007 : 677) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal 

selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) 

เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลาย

เคร่ืองมือซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสม

ประสานกนั [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ 

4. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง

ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช้ เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์ร

ไปยงัตลาด สถานบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วน



720 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

กิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และ

การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Channel Distribution) และ การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนบัสนุนการ

กระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Physical distribution หรือ Market logistics)  

ชยานฐั บุญเพิ่มผล (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

อะไหล่รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตจงัหวดัปทุมธานี” โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 

คน ผลการวจิยัพบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุ 36-

45 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,000-30,000 บาท (2) ส่วนใหญ่มีการใชเ้ป็นประจาํเพื่อเป็นพาหนะในการ

เดินทางของตนเอง ใชร้ถยนตใ์นการเดินทาง 51 ถึง 100 กิโลเมตรต่อวนั (3)โดยส่วน

ใหญ่เป็นอะไหล่เก่ียวกบัระบบลูกปืนลอ้ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตซ้ื์อจากศูนย์

ของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังไม่แน่นอน (4) ส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัปัจจยัการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก (5) พฤติกรรมการใช้

รถยนต์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ มีค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง(6) ปัจจยัทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู ้ใช้รถยนต์ในจังหวดัปทุมธานี  มีค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (7) ตวัแปรดา้นปัจจยัผลิตภณัฑ์ สามารถทาํนาย

โอกาสในการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตแ์ท ้

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูข้บัข่ีรถยนต์ไม่จาํกดัยี่ห้อท่ี

อาศยัอยู่ในเขตอาํเภอศรีราชา โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และมีบทบาทเป็นผูใ้ช้ ผู ้

ตัดสินใจและผูเ้ลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์พร้อมกันจํานวน 400 ตัวอย่างสถิติท่ีใช้

วิเคราะห์ขอ้มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ Multiple 

Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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กรอบแนวคิด 

               ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  -   อายุ 

- สถานภาพ -   ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ            -    รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 
 

 

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ืออะไหล่

รถยนต์ของผู้บริโภคจาก

ผู้แทนจําหน่ายในเขตอาํเภอ

ศรีราชา 

- การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

- การแสวงหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

-  การประเมินผลหลงัการ  

ซ้ือ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

- ยีห่อ้รถยนตท่ี์ใช ้

- ชนิดอะไหล่รถยนตท่ี์ลือกซ้ือมาก

ท่ีสุด 

- เหตุผลท่ีตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่

รถยนต ์

- ความสนใจประเภทของอะไหล่

รถยนต ์

- ความสาํคญัของสถานท่ีซ้ือ 

- การโปรโมชัน่ท่ีคิดวา่สาํคญัท่ีสุด 
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สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายเุฉล่ียอยูใ่นช่วง 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน 

 ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

ยี่ห้อรถยนต์ คือ ยี่ห้อโตโยตา้ และเลือกซ้ืออะไหล่ชนิดระบบเคร่ืองรถยนต ์เช่น ไส้

กรองต่างๆ นํ้ามนัเคร่ือง เหตุผลจึงตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตเ์พราะชาํรุดเสียหาย 

ผูบ้ริโภคยงัสนใจประเภทอะไหล่แทจ้ากศูนย ์และให้ความสําคญัของสถานท่ีซ้ือ คือ 

ความน่าเช่ือถือและการรับประกนัของอะไหล่รถยนต ์

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้า  ด้านราคาผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ในด้านสถานท่ี ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัความน่าเช่ือถือของสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั การส่งเสริมการขาย 

 ผลการศึกษาดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตพ์บวา่ ในดา้นการรับรู้

ถึงความต้องการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั อะไหล่เดิมไม่

สามารถใช้งานได้ ด้านการแสวงหาขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับ 

ข้อมูลจากประสบการณ์ท่ี เคยเลือกซ้ือ ในด้านการประเมินทางเลือก ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญักบั คุณภาพสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ ในดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การตดัสินใจซ้ือเพราะ

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และดา้นการประเมินหลงัการซ้ือผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบั ถา้พอใจ กลบัมาซ้ือซํ้ าอีก 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

การตดัสินใจ

เลือกซ้ืออะไหล่

รถยนต ์

0.958 0.147  6.499 0.000   

ปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์

0.162 0.036 

 

0.187 

 

4.408 0.000 

 

0.637 

 

1.571 

ปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาดดา้น

ราคา  

0.225 0.032 0.289 6.912 0.000 0.660 1.516 

ปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาดดา้น

ช่องทางการจดั

จาํหน่าย  

0.176 0.033 0.222 5.355 0.000 0.667 1.499 

ปัจจยัส่วน

ประสมทาง

การตลาดดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด  

0.186 0.025 0.291 7.580 0.000 0.779 1.284 

       R= 0.739(a)      R2 = 0.546        F-Test = 118.796      Sig. =  0.000* 

 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา คิดเป็น 73.9% และปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดสามารถอธิบาย การตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาได ้54.6% นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยั
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ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์

ของผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

 เพศ t-Test 0.000 ยอมรับ 

 อาย ุ F-test 0.354 ปฏิเสธ 

 สถานภาพ F-test 0.000 ยอมรับ 

 ระดบัการศึกษา F-test 0.002 ยอมรับ 

 อาชีพ F-test 0.711 ปฏิเสธ 

 รายไดต้่อเดือน F-test 0.321 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2  ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ยีห่อ้รถยนตท่ี์ใชแ้ละความถ่ีของการเปล่ียนอะไหล่ F-test 0.241 ปฏิเสธ 

จาํพวกอะไหล่รถยนตท่ี์ลือกซ้ือมากท่ีสุด F-test 0.000 ยอมรับ 

เหตผุลท่ีตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ F-test 0.001 ยอมรับ 

ความสนใจประเภทของอะไหล่รถยนต ์ F-test 0.000 ยอมรับ 

ความสาํคญัของสถานท่ีซ้ือ F-test 0.909 ปฏิเสธ 

การโปรโมชัน่ท่ีสาํคญัท่ีสุด F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ผลิตภฑัณ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 

การส่งเสริมทางการตลาด MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 พบว่า เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์  เพศ บุคคลท่ีสมรสแลว้ และระดบัการศึกษาจะมี

หลกัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตม์ากกวา่ มีเหตุผล ทศันติและความตอ้งการท่ี

ต่างกนั (ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้น ประชากรศาสตร์ของ ปณิศา ลญัชา

นนท ์ (2548 : 113) (อา้งถึงในเทิดศกัด์ิ ตราชูธนวฒัน์, 2552) ดงัปรากฏอยูใ่นบทท่ี 2 

ซ่ึงกล่าวว่า  เพศ (Sex) ผูห้ญิงกับผูช้ายมีแนวโน้มท่ีจะทศันคติและพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น ผูห้ญิงมกัจะมีความอ่อนโยนกว่าผูช้าย ส่วนผูช้ายมกัจะมี

ความเป็นผูน้าํสูงกวา่ผูห้ญิง เป็นตน้ นกัการตลาดจึงไดน้าํลกัษณะความแตกต่างทาง

เพศมาประยุกตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์บางประเภท ในอดีตผูห้ญิงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของ

ผลิตภณัฑ์ประเภทครีมบาํรุงผิว นํ้ าหอม ครีมเปล่ียนสีผม ยาระงบักล่ินกาย แต่ใน

ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่สินคา้เหล่าน้ีเจริญเติบโตสูงมากในส่วนตลาดชาย ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ี

สามารถใช้ไดท้ั้งสองเพศ (Unisex)  วงจรชีวิตของครอบครัว (Family Life Cycle) 

เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตในลกัษณะครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดน้ียึดหลกั

ว่าครอบครัวส่วนใหญ่จะผ่านขั้นตอน 3 ขั้น คือ ขั้นการสร้างครอบครัว ขั้น

เจริญเติบโต และขั้นสุดทา้ย (วยัชรา) ตวัอย่างเช่น คู่รักท่ีเพิ่งแต่งงานมกัจะตอ้งการ

บา้นขนาดเล็ก อพาร์ทเมนต ์หรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถยนตข์นาดเล็ก ครอบครัว

ท่ีมีบุตรหลายคน จะตอ้งการบา้นและรถยนตข์นาดใหญ่” และการศึกษา (Education) 

ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่าและมีราคาสูง

กวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

 สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ดา้นจาํพวกอะไหล่ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นเหตุผลท่ี

ตอ้งการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ดา้นความสนใจประเภทของอะไหล่รถยนต ์และดา้น

การโปรโมชัน่ท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต ์ผูบ้ริโภคมี

เหตุผลและความจําเป็นท่ีเลือกซ้ืออะไหล่ สอดคล้องกับผลวิจัยแนวคิดด้าน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร (2554) (อา้งถึงในธารา ธิยะภูมิ,2554)  กล่าวว่าพฤติกรรมก่อนการซ้ือ เป็น

กระบวนการเร่ิมตน้โดยมีแรงจูงใจ หรือถูกกระตุน้ ให้เกิดความตอ้งการซ่ึงอาจจะ
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เกิดข้ึนจากตวักระตุน้ภายในหรือภายนอก ตวักระตุน้ภายในเกิดจากผูบ้ริโภคเองมี

ความตอ้งการและมองเห็นความจาํเป็นของผลิตภณัฑ์ท่ีจะแกปั้ญหาหรือตอบสนอง

ให้กบัตนเอง ส่วนตวักระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและ

การเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึงแลว้จะกลายเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมี

พฤติกรรมตอบสนองโดยอาศยัการเรียนรู้การแสวงหาขอ้มูล และประสบการณ์ใน

อดีตดังนั้นผูป้ระกอบการจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลายวิธี เช่น การใช้

พนกังานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขายการบรรจุภณัฑ ์ เป็นตวักระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี) 

 สมมติฐานท่ี 3 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา 

คิดเป็น 73.9% และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบาย การตดัสินใจ

เลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชาได ้

54.6% นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปด้วย

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอ

ศรีราชาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัอะไหล่รถยนตข์อง วรพงษ ์สิงห์

เขียวพงษ ์ (2544)  ดงัปรากฏอยู่ในบทท่ี 2 ซ่ึงกล่าวว่า การเลือกซ้ืออะไหล่ใหม่มี 2 

ทางเลือกหลกั คือ ซ้ืออะไหล่ใหม่ของแทจ้ากศูนยบ์ริการซ่ึงมัน่ใจไดใ้นคุณภาพแต่มกั

มีราคาแพงและซ้ืออะไหล่ใหม่ของแทน้อกศูนยบ์ริการหรือซ้ืออะไหล่ทดแทนซ่ึงมี

หลายระดบัทั้งคุณภาพและราคาส่วนอะไหล่ปลอมควรหลีกเล่ียงอนัเน่ืองมาจาก อาจ

ทาํใหผู้ซ้ื้อตอ้งซ้ือของในราคาแพงแต่คุณภาพตํ่า 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั 

 จากการศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผูบ้ริโภคจาก

ผูแ้ทนจาํหน่ายในเขตอาํเภอศรีราชา” ทาํให้ทราบพฤติกรรมและความตอ้งการของ

กลุ่มตวัอย่าง จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถนํามาในการปรับปรุงและวางแผน

ทางดา้นการจดัจาํหน่ายอะไหล่รถยนต ์เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
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นาํขอ้มูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม สร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ คือ ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่วน

จะใชร้ถยนตย์ีห่อ้ของญ่ีปุ่น คือโตโยตา้  รองลงมาคือฮอนดา้และนิสสัน ดงันั้นผูแ้ทน

จัดจาํหน่ายควรวางแผนทางด้านการจัดจาํหน่ายอะไหล่รถยนต์ให้เพียงพอและ

เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริบริโภค  เน่ืองจากปัจจุบนัมีนโยบายรถคนัแรกจึง

ทาํให้รถยนต์ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อของญ่ีปุ่น จึงทาํให้มีจาํนวนรถยนต์เพิ่มข้ึนอย่าง

รวดเร็ว ความต้องการของอะไหล่รถยนต์จึงเพิ่มข้ึนตามมา อีกทั้ งจาํนวนผูแ้ทน

จาํหน่ายมีจาํหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนและเกิดการแข่นขนักนัในตลาด ดงันั้นผูแ้ทนจดัจาํหน่าย

ควรเน้นการวางแผนการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าและมีราคาประหยดั มีการ

ส่งเสริมการขายเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ มีการบริการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบั

อะไหล่รถยนตแ์ก่ผูบ้ริโภคเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นพื้นท่ีและกลุ่มตวัอย่างการในเขตอาํเภอศรีราชา

อย่างเดียว ซ่ึงอาจเกิดการเอนเอียงของขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจยั

จากพื้นท่ีและกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัท่ีนอกเหนือจากในเขตอาํเภอศรีราชาดว้ย 

 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในต่างพื้นท่ีเพื่อนาํมา

เปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี วา่จะไดผ้ลเหมือนกนัหรือไม่ เพื่อจะไดก้าํหนด

กลยทุธ์ดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่อไป 

 3. ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ให้

มากกวา่น้ีเพื่อเป็นขอ้มูล แนวทางในการบริการและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัท่ี

ทวคีวามรุนแรงข้ึนเป็นอยา่งมาก 
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ความพงึพอใจ  ในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ 

ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

(CUSTOMER SATISFACTION SERVICES OF MAJOR CINEPLEX GROUP  

IN BANGKOK AND METROPOLITAN)  

วชิราภรณ์ มงคลนาวนิ 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

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

บทคัดย่อ 

กา รศึ ก ษา ในค ร้ัง น้ี  มี ว ัต ถุ ประส ง ค์ดัง น้ี   1 . เพื่ อ ศึ ก ษา คุณ ลักษ ณะ

ประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชม

ภาพยนตร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3. เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC ) ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4) เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ี

มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดให้ได้เปรียบคู่แข่ง และให้ผูม้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัผูม้าใชบ้ริการท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายอุยา่งตํ่า 10 ปีข้ึนไป รวมตวัอยา่งประชากร

ทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple 

Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F- test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) 

สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2)  และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการ

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลจากการวจิยัปรากฏ

ดงัน้ีพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอายุและระดบัการศึกษา ปัจจยัพฤติกรรม

การชมภาพยนตร์ ด้านการเลือกโรงภาพยนตร์อ่ืน มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการ ส่วนปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอในในการให้บริการของ

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

คําสําคัญ: 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 

ปัจจุบนัน้ี มีปัญหาดา้นการร้องเรียนจากลูกคา้เก่ียวกบัการให้บริการของโรง

ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์อยูบ่่อยคร้ัง การร้องเรียนของลูกคา้ถือเป็นปัญหา

ใหญ่ขององคก์ร เน่ืองจากทางองคก์ารมีนโยบาย “Zero Complain” คือตอ้งให้บริการ

ลูกคา้ให้ดีท่ีสุด และลดการร้องเรียนของลูกคา้ให้เป็นศูนย ์ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาวะการ

แข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูงข้ึนเป็นอย่างมาก ทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นโรงภาพยนตร์ในเครืออ่ืนๆ หรือแมแ้ต่การชมภาพยนตร์ในท่ีพกัอาศยั ลูกคา้จึงถือ

เป็นหัวใจสําคญัท่ีจะทาํให้โรงภาพยนตร์ต่างๆอยู่รอด ในสภาวะแข่งขนัท่ีสูงมาก 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการลูกคา้จึงเป็นหวัใจสาํคญั ท่ีจะทาํให้ลูกคา้ยงัคงอยู ่และ

พอใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าๆ  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  คือ ผู ้ให้บริการโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ 

(Multiplex) ในประเทศไทย เปิดให้บริการคร้ังแรกท่ีสาขาป่ินเกลา้ โดยสร้างเป็น

อาคารโรงภาพยนตร์และศูนยก์ารคา้ครบวงจร ในรูปแบบ Stand Alone แห่งแรกใน

ประเทศไทย เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์มีโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ 3-16 โรงภาพยนตร์และสาขา

ล่าสุดท่ีเปิดตวัไปคือ เมกา ซีนีเพล็กซ์ เป็นแบรนด์โรงภาพยนตร์แบรนด์ท่ี 6 ของ

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ โดยตั้งอยู่ภายในศูนยก์ารคา้เมกาบางนา โดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

กรุ้ป ตอ้งการให้มีทาํเลท่ีตั้งครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกสถานท่ีใน

การชมภาพยนตร์ของลูกคา้ สาํหรับทาํเลท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์ปัจจุบนัมี 2 ประเภท  

1.โรงภาพยนตร์ท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้  สําหรับลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ

บริการแบบ One Stop Service คือไปท่ีเดียวแต่สามารถทาํกิจกรรมไดห้ลายอยา่ง อาทิ 

เช่น ซ้ือสินคา้ ทานอาหาร ออกกาํลงัการ หรือชมภาพยนตร์ 
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2.โรงภาพยนตร์แบบ Stand Alone ซ่ึงปัจจุบนัมีการพฒันาให้มีการเปิดพื้นท่ี

ให้เช่าเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัโรงภาพยนตร์ และเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของ

ไลฟ์สไตลท่ี์หลากหลายของลูกคา้มากข้ึน 

ปัจจุบนั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป เปิดใหบ้ริการ 6 แบรนด ์54 สาขา 412 โรง 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั โรงภาพยนตร์ไดมี้การ

ปรับเปล่ียนทั้งในเร่ืองขนาดของโรงภาพยนตร์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน จาํนวนโรงท่ีมีมาก

ข้ึนในแต่ละสาขา อีกทั้งยงัมีการปรับเปล่ียนท่ีนัง่ ให้มีหลากหลายแบบ หลากหลาย

ราคาเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ไม่วา่จะมาเป็นครอบครัว 

มากบัคู่รัก หรือแมแ้ต่มากบัเพื่อน เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

ส่วนดา้นเทคโนโลยีมีการพฒันาระบบภาพและเสียง เพื่อให้เกิดความคมชดั

ของภาพและเสียงสูงสุด การให้บริการซ้ือบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์, โทรศพัท์มือถือ และช่องทางอ่ืนๆ เป็นบริการพิเศษท่ีให้ลูกคา้มีความ

สะดวกสบายในการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์มากข้ึน 

นอกจากน้ี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยงัมีการกาํหนดกลยุทธ์ให้เป็นแบบ “เอน

เตอร์เทนเมนตค์อมเพล็กซ์” ซ่ึงเป็นธุรกิจบนัเทิงครบวงจร มีทั้งโรงภาพยนตร์ซ่ึงเป็น

ธุรกิจหลกั และกิจกกรมอ่ืนๆ คือโบวล่ิ์ง , คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ต เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายอีกดว้ย ปัจจุบนัมีลานโบวล่ิ์งทั้งหมด 26 สาขา 

504 เลน คาราโอเกะ 438 ห้อง และ ไอซ์สเก็ต 4 สาขา ไดแ้ก่ Major Bowl Hit - 20 

สาขา 316 เลนโบวล่ิ์ง 313 ห้องคาราโอเกะ, Blu–O Rhythm & Bowl - 6 สาขา 188 

เลนโบวล่ิ์ง 125 ห้องคาราโอเกะ, Sub-Zero Ice Skate - 4 สาขา บจ.เมเจอร์ กนัตนา 

บรอดแคสต้ิง โดยมีสัดส่วนการลงทุน 44.99% ดาํเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีว ี

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในกา รให้บ ริกา รของ โรง ภาพย นตร์ใ นเค รือเม เจอร์  ซี นี เพล็ก ซ์  ใ น

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Major_Bowl_Hit&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Blu%E2%80%93O_Rhythm_%26_Bowl&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sub-Zero_Ice_Skate&action=edit&redlink=1
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2.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์  ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication : IMC ) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

4.เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ

พึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์  ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 2.ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ

ท่ีแตกต่างกันในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication : IMC ) มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรง

ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจใน

การให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อท่ีจะสามารถรับรู้และ

อธิบายไดถึ้งลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัว่ามีผลต่อความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์อยา่งไร  

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

อาย,ุเพศ,สถานภาพ,รายได,้การศึกษา,อาชีพ 

       ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการชมภาพยนตร์ 

ดา้นความถ่ีในการชมภาพยนตร์, ดา้นเหตุผล

ในการเลือกชมภาพยนตร์ , ดา้นผูท่ี้มาชม

ภาพยนตร์ดว้ย , ดา้นการเดินทางมาชม

ภาพยนตร์ , ดา้นโรงภาพยนตร์อ่ืนท่ีเลือกชม 

 

 ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication)  

1)ดา้นการโฆษณา 2)ดา้นการทาํตลาด

ทางตรง 3)ดา้นการขายโดยบุคคล 

4)ดา้นการส่งเสริมการขาย 5)ดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์ 

 

ความพงึพอใจใน

การให้บริการของ

โรงภาพยนตร์ใน

เครือเมเจอร์ ซีนี

เพลก็ซ์ ใน

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

                          ปัจจยัอืน่ๆ 

                คุณภาพการใหบ้ริการ 

1)ดา้นภาพยนตร์ 2) ดา้นโรงภาพยนตร์ 

 



738 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

2.เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ด้านคุณภาพ, ด้านพฤติกรรม, ด้านการ

ให้บริการ ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ของโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และเพื่อดาํเนินการให้

สอดคลอ้งกบัผูท่ี้มาใชบ้ริการไดอ้ยา่งลงตวัและเหมาะสม 

3.เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่ง 

4.เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คคลหรือองคก์รต่างๆท่ีสนใจนาํไปใชป้ระโยชน์ 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความพึงพอใจ  ในการ

ให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลคร้ังน้ี ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ปรมะ สตะเวทิน (2539) เพศ (Sex) จากการวิจยัทางจิตวิยาหลายช้ินแสดงให้

เห็นวา่ ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ 

รวมถึงพฤติกรรมตลอดจนความต้องการต่างๆ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม

กาํหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวแ้ตกต่างกนั ส่งผลให้พฤติกรรมของ

หญิงและชายต่างกนั อาย(ุAge) โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีอายตุ่างกนัมกัมีความตอ้งการมอง

ส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนั ในประเด็นน้ีไดอ้ธิบายว่า อายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีให้คนมีความ

เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม นอกจากความแตกต่างใน

ดา้นความคิดแลว้ อายุยงัเป็นส่ิงกาํหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการจูง

ใจดว้ย โดยเม่ือมีคนอายุมากข้ึน โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจจะน้อยลง 

กา รศึ ก ษ า ( Education)  นัก วิช า ก า ร ส่ื อส า รพ บ ว่า  ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ นตัวแป ร ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงและเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคล อาชีพ

(Occupation) คนท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลกมีแนวความคิดอุดมการณ์ค่านิยม 

ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกนั รายได(้Income) ตวัแปรรายไดจ้ดัไดว้า่เป็นตวั

แปรสาํคญัท่ีกาํหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดงันั้นการศึกษาวิจยัท่ีใช้

แนวทฤษฎีประชากรศาสตร์ จึงมักมีตัวแปรรายได้ของบุคคลรวมอยู่ด้วยเสมอ 

เน่ืองจากรายไดข้องคนเป็นเคร่ืองกาํหนดความตอ้งการตลอดจนความคิดเห็นของคน
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ และพฤติกรรมของคน โดยแนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์

เป็นแนวคิดท่ีพยายามช้ีให้เห็น ประเด็นความแตกต่างในดา้นคุณสมบติัทางประชากร

ระหวา่งบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปนั้นจะมี

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2549) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) นั้น

หมายถึง “กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลกระทาํเพื่อให้ได้สินคา้หรือบริการมาเพื่อบริโภค 

ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคดว้ย 

ดอน อี. สชูลทซ์ (Don E. Shultz) (1994) กล่าวไวว้า่ การติดต่อส่ือสารทาง

การตลาดเชิงบูรณาการหรือการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีจะตอ้งใช้การส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจรนั้น เป็นกระบวนการของการพิจารณาแผนงานของการ

ติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีจะต้องใช้การส่ือสารเพื่อจูงใจหลายรูปแบบกับ

กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างความคิดอนั

จะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเคร่ืองมือในการส่ือสารอาจใชท้ั้งส่ือและไม่

ใช้ส่ือแต่ละเคร่ืองมือจะมีความเก่ียวขอ้งกนั ไม่ได้เน้นท่ีเคร่ืองมือใดเคร่ืองมือหน่ึง

เป็นเกณฑ์ การเลือกใช้การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

วางแผนเป็นกลยยุทธ์ท่ีเป็นหน่ึงเดียว (One Single Strategic Plan) ซ่ึงถึงแมว้า่การ

โฆษณาและเคร่ืองมือการส่ือสารอ่ืนๆ นั้นจะมีบทบาทและหน้าท่ีทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนัไป แต่จุดมุ่งหมายหลกัของการส่ือสารนั้น คือการนาํไปสู่การสร้างตรา

สินคา้ (Brand Equity)  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้ห้ความหมายคาํวา่ “พึงใจ” 

คือพอใจ ชอบใจ เหมาะและให้ความหมายของคาํวา่ “พึงพอใจ” วา่หมายถึง รัก ชอบ

ใจ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหมายถึง ความรู้สึกหรือการแสดงออดท่ีพอใจต่อ

การตอบสนองความตอ้งการต่างๆตามท่ีตอ้งการ เช่น การบริการ การพูดจาอ่อนหวาน 

มีไมตรีจิต การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งการแสดงออกถึง

ความเต็มใจให้บริการ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดหวงัและส่ิงท่ีไดรั้บ และสามารถประเมิน

ได้จากคาํพูด กริยา ท่าท่างท่ีแสดงออกมา การเขียนขอ้ความประเมิน เป็นต้น อาจ
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กล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หมายถึง ความรู้สึกของผูรั้บบริการท่ีไดรั้บ

การบริการท่ีดีจากโรงภาพยนตร์ในดา้นต่างๆ จนกระทัง่ไดรั้บความพึงพอใจ คลาย

ความเครียดลงหรือหมดไป 

 สมจิตร กาหาวงศ ์ (2540) กล่าววา่ งานบริการหมายถึงงานท่ีทาํให้ผูอ่ื้น งาน

อะไรก็ตามท่ีทาํให้ผูอ่ื้นไดรั้บความพึงพอใจ สะดวก สบาย งานบริการท่ีดีคือการทาํ

ให้ลูกคา้พอใจ (Customer’s Satisfaction) ซ่ึงลูกคา้ทุกคนมีความตอ้งการและความ

คาดหวงัต่างกนั ดงันั้น การให้บริการท่ีตอบสนองทาํให้ลูกคา้พอใจทั้งความตอ้งการ

และความคาดหวงั จึงจะเป็นงานบริการท่ีมีคุณภาพ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ี

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมา โดยใชสู้ตร

ของ Taro Yamane คาํนวณหาขนาดตวัอย่างได ้400 ราย และใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลในพื้นท่ีเป้าหมายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์8 ระหว่างเดือนมกราคม-

มีนาคม  2556 รวม 3 เดือน 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t 

– test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  234 ราย คิดเป็นร้อยละ 

58.5 มีอายุในช่วง 31 – 40 ปี จาํนวน 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.8  มีสถานภาพโสด 

297 ราย ร้อยละ 74.3  มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 229 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 57.3 มีรายไดต้่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 

25.3 และอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จาํนวน 243 ราย คิดเป็นร้อยละ 

60.8     
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2. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ 2-3 คร้ังต่อเดือน  และชม

ภาพยนตร์เดือนละคร้ัง จาํนวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.0  เลือกชมภาพยนตร์เพราะ

ใกล้ท่ีพกัอาศยั จาํนวน 208 ราย คิดเป็นร้อยละ 52  มาชมภาพยนตร์กบัแฟน/สามี-

ภรรยา จาํนวน  219 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.8 มาชมภาพยนตร์โดยรถส่วนตวั จาํนวน 

289 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.3 และหากไม่ชมภาพยนตร์ท่ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเลือกชม

ภาพยนตร์ท่ี SF จาํนวน 274 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.5 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  

ด้านการโฆษณา (Advertising) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นการโฆษณาเฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.02) โดยให้ความสําคญั

กบัการมีป้ายโฆษณาโรงภาพยนตร์ตามท่ีต่างๆ ให้เห็นอยู่เสมอ มากท่ีสุด ในระดบั

ค่าเฉล่ีย 6.81 และไดรั้บแจง้ข่าวสารทางแผน่พบัเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์เสมอนอ้ยท่ีสุด

ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.27 

ด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  5.90) 

โดยใหค้วามสาํคญักบัการขายทาง WEBSITE สามารถทาํรายการไดง่้าย มากท่ีสุด ใน

ระดบัค่าเฉล่ีย 6.98 และมีการเสนอขายตามบา้น/ออฟฟิศ/โรงเรียนอยูเ่สมอ นอ้ยท่ีสุด

ในระดบัค่าเฉล่ีย 4.49 

ด้านการขายโดยบุคคล (Personal Selling) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการขายโดยบุคคล เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.85) 

โดยใหค้วามสาํคญักบัพนกังานแต่งกายสุภาพ ดูสะอาดตา มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 

7.39  และดา้นพนกังานอธิบายเร่ืองยอ่ภาพยนตร์ โปรโมชัน่ ราคาภาพยนตร์ และอ่ืนๆ 

ไดเ้ขา้ใจง่าย  นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 6.52 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.97) 
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โดยให้ความสําคญักบัการจดัราคาพิเศษสําหรับเด็กนกัเรียน-นกัศึกษา / ผูสู้งอายุ / 

และเด็กอายุต ํ่ากวา่ 12 ปี มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.21 และมีความสัมพนัธ์กบัการ

ส่งเสริมการขายโดยใหส่้วนลดและของแถมอยูเ่สมอ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 6.82 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.44) 

โดยใหค้วามสําคญักบัการมีข่าวโรงภาพยนตร์ตามส่ือต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ มากท่ีสุด 

ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.98 และให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเพื่อ

สร้างชุมชนใหน่้าอยู ่นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 6.10 

4. สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ ด้านคุณภาพการให้บริการ  

ด้านภาพยนตร์ ( MOVIE) พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้นภาพยนตร์ เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  7.40) โดยให้ความสําคญักบัการมี

ภาพยนตร์หลากหลายเร่ืองใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสรร มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.93 และ

ใหค้วามสาํคญักบัราคาเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 5.75 

ด้านโรงภาพยนตร์ (CINEMA)  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นโรงภาพยนตร์ เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.41) โดยให้ความสําคญักบั

ขนาดโรงภาพยนตร์มีความเหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป มากท่ีสุด ในระดบั

ค่าเฉล่ีย 7.60 และให้ความสําคญักบัโรงภาพยนตร์สะอาด  ไม่มีกล่ินไม่พึงประสงค ์

นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 7.15 

5. สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัความพงึพอใจ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั กบัการให้บริการของโรงภาพยนตร์ใน

เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.30) โดยมีแนวโนม้วา่จะมาใช้

บริการซํ้ า ท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.53 

และโดยรวมให้ความสําคญัในผลิตภณัฑ์ต่างๆของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 7.10 
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6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

 

t 

 

Sig. Tolerance VIF 

 ค่าคงท่ี 1.216 .225  5.394 .000     

การโฆษณา .008 .035 .010 .235 .815 .486 2.056 

การทาํตลาด

ทางตรง 

-.040 .036 -.050 -1.122 .262 .407 2.458 

การขายโดย

บุคคล 

-.023 .040 -.026 -.569 .570 .380 2.634 

การส่งเสริม

การขาย 

-.022 .045 -.027 -.493 .622 .277 3.605 

การประชา 

สัมพนัธ์ 

.102 .049 .117 2.070 .039 .250 4.004 

ภาพยนตร์ .262 .050 .261 5.200 .000 .318 3.143 

 โรงภาพยนตร์ .537 .050 .580 10.734 .000 .275 3.639 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 

R R Square Adjusted R Square. Std. Error of the Estimate 

.828a .686 .680 .95253 

 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ ( R ) = 0.828a แสดงวา่ ความพึงพอใจในการ

ให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และ
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ปริมณฑล มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และดา้นปัจจยั

อ่ืนๆ (คุณภาพการให้บริการ)  ในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) ค่าสัมประสิทธ์

การกาํหนด (R2) = 0.686 หมายความว่า ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ (คุณภาพการให้บริการ) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล คิดเป็น 68.6  เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายความผนัแปรหรือ

การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 68.6  ท่ีเหลืออีก 31.4 เปอร์เซ็นต ์ เป็นผล

เน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณเท่ากบั เท่ากบั 

.95253 หมายความว่า การประมาณค่าของ ความพึงพอใจในการให้บริการของโรง

ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี

ความคลาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั .95253 จากผลวิเคราะห์จะพบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้

คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีค่า 4.004 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ย

ท่ีสุดคือ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่า .250 ซ่ึงไม่ตํ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multicollinearity จากผลการวิเคราะห์ ไดส้มการถดถอย

ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี ความพึงพอใจ = 1.216 +.008 (ดา้นการ

โฆษณา) -.040 (ดา้นการทาํตลาดทางตรง) -.023 (ดา้นการขายโดยบุคคล) -.022 (ดา้น

การส่งเสริมการขาย) +.102 (ดา้นการประชาสัมพนัธ์) + .262 (ดา้นภาพยนตร์) +.537 

(ดา้นโรงภาพยนตร์) จากผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ (คุณภาพการให้บริการ)  ท่ีมีอิทธิพลกบัความพึงพอใจ  

ในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัดา้นการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ  และด้านปัจจัย อ่ืนๆ (คุณภาพการให้บริการ) ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความพึงพอใจในการใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ใน

เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 

ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านัยสําคญัน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 

ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นภาพยนตร์ และดา้นโรงภาพยนตร์ ไดน้าํเสนอ 
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กรอบแนวคิดใหม่ดงัน้ี ความพึงพอใจ = a+b5 (การประชาสัมพนัธ์) + b6 

(ภาพยนตร์) + b7 (โรงภาพยนตร์) 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้  ค่านัยสําคญั  ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test 0 .614 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.032 ยอมรับ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.741 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test  0.031 ยอมรับ 

รายไดต้่อเดือน F-Test  0.829 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test  0.079 ปฏิเสธ 
สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการชมภาพยนตร์ 

ดา้นความถ่ีในการชมภาพยนตร์ F-Test 0.186 ปฏิเสธ 
ดา้นเหตุผลในการเลือกชมภาพยนตร์ F-Test 0.576 ปฏิเสธ 

ดา้นผูท่ี้มาชมภาพยนตร์ร่วม F-Test 0.745 ปฏิเสธ 
ดา้นการเดินทางมาชมภาพยนตร์ F-Test 0.290 ปฏิเสธ 
ดา้นการเลือกโรงภาพยนตร์อ่ืน F-Test 0.035 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

ดา้นการโฆษณา  MRA 0.815 ปฏิเสธ 
ดา้นการตลาดทางตรง MRA 0.262 ปฏิเสธ 
ดา้นการขายโดยบุคคล  MRA 0.570 ปฏิเสธ 
ดา้นการส่งเสริมการขาย  MRA 0.622 ปฏิเสธ 
การประชาสมัพนัธ์ MRA 0.039 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่4 ปัจจยัอืน่ๆ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ดา้นภาพยนตร์  MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นโรงภาพยนตร์  MRA 0.000 ยอมรับ 



746 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 

31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-

20,000 บาท มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน    ผลการศึกษาปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  สถานภาพการสมรส รายไดต่้อเดือน 

อาชีพ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

สาํหรับเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ยกเวน้

อาย ุและระดบัการศึกษา ผลจากการสํารวจพบวา่ ประชากรศาสตร์ท่ีมีอายุ และระดบั

การศึกษาแตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน เป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีวางไว ้ 

ผลการศึกษาปัจจยัด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ด้านการเลือกชมโรง

ภาพยนตร์อ่ืน มีผลกบัความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ดา้น

ความถ่ีในการชมภาพยนตร์ ดา้นเหตุผลท่ีเลือกชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดา้นผูท่ี้มาชมภาพยนตร์ร่วม ดา้นวิธีการเดินทางมาชมภาพยนตร์ 

ไม่มีผลกับความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

จากผลการศึกษาปัจจัยทางการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication : IMC ) ดา้นโฆษณา ดา้นการทาํการตลาด

ทางตรง ดา้นการขายโดยบุคคล ดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบั

ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  อยา่งมี

นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ส่วนดา้นการประชาสัมพนัธ์ มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือผูม้าใช้
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บริการท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

มีความพึงพอใจกับปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์   

สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งในดา้นภาพยนตร์และโรง

ภาพยนตร์มีความสัมพนัธ์กนักบัความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ใน

เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไวเ้ช่นเดียวกนั  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 

1. สําหรับดา้นการตลาด  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ควรให้ความสําคญักบั

การทาํการตลาด ตามอายุ และระดับการศึกษามากข้ึน เน่ืองจากจากผลการวิจัย 

ทางดา้นประชากรณ์ศาสตร์ ดา้นอายุ และระดบัการศึกษามีผลกบัความพึงพอใจ ใน

การใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ใน กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล จึงควรเน้นทาํการตลาดกบักลุ่มน้ีมากข้ึน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ เป็นอีก

ส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการให้บริการ จึงควรเนน้การ

ทาํประสาสัมพนัธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน อีกทั้ งการพฒันาคุณภาพการ

ให้บริการ ทั้ งด้านภาพยนตร์ รวมถึงโรงภาพยนตร์ให้มากข้ึน เ น่ืองจากมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด และกลบัมาใชบ้ริการท่ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

               2. สาํหรับผูป้ระกอบการ และนกัการตลาด จากผลการวจิยั สาํหรับปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอาชีพ รวมถึง

พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ด้านความถ่ีในการชมภาพยนตร์ เหตุผลท่ีเลือกมาชม

ภาพยนตร์ ผูท่ี้มาชมภาพยนตร์ร่วม และวธีิการเดินทางมาชมภาพยนตร์ ซ่ึงไม่มีผลกบั

ความพึงพอใจในการใช้บริการ ทางผูป้ระกอบและนักการตลาดการไม่ควรละเลย  

ควรคาํนึงถึงปัจจยัเหล่าน้ีประกอบ ในการทาํการตลาดทุกคร้ัง อีกทั้งปัจจยัดา้นการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC ) 

ด้านการโฆษณา ด้านการทาํการตลาดทางตรง ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการ
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ส่งเสริมการขาย ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจ ซ่ึงหมายความว่าผูม้าใช้

บริการยงัไม่ไดรั้บความพึงพอใจเท่าท่ีควร ทางผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญั 

แกไ้ข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

และกลบัมาใชบ้ริการท่ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์อยา่งต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

            1. นกัวิจยัควรทาํการศึกษากลุ่มประชากรท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ ในต่างจงัหวดัเพิ่มเติม เน่ืองจากปัจจุบนัโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ กรุ้ปไดมี้แผนการขยายตวัเปิดตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศมากมาย  การศึกษา

กลุ่มประชากรในต่างจงัหวดัจะทาํให้เขา้ใจธุรกิจโรงภาพยนตร์ไดค้รอบคลุมข้ึนมาก

ยิง่ข้ึน  

2.ในการศึกษาการวจิยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษาในดา้นประชากรศาสตร์ ดา้น 

พฤติกรรม ด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication : IMC ) และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ควรมีการศึกษา

ในปัจจัยด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดและถูกต้องมากข้ึน เช่น 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการ เป็นตน้  
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทนัิม  

 (THE FACTORS WHICH AFFECTED THE DECISION PROCESS MAKING 

TO BUY IMPORTED CLOTHES FROM CHINA  

IN PLATINUM FASHION MALL) 

พชัร์ธมน กรปิติเศรษฐศิริ 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 

การศึกษาในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรท่ีมาซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั จาํนวน 

400 คน และวธีิการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ t-test สถิตใน

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA) 

และหาความความสัมพนัธ์ดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วน

ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจ

มากท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากจีนในห้างแพลทินัมนั้ น มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการมากท่ีสุด ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ และสถานภาพการสมรสมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมัของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้าง

แพลทินมั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

คําสําคัญ: เส้ือผา้นาํเขา้จากจีน, การตดัสินใจเลือกซ้ือ, หา้งแพลทินมั 

    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 



756 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

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 ท่ี แ ต ก ต่ า ง อ อ ก ไ ป  เ ช่ น

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดา้นเงินลงทุน และเทคนิควิทยาการต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะ

มีผลทาํให้ในแต่ละประเทศนั้นมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้บางประเภท ทาํให้

สามารถผลิตสินคา้ไดใ้นปริมาณมาก ราคาสินคา้ถูก คุณภาพดี และยงัสามารถส่งออก

ไปยงัประเทศท่ีตอ้งการสินคา้ ซ่ึงเป็นประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถผลิตสินคา้นั้นไดเ้อง 

หรือผลิตได้เองแต่มจะมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงในกรณีน้ีเองจึงทาํให้การค้าระหว่าง

ประเทศเกิดการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative advantage) จากการผลิตและ

ยงัทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศเปล่ียนแปลงโครงสร้างจากการผลิตเพื่อ

ยงัชีพไปสู่ระบบการผลิตเพื่อการคา้ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มีการทาํ

การคา้กบันานาประเทศเพื่อนาํเขา้ และส่งออกสินคา้ 

 ในปัจจุบนัสถานการณ์การนาํเขา้สินคา้จากประเทศจีนมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากภาวะตน้ทุนประกอบการดาํเนินธุรกิจท่ีเพิ่มสูงข้ึนนั้นมาจากหลายปัจจยั อาทิ

เช่น ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง วสัดุและอะไหล่ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ
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ต่างๆ มีความจาํเป็นตอ้งลดตน้ทุนการดาํเนินงานเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจ โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นการลดตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง และวตัถุดิบท่ีมีราคาตํ่ากว่าจากแหล่งอ่ืนไม่

ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยมาตรฐานท่ีไม่แตกต่างกันจึงทาํให้

สินคา้จากประเทศจีนเป็นท่ีสนใจของผูป้ระกอบการต่าง ๆ ท่ีตอ้งการลดตน้ทุนการ

ผลิตอีกกรณีหน่ึงก็คือ การท่ีมีผูป้ระกอบการธุรกิจในประเทศไทยไดเ้ขา้ไปทาํจดัตั้ง

โรงงานผลิตสินค้าในประเทศจีนหรือเป็นการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติท่ีมี

โรงงานผลิตในประเทศจีน จากกรณีน้ีเองท่ีเป็นสาเหตุในการนาํเขา้สินคา้จากประเทศ

จีนเพราะสามารถควบคุมมาตรฐานในการผลิตสินคา้ไดต้ามท่ีกาํหนด 

  จากปัจจยัดงักล่าวจึงทาํให้การนาํเขา้สินคา้ในประเภทต่างๆจากประเทศจีน

นั้นมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน พบวา่ในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2551 สินคา้

ท่ีนํา เข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่  สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ เค ร่ืองจักร 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สินค้าเกษตรกรรม เป็นต้น ซ่ึงเห็นได้ว่าประเทศจีนมี

ความสามารถเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้ประเภทน้ีมากข้ึน และยงัรวมไปถึงสินคา้

ประเภทอ่ืน ๆ เช่น เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม อีกดว้ย 

 ห้างแพลทินมั หรือ เดอะแพลทินมั แฟชัน่มอลล์ เป็นศูนยร์วมธุรกิจแฟชัน่

คา้ส่งท่ีสมบูรณ์แบบ ครบวงจร (One Stop Wholesale Shopping) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

สินค้าแฟชั่นนําเข้าจากประเทศจีน ภายในโครงการได้รับการออกแบบจดัวางผงั

ภายใตแ้นวความคิดของศูนยค์า้ส่งระดบัชาติ มากดว้ยประโยชน์ใชส้อย ท่ีเอ้ือต่อความ

สะดวกและคล่องตวัในการคา้ขาย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและ

ผูป้ระกอบการ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการนาํเขา้เส้ือผา้จากจีนมาจาํหน่ายใน

ห้างแพลทินมัเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจการนาํเขา้เส้ือผา้จาก

จีนให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนใน

หา้งแพลทินมัต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
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1.        เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.        เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นหนา้ท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีมี

กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3.        เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

และผลตอบแทน ท่ีมีกบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการของ

ธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางสําหรับการนาํเขา้สินคา้สินค้าประเภทเส้ือผา้ให้ตรง

ตามความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัมได้

อยา่งแทจ้ริง 

2. เป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้สนใจ และผูป้ระกอบการ ตลอดจนผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมัเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จาก

จีนในหา้งแพลทินมัต่อไป 

3. เป็นประโยชน์กับผูท่ี้ต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัต่างๆท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.        ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได,้ 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้าง

แพลทินมั 

            2.        ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย Price, Place, Promotion, 

Product มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 
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            3.     ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายไดต้่อเดือน 

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

 
ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยอืน่ 

- ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

- ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

- ดา้นความไวว้างใจ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้านําเข้า

จากจีนในห้างแพลทน่ัิม 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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    แนวความคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั แพลทินมั ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

    มอร์แกน และฮนัท ์(Morgan & Hunt, 1994, p. 23) กล่าววา่ ความไวว้างใจ

มีความสําคญัอยา่งยิ่งในการกาํหนดลกัษณะขอ้ผกูมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหวา่ง

ลูกคา้และองคก์ร ความไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจาํนวนหน่ึงเกิดความ

เช่ือมัน่โดยเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความ

ซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและขนานกบักรอบแนวคิดทาง

การตลาดท่ีศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพ และจิตวทิยา 

    มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลทแ์มน (Moorman, Deshpande, & Zaltman, 

1992, p. 314) กล่าววา่ ความไวว้างใจ คือ ความเต็มใจท่ีจะวางใจ ต่อหุ้นส่วนการ

แลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงด้วยความเช่ือมั่น ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้ว่า 

ผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองคก์รธุรกิจดว้ยความสนใจอยา่งท่ีสุดในระหวา่งการ

ใช้บริการอยู่ นั้น ความเช่ือมัน่ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาผูใ้ห้บริการท่ี

เป็นทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดและมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจ 

    รศิพร เพชรฤทธ์ิ (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

ซ้ือสินคา้นาํเขา้จากประเทศจีนของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาคร การวิจยัคร้ัง

น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้นาํเขา้จากประเทศ

จีนของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและค่าสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าความ เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ Chi-square  ผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบบริษทัในการดาํเนินธุรกิจ มีอายุ

การดาํเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี ขนาดธุรกิจจะอยู่ในระดบักลาง สําหรับสินคา้ส่วน

ใหญ่ท่ีมีการสั่งซ้ือนาํเขา้ คือ เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบและค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ

สินคา้เฉล่ียต่อปีน้อยกว่า 1,000,000 บาท สําหรับส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญั คือ ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ด้าน
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ราคาโดยรวมระดบัมาก ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และ

ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยภาพรวมของส่วน

ประสมทางการตลาดจะอยู่ในระดับปานกลางสําหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ 

พบว่า รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ อายุการดาํเนินธุรกิจขนาดธุรกิจ สินคา้หลกัท่ีมีการ

สั่งซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อปี และในดา้นของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัด้าน

ช่องทางจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อปี 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงวิจัยแบบเชิงพรรณนา ในการวิจัยคร้ังน้ี

ประกอบดว้ย การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 

หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามกลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด

ไว ้ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีมาซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จาก

จีนในห้างแพลทินัม โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม ได้แก่ ผูท่ี้เลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัมเท่านั้น กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประชากรทั้งเพศชาย

และเพศหญิง ท่ีซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมัจาํนวน 400 คนเท่านั้น แต่

ผูว้ิจยัไม่สามารถหาจาํนวนประชากรท่ีถูกตอ้งของกลุ่มดงักล่าวได ้จึงใชสู้ตรการหา

ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการสํารวจโดยท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรโดยใช้หลกัเกณฑ์

การคาํนวณของ Cooper, D.R. and Emory C.W. (Cooper, D.R. and C.W., 1995 : 

215-217) 

 

 

สรุปผลการวจัิย      
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สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั พบวา่ 

 ดา้นเพศ ผลการทดสอบพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัไม่แตกต่างกนั 

 ด้านอายุ ผลการทดสอบพบว่า พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัมแตกต่างกัน โดยพบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีค่าเฉล่ียการให้ความสําคญักบัการตดัสินใจซ้ือ

มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 22 ปี และมีอายุระหว่าง 22 - 30 ปี อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ด้านอาชีพ ผลการทดสอบพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัไม่แตกต่างกนั 

 ด้านรายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบพบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัไม่แตกต่างกนั 

 ดา้นระดบัการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัไม่แตกต่างกนั 

 ด้านสถานภาพการสมรส ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพการสมรสท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม

แตกต่างกนั โดยพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้มีค่าเฉล่ียการให้ความสําคญั

กบัการตดัสินใจซ้ือมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 

1.16 และผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสคือ หยา่/หมา้ย มีค่าเฉล่ียการใหค้วามสําคญั

กบัการตดัสินใจซ้ือน้อยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหย่า/หมา้ย 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั ผลการทดสอบพบวา่  

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั
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ของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่า ตวัแปรด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั

ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยท่ีสมการปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นําเข้าจากจีนในห้าง

แพลทินมั สามารถพยากรณ์โดยมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 51.7  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้าง

แพลทินมั ผลการทดสอบพบวา่   

 ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความ

ไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ตวัแปรความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัมของผู ้บริโภคมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และดา้นความไวว้างใจ โดยท่ีสมการปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม สามารถพยากรณ์โดยมี

ความแม่นยาํในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 60.9 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของการพยากรณ์ของปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 

Model Unstandardized Standardized t Sig. 
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Coefficient Coefficient 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.130 0.315  3.592 0.000* 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.052 0.047 0.051 1.112 0.267 

2. ดา้นราคา 0.074 0.065 0.067 1.136 0.257 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.255 0.074 0.244 3.464 0.001* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.364 0.053 0.421 6.935 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด Tolerance VIF 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.589 1.698 

2. ดา้นราคา 0.352 2.843 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.246 4.072 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.332 3.016 

 

Model R R2 Adjust R2 SEE 

1 0.719 0.517 0.512 1.470 

 

 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.719 แสดงว่า ตวัแปร

อิสระมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตามอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

พยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.517 แสดงว่า ตวัพยากรณ์ทั้ ง 4 ตัว ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

สามารถอธิบายความเป็นไปไดข้องการพยากรณ์โดยมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ถึง

ร้อยละ 51.7 ส่วนอีก 48.3% จะเป็นตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นตวัแบบสอบถาม 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของการพยากรณ์ของปัจจยัอ่ืน ๆ กบั 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 

Model Unstandardized Standardized t Sig. 
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Coefficient Coefficient 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.617 0.190  8.507 0.000 

1. ภาพลกัษณ์สินคา้  0.197 0.054 0.223 3.674 0.000* 

2. ความภกัดีต่อตราสินคา้  0.382 0.063 0.426 6.040 0.000* 

3. ความไวว้างใจ 0.168 0.062 0.173 2.709 0.007* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยอืน่ๆ  Tolerance VIF 

1. ภาพลกัษณ์สินคา้  0.268 3.728 

2. ความภกัดีต่อตราสินคา้  0.198 5.051 

3. ความไวว้างใจ 0.242 4.127 

 

Model R R2 Adjust R2 SEE 

1 0.781 0.609 0.606 1.320 

 

 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.781 แสดงว่า ตวัแปร

อิสระมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตามอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

พยากรณ์ (R2)  เท่ากับ 0.609 แสดงว่า  ตัวพยากรณ์ทั้ ง  3 ตัว ซ่ึงประกอบด้วย 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจสามารถอธิบายความ

เป็นไปไดข้องการพยากรณ์โดยมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 60.9 ส่วนอีก 

39.1% จะเป็นตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นตวัแบบสอบถาม 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนใน

ห้างแพลทินัม จากการศึกษาทําให้ทราบว่า อายุ และสถานภาพการสมรสของ

ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้าง

แพลทินมัแตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกว่าจะให้ความสําคญักบัการ

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้  

 
ค่านัยสําคัญ  

 
ผลการ

ทดสอบ  

 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test .044 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test .012 ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F-Test .076 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test .082 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test .000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ดา้นราคา MRA .257 ปฏิเสธ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA .001 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA .267 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) MRA .000 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) MRA .000 ยอมรับ 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Trust in the 

brand  ) 

MRA .007 ยอมรับ 
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ตดัสินใจซ้ือมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุนอ้ยกว่า และผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้

จะให้ความสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือมากกว่าผู ้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสด และ

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสคือ หยา่/หมา้ย จะให้ความสําคญักบัการตดัสินใจซ้ือ

นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหยา่/หมา้ย ซ่ึงทฤษฎีและแนวคิด

ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ และแนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) 

ไดก้ล่าววา่ ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการ

กาํหนดตลาดเป้าหมายตลอดจนง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน และกล่าวถึงตวัแปร

อายุไวว้่า ผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ

แตกต่างกนันกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างของส่วนตลาดนกัการตลาดได ้

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีน

ในห้างแพลทินมั  จากการศึกษาทาํให้ทราบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมัของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเน่ืองจากห้างแพลทินัมเป็น

ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีการจาํหน่ายเส้ือผา้ และสินคา้หลากหลายโดยมีการจาํหน่ายทั้ง

ขายปลีกและขายส่ง ทาํให้ผูบ้ริโภคเห็นว่าในด้านการส่งเสริมการตลาดนั้ น ถ้า

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ในร้านของหา้งแพลทินมัเป็นจาํนวนมากควรมีการลดราคาให้ลูกคา้

ดว้ย และพนกังานขายควรท่ีจะมีการแนะนาํรายละเอียดสินคา้ให้ลูกคา้เพื่อให้เกิดการ

ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน และเม่ือสินคา้เกิดการชาํรุดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตก็สามารถ

ให้นาํไปเปล่ียนได ้ส่วนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายนั้นผูบ้ริโภคเห็นวา่การเลือกซ้ือ

สินคา้ในห้างแพลทินัมนั้น สินคา้สามารถหาซ้ือได้ง่ายและสะดวกในการเลือกซ้ือ 

สามารถสั่งสินคา้ตามท่ีตอ้งการได ้และเน่ืองจากมีจาํนวนร้านคา้ท่ีมาก ทาํให้ง่ายต่อ

การเปรียบเทียบราคากบัร้านอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน ซ่ึงทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ส่วนประสมทางการตลาด 

และการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip Kotler 
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(1997, p. 92 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) พบวา่ เป็นกระบวนการติดต่อส่ือสาร

ทางการตลาดโดยใช้คนหรือใช้ส่ือเพื่อจูงใจผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ

องคก์ารโดยมุ่งหวงัให้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกท่ีดี ความเช่ือ หรือพฤติกรรมของผูซ้ื้อ

เพื่อสร้างความช่ืนชอบในตราสินคา้ บริการ ความคิด หรือ บุคคล เพื่อใช้ส่ือ

ความหมายเก่ียวกบัสินคา้และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น

 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความ

ไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นําเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม จาก

การศึกษาทาํให้ทราบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางมาซ้ือสินค้าท่ีห้างแพลทินัมมีความ

ประทบัใจในการใหบ้ริการของร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ภายในห้าง ทาํให้ผูบ้ริโภคเห็น

ว่าอยากกลับมาซ้ือสินค้าอีกในคร้ังต่อไป และอยากแนะนําบุคคลอ่ืนให้ซ้ือสินค้า 

หลงัจากซ้ือสินคา้แลว้ท่านยงัสนใจขอขอ้มูลของสินคา้อ่ืนเพิ่มเติม และมีความรู้สึกวา่

ร้านคา้ท่ีไดซ้ื้อสินคา้อยูเ่ป็นมืออาชีพดา้นการขาย ใชท้ฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ความไวว้างใจ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2546) พบวา่ ความซ่ือสัตย ์

(Loyalty) วา่ใชอ้ธิบายถึงความเตม็ใจของลูกคา้ท่ีจะทาํการอุปถมัภบ์ริษทัต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังน้ี 

    สําหรับผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้ในห้างแพลทินัมควรท่ีจะเน้น

สินคา้สําหรับผูบ้ริโภคท่ีเป็นวยักลางคนท่ีมีสถานภาพสมรส โดยเน้นในเร่ืองของ

คุณภาพของสินค้า และเป็นเส้ือผา้ท่ีมียี่ห้อตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียง เพราะเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

    สําหรับผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้ในห้างแพลทินมัควรจะเน้นหนัก

ในเร่ืองของพนกังานผูใ้ห้บริการ เพราะเป็นบุคคลท่ีคอยให้บริการลูกคา้โดยตรง โดย

การฝึกให้มีความเช่ียวชาญในการให้บริการลูกคา้ให้เกิดความประทบัใจเพื่อให้ลูกคา้

เกิดการตดัสินใจซ้ือใหม้ากท่ีสุด 
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    ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้ในห้างแพลทินมัควรมีการจดัการส่งเสริม

การขาย โดยมอบส่วนลดท่ีแตกต่างจากคู่แข่งในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เพื่อจูงใจ

ใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ภายในร้านมากข้ึนต่อไป 

    ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้ในห้างแพลทินัมควรมีช่องทางการจัด

จาํหน่ายหลากหลายรูปแบบ เช่น มีบริการส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์สามารถจอง หรือ

สั่งซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายและความ

สะดวกสบายของผูบ้ริโภคท่ีไม่สามารถมาซ้ือไดด้ว้ยตนเอง 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

    ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะสินค้าท่ีเป็นเส้ือผา้จาก

ประเทศจีน ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาสินคา้ประเภทอ่ืน เพื่อให้ทราบถึง

ความตอ้งการสินคา้และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อไป 

    ควรมีการศึกษาปัจจยัการส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะ ว่าการส่งเสริม

การตลาดแบบใดท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เพื่อให้

เกิดการซ้ือสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคตได ้

    สําหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีมี

การจาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบเดียวกนั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ เพื่อให้

ทราบถึงความต้องการของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าจากห้างสรรพสินค้าดังกล่าว

ต่อไป  
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การศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการทหารกองทพับก          

  A STUDY OF  ORGANIZATION  COMMITMENT  OF 

ROYAL THAI ARMY’S OFFICERS  

ปัทมา สมสนัน่ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 2 

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

                                                             บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความผูกพนัต่อองค์การ  ของ

ขา้ราชการทหารกองทพับก โดยกาํหนดปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผูกพนัต่อองค์การประกอบด้วยปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน ปัจจยั

แวดลอ้ม ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ปัจจยัดา้นทศันคติ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยั  คือ ขา้ราชการทหารกองทพับก จาํนวน  400 นาย  และใชแ้บบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนําข้อมูลไปทาํการประมวลผล โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน     (ANOVA) , t – Test , F – Test และ MRA (Multiple 

Regression Analysis )  หรือ     การถดถอยพหุคูณ โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติ

ไวท่ี้ระดบั 0.05  ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร

ของขา้ราชการทหารกองทพับก ไดแ้ก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุ

ราชการ ยศ  ตาํแหน่งงาน ปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมี

ความสาํคญัต่อองคก์าร  ความรู้สึก วา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งพิงได ้ ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ

การตอบสนองจากองค์การ ความรู้สึก ต่อองค์การและเพื่อนร่วมงาน  ความรู้ความ

เช่ียวชาญในงานท่ีทาํ มีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์าร ของขา้ราชการทหารกองทพับก  

---------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ ทศันคติต่อ

องคก์าร และ อุดมการณ์และความรักชาติ ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ารของขา้ราชการ

ทหารกองทพับกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05อยท่างสถิติ ) 

คําสําคัญ  : ปัจจยัส่วนบุคคล,ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน, ปัจจยัแวดลอ้ม,ปัจจยัดา้น  

                                                    

     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 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในโลกอยา่งรวดเร็ว และสภาวะเศรษฐกิจ สังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการบริหารขององค์การ

ธุรกิจ เพื่อให้องค์การอยู่รอดได้ จึงจาํเป็นท่ีองค์การต้องมีการปรับตัว เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยการพฒันาและการบริหาร

จดัการองคก์าร ท่ีสาํคญัคือการมุ่งเนน้การจดัการพฒันาและมุ่งเนน้คนเป็นสาํคญั 

 ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารจะเป็นดชันีช้ีวดั ประสิทธิภาพองคก์ารอยา่งหน่ึง 

และเป็นส่ิงพึงประสงค ์ เม่ือหากขา้ราชการมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง ก็จะ

ทาํใหข้า้ราชการปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป โดยขา้ราชการจะมุ่งมัน่ 

ตั้งใจ และเต็มใจท่ีจะทาํงานให้กบัองค์การอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งทุ่มเทการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพันในองค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อเป็นแนวทางให้

กองทพับกสามารถธํารงรักษากาํลงัพลท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบักองทพับกในอนาคต

ขา้งหนา้  ทั้งน้ีเพื่อร่วมสร้างสรรคผ์ลงานใหบ้งัเกิดแก่แผน่ดินอนัเป็นท่ีรักยิ่งและดาํรง

เกียรติภูมิให้กบักองทพับกต่อไปควบคู่กบัความมีอธิปไตยของชาติ และดาํรงไวซ่ึ้ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสืบไป 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของ

ขา้ราชการทหารกองทพับก ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล  ของขา้ราชการทหารกองทพับก ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส คนในครอบครัวรับราชการทหาร ระดบัการศึกษา อายุงาน 

ยศ ตาํแหน่งงาน ภาระในการอุปการะเล้ียงดูบุคคลอ่ืน   

 2.  เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานของข้าราชการทหารกองทัพบก   

ประกอบดว้ยความมีอิสระในการทาํงาน , เอกลกัษณ์ของงาน, ความสําเร็จในการ

ทาํงานและผลป้อนกลบัของงาน, ความพึงพอใจในงาน, นโยบาย และโครงสร้าง

องคก์าร                                                  
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 3. เพื่อศึกษาปัจจยัแวดล้อมของขา้ราชการทหารกองทพับก  ประกอบด้วย

ความพร้อมด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์, เส้นทางสายอาชีพ หรือ แนวทางการรับ

ราชการ, การพฒันาบุคลากร, สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา, การบริหารงานของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

 4.  เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงานของขา้ราชการทหาร

กองทพับก ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ, ความรู้สึกว่า

องค์การเป็นท่ีพึ่ งพิงได้, ความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ, 

ความรู้สึกต่อองคก์าร และเพื่อนร่วมงาน ความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ 

 5. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติของขา้ราชการทหารกองทพับก  ประกอบดว้ย

ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัหลกัของชาติ  , ทศันคติต่อองคก์ร  และ อุดมการณ์และ

ความรักชาติ  

 6. เพื่อศึกษาปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหารกองทพับก  

ประกอบดว้ย  ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพ ของกองทพับกต่อไป,  ความ

เช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและอุดมการณ์กองทพับก, ความเต็มใจท่ีจะใช้ความ

พยายามอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถเพื่อประโยชน์แก่กองทพับก และ ความตอ้งการท่ี

จะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพ ของกองทพับกต่อไป 

 7. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัแวดลอ้ม ปัจจยั

ดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีส่งผลดา้นความผูกพนัต่อ

องคก์ารของขา้ราชการทหารกองทพับก 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ทราบปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการทหารกองทพับก    เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการนาํเสนอแนวทางการพิจารณาคดัเลือกบุคคล แนวทางการสัมภาษณ์

บุคคลเพื่อเขา้ร่วมงานกบักองทพับกต่อไปในอนาคต 

 2.  ทราบปัจจยัดา้นลกัษณะงานของขา้ราชการทหารกองทพับก  เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการจัดทาํกลยุทธ์และนําเสนอแนวทางการพฒันาลักษณะงานใน
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ตําแหน่งต่างๆ ของข้าราชการทหารกองทัพบก อันจะนําไปสู่ความผูกพันต่อ

กองทพับก 

3. ทราบปัจจัยแวดล้อมของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ในการจดัทาํกลยุทธ์ และนาํเสนอแนวทางการพฒันาปัจจยัแวดลอ้มของ

ขา้ราชการทหารกองทพับก อนัจะนาํไปสู่ความผกูพนัต่อกองทพับก 

4. ทราบปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานของข้าราชการทหาร

กองทพับก เพื่อนาํไป ใช้ประโยชน์ในการจดัทาํกลยุทธ์ และนาํเสนอแนวทางการ

พฒันาปัจจยัประสบการณ์ของขา้ราชการทหารกองทพับก อนัจะนาํไปสู่ความผกูพนั

ต่อกองทพับก 

 5.  ทราบปัจจยัดา้นทศันคติ ของขา้ราชการทหารกองทพับก เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการจัดทํากลยุทธ์ และนําเสนอแนวทางการพัฒนาทัศนคติของ

ขา้ราชการทหารกองทพับก อนัจะนาํไปสู่ความผกูพนัต่อกองทพับก 

6. ทราบความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารกองทพับก เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการจัดทาํกลยุทธ์ และนําเสนอแนวทางการพฒันาความผูกพนัต่อ

องคก์ารของขา้ราชการทหารกองทพับก 

7. ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงานปัจจยั

แวดลอ้ม ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน  ปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการกองทพับก เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในจดัทาํกลยุทธ์การ

เสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการกองทพับก และแนวทางสําหรับ

ผูบ้ริหาร ในการศึกษาปรับปรุง ตลอดจนวางแผนกาํลงัพล รวมถึงเป็นแนวทางใน

การศึกษาสําหรับองค์การต่างๆ ในเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นประเด็นของ

ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน อนัจะก่อให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อกองทพับก

ต่อไปโดยมีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี  

 ขอบเขตด้านเนือ้หา งานวจิยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น

ลกัษณะงาน ปัจจยัแวดลอ้ม  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ปัจจยัดา้นทศันคติ  

และ ปัจจัยท่ีส่งผลด้านความผูกพันในองค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก
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 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือขา้ราชการทหาร

สังกดักองทพับก  ทั้งระดบัสัญญาบตัรและตํ่ากว่าสัญญาบตัรทัว่ประเทศ  เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 400 นาย 

ขอบเขตระยะเวลา   งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 ตุลาคม 

2555  
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 กรอบแนวคิดของการวจัิย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.1   เพศ 

1.2   อายุ  

1.3   สถานภาพสมรส  

1.4   คนในครอบครัวรับราชการทหาร 

1.5   ระดบัการศึกษา  

1.6   อายงุาน 

1.7   ยศ 

1.8   ตาํแหน่งงาน 

1.9   ภาระในการอุปการะเล้ียงดูบุคคลอ่ืน 

 

2.ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

2.1 ความมีอิสระในการทาํงาน  

2.2 เอกลกัษณ์ของงาน 

2.3 ความสาํเร็จในการทาํงานและผลป้อนกลบัของงาน  

2.4 ความพึงพอใจในงาน 

2.5 นโยบายและโครงสร้างองคก์าร  

 

 3.ปัจจยัแวดลอ้ม  

3.1  ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

3.2 เส้นทางสายอาชีพ หรือ แนวทางการรับราชการ 

3.3  การพฒันาบุคลากร 

3.4  สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 

3.5  การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 

 

4.ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

4.1 ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  

4.2 ความรู้สึกวา่ องคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้

4.3 ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจาก   

      องคก์าร 

4.4 ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพ่ือนร่วมงาน 

4.5 ความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ 

6.ความผกูพนัต่อองคก์าร 

6.1 ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมาย 

        และอุดมการณ์ กองทพับก  
6.2   ความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็กาํลงั 
        ความสามารถเพ่ือประโยชน์แก่กองทพับก 

6.2 ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพของ 

กองทพับกต่อไป 

 

 
5.ปัจจยัดา้นทศันคติ 

5.1 ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัหลกัของชาติ 

5.2 ทศันคติต่อองคก์าร  

5.3 อุดมการณ์และความรักชาติ 
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สมมุติฐานในการวจัิย  

สมมุติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหารกองทัพบก 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  คนในครอบครัวรับราชการทหาร  ระดบั

การศึกษา  อายุงาน  ยศ  ตาํแหน่งงาน ภาระในการอุปการะเล้ียงดูบุคคลอ่ืน  ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานของข้าราชการทหารกองทพับก 

ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน, เอกลกัษณ์ของงาน, ความสําเร็จและผล

ป้อนกลบัของงาน, ความพึงพอใจในงาน, นโยบายและโครงสร้างองคก์าร ท่ีแตกต่าง

กนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

 สมมุติฐานที ่3 ปัจจยัแวดลอ้มของขา้ราชการทหารกองทพับก  ประกอบดว้ย 

ความพร้อมด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์, เส้นทางสายอาชีพ หรือแนวทางการรับ

ราชการ, การพฒันาบุคลากร, สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา, การบริหารงานของ

ผูบ้งัคบับญัชา  ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ารแตกต่างกนั   

  สมมุติฐานที่ 4  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของขา้ราชการทหาร

กองทพับก ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ, ความรู้สึกว่า

องค์การเป็นท่ีพึ่ งพิงได้, ความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ, 

ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพื่อนร่วมงาน ความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ  ส่งผลต่อ

ความผกูพนัองคก์ารแตกต่างกนั   

สมมุติฐานที ่5  ปัจจยัดา้นทศันคติของขา้ราชการทหารกองทพับก ประกอบดว้ย 

ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัหลกัของชาติ, ทศันคติต่อองคก์าร   และ อุดมการณ์และ

ความรักชาติ ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ารแตกต่างกนั 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได ้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และ ผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
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1. แนวคิด 

     1.1  ความหมายและความผกูพนัต่อองคก์าร                                                                                                 

      1.2 ลกัษณะโดยทัว่ไปของความผกูพนัต่อองคก์าร 

      1.3 ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์าร                                                                 

     1.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร                                                    

      1.5 ผลท่ีเกิดข้ึนจากความผกูพนัต่อองคก์าร 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

 3. ขอ้มูลเก่ียวกบักองทพับก 

4. ผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1. แนวคิด 

1.1 ความหมายและความผกูพนัต่อองคก์าร       

ความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึง   ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารและมีการ

แสดงออกทางพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความเตม็ใจ

ทุ่มเทเพื่อผลประโยชน์ขององคก์าร  การเสียสละเวลา กาํลงักาย กาํลงัความคิด ในการ

ทาํงานอยา่งเตม็ท่ี โดยมุ่งหวงัใหง้านท่ีปฏิบติัประสบความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ 

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงส่งผลดีต่อองคก์ารในภาพรวม  ความปรารถนาอยา่ง

แรงกลา้ในการคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร  หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะ

ปฏิบติังานในฐานะกาํลงัพลคนหน่ึงอยา่งแน่วแน่ และไม่มีแนวคิดหรือความตอ้งการ

ท่ีจะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององคก์าร  

 1.2 ลกัษณะโดยทัว่ไปของความผกูพนัต่อองคก์าร 

 Baron, (1986 : 162    อา้งถึงในประทีป  วงศศ์รีสุนทร , 2547 :16)ให้แนวคิด

ไวว้่า  ความผูกพนัต่อองค์การเป็นทศันคติท่ีมีต่อองค์การ ซ่ึงแตกต่างจากความพึง

พอใจในงาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ตามสภาพการทาํงาน แต่ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นทศันคติท่ีมีความมัน่คงมากกวา่ 

นัน่คือ เป็นทศันคติท่ีคงอยูใ่นช่วงเวลานาน แต่ความผกูพนัต่อองคก์ารก็เกิดจากปัจจยั

ต่าง ๆท่ีคลา้ยคลึงกบัความพึงพอใจในการทาํงาน  
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1.3 ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์าร 

 นภาเพ็ญ  โหมาศวิน (2533:16)  เห็นว่าความผูกพนัเป็นทศันคติท่ีสําคญัยิ่ง

สําหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบใดเพราะความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมระหว่าง

จินตนาการของมนุษยก์บัจุดหมาย  ขององค์การ ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็น

เจา้ขององค์การ โดยสรุปแล้วความผูกพนัต่อองค์การเป็นเง่ือนไขล่วงหน้าสําหรับ

องคก์ารทางสังคมท่ีประสบความสาํเร็จ 

1.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

 สุพิณดา  ศิวานนท์ (2545 : 24) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีเป็นตวัส่งเสริมหรือลดทอน

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคคลไวด้งัน้ี 

 ปัจจยัท่ีจะเป็นตวัส่งเสริมความผกูพนัต่อองค์การของบุคคล ไดแ้ก่ ศกัยภาพ

ในการจูงใจของงานเฉพาะด้าน  ความมีอิสระในการทํางานระดับท่ีสูง   การ

ประเมินผลอย่างยุติธรรม ความมีอาวุโสหรือระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองค์การอายุ

งานท่ีมากข้ึน ความพึงพอใจในงานของตนเอง การบริหารและบังคับบัญชาท่ีมี

คุณธรรม 

 ปัจจยัท่ีจะลดทอนความผูกพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ ความคลุมเครือในบทบาท  

โอกาสในการหางานใหม่  ระบบการบงัคบับญัชาแบบการลงโทษ ความตึงเครียดใน

การทาํงานและความเช่ือวา่องคก์ารไม่สามารถจะดูแลพนกังานได ้

1.5 ผลท่ีเกิดข้ึนจากความผกูพนัต่อองคก์าร 

Steers, 1977 : 48 (อา้งถึงในวารุณี คาํแกว้,2550 :17)  ความผกูพนัต่อองคก์าร

สามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้ – ออกจากงานของสมาชิกองคก์าร ไดดี้กวา่เร่ืองความ

พึงพอใจในงานเสียอีก เพราะ 

 ความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นแนวคิดซ่ึงมีลกัษณะครอบคลุมมากกว่าความพึง

พอใจในงาน สามารถสะทอ้นถึงผลโดยทัว่ไปท่ีบุคคลสนองตอบต่อองค์การ โดย

ส่วนรวมในขณะท่ีความพึงพอใจสะทอ้นถึงการตอบสนองของบุคคลต่องานหรือแง่

ใดแง่หน่ึงของงานเท่านั้น 
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  ความผกูพนัต่อองคก์าร ค่อนขา้งจะมีเสถียรภาพมากกวา่ความพึงพอใจ 

ถึงแมว้า่จะมีการพฒันาไปอยา่งชา้ ๆ แต่ก็จะอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและเป็นตวัช้ีวดัถึงความ

มีประสิทธิภาพขององคก์าร  

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร    

 2.1 ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของ Maslow  อา้งถึง  Hoyer and  

MacInnis (1997 : 39 อา้งถึงใน ฉนัทะ  พุทธสุภะ, 2549:9) วา่ มาสโลว ์ไดจ้ดัลาํดบัขั้น

ความตอ้งการ  ซ่ึงเม่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐานเบ้ืองตน้ ไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ี

พอใจก่อน  ความตอ้งการในระดบัสูงจึงจะเกิดข้ึน     

2.2 ทฤษฎีความเสมอภาค    ( Equity Theory )  อา้งถึง  J.Stacy Adams  

ฉนัทะ  พุทธสุภะ  (2549 :11) ไวว้า่ โดยปกติคนเราจะแสวงหาความยุติธรรม

ในการทาํงานโดยการเปรียบเทียบผลงานท่ีเราอุทิศให้กบัองคก์ารกบัส่ิงท่ีไดรั้บตอบ

แทนจากองค์การ การท่ีจะรู้ว่าตนไดรั้บความยุติธรรมหรือไม่ ก็โดยการเปรียบเทียบ

กบัผูอ่ื้นท่ีมีสถานภาพเดียวกนัหรือใกลเ้คียง  

2.3ทฤษฎีสองปัจจยั  ของเฮิร์ซเบิร์ก หรือ  Herzberg     

Herzberg  (อ้างถึงในสุวิมล ขันติชัยขจร ,2552:40 ) ว่า   ปัจจัยหรือ

องคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัจจยั

ชนิดแรกเรียกวา่ องคป์ระกอบจูงใจ   (Motivator Factors)  ส่วนปัจจยัอีกชนิด เรียกวา่ 

องคป์ระกอบคํ้าจุน (Maintenance Factor  หรือ Hygiene Factors)   

2.4 ทฤษฎีความคาดหวงั( Expectancy Theory )ของ Vroom   

Vroom (อา้งถึงในสุวิมล  ขนัติชัยขจร, 2552:42) ซ่ึงตามทศันะของ Vroom นั้น 

แรงจูงใจของคนถูกกาํหนดโดยความคาดหวงัในผลลพัธ์ (Outcomes) ท่ีจะเกิดข้ึน   

3. ขอ้มูลเก่ียวกบักองทพับก  

กองทพับกไดถื้อกาํเนิดมาพร้อมกบัการกาํเนิดของประเทศไทย โดยเร่ิมตั้งแต่

การท่ีชนเผา่ไทยไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานในดินแดนแหลมทอง ก่อนจึงไดร้วมตวักนัก่อตั้ง

อาณาจกัรสุโขทยั และไดมี้การทาํสงครามกบัชนชาติใกลเ้คียงเพื่อแผข่ยายอาณาเขต

ของชาติไทย จึงไดมี้การจดัตั้งกาํลงักองทพัเพื่อป้องกนัขา้ศึกศตัรูมิใหเ้ขา้มารุกราน



786 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

และปกป้องเอกราชของชาติมาโดยตลอด   

 กองทพับกยคุปัจจุบนั ไดมี้บทบาทและภารกิจในการป้องกนัประเทศตามท่ี

ระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงกาํหนดไวว้า่ รัฐ

ตอ้งพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เอกราช อธิปไตย และ บูรณภาพแห่ง

เขตอาํนาจรัฐ และตอ้งจดัให้มีกาํลงัทหาร อาวธุยทุโธปกรณ์ และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

จาํเป็นและพอเดียงเพื่อพิทกัษรั์กษาเอกราชอธิปไตยความมัน่คงของรัฐ สถาบนั

พระมหากษตัริย ์ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและเพื่อการพฒันาประเทศ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

    ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการท่ี

สังกดักองทพับก ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารทั้งระดบัสัญญาบตัรและตํ่ากวา่สัญญาบตัร 

สังกดักองทพับก  ทั้งน้ีมิไดร้วม ทหารกองประจาํการ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจาํ 

และ พนกังานราชการในสังกดักองทพับก 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากขา้ราชการทหารสังกดักองทพับก

มีจาํนวนมากกว่า 100,000 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตาราง

สาํเร็จรูปคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ  Taro Yamane (1967)  (อา้งถึงใน เอก

ชยั  อภิศกัด์ิกุล, กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และ จตุพร   เลิศลํ้ า, 2551)  ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และ ระดบัความคลาดเคล่ือน    ± 5 % จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 นาย  ทาํ

การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ วิธีการสุ่มแบบโควตา้  โดยจดัแบ่งขา้ราชการออกเป็นกลุ่ม

ต่างๆ ตามชั้นยศ จาํนวน 12 กลุ่ม แลว้ทาํการกาํหนดสัดส่วน จาํนวน  400 คน 

               จากนั้นแจกแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ศึกษาวิจยัทาํการบนัทึกขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Χ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ และ
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ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ANOVA F-test การ

ทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  โดยกาํหนดระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน  381 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2    

และเพศหญิง จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8   กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มใหญ่ท่ีสุด  มีอายุ

ระหวา่ง  21 – 30 ปี  จาํนวน 124 คน และ 31 – 40 ปี จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.0  กลุ่มตวัอยา่ง  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.0    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มีบุคคลในครอบครัวรับราชการ จาํนวน 225 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.2  กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 207  คน คิดเป็นร้อยละ 51.8  กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มใหญ่ท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีมีอายุ

ราชการ 26 ปีข้ึนไป จาํนวน  90 คน คิดเป็นร้อยละ  22.5  ส่วนใหญ่ครองยศ  จ่าสิบตรี 

–  จ่าสิบเอก จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8  กลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีตาํแหน่งงานเป็น

กาํลงัพลระดบัปฏิบติังาน จาํนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 กลุ่มตวัอย่าง   ส่วน

ใหญ่รับภาระปานกลาง (ทาํให้เดือนร้อนกงัวลใจพอประมาณ) จาํนวน 183 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.8  
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 จากผลการวจิยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ

ทหารกองทพับก พบวา่ 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั เป็นไปตาม 

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมตฐิาน 

เพศ F-Test 0.022 √  

อายุ t-Test 0.001 √  

สถานภาพสมรส F-Test 0.190  √ 

คนในครอบครัวเป็นทหาร F-Test 0.302  √ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.043 √  

อายุราชการ t-Test 0.004 √  

ยศ t-Test 0.000 √  

ตาํแหน่งงาน F-Test 0.000 √  

ภาระการอุปการะบุคคลอืน่ F-Test 0.701  √ 

ปัจจยัลกัษณะงาน MRA 0.192  √ 

ปัจจยัแวดล้อม MRA 0.198  √ 

ปัจจยัประสบการณ์ MRA 0.000 √  

ปัจจยัทศันคต ิ MRA 0.000 √  

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์าร ของขา้ราชการทหารกองทพับก ไดแ้ก่   เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อายุ

ราชการ  ยศ  ตาํแหน่งงาน  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  ความมีอิสระใน

การทาํงาน   ความมีเอกลกัษณ์และความน่าสนใจของงาน  ความสาํเร็จและผล

ป้อนกลบัของงาน  ความพึงพอใจในงานนโยบายและโครงสร้างองคก์ารไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อกองทพับก 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัแวดลอ้ม ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ เส้นทางสายอาชีพหรือแนวทางรับราชการ การพฒันาบุคลากร 

สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความสัมพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อกองทพับก 

              ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 4  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งพิงได ้

ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพื่อน

ร่วมงานความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

กองทพับก เพราะประสบการณ์ในการทาํงานทาํใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหบุ้คคลสามารถแกไ้ขปัญหา และมีความคิดในการ

สร้างสรรคแ์ละพฒันาต่างๆ ซ่ึงโดยภาพรวมขา้ราชการกองทพับกมีระดบัความ

คิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงานในระดบัค่อนขา้งสูง ทาํใหรู้้สึกวา่ตนมี

ความสาํคญัต่อองคก์าร และการปฏิบติังานทาํให้รู้สึกวา่ตนมีค่าต่อกองทพับก มี

ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพื่อนร่วมงาน  สามารถพึ่งพิงองคก์ารได ้ ท่ีผา่นมาไดรั้บ

มอบหมายงานท่ีมีความน่าสนใจ  มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ รวมถึงความ

คาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร  

ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 5  ปัจจยัดา้นทศันคติ  ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดี 

ต่อสถาบนัหลักของชาติ ทศันคติต่อองค์การ และอุดมการณ์และความรักชาติ  มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อกองทพับก โดยรวมเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ 

สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย เร่ิมจาก อุดมการณ์และความรักชาติ อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด , ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติในระดบัสูงมาก และ ทศันคติต่อ

องคก์ารในระดบัสูงมาก ซ่ึงทศันคติจะทาํใหค้นเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร และทุ่มเท 

และปรารถนาจะมีส่วนร่วมในความสาํเร็จขององคก์าร  

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ และนยัสาํคญัของตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการพยากรณ์ Enter 
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ตวัแปร 

Unstandardized 

Coeffients 

Standardized 

Coeffients t sig 

B Std.Error Beta 

ค่าคงท่ี  

   ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

   ปัจจยัแวดลอ้ม 

  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

   ปัจจยัดา้นทศันคติ 

-.309 

.077 

-.077 

.355 

.680 

.330 

.059 

.060 

.068 

.039 

 

 

.075 

-.083 

.355 

.585 

 

-.936 

1.307 

-1.289 

5.233 

17.271 

 

.350 

.192 

.198 

.000* 

.000* 

 

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

            ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์  ขอ้มูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression  Analysis) เพื่อใช้เป็นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ

ดงัน้ี                         

Y = C + ß1 X1 + ß2 X2  

                              โดยสามารถแทนค่าสมการไดด้งัน้ี 

                      Y    หมายถึง ระดบัความผกูพนัต่อกองทพับก 

                      C    หมายถึง      ค่าคงท่ี (Constant) 

                    ß     หมายถึง ค่าเบตา้ (Beta) 

                      X1   หมายถึง ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

                       X2   หมายถึง ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

( Multiple Regression Analysis ) เพื่อใชเ้ป็นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ

ดงัน้ี 

    Y =   -.309  +.355 x1 + .680 x2  
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ตวัแปร 

Unstandardized 

Coeffients 

Standardiz

ed 

Coeffients t sig 

B 
Std. 

Error 
Beta 

ค่าคงท่ี (a) 

ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงาน      

  ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร 

  ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้

  ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร 

  ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพ่ือนร่วมงาน 

  ความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ

  ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ    

  ทศันคติต่อองคก์าร 

  อุดมการณ์และความรักชาติ 

0.186 

 

.178 

-.030 

.118 

-.017 

.061 

 

.077 

.306 

.285 

.350 

 

.043 

.044 

.049 

.055 

.047 

 

.046 

.040 

.060 

 

 

.208 

-.039 

.153 

.017 

.067 

 

.076 

.355 

.247 

.531 

 

4.148 

-.676 

2.400 

-.298 

1.302 

 

1.679 

7.602 

4.759 

.596 

 

.000* 

.499 

.017* 

.766 

.194 

 

.094 

.000* 

.000* 

 

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

              จากตารางพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ดา้น 

ความมีเอกลักษณ์และความน่าสนใจของงาน และด้านนโยบายและโครงสร้าง

องคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อกองทพับกปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ

ทาํงาน ไดแ้ก่ ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ  และ ความคาดหวงัท่ี

ไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั ต่อกองทพับก  

  ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่  ดา้น ทศันคติต่อองค์การ และ  อุดมการณ์และ

ความรักชาติมีความสัมพนัธ์  กบัความผกูพนัต่อกองทพับก  

 จากตาราง ผลการวเิคราะห์ไดส้มการถดถอยดงัน้ี.- 
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 Y  =   C + ß 1 x1 + ß 2 x2 + ß 3 x3 + ...... ß n xn 

 y  =  ระดบัความผกูพนัต่อกองทพับก 

 C = ค่าคงท่ี 

 ß = Beta  

 x1  =   ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร 

 x2  =   ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร 

  x3 =  ทศันคติต่อองคก์าร 

 x4 =  อุดมการณ์และความรักชาติ  

ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

(Multiple Regression Analysis)  เพื่อใช้เป็นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ

ดงัน้ี 

 Y =   .186  + .178  x1 +   .118  x2 + .306  x3  +.285 x4  

            

สรุปผลการวจัิย  

             จากผลการวิจัย พบว่าข้าราชการทหารกองทัพบก มีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ ในดา้นของอุดมการณ์และความรักชาติ ในระดบัสูงมาก

ท่ีสุด  แสดงให้เห็นวา่ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีกองทพัไม่ไดรั้บงบประมาณดา้นการ

พฒันากองทพัเท่าท่ีควร การพฒันาและปลูกฝังอุดมการณ์ จะช่วยธํารงรักษาความ

ผกูพนัของกาํลงัพลไวไ้ดใ้นระดบัสูงมาก  แต่หากกองทพัมีงบประมาณสนบัสนุน ใน

การจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์ ในระดับพอสมควร  ก็จะสร้างความผูกพนัให้มีต่อ

องคก์ารมากข้ึน  เน่ืองจากอาชีพทหารเป็นอาชีพท่ีสามารถสละไดแ้มก้ระทัง่ชีวิต การ

ท่ีมีเคร่ืองมือ อาวธุ ยทุโธปกรณ์ท่ีทนัสมยัอนัส่งผลถึงความปลอดภยัและจะช่วยรักษา

ชีวติของกาํลงัพลไวไ้ด ้การเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนเงินเดือน จะช่วยให้ขา้ราชการ

โดยส่วนใหญ่ลดภาระและคลายความกงัวลใจเก่ียวกบัภาระต่างๆ ตามสมควร จะเห็น

ไดว้า่ในส่วนของขา้ราชการชั้นสูงท่ีไม่มีภาระทางการเงินตอ้งรับผิดชอบมากแลว้ จะ

มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การสูงกว่า ผูมี้ภาระมาก หรือ ปานกลาง ซ่ึงเดือดร้อนใจ
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ระดบัหน่ึง จากผลการวิจยัพบว่า กองทพับกน่าจะเพิ่มงบประมาณในการฝึกอบรม 

หรือ ดูงานใหม้ากข้ึน เพราะระดบัความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม หรือเปิดโอกาสใหม่ๆ 

ยงัไม่สูงมากนกั น่าจะช่วยเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการได ้ กองทพับก 

ควรกาํหนดนโยบายในการคดัเลือกผู ้บงัคบับญัชาของส่วนราชการต่างๆ โดยเนน้ผูท่ี้

มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดีเพื่อให้ เกิดความยุติธรรม และธาํรง

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการต่างๆ ให้มี

ความราบร่ืนตลอดเวลา   ควรมีการจัดโครงสร้างองค์การกองทัพบกใหม่  จาก

ผลการวิจยั จะเห็นไดว้่า เม่ือเทียบระดบัอายุและความผูกพนัต่อองค์การกองทพับก

แลว้ ทาํใหส้ะทอ้นภาพความเป็นจริงไดว้า่ เม่ือการรับราชการมาถึงจุดหน่ึงแลว้ ความ

ผกูพนัจะลดลง เน่ืองจาก ในช่วงระยะกลางถึงปลายของอายรุาชการ จะมีตาํแหน่งงาน

ท่ีไม่พึงประสงค์  เช่น ตาํแหน่งประจาํ  แทนท่ีจะเป็นตาํแหน่งบริหาร เน่ืองจากการ

ปรับโครงสร้างกองทพัท่ีผ่านมา ตอ้งการลดขนาดกองทพั จึงทาํให้กาํลงัพลท่ีอยู่ใน

สมยัของการเร่งผลิตกาํลงัพลเพื่อต่อสู้กบัภยัสงครามเยน็ในห้วงท่ีผ่านมา ไม่ได้รับ

ความกา้วหนา้ถว้นทัว่  ดงันั้น จึงควรปรับโครงสร้างดงักล่าว เพื่อรองรับกาํลงัพลท่ีมี

ประสบการณ์  ทั้งน้ีเพื่อจะไม่เป็นการเสียเปล่าของ งบประมาณดา้นกาํลงัพล  และยงั

สามารถสร้างงานให้กองทพัไดอี้ก เพราะดว้ยระยะเวลาในการทาํงานท่ีผ่านมา ไดมี้

การสั่ งสมประสบการณ์อันเป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนากองทัพให้มี ขีด

ความสามารถต่อไป  ระบบคุณธรรมจะช่วยให้การปฏิบติังานในกองทพับกทาํได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดงันั้นการสร้างดชันีช้ีวดัการปฏิบติังาน และการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน เพื่อนาํผลท่ีไดม้าใช้ในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง จะทาํให้เกิดความพึง

พอใจมากข้ึน  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นให้ผลตอบแทนจากภายใน โดยการยกยอ่ง

ชมเชยขา้ราชการ เม่ือปฏิบติังานสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสําหรับ

ผลตอบแทนจากภายนอก จะตอ้งให้แก่ขา้ราชการตามสิทธิของแต่ละคนตามระเบียบ

ของทางราชการ โดยเฉพาะด้านสวสัดิการเก่ียวกับเงินช่วยเหลือและส่ิงของหรือ

บริการต่างๆ  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

และปกครองบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
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 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัต่อองค์การของเหล่าทพัอ่ืน เพื่อศึกษาได้ในองค์รวมของทุกเหล่าทพั  

ทั้งน้ีจะไดเ้ป็นแนวทางบริหารปรับปรุงของแต่ละเหล่าทพัต่อไป  ควรมีการศึกษาวิจยั

ปัจจยัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  และตาํรวจ

ตระเวนชายแดน หรือ ทหารพราน เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารท่ีมีลกัษณะการดาํเนินงานท่ีใกลเ้คียงกนั  ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ

ในดา้นปัจจยั  ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร เพื่อให้ไดค้าํตอบเพิ่มเติมในประเด็น

ท่ีการศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถทาํได ้ และ การศึกษาการทุ่มเทการทาํงานใน

องคก์ารสามารถวดัไดจ้าก อตัราการลาป่วย อตัราการขาดงาน เป็นตน้ 
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             มหาวทิยาลยัรังสิต, 2549 

นภาเพญ็  โหมาศวิน. “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพันของสมาชิกในองค์การ :  ศึกษา

 เฉพาะกรณีสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี.” สารนิพนธ์หลกัสูตร

 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต,คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2533  

ประทีป วงศศ์รีสุนทร . “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผกูพันต่องานของพนักงานใน

 อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์.” การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หลกัสูตร

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับนกับริหาร, คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต ,2547  
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วารุณี  คาํแกว้.  “ความผกูพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกัด( 

 มหาชน ). ” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป , 

 มหาวทิยาลยัราชภฎัพระ นคร, 2550  

สุพิณดา ศิวานนท.์ “ความสัมพันธ์ระหว่างความผกูพันต่อองค์การกับลักษณะส่วน 

              บุคคล ลักษณะงาน ลักษณะองค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน               

             โรงงานอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์.” วทิยานิพนธ์สังคมศาสตร 

 มหาบณัฑิต ,คณะสังคมศาสตร์,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545      

สุวมิล ขนัติชยัขจร. “ ปัจจัยสาํคัญในการสร้างความผกูพันในองค์กาของพนักงาน

 ธนาคารต่างชาติ กรณีศึกษา : ธนาคารยโูอบี จาํกัด ( มหาชน ).”  วทิยานิพนธ์  

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต , 2552  

เอกชยั  อภิศกัด์ิกุล , กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และ จตุพร  เลิศลํ้า. การวจัิยธุรกจิ.  

 กรุงเทพฯ :  เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า,2552  

เอกสารศูนยป์ระชาสัมพนัธ์กองทพับก.  ประวตัิความเป็นมาของกองทพับก. เขา้ถึง

 ไดจ้าก  http://203.113.97.39/army/pdf/901531.pdf , 17 ตุลาคม 2554เอกสาร

ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์กองทพับก. สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2554. เขา้ถึง ไดจ้าก  

 http://203.113.97.39/army/pdf/901532.pdf, 17 ตุลาคม 2554            
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานีบริการนํา้มัน 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

(FACTORS INFLUENCING CUSTOMER DECISION MAKING SELECTING 

GAS STATION IN THE BANGKOK METROPOLITAN  

AND SUBURBAN AREA) 

จิลมิกา หงษต์ระกลู 1
   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ   

2
 

___________________________________________________________________________ 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ ามนัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึง

ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ ามนั (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั การศึกษาคร้ังน้ี 

กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลทัว่ไปท่ีมีรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์และใช้บริการสถานี

บริการนํ้ ามันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างทั้ งส้ิน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามปลายปิดและการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ัง

น้ีใชใ้ชค้่าสถิติต่าง ๆ ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, 

F-test (One Way ANOVA)และ MRA สาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผลการศึกษาสรุปได้

ว่า  (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่า อายุ อาชีพ รายได ้ ระดบัการศึกษา ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีไม่แตกต่าง

กนั  (2) ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการพบวา่ ดา้นความรวดเร็วในการบริการ 

---------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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และด้านขนาดของสถานีบริการ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) 

ปัจจยัอ่ืนๆพบว่า ด้านภาพลักษณ์สินค้า ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : สถานีบริการนํ้ามนั, ปัจจยั, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

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, F-

test (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 



798 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัการเดินทางในประเทศไทยนั้นพาหนะท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด

ประเภทหน่ึงคือรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือไดว้่ารถยนต์

กลายมาเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีมีความจาํเป็นต่อการเดินทาง ทั้งน้ีเน่ืองจากความสะดวกใน

ภาวะท่ีการขนส่งมวลชนของประเทศยงัไม่สามารถพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุดงักล่าวจึงทาํให้ปริมาณรถยนต์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ปริมาณการใช้

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อวตัถุประสงคด์า้นการขนส่งสูงข้ึน สถานีบริการนํ้ ามนัจึงมีบทบาท

สาํคญัในการตอบสนองต่อความตอ้งการนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 ดังนั้ นจึงมีความจาํเป็นท่ีสถานีบริการนํ้ ามันต้องปรับปรุงการให้บริการ

โดยรวมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้ เพื่อให้ธุรกิจไดส้ร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั ผูว้จิยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อ

กาํหนดและนํากลยุทธ์มาใช้ปรับปรุงสถานีบริการนํ้ ามันให้มีประสิทธิภาพท่ีจะ

แข่งขนัเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจได ้ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดน้ั้นจะสามารถทราบถึงปัจจยั

ท่ีลูกคา้ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั ซ่ึงแตกต่างกนัทางดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคลมาเป็นสารสนเทศให้ผูบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนันาํไปตดัสินใจ

เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการ

ให้บริการ ให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มเพื่อให้บริการได้ตรงตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถานีบริการนํ้ามนั 
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ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนั 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั 

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ของสถานีบริการนํ้ ามนัให้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

สมมติฐาน 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ , อายุ, อาชีพ , รายได,้ ระดบั

การศึกษา, สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีประกอบไปดว้ย ความเป็นมาตรฐาน, ความ

รวดเร็วในการบริการ, คุณภาพนํ้ ามนั, ขนาดของสถานีบริการ ท่ีแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนัท่ีแตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดีต่อสินคา้, ความ

ไวว้างใจ ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ามนัท่ีแตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                  ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

     

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ   

- อายุ    

- อาชีพ  

- รายได้  

– สถานภาพ  

- การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้

บริการสถานีบริการนํา้มัน 

คุณภาพการให้บริการ 

- ความมีมาตรฐาน 

- ความรวดเร็วในการบริการ 

- คุณภาพนํา้มัน 

- ขนาดของสถานีบริการ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

-  ภาพลกัษณ์สินค้า 

- ความภักดีต่อสินค้า 

- ความไว้วางใจ 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ผู ้วิจ ัยได้กําหนดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ซ่ึ ง เ ป็นตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม คือ 

 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดบั

การศึกษา และสถานภาพ 

 2 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ประกอบดว้ยความมีมาตรฐาน ความรวดเร็ว

ในการบริการ คุณภาพนํ้ามนั และ ขนาดของสถานีบริการ 

 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และ ความ

ไวว้างใจ 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนัในเขตจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑล 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกนั 

ภายใตก้รอบของการวิจยัเพื่อนาํเสนอทฤษฎี แนวคิดตลอดจนแนวทางดา้นต่างๆ ดงั

รายละเอียด ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจ 

2. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจ 

Kotler, Philip (2002) กล่าวเก่ียวกบัรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer 

Behavior Model) เป็นการศึกษาสาเหตุท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือของ ซ่ึงพฤติกรรม

นั้นจะเกิดข้ึนจากการมีส่ิงกระตุน้(Stimulus) ความรู้สึกของผูบ้ริโภคทาํให้เกิดความ

ตอ้งการ และผา่นความรู้สึกนึกคิดหรือกล่องดาํของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) และ

ความรู้สึกนึกคิดน้ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจ
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ซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือผ่านช่วงน้ีแล้วก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s 

response)หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision)  

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ อาจ

แบ่งพิจารณาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือ การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความ

ตอ้งการของตนซ่ึงเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างของสภาวะท่ีเป็นอยูก่บั

สภาวะท่ีปรารถนาเล็งเห็นปัญหาและเกิดจากความตอ้งการหรือเกิดจากคนในสังคมท่ี

อยู ่สถานการณ์บางอยา่งท่ีเปล่ียนไป และความพยายามของนกัการตลาด  

 2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) ความตั้งใจให้ไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลเพื่อสนองความตอ้งการท่ีสะสมไว ้

ปริมาณของขอ้มูลข้ึนอยู่กับความตอ้งการท่ีบุคคลเผชิญอยู่ในระดับมากหรือน้อย 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเลือก ราคาสินคา้ และระดบัความเส่ียงภยัท่ีพึงมีถา้การตดัสินใจ

มีความผิดพลาด การแสวงหาขอ้มูลมี 2 ทาง คือ (1) Internal Search เป็นการดึงเอา

ขอ้มูลท่ีเก็บสะสมไวใ้นความทรงจาํ มาใชใ้นการวิเคราะห์หาทางเลือก (2) External 

Search เป็นการหาขอ้มูลเพิ่มเติมภายหลงั 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) ผูบ้ริโภคจะนาํทางเลือก

แต่ละทางมาเปรียบเทียบ กนัเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Choice / Purchase) เม่ือทาํการประเมินแลว้ จะช่วยให้

ผูบ้ริโภคสามารถกาํหนดความพอใจระหวา่งสินคา้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกและในท่ีสุด

กระบวนการตดัสินใจก็จะมาส้ินสุดท่ีการซ้ือสินคา้หรือยีห่อ้ท่ีไดพ้ิจารณา  

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540 : 187) กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยัสั่ง

การ หมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ี

เห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉยัสั่งการ ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการนาํแนวความคิดท่ีมี

เหตุผลท่ีผูบ้ริหารใช้ในการเลือกทางเลือก ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ และทฤษฎีการตดัสินใจ

ตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยัธรรมาธิราช : 2548) ดงัน้ี  
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 1. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ มี3 วิธี (1) ทฤษฎีการ

ตดัสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใชเ้ทคนิคการคาดการณ์และการพยากรณ์ เขา้มา

ประกอบการตดัสินใจ (2) ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการพรรณนา เป็นการใช้

กระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือใน การตดัสินใจ (3) ทฤษฎีการตดัสินใจโดยกาํหนด

ความเป็นทฤษฎีท่ีคาํนึงถึงวา่แนวทางการตดัสินใจ ควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอยา่งไร

จึงบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ 

 2. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจ มี 2 ลกัษณะ (1) การ

ตดัสินใจโดยคนเดียว (2) การตดัสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตดัสินใจท่ียึดทีมงาน และ

คณะกรรมการเป็นผูร่้วม ตดัสินใจเป็นการมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการ 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

 วสันต์ เคหสุขเจริญ และพรชัย พิชิตวุฒิกร (2536) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ 

ผลกระทบของปัจจยัทางการตลาด ( 4P’S) ท่ีมีต่อการดาํเนินกิจการสถานีบริการ

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง” โดยปัจจยัทั้ง 4 ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายการคา้ ราคา ทาํเลท่ีตั้ง และการ

ส่งเสริมการขาย การทดสอบปัจจยั 4P ของสถานีบริการนํ้ ามนั พบวา่ การทดสอบน้ีมี

ความสามารถในการพยากรณ์ตํ่า (ไม่สามารถทาํนายได)้ แต่ยงัให้ผลในเชิงคุณภาพ

สอดคลอ้งกบัผลจากแบบสอบถามคือปริมาณท่ีจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัทาํเลท่ีตั้ง

สูงสูดและปริมาณท่ีจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัราคานํ้ามนัตํ่าสุด 

 ประทีป ยอดวศิน (2537) ศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้

สถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า เพศ 

และอายุไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนั กลุ่มตวัอยา่ง

มกัเลือกใชส้ถานีบริการประจาํ เกณฑ์ในการตดัสินใจเลือก กลุ่มตวัอยา่งช่วงอายุ 18-

30 ปี เลือกความสะดวกเป็นอนัดบัแรก กลุ่มตวัอยา่งช่วงอายุ 41-50 ปี ให้ความสนใจ

ในปัจจยัราคามากท่ีสุด  

 ภกัดีชาติ บุญยะพนัธ์ (2546) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ทศันคติทางดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามนับาง

จากท่ีตั้ งอยู่บริเวณริมถนนสายบางนา- ตราดตั้งแต่หลกักิโลเมตรท่ี 1ถึงทางแยก

จงัหวดัชลบุรี” การวิจยัพบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อสถานีบริการนํ้ ามนับางจากในดา้นส่วน
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ประสมทางการตลาด โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ลกัษณะทางด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานี

บริการนํ้ามนับางจากแตกต่างกนั อายอุาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั

มีผลพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ดา้นคุณภาพนํ้ ามนั ราคานํ้ ามนั ทาํเลท่ีตั้ง 

ดา้นการจดจาํภาพยนตร์โฆษณา และดา้นการเคยเห็นส่ือโฆษณาทางหนงัสือพิมพข์อง

สถานีบริการนํ้ ามนับางจากมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชส้ถานี

บริการนํ้ามนับางจาก  

 สุรัชนี พนัธ์เมธากุล (2539) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภค” จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คือ ความสะดวก และยี่ห้อนํ้ ามนั นอกจากน้ี

ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ทาํเล สถานท่ีจอดรถ และดา้นการบริการ  

 นายสมชยั ธรรมสนอง (2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกบั

พฤติกรรมการใช้สถานีบริการนํ้ ามันของผู ้ข ับข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ด้านปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อ

พฤติกรรมการใช ้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการบริการ ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ประเภทของรถยนต์

นัง่ส่วนบุคคล ตรายี่ห้อ ชนิดของเช้ือเพลิง ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ตรายี่ห้อท่ีแตกต่าง

กนั มีผลกบัพฤติกรรมการใชส้ถานีบริการนํ้ ามนัแตกต่างกนั ปัจจยัทางการตลาด คือ 

ดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้ถานีบริการนํ้ามนั 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ประชากร คือ บุคคลทัว่ไปท่ีมีรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์และใช้บริการ

สถานีบริการนํ้ ามนัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี

เท่ากบั  400 คน ซ่ึงไดม้าจาก การใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple Sampling) 

ไดแ้ก่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ แบบโควตา (Quota Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม จาํนวน 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 

แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นปัจจยัคุณภาพ
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การให้บริการ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นปัจจยัอ่ืนๆ และ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถาม

ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

1.หาความถ่ีและสัดส่วนร้อยละ (Frequency & Percentage) โดยการสรุป

ขอ้มูลวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

2.วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการ

วเิคราะห์หาค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการและปัจจยัอ่ืนๆ 

3.วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็น

อิสระกนั โดยใชส้ถิติ t-test แบบ Independent Sample  

4.วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 

กลุ่ม F-test ใชว้เิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

5.วเิคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยใชว้เิคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 

ผลการวจัิย  

 จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ ามนัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 66.3 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 57.8 รายไดต่้อเดือนมากกว่า 50,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.0 และระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.5 เม่ือทดสอบสมมติฐาน ทราบผลดงัน้ี 

สมมติฐานที ่1. 

 เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั

ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

 อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั

ไม่แตกต่างกนั 
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 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการ

นํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานี

บริการนํ้ามนัไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 และ สมมติฐานที ่3 

 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการบริการ และขนาด

ของสถานีบริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐาน ท่ีตั้ งไว้ แต่ปัจจัยด้านความมีมาตรฐาน  และคุณภาพนํ้ ามัน  ไม่ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลจึงปฏิเสธสมมติฐาน โดยปัจจยัคุณภาพการให้บริการเกือบทุกด้านมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้ดา้นการความมีมาตรฐาน และคุณภาพนํ้ ามนั 

ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  

 ปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ด้านภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้าและความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามัน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้โดยปัจจยัอ่ืนๆทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แ ล ะ

สมมติฐานทั้ง 2 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.78 และประสิทธิภาพใน

การพยากรณ์ท่ีระดบัร้อยละ 61 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

คุณภาพการให้บริการและปัจจยัอ่ืนๆ 
Unstandarddized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี(Constant) 

ความมีมาตรฐาน 

ความรวดเร็วในการบริการ 

คุณภาพนํ้ามนั 

ขนาดของสถานีบริการ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้ 

ความไวว้างใจ 

1.07 

0.00 

-0.12 

0.05 

0.20 

0.40 

-0.20 

0.51 

0.29 

0.05 

0.04 

0.03 

0.05 

0.06 

0.04 

0.04 

3.72 

0.04 

-3.12 

1.54 

4.39 

6.50 

-4.92 

12.84 

0.00 

0.97 

0.00 

0.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

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 

R =  0.78          R2 =  0.61          STD Eror = 0.74          F = 88.56         Sig. = 0.00 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1 

เพศ 

 

t-test 

 

1.08 

 

ปฏิเสธ 

อาย ุ F-test 6.77 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-test 6.16 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-test 3.21 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-test 4.40 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test 2.42 ปฏิเสธ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2 

ความมีมาตรฐาน 

 

MRA 

 

0.97 

 

ปฏิเสธ 

ความรวดเร็วในการบริการ MRA 0.00 ยอมรับ 

คุณภาพนํ้ามนั 

ขนาดของสถานีบริการ 

MRA 

MRA 

0.12 

0.00 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 

 

MRA 

 

0.00 

 

ยอมรับ 

ความภกัดีต่อสินคา้ MRA 0.00 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ MRA 0.00 ยอมรับ 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ

การศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

คุณภาพการให้บริการกบัการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั(3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาํนวน 400 คน และใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One Way ANOVA)และ 

MRA สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงทาํการศึกษาระหวา่งเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 

2556 
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 ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 265 

คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จาํนวน 150 คน มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคารสูงสุดจาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 ส่วนใหญ่มี

รายได้มากกว่า 50,000 บาท จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  

 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยูใ่น

ระดับความคิดเห็นมาก ในทุกด้านของปัจจยัคุณภาพการให้บริการได้แก่ ความมี

มาตรฐาน ราคามีมาตรฐาน ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานีบริการ 

ขั้นตอนการให้บริการเป็นมาตรฐาน รูปแบบการจดัเรียงของสถานีบริการเป็น

มาตรฐาน และพนกังานท่ีใหบ้ริการเป็นมาตรฐาน  

 สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่า อาย ุ

อาชีพ รายได ้ และ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนัไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพการ

ให้บริการได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการบริการ และขนาดของสถานีบริการ ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นความมีมาตรฐาน และ คุณภาพนํ้ ามนั ท่ี

แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีแตกต่าง

กนั นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และ

ความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยผลการศึกษามีความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

  สมชาย โชคมาวิโรจน์ (2537) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของตราสินคา้ประเภท

นํ้ า มัน เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ท่ี ใ ช้ ใ น ย า นพ า ห น ะ ต่ อ ก า รตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น

กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีความคิดยดึมัน่กบัตราสินคา้  

และผูบ้ริโภคจะมียี่ห้อนํ้ ามนัท่ีเลือกใชป้ระจาํ เพื่อไวใ้ชท้ดแทนกนัมากกวา่สองยี่ห้อ 

ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ คุณภาพของนํ้ ามนั สถานท่ี
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สะดวก ทาํเลท่ีใกลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน ราคาของ นํ้ามนั สถานีบริการท่ีมีสาขามาก 

ขนาดพื้นท่ีและบริเวณในสถานี บริการ จาํนวนช่องบริการ สําหรับเติมนํ้ ามนั และ

ยีห่อ้ของนํ้ามนั ผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคม พบวา่ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้ ประเภทของรถท่ีใช้ อายุของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ ในกลุ่มต่างกนั กบั ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ มีผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

อโนทยั ตรุณรัตน์ (2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานีบริการนํ้ ามนัคาลเท็กซ์ในทศันะของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร. ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ ใหค้วามสําคญัในระดบัสําคญั 

โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความรวดเร็วในการให้บริการ ดา้นราคา 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก โดยให้ความสําคญักบัการ มีป้ายบอก

ราคาชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญัในระดบัสําคญั โดยให้มีโล

โก้ท่ีสามารถเห็นได้แม้ในระยะไกล ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัในระดบัไม่แน่ใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการมี

ภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีดี  

อญัญา พฤกษาพนัธ์ทวี (2542) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

สถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ี

ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัมาก

ท่ีสุด ในปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งและสถานท่ีคือเป็นทางผา่นทุกวนั ปัจจยัดา้นคุณภาพการ

ใหบ้ริการคือพนกังานบริการสุภาพและรวดเร็ว และปัจจยัดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ไม่มี

ระดบัความสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการ 

พรพิมล ชินเจริญทรัพย์ (2546) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สถานีบริการนํ้ ามนัปตท. ในเขตอาํเภอท่ามะกา 

จงัหวดักาญจนบุรี ผลการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ 

เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได ้มีพฤติกรรมการใช้สถานีบริการดา้นประเภทและ

ชนิดของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั ในการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และราคา โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบั
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ความสําคญัมาก ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบั

ความสาํคญัมาก ความหาง่ายของสถานีบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั จึงควรทาํการวิจยัเป็นระยะๆ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพิ่ม

ความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งต่อไป 

 2. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ี

มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย

ขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจยัการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั 

 3. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความทันสมัย สอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันมากข้ึน ซ่ึง

สามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีมีความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั ท่ีสามารถช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคต

ได ้
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ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษัทตัวแทนจําหน่ายเคมีภัณฑ์ 

นําเข้าจากต่างประเทศ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

The motivation factor for staff for group of Chemical Trading Company’s  

in Bangkok and Metropolitan Area 

พลอยปภสั รัตน์วินนัท ์1     ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาถึงปัจจยัแรงจูงใจในการ

ลาออกของพนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑน์าํเขา้จากต่างประเทศ โดยมี

วตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ์นาํเขา้ฯ (2) 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในองค์กรกบัแรงจูงใจในการลาออกของ

พนักงานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ์นาํเขา้ฯ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัภายนอกองค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษทั

ตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑน์าํเขา้ฯ 

ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

วิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานของกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่าย

เคมีภณัฑ์นาํเขา้จากต่างประเทศ เพศชายและหญิง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จาํนวน 400 ชุด ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, t-Test, F-Test และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของ

พนกังานในองค ์

------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจหมาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คําสําคัญ : แรงจูงใจ, การลาออกของพนกังาน, ความตอ้งการ, ดาํรงรักษาพนกังานให้

อยูก่บัองคก์าร, ความตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังาน 

    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  

เม่ือ 2-3 ปี ท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑ์นาํเขา้จาก

ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการ ได�เผชิญกบัป�ญหาพนกังานเปล่ียนงาน มีอตัรา

การเขา้-ออกสูงและมีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจท่ีจะลาออกของพนกังานซ่ึงก็คง

เป็นปัญหาของหลายๆ บริษทัในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ป�ญหา

การเขา้-ออกของพนกังานเป�นป�ญหาท่ีมีความสําคญัอย�างยิ่งของทุกๆ บริษทั 
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เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย�เป็นทรัพยาท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีมีส�วนกาํหนดความสําเร็จ

หรือความล�มเหลวขององค�การด�วยสมมุติฐานท่ีว่าทรัพยากรมนุษย�ท่ีมี

คุณภาพมีจาํกดั องค�การจึงต�องมุ�ง รักษาไว�ซ่ึงพนกังานท่ีมีคุณค�า เพื่อ

ประสิทธิผลขององค�การ ในขณะเดียวกนัก็พยายามปรับปรุงการทาํงานของสมาชิก

องค�การท่ียงัดอ้ยประสิทธิภาพอยูใ่ห�ดีข้ึน เพื่อให�งานขององค�การบรรลุเป

�าหมาย การท่ีบุคคลใดก็ตามท่ีปฏิบติังานอยู่กบัองค�การมาเป็นระยะเวลาต�

อเน่ืองกนันั้นย�อมจะเป�นเคร่ืองแสดงได�อย่างหน่ึงว�าบุคคลนั้นมีทกัษะ มี

ความรู�ความเช่ียวชาญ  หรือประสบการณ�ในการทาํงานมีความเข�าใจใน

แนวทางปฏิบติังานขององค�การเป�นอย�างดี ไม�เป็นภาระขององค�การท่ี

จะต�องคอยช้ีแจงหรือแนะนาํการปฏิบติังานอยู�เสมอๆ การท่ีพนักงานคิดและ

ตดัสินใจท่ีจะลาออกหรือมีความตั้งใจท่ีจะลาออกนั้น อาจมีสาเหตุจากปัจจยัสําคญัด�

านปัจจัยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ตาํแหน่งงานรายไดต้่อเดือน การศึกษา สถานภาพ, 

ดา้นปัจจยัภายใน เช่น สวสัดิการ วฒันธรรมองค์กร เงินเดือน และโครงสร้างองค์กร 

รวมถึงปัจจัยด้านภายนอก เช่น การเดินทางมาทํางาน ภาพลักณฑ์องค์กร และ

เศรษฐกิจ ปัจจยัทั้งสามส่วนน้ี เป�นป�จจยัท่ีมีความสําคญั เพราะทาํให�สามารถ

อธิบายพฤติกรรมของคนในองค�การถึงความผกูพนัต่อองค�การ (organizational 

commitment), ความผกูพนัต่อองคก์าร เป�น ภาวะทางจิตใจท่ีทาํให�บุคคลมีความ

ยึดมัน่ต�อองค�การของตน ผู�ท่ีมีความผูกพนัต�อองค�การสูงย่อมตอ้งการ

ทาํงานกบัองค�การเป�นเวลานาน และมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานได�สูงกว�าผู

�ท่ีมีความผกูพนัต่อองค�การตํ่า ความผกูพนัต�อองค�การเป�นความสัมพนัธ

�ท่ีแนบแน�น และผลกัดนัให�บุคลากรเต็มใจอุทิศตนเองเพื่อการสร้างสรรค�

ให�องค�การมีสภาพท่ีดีข้ึน 

จากเหตุผลท่ีกล�าวมาทาํให�คณะผู�วิจยัมีความสนใจเก่ียวกบัปัจจยั

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน เพราะหากองค�การทราบถึงป�จจยัแรงจูงใจ

ท่ีทาํให�พนกังานมีความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานแล�ว องค�การก็จะสามารถหา

แนวทางการป�องกนัมิให�ต�องสูญเสียกาํลงัคนท่ีมีคุณภาพไป เพราะจะทาํให�
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เสียเวลาและค่าใช�จ่ายในการสรรหา คดัเลือก และฝ�กอบรมพนกังานใหม่ เพื่อมา

ทดแทนพนกังานเดิมดว้ย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ยิ่งถา้เป็นพนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน

ไปก็จะยิง่เสียงบประมาณ และตน้ทุนเร่ืองเวลามากข้ึนไปอีกดว้ย 

ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงมุ�งศึกษาความสัมพนัธ�ระหว�างปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน ซ่ึงผู�

บริหารองค�การสามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปใช้ในการวางกลยุทธ์ด้านทรัพยากร

มนุษย ์เพื่อช่วยลดปัญหาการลาออกให�น�อยลง และเป็นการป้องกนัป�ญหาการ

ลาออกท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต อันจะส�งผลให�องค�การสามารถรักษา

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพให�อยู�กบัองค�การได�ยาวนาน และจะส่งผลให

�องค�การมีความกา้วหน�า มัน่คงและประสบความสําเร็จอย�างย ัง่ยืน และไม่

หยดุย ั้ง 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจการ

ลาออกของพนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑน์าํเขา้ฯ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับแรงจูงใจการ

ลาออกของพนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑน์าํเขา้ฯ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกองค์กรกบัแรงจูงใจในการ

ลาออกของกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑน์าํเขา้ฯ 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

   ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 

 (Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สมมุติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ตาํแหน่งงาน  

4. รายไดต่้อเดือน 

5. การศึกษา 

  

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน

กลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

นาํเขา้จากต่างประเทศ 

ปัจจยัภายใน 

1. สวสัดิการ  

2. วฒันธรรมองคก์ร 

3. เงินเดือน 

4. โครงสร้างองคก์ร 

ปัจจยัภายนอก 

1. เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง 

2. ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

3. เศรษฐกิจ 
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1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ ต ําแหน่งงาน  รายได ้

การศึกษา สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 

2. ปัจจยัภายในองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย สวสัดิการ เงินเดือน วฒันธรรมและ

โครงสร้างองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 

3. ปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีประกอบไปด้วย เวลาท่ีใช้ในการเดินทาง, 

ภาพลกัษณ์ขององค์กร และเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของ

พนกังาน 

ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการวจิยัแบ่งตามหวัขอ้ไดด้งัต่อไป 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และ

ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 

2. ขอบเขตประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานกลุ่มบริษทัตวัแทน

จาํหน่ายเคมีภณัฑน์าํเขา้จากต่างประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาเดือนมิถุนายน 2556 และเก็บ

แบบสอบถามแลว้เสร็จเดือนมิถุนายน 2556  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลวิจยัน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการวงแผนและกาํหนดกลยุทธ์ดา้น

ทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. เพื่อนําผลงานวิจยัน้ีไปเป็นข้อมูลอ้างอิง, ปรับปรุงการบริหารงานด้าน

ทรัพยากรบุคคล ในการดาํรงรักษาพนกังานของบริษทั 

3. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาทาํงานวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 

2. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิด ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two-factor 

theory) 
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ทฤษฎีสองป�จจยัมีช่ือเรียกหลายช่ือด�วยกนั ได�แก� Motivator – 

Maintenance Theory, DualFactor Theory, Two-Factor Theory และ Motivator-

Hygiene Theory (อา้งถึงในสมยศ, 2522) Herzberg (1975) ได�พยายามศึกษาป�

จจยัท่ีมีส่วนช�วยให�เกิดความพึงพอใจ และความไม�พึงพอใจในการทาํงาน 

โดยการสัมภาษณ�วิศวกรและนกับญัชี จาํนวน 200 คน จากบริษทัต�าง ๆ 9 แห่ง

ในเมืองพิทสเบิร�ก มลรัฐเพนซิลวาเนีย เพื่อหาคาํตอบว�าประสบการณ์จากการ

ทาํงานแบบใดท่ีทาํให�บุคคลเหล�านั้นเกิดความรู�สึกท่ีมีต�อประสบการณ์แต

�ละแบบนั้น เป�นไปในทางบวกหรือลบ เม่ือได�คาํตอบมาแล�ว Herzberg 

และคณะได�นามาวิเคราะห�และจดัเรียงลาํดบั โดยแบ�งออกเป�นประสบ

การณ�◌ํหรือเหตุการณ�ท่ีทําให�เกิดเจตคติในด�สนดีและไม�ดี ซ่ึง 

Herzberg เรียกว�า ป�จจยัจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivator Factor) และ ป�จจยัคํ้า

จุนอนามยั (Hygiene Factor) 

2.2 แนวคดิ ทฤษฏลีาํดับความต�องการของมนุษย� (Hierarchy Needs) 

Maslow (1954) (อ�างถึงใน กุลวดี, 2544) ได�เสนอทฤษฎีลาํดบัขั้น

ความต�องการของมนุษย�โดยตั้งสมมุติฐานความต�องการของมนุษย�ไว�ว

�า 

 1. มนุษย�มีความต�องการอย�ูเสมอและไม�มีท่ีส้ินสุด แต�

ส่ิงท่ีมนุษย�ต�องการนั้นข้ึนอยู�กบัว�า เขามีส่ิงนั้นอยู่แล�วหรือยงั ขณะท่ี

ความต�องการใดได�รับการตอบสนองแล�ว ความต�องการอย่างอ่ืนก็เขา้มา

แทนท่ี กระบวนการน้ีไม�มีท่ีส้ินสุดและจะเร่ิมตั้งแต�เกิดจนกระทัง่ตาย 

 2. ความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองแล�ว จะไม�เป�

นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต�องการท่ีไม�ได�รับการตอบสนองเท

�านั้นท่ีเป�นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

 3. ความต�องการของมนุษย�มีลําดับขั้นความสําคัญ (A 

Hierarchy of Needs) กล่าวคือเม่ือความต�องการในระดบัตํ่ากว�าได�รับการ

ตอบสนองแล�ว ความต�องการในระดบัท่ีสูงกว�า จะเรียกร�องให�มีการ
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ตอบสนองทนัที (Demand Satisfaction) 

2.3 แนวคิด ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY 

แมคเกร�เกอร� (1960) (อ�างถึงในอภิสิทธ์ิ, 2539) ได�แสดงความ

คิดเห็นในบทความ The Human Side of Enterprise เพื่อสนบัสนุนแนวความคิดของ

มาสโลว�โดยให�ทศันะว�าการจูงใจเพื่อให�คนทาํงานพึงพอใจนั้นข้ึนอย�ู

กบัทศันคติของหวัหน�างาน  

 

 

2.4 แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัความตั้งในลาออกจากงาน 

ความหมายของการลาออก “การลาออก” ในท่ีน้ีใช้ความหมายของ 

“Turnover”  จากการศึกษาของเซยเ์ลส และสเตราส์ (Sayles & Strauss, 1977, pp. 52-

53) ไดใ้หค้วามหมายของการลาออก หมายถึง การท่ีองคก์ารส้ินสุดการวา่จา้งพนกังาน

ซ่ึงเป็นผลให้พนักงานตอ้งออกจากองค์การไปและในขณะเดียวกนัก็จะมีการว่าจา้ง

พนกังานคนใหม่เขา้มาแทน โดยท่ีพนกังานท่ีมาทาํงานแทนนั้น อาจเป็นพนกังานใหม่

ท่ีไม่เคยทาํงานกบัองค์การน้ีมาก่อนหรืออาจเป็นพนกังานเก่าท่ีกลบัเขา้มาทาํงานกบั

องคก์ารอีกคร้ังหน่ึงก็ได ้ส่วนนกัวิชาการไทยคือ เสนาะ ติเยาว,์ สุปราณี ศรีฉตัราภิมุข 

และนิยะตา ชุณหวงษ ์ (2525, หน้า 52) แปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ “การหมุนเวียน

แรงงาน” เป็นคาํท่ีมีความหมายครอบคลุมอย่างกวา้งขวาง ดงัท่ีมีผูใ้ห้นิยามไวห้ลาย

ท่านอาทิ พิกอร์, ไมเยอร์ และมาลม ์(Pigors, Myers & Malm, 1973, pp. 220) กล่าวา่ 

การหมุนเวียนแรงงาน หมายถึง การเคล่ือนไหว (Movement) ของบุคลากรในรูปแบบ

ของการเขา้และการออกในองคก์ารนอก จากน้ี การลาออกยงัเป็นตวัช้ีวดั (Indicator) 

ตัวหน่ึงในการประเมินคุณภาพของสภาพ แวดล้อมในการทํางานขององค์การ 

(Sherman, Bohlander & Chruden, 1992 อา้งถึงใน ดุจดาว มีปรีชา, 2539, หนา้ 13) 

สเตียร์ และมาวเดย ์(Steer & Mowday, 1979 อา้งถึงในจุฑารัตน์ แสงสุริยนัต,์ 

2549, หน้า 8) ไดใ้ห้ความหมายของความตั้งใจในการลาออกไวว้่าจะเป็นตวัเช่ือม

พฤติกรรมการลาออกท่ีเกิดข้ึนการลาออกจะเป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยของความตั้งใจ
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จะลาออกร่วมกบัโอกาสทางเลือกของงานท่ีบุคคลมีความตั้งใจจะลาออก มีอิทธิพล 2 

ลกัษณะ คือ  

1. ทาํใหเ้กิดการลาออกโดยตรงบุคคลจะตดัสินใจลาออกโดยทนัทีแมจ้ะยงัไม่

มีทางเลือกอ่ืน 

2. เป็นสาเหตุของพฤติกรรมการคน้หาโอกาส และทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ 

ทางเลือกจะมีมากหรือนอ้ยข้ึนกบัลกัษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ อาชีพ 

และสภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน หากโอกาสหรือทางเลือกมีนอ้ย บุคคลอาจจะ

ไม่ลาออกจากงาน แต่จะมีพฤติกรรมอ่ืนๆ เกิดข้ึนแทน เพื่อลดความวิตกกงัวล และ

ความคบัขอ้งใจท่ีไม่สามารถลาออกจากองคก์ารได ้ เช่น การขาดงานการทาํงานเฉ่ือย

ช้า การติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ การใช้กลไกป้องกันตนเอง (Defense 

Mechanism) เม่ือบุคคลตั้งใจจะลาออก และมีทางเลือกก็จะเกิดพฤติกรรมการลาออก

ข้ึน 

จากความหมายขา้งตน้มีผูใ้ห้ความหมายไวม้ากมาย และในการศึกษาคร้ังน้ี

สรุปไดว้่าแนวโน้มท่ีจะลาออกจากงาน หมายถึง ความคิดความรู้สึกของพนกังาน

บริษทัในความตอ้งการท่ีจะลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัน้ีในอนาคต 

 Mobley และคณะ (1979) กล�าวว�า ความตั้งใจท่ีจะลาออกจะแสดง

ออกมาใน 2 ลกัษณะ คือความตั้งใจท่ีจะค�นหาและความตั้งใจท่ีจะลาออก ซ่ึงความ

ตั้งใจท่ีจะค�นหาจะทาํให�เกิดพฤติกรรมการค�นหาในรูปแบบต�างๆ และจะ

เกิดข้ึนก�อนความตั้งใจท่ีจะลาออก ตลอดจนการเกิดพฤติกรรมการลาออกในขั้น

สุดท�าย 

 Mobley (1982) ได�สร�างแบบจาํลองท่ีอธิบายถึงกระบวนการของการ

ลาออก ท่ีมุ่งเนน้ท่ีความพึงพอใจในงานท่ีจะนาํไปสู่การลาออกในท่ีสุด โดย Mobley 

ได�ตั้ งสมมุติฐานไว�ว่า ความไม�พึงพอใจจะก�อให�เกิดความคิดท่ีจะ

ลาออก ความตั้งใจท่ีจะค�นหาทางเลือกความตั้งใจท่ีจะคงอยู ่หรือลาออก และสุดท

�ายก็คือการลาออกจากองค�การจริงๆ 

งานวจัิยในประเทศ 
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กุลวดี เทศประทีป (2544) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเฉพาะกรณี 

โรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ฐิติรัตน์  ศิริเลิศ (2547)  ไดศึ้กษาถึงเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออก

จากงานและแนวโนม้การตดัสินใจลาออกจากงานในอนาคต ของผูบ้ริหารหน่วยงาน

ทรัพยากรมนุษยใ์นโรงงานอุตสาหกรรมของบริษทัขา้มชาติ ในจงัหวดัระยอง  

นิธิ เพ็งสุข (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนกังาน 

กรณีศึกษาบริษทัเซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีผลต่อการทาํงานในปัจจุบนั และ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนกังานโดยมี บริษทั เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดสั

ตรีส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นกรณีศึกษา  

ปิยอัปสร ดีประเสริฐวิทย์ (2544) ศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัดา้นงาน 

และปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะลาออก ของพนกังานบริษทั ธุรกิจการ

โทรคมนาคม การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของ

งาน ความผกูพนัต่องาน และความพอใจในบรรยากาศขององคก์ารของพนกังาน และ

เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นงาน  

พิชญ์สิณี  เสลี่ยงรังษี (2551) ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การ

ลาออกกรณีศึกษา บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นองคก์ร 

ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชาและปัจจยัด้านลกัษณะงานมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจาก

บริษทั 

ภราดี บุตรศักดิ์ศรี (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

บุคคลความพึงพอใจในงาน และแนวโน้มท่ีจะลาออกจากองค์การของพนกังานใน

กลุ่มธุรกิจบริษทัเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อแนวโนม้ท่ีจะลาออกจากองคก์าร เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการลาออกจากองคก์าร  
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ยุวนันท์ จึงเจริญ (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง สาเหตุการลาออกของพนกังาน

ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ศึกษากรณี: สังกดัสํานกังานพฒันาธนกิจ 8 

เฉพาะในเขต อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2538-2539  

วรุิฬ โสภิณพรรักษา (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การทาํงานและความตั้งใจท่ีจะลาออกจากองค์การของพนกังาน บริษทั นวโลหะ

อุตสาหกรรม จาํกดั  

หัถชัย ปานสวัสดิ์ (2546) ไดศึ้กษาถึงสาเหตุของการลาออกของพนกังานร้าน

เซเวน่ อีเลฟเวน่ ในภาพรวม และจาํแนกตามคุณลกัษณะดา้นภูมิหลงัของพนกังาน  

สุทธินี กุศลศรี (2544) ศึกษาเร่ือง สาเหตุทางการบริหารท่ีมีผลต่อการลาออก

ของพนกังาน บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์คือ ศึกษา

สาเหตุทางการบริหารท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานบริษทัฯ และศึกษาแนวทางใน

การป้องกนั และการแกไ้ขปัญหาการลาออกของพนกังานท่ีสืบเน่ืองมาจากการบริหาร

ในบริษทั  

สุทธิณีย์ แก้วเจริญ (2542) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออก

จากงานของพนักงานโรงงานในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ และศึกษาระดับ

ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกจากงาน ของพนกังานโรงงานในเขต

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  

อมรา ไทยประเสริฐ (2547) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการลาออกของ

บุคคลากร:กรณีศึกษา บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อความตอ้งการลาออกไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เงินเดือน ปัจจยัจูงใจภายในตวั

บุคคล คือ ดา้นขวญักาํลงัใจ ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน คือ ดา้นการมีส่วนร่วม

ในกรบริหารงาน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์าร ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และปัจจยัแนวโน้มท่ีส่งผลต่อความตอ้งการลาออก คือ 

ดา้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ดา้นลกัษณะงาน ด้านสวสัดิการ ดา้นระเบียบ

ขอ้บงัคบั ดา้นการประเมินผลการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง ดา้นการพฒันาความรู้ในงาน 

ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบั 0.05 
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งานวจัิยต่างประเทศ 

เชอร์ร่ิงตัน (Cherrington, 1994 อ้างถึงใน อพชา ชัยมงคล, 2538) ไดอ้ธิบาย

การลาออกวา่เป็นความสัมพนัธ์ของ 2 ตวัแปร ท่ีมีความสําคญัมากคือ (1) ความไม่

พอใจในงาน (2) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ เพราะจากการศึกษาบริษทัท่ีมีระดบัการลาออก

สูงท่ีสุด พบวา่ พนกังานไม่พอใจในงานสูงสุดเช่นกนั  

ทานาโอมี (Tanaomi, 1990 อ้างถึงใน มธุรส สว่างบํารุง, 2536) ไดศึ้กษาถึง

ความพอใจในงานและความตั้งใจลาออกโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทางวิชาการ 

เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามซ่ึงแจกให้กบัลูกจา้งของมหาวิทยาลยั ลาเวอร์น (La 

Verne) ทุกคณะท่ีทาํงานเตม็เวลาตามลกัษณะการปกครอง และการแบ่งระดบัชั้น  

ไพรซ์ (Price, 1997) ไดส้รุปความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการ

ลาออก ดงัน้ี ดา้นอายุการทาํงาน พนกังานท่ีมีอายุการทาํงานในองคก์ารนานกวา่จะมี

อตัราการลาออกตํ่ากวา่พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานนอ้ยกวา่ในองคก์าร 

แม็คกลูรี, โฮเซอร์, จากร์รา, มอยย์ และวอลล์ (McGuire, Houser, Jarrar, 

Moy, & Wall, 2003) ไดท้าํการศึกษาในสถานพยาบาล พบวา่ โดยทัว่ไปแลว้การธาํรง

รักษาพนกังานเป็นแผนกลยุทธ์การพฒันาและเพื่อป้องกนัไม่ให้ขาดบุคคลากรในการ

บริการ  

ฮิตแมน และซิลวา (Hickman & Silva, 1984 cited in Warner, 1994) ได้

ศึกษาเก่ียวกับ ปัญหาการลาออกของพนักงานส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากคุณสมบติั

ส่วนตวัหรือความไม่มีประสิทธิภาพของหวัหนา้งานก็ได ้ 

ฮาร์ท (Hart, 1990 อ้างถึงใน มธุรส สว่างบํารุง, 2536) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ผลกระทบท่ีมีต่อความไม่แน่นอน การรับรู้ และความยุติธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์

ของการลาออก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจะพฒันารูปแบบของขอ้กาํหนดการลาออก  

วธีิการดําเนินการวจิัย 

กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ ประชากรในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ์นาํเขา้
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จากต่างประเทศ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี โดยใช้แบบสอบถามจาํนวน 400 

คน ซ่ึงการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แจก

แบบสอบถามและรับแบบสอบถามกลบัมาดว้ยตนเองเป็นแบบสอบถามแบบประเมิน

ค่า (Rating Scales) 10 ระดบั ตามวธีิการประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอิสระ : ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ตาํแหน่งงาน (4) 

รายได ้(5) การศึกษา (6) สถานภาพ, ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ (1) สวสัดิการ (2) วฒันธรรม

องค์กร (3) เงินเดือน (4) โครงสร้างองคก์ร, ปัจจยัภายนอก (1) การเดินทางมาทาํงาน 

(2) ภาพลกัษณ์องคก์ร (3) เศรษฐกิจ 

ตัวแปรตาม : แรงจูงใจการลาออกของพนกังาน 

สรุปผลการวจิัย 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Cornbrach’s Alpha) มีค่าเฉล่ีย

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั = 0.848         

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลโดยจาํแนกตามเพศ 

อายุ ตาํแหน่งงาน ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นผูห้ญิง จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ผูช้าย จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48.5 มีอายุระหวา่ง 36 – 45 ปี จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ตาํแหน่งงาน

ระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท จาํนวน 

179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ซ่ึงส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน 253 คน คิดเป็นร้อย

ละ 63.3 

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายใน พบว่า ปัจจยัภายใน

ด้านวฒันธรรมองค์กร เร่ืองการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีเกียรติ ศกัด์ิศรี มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานสูงสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 7.76 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.588 รองลงมาคือดา้นโครงสร้างองค์กร เร่ืองมีการ

ทาํงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีค่าเฉล่ียท่ี 7.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
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1.696 และดา้นสวสัดิการมีความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด เร่ืองการได้รับสวสัดิการอย่าง

เพียงพอและเป็นท่ีน่าพอใจ มีค่าเฉล่ียท่ี 6.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.047 และ 

เร่ืองมีสวสัดิการเพียงพอกบัการดาํรงชีวิตประจาํวนั มีค่าเฉล่ีย 6.40 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.221 

 ตอนที่ 3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนนอก พบว่าปัจจยัดา้น

การเดินทางมาทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานสูงสุดมี

ค่าเฉล่ียท่ี 7.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.513 คือเร่ืองระยะเวลาในการเดินทาง

ทั้งไปและกลบัไม่กระทบต่อการใชชี้วิตประจาํวนั รองลงมาคือระยะเวลาการเดินทาง

ไม่ก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการทาํงาน และความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง

ไปทาํงานโดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 7.76, 7.72 และ 1.7622, 1.689 

ตามลําดับ และค่าเฉล่ียน้อยสุดคือด้านภาพลักษณ์องค์กร เร่ืองท่านคิดว่าทาํงาน

ตาํแหน่งใดก็ได้ขอเพียงได้ทาํงานกับองค์กรน้ี มีค่าเฉล่ียท่ี 7.25 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.924 และด้านเศรษฐกิจ เร่ืองผลกระทบของเงินทุนไหลเขา้จาก

ต่างประเทศจาํนวนมากส่งผลต่อองค์กรท่าน มีค่าเฉล่ียท่ี 7.30 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.914 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน  

พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออก

ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษทั

ตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ์นาํเขา้ฯ ได้แก่ ดา้นเงินเดือน ด้านภาพลกัษณ์องค์กร และ

ดา้นเศรษฐกิจ อย่างมีนยัสําคญัทางสถติท่ีระดบั .05 ด้านสวสัดิการ ดา้นวฒันธรรม

องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง โดยปัจจยัเหล่าน้ี

สามารถบอกแนวโนม้แรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 37.4% (R2 = .374) 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
 Tolerance VIF 

 ค่าคงท่ี 12.892 2.150 5.996 .000   

ปัจจยัภายใน 

  ดา้นสวสัดิการ 

 

.069 

 

.053 

 

1.296 

 

.196 

 

.365 

 

2.741 

  ดา้นเงินเดือน -.079 .040 1.974 .049 .471 2.215 

  ดา้นวฒันธรรมองคก์ร .076 .061 1.246 .214 .525 1.906 

  ดา้นโครงสร้างองคก์ร -.039 .063 -.618 .537 .415 2.411 

ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Tolerance VIF 
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ปัจจยัภายนอก 

  ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง 

  ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

  ดา้นเศรษฐกิจ     

 

.022 

.177 

.439 

 

.051 

.056 

.046 

 

.430 

3.161 

9.446 

 

.668 

.002 

.000 

 

.618 

.564 

.629 

 

1.619 

1.772 

1.589 

    R = 612a        R2 = .374         S.E.E. = 5.524          F = 33.039        Sig. = .000a 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ คา่นยัสาํคญั ผลลพัธ์ 

สมมุติฐานท่ี 1 

เพศ 

อาย ุ  

 

t-Test 

F-Test 

 

0.621 

0.860 

 

ไม่ส่งผล 

ไม่ส่งผล 

ตาํแหน่งงาน 

ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน 

สถานภาพ 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

t-Test 

0.113 

0.971 

0.112 

0.123 

ไม่ส่งผล 

ไม่ส่งผล 

ไม่ส่งผล 

ไม่ส่งผล 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อมรา ไทยประเสริฐ 

(2547) พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคล 

คือ เงินเดือน ผลการศึกษาปัจจยัภายใน และปัจจยันอก มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน

การลาออกโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียท่ี 7.69 เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่าดา้นภาพลกัษณ์องค์กร ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเดินทางมาทาํงาน ดา้น

โครงสร้างองคก์ร และดา้นวฒันธรรมองค์กร อยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าปัจจยั

ดงักล่าวมีผลกระทบต่อจิตใจและเป็นอุปสรรคในการทาํงาน ซ่ึงยงัไม่ตอบสนองความ

ตอ้งการของพนักงานได้ทั้ งหมดเม่ือเทียบกับบริษทัอ่ืน พนักงานยงัรู้สึกว่าการให้

คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ และให้ขอ้มูลแก่พนักงานยงัไม่พอเพียง และการปฏิบติัหน้าท่ี

ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ยงัไม่ชดัเจน โดยเฉพาะดา้นเงินเดือน 

ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร และดา้นเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลย่างมากต่อแรงจูงใจในการลาออก

ของพนกังานในองคก์ร 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้
ค่านยัสาํคญั

ท่ีได ้
ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2        

สวสัดิการ MRA 0.196 ไมมี่ความสัมพนัธ์ 

เงินเดือน MRA 0.049 มีความสัมพนัธ์ 

วฒันธรรมองคก์ร MRA 0.214 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

โครงสร้างองคก์ร MRA 0.537 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

สมมติฐานท่ี 3        

การเดินทางมาทาํงาน MRA 0.668 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร MRA 0.002 มีความสัมพนัธ์ 

เศรษฐกิจ MRA 0.000 มีความสัมพนัธ์ 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. ด้านเ งินเดือน  ควรมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่ง ข้ึนต่อ

สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว   

2. ด้านภาพลกัษณ์องค์กร ควรสร้างและส่งเสริมองคก์รให้มีความน่าเช่ือถือ เป็น

ท่ีรู้จกั และเป็นท่ียอมรับในสังคมปัจจุบนั  

3. ด้านเศรษฐกิจ ควรมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาทกัษะ

ความสารถให ้พนกังานมีความเช่ียวชาญ เพื่อเตรียมรับกบัการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. งานวิจยัควรศึกษาถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานในระดบัผูบ้ริหาร

ของบริษทัขนาดใหญ่ รวมไปถึงพนกังานในภาครัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 

2. งานวจิยัควรศึกษาถึงปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานเพิ่มเติมเพื่อให้

ครอบคลุ่มมากข้ึน 

3. การศึกษาคร้ังต่อไปผูศึ้กษาอาจศึกษาเปรียบเทียบถึงปัจจยัแรงจูงใจในการ

ลาออกของพนกังานสาํหรับองคก์รขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง  
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อ่ืน  ๆ พร้อมทั้ งศึกษาในเชิงคุณภาพ และทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ

ต่างจงัหวดั 

บรรณานุกรม 
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 โรงงานอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอุตสาหกรรม 

 อิเล็กทรอนิกส์ จงัหวดัพระนครศรีอยทุธยา. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร์ 

 มหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมบณัฑิตวทิยาลยั,  

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544 
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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 

สถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 (INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS AFFECTING 

BUYING DECISION BEAUTY CENTER IN BANGKOK AND VICINITY) 

ศิริมล  วดัศรี 1    ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง 2   

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

วตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม 

(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัเสริมความงาม 

ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชโ้ปรแกรม SPSS ในการประมวลผลในงานวิจยั กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจาํนวน 400 คน 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถ่ีและสัดส่วน

ร้อยละ หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด สถิติเชิงอา้งอิง ทดสอบค่าที 

(t-test ) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว ( one-way  analysis of variance anova ) 

และค่าการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคุณ ( Multiple regression analysis ) 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริม

ความงาม ในระดบัมาก โดยมีผลในดา้นกระบวนการขาย มากท่ีสุด รองลงมา ดา้น

การส่งเสริมการขาย และ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดบั และปัจจยัดา้น

ความภกัดีสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม รองลงมา 

ดา้นความไวว้างใจ และ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนั

เสริมความงาม ตามลาํดบั โดยผูใ้ชบ้ริการมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริม

ความงาม ในระดบัมาก มีการตดัสินใจสูงสุด คือ  มีความเต็มใจท่ีจะเลือกใช้บริการ

สถาบนัเสริมความงาม ต่อไป รองลงมา สถาบนัเสริมความงานสามารถตอบโจทย์

ปัญหาความไม่มัน่ใจในรูปร่างหนา้ตาของได ้,ตดัสินใจถูกแลว้ในการเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงาม  , มีความมัน่ใจในคุณภาพและผลงานของสถาบนัเสริมความ

งามและสถาบนัเสริมความงามสามารถสร้างความมัน่ใจให้ได ้ ตามลาํดบั ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัไดแ้ก่ เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และ สถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม 

แตกต่างและปัจจยัการตลาดเชิงบูรณการ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ 

ดา้นกระบวนการขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม

โดยด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีผลสูงสุด รองลงมา ด้านกระบวนการขาย 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ และ ปัจจยั ดา้นความภกัดี และ ดา้นความไวว้างใจ มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงามโดยด้านความไวว้างใจ มีผล

สูงสุด รองลงมา ดา้นความภกัดี ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ   

คําสําคัญ :  การตลาดเชิงบูรณาการ,สถาบนัเสริมความงาม,จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

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 

 วิถีการดาํเนินชีวิตของประชาชนทัว่ไปมีการดาํเนินกิจกรรมติดต่อกบัโลก

ภายนอกมากข้ึน ทั้งการติดต่อเพื่อสังคม และการติดต่อพบปะเพื่อธุรกิจ ฉะนั้นรูปร่าง 

หนา้ตา ผวิพรรณ รวมทั้งบุคลิกภาพท่ีดูดีจะช่วยสร้างความมัน่ใจเพิ่มข้ึน จึงเห็นไดว้า่ 

ประชาชนทุกเพศทุกวยั ทั้งวยัรุ่น วยัหนุ่มสาว หรือวยัผูใ้หญ่ ต่างก็สนใจเขา้ไปใช้

บริการธุรกิจเสริมความงามกนัอยา่งหนาตา ตั้งแต่ผม จรดเทา้ อาทิเช่น การทาํผม ทาํ
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เล็บ นวดหนา้ นวดตวั รักษาสิว ดูแลผิวพรรณรวมไปจนถึงการทาํศลัยกรรมตกแต่ง 

ซ่ึงกล่าวได้ว่า การเข้าร้านเสริมความงามถือเป็นกิจกรรมสําคญัของคนไทยในยุค

ปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจเสริมความงาม เปิดให้บริการตามแหล่งชุมชน อาคาร

สํานกังาน รวมทั้งศูนยก์ารคา้ต่างๆเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ดา้น

การเสริมความงามเปิดดาํเนินการด้วยตนเอง และเปิดดาํเนินการดว้ยการซ้ือแฟรน

ไชส์ จากผูท่ี้ให้บริการทางดา้นน้ี ซ่ึงรูปแบบน้ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมของผูท่ี้ตอ้งการเร่ิมตน้

ธุรกิจ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดยอ่มหรือเอสเอ็มอี (SMEs) เน่ืองจากเจา้ของแฟ

รนไชส์ส่วนใหญ่ จะเป็นผูมี้ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคม อาทิ ดารา นักร้อง 

นักแสดง ผู ้ท่ีอยู่ในแวดวงความสวยความงาม เป็นต้น ส่งผลให้การโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในคุณภาพการให้บริการสามารถทาํ

ไดง่้าย รวมทั้งแฟรนไชส์ยงัมีบริการฝึกอบรมพนกังาน เพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นความ

งามอยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงการออกแบบตกแต่งร้าน การจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือและ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการเสริมความงาม เช่น เคร่ืองสาํอางต่างๆ  

ลกัษณะของธุรกิจเสริมความงามสามรารถแยกออกได้หลายรูปแบบดังน้ี 

รูปแบบท่ีหน่ึง คือ ร้านเสริมสวย ประเภทของบริการส่วนใหญ่ คือ ตดัผม ซอยผม 

สระไดร์ ดดัผม และบริการเสริมอ่ืนๆตั้งแต่การแต่งหนา้ การดูแลผิวพรรณ การต่อผม 

การเปล่ียนสีผม ทาํทรีตเมนต ์อบไอนํ้า การตดัแต่งเล็บมือ เล็บเทา้ การเพน้ทเ์ล็บ ทั้งน้ี

ร้านเสริมสวย ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนใกลท่ี้พกัอาศยั อาคารสํานกังาน และ

มีบางแห่งเขา้ไปเปิดกิจการตามศูนยก์ารคา้ต่างๆ รวมทั้งอาคารสํานกังาน และคอนโด

มีเนียม รูปแบบท่ีสองคือ คลินิก ศลัยกรรมเสริมความงาม มีหลากหลายบริการ ทั้งการ

ดูแลผิวหน้า ผิวกาย ตั้ งแต่การนวดหน้า นวดตัว ด้วยนํ้ ามัน เคร่ืองสําอางหรือ

สมุนไพรไทย ยกกระชับผิวหน้า ลบร้ิวรอย ขจดัสิว ฝ้า จุดด่างดาํอรวมถึงการลด

นํ้ าหนัก กระชับสัดส่วน ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจอาจเป็นร้านเสริมสวยขนาดใหญ่ท่ี

นอกจากดูแลทางดา้นทรงผมแลว้ ยงัให้บริการดูแลผิวหนา้และผิวกายอยา่งครบวงจร 

ในขณะท่ีผูป้ระกอบการบางรายเปิดให้บริการในรูปแบบ ส ปา ซ่ึงคลินิก/สถาบนั

เสริมความงาม จะมีการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัร้านเสริมสวยทัว่ไป  รูปแบบ

ท่ีสาม คลินิก ศลัยกรรมเสริมความงาม ปัจจุบนั ธุรกิจศลัยกรรมเติบโตมาพร้อมๆกบั
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ความเจริญกา้วหน้าทางการแพทย ์และเป็นท่ียอมรับในสังคมไทยมากข้ึนทั้งน้ี ผูท้าํ

ศลัยกรรมนั้นตอ้งการลดปมดอ้ย ลดความผิดปกติ หรือเสริมสัดส่วนร่างกายให้ดูดีข้ึน 

สวยงามข้ึน แลว้แต่วตัถุประสงคเ์ฉพาะบุคคล เช่นการเสริมจมูก เสริมคาง เสริมทรวง

อก ทาํตา ดูดไขมนัหนา้ทอ้ง สโพก ขา และการลบรอยเห่ียวยน่บนใบหนา้ รักษาและ

ดูแลเส้นผม รักษาผมร่วง และผมบาง เป็นตน้ ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวน้ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมมาก

ข้ึน ทาํให้ปัจจุบนัน้ีมีการเปิดคลินิกดา้นศลัยกรรมเสริมความงามกนัอย่างเป็นลํ่าเป็น

สันตามสถานท่ีต่างๆ  ธุรกิจเสริมความงาม กาํลงัไดรั้บความนิยม และมีอตัราเติบโต

อยา่งต่อเน่ือง เพราะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายขยายตวัออกไป จากเดิมท่ีเนน้ลูกคา้ผูห้ญิงแต่

ปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ผูช้ายก็ใหค้วามสนใจกบัการเสริมความงามเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดู

ดี ในขณะเดียวกนั กลุ่มอายุของผูท่ี้เขา้รับบริการเสริมความงามในปัจจุบนั ก็ไม่ได้

จาํกดัแต่วยัทาํงานหรือผูใ้หญ่เท่านั้น แต่กลุ่มวยัรุ่น นกัเรียนนกัศึกษา ต่างก็ให้ความ

สนใจใชบ้ริการกนัเป็นจาํนวนมาก ดงัจะสังเกตไดจ้าก สถานเสริมความงามต่างๆจะมี

กลุ่มวยัรุ่นรอคิวเพื่อใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นดูแลรักษาเก่ียวกบั

ใบหน้า เช่น รักษาสิว ฝ้า กระ และศลัยกรรมตกแต่ง ซ่ึงกลุ่มวยัรุ่นนกัเรียนนกัศึกษา 

เป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือพอสมควร แมว้า่จะไม่สูงมาก แต่จากจาํนวนประชากรในกลุ่มน้ี

ท่ีมาก นบัเป็นลุกคา้เป้าหมายท่ีผูป้ระกอบการความงามตอ้งแยง่ชิงมาเป็นลูกคา้ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริม

ความงามท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด้วย โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

promotion และกระบวนการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม 

3. ปัจจัย อ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ ความภักดี ความเช่ือถือ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ดา้นประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเท่านั้น 

2. ดา้นระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 เป็นเวลา 1 

เดือน 

3. ดา้นเน้ือหาการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลของสถาบันเสริมความงาม และเป็นข้อมูลในการไป

ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของสถาบันเสริมความงามให้มี

ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อนาํระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการแกไ้ข

และปรับเปล่ียนใหก้ารบริการเป็นท่ีประทบัใจเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

3. เพื่อนาํผลการวจิยัไปพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัเสริมความงาม

ใหมี้คุณภาพและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด  

 การตดัสินใจ ( Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกทาใด

ทางหน่ึง จากหลายๆทางเลือกท่ีไดพ้ิจารรา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้

บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของขององค์กร การตดัสินใจเป็นส่ิงสําคญั และ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ  - รายได้ 

อาย ุ  - การศึกษา 

อาชีพ  - สถานภาพ 

 
ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

- โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

- โปรโมชัน่ 

- กระบวนการขาย 

 
ปัจจยัอืน่ๆ 

- Brand Image 

- Brand Loyalty 

- Trust 

 

 

การตดัสินใจเลอืกใช้บริการ

สถาบันเสริมความงาม 
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เก่ียวข้องกับหน้าท่ีการบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นกา

วางแผน และการัดการองคก์าร การจดัการหาคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน และการ

ควบคุม กาตดัสินใจ ไดศึ้กษามานานความหมายของกรตดัสินใจ นกัวิชาการไดใ้ห้

ความหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ไดใ้ห้ความหมายของการ

ตดัสินใจไวว้่า คือ “เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ  ให้เลือกทางเลือก

เดียวกนั” 

 ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการหา

โอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็น ไปไดแ้ละทางเลือกจากงานต่างๆ ท่ีมี

อยู่มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจเป็นการกระทาํท่ีตอ้งทาํเม่ือม่ี

เวลาทีจะหาขอ้เทจ็จริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินวา่ควรหยุดหา

ขอ้เท็จจริงแนวทางการแก้ไขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญญาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการ

รวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวพนักบัการใชจ่้ายและเวลา องคก์าร ทีผูบ้ริหารจะตอ้ง กระทาํ

การอยูบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร ( information) ซ่ึง ได้รับมาจากโครงสร้าง

องคก์ารพฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร 

 โจนส์ (Jones) ไดใ้ห้ความหมายการตดัสินใจองค์การวา่เป็นกระบวนการ ท่ี

จะแก้ไขปัญหาขององค์กร โดยการค้นหารทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนว

ทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีไดก้าํหนดไว ้

จากการศึกษาค้นควา้ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใช้

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

              กิตติมา ทิพรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานเสริมความ

งามของผู ้ใช้บริการในเขตอําเภอเมือง จังหวดัพังงา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงามของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพงังา และเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงามของ

ผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้ริการโดยใชว้ิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยการสุ่มตวัอย่าง

ประชากร จาํนวน 200 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
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การทดสอบสมมติฐานใชค้่าสถิติแบบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการใช้

บริการสถานเสริมความงามของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 อายุ 20 – 

25 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 131 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.50 อาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน/ราชการ จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อย

ละ 44.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 บาท ข้ึนไป จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.50 และจากการทดสอบสมมติฐานคุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใช้

บริการสถานเสริมความงามพบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดส่้วนตวั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานเสริมความงาม 

คือ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมายผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมใน

การซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

สมเจตน์ สุขานนท์สวสัด์ิ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนกั ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความ

งามและลดนํ้าหนกั เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาน

เสริมความงามและลดนํ้ าหนัก เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนกั จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนกั และเพื่อศึกษาถึงความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาน

เสริมความงามและลดนํ้ าหนกัเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนกัใน

เขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เท่ากบั 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบไค-สแควร์ t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - 

Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช ้Scheffe'  
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ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพ

สมรส อายุระหวา่ง 25 - 34 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพอิสระ/รับจา้ง รายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 20,001 - 30,000 บาท พฤติกรรมในการใชบ้ริการสถานเสริม

ความงามและลดนํ้าหนกั พบวา่ เขา้ใชก้ารบริการลดนํ้ าหนกั กระชบัสัดส่วน สาเหตุท่ี

ชอบสถานบริการเพราะใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ทาํงาน ความถ่ีของการใชบ้ริการ 2 - 3 คร้ังต่อ

เดือน ค่าใชจ่้ายท่ีใช้บริการไม่เกิน 5,000 บาทต่อคร้ัง ช่วงเวลามาใชบ้ริการ 12.31 - 

14.30 น. บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้บริการผูใ้ห้คาํปรึกษาดา้นความงาม 

ทราบขอ้มูลเร่ืองสถานเสริมความงามและลดนํ้ าหนักจากการโฆษณาผ่านใบปลิว 

แผ่นพบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลด

นํ้ าหนัก พบว่า มีระดบัการตดัสินใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยท่ีด้านผลิตภณัฑ์

บริการ มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นพนกังาน ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ดา้นประสิทธิผลและคุณภาพ และดา้นราคา ตามลาํดบั ผลการศึกษา ความแตกต่าง

ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลด

นํ้ าหนักในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า เพศ 

สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้

บริการกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ใช้บริการสถานเสริมความงามและลด

นํ้ าหนักในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการทุกด้านมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานเสริมความงามและ

ลดนํ้ าหนัก ยกเวน้ พฤติกรรมด้านทราบข้อมูลเร่ืองสถานเสริมความงามและลด

นํ้าหนกั 

ระเบียบวจัิย 

การศึกษา ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิง

เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั ในเชิงพรรณนาและใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ผูต้อบ
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แบบสอบถามคือผูใ้ช้บริการสถาบนัเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

สรุปผลการวจัิย 

ผลทดสอบ พบว่า ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ ด้านความภกัดี และ ด้านความ

ไวว้างใจมีอิทธิผลต่อการเปล่ียนแปลงตวัแปรตามหรือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัเสริมความงาม ท่ีระดบั 35.0% (R2 = 0.350) โดยมีค่า F-statistics  เท่ากบั 

71.716  และค่า Sig. =  0.000 < 0.05 กล่าวไดว้่า  มีตวัแปรอิสระ หรือ ปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ ดา้นความภกัดี และ ดา้นความไวว้างใจ อยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีมีอิทธิผลต่อการ

เปล่ียนแปลงตวัแปรตาม หรือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม  

และมีค่าของ Durbin-Watson เท่ากบั 1.605 ซ่ึงค่าสถิติทดสอบความคลาดเคล่ือนมีค่า

มากกว่า 1.5  แสดงวา่มีความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นอิสระต่อกนัในระดบัสูงไม่มีปัญหา

สหสัมพนัธ์ในตวัแปร (Autocorrelation) ระหวา่งตวัแปร 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอย พบวา่ ค่าคงท่ี มี ค่า t. = 5.287 , Sig. = 0.000  

โดยผลการทดสอบ พบวา่ มีค่า Sig. < 0.05  จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดี และ 

ดา้นความไวว้างใจ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปผลเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นความภกัดี พบวา่ มีค่า t = 3.635 ,  ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 , Beta = 0.175 

หรือ สรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงความคิดเห็นต่อความสําคญัปัจจยัดา้นความภกัดีต่อ

สินคา้ 1 หน่วยมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงาม เพิ่มข้ึน 0.175 หน่วยมาตรฐาน 

ดา้นความไวว้างใจ พบวา่ มีค่า t = 10.369 ,  ค่า Sig. = 0.000 < 0.05 , Beta = 

0.527หรือ สรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงความคิดเห็นต่อความสําคัญปัจจัยด้าน

ภาพลกัษณ์ 1 หน่วยมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง การตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม เพิ่มข้ึน 0.527 หน่วยมาตรฐาน 

สรุปผลทดสอบ ปัจจยั ดา้นความภกัดี และ ดา้นความไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามโดยดา้นความไวว้างใจ มีผลสูงสุด 

รองลงมา ดา้นความภกัดี ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.0 



846 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 
 

อภิปรายผล 

1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงาม ในระดบัมาก โดยมีผลในด้านกระบวนการขาย มากท่ีสุด 

รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการขาย และ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดบั 

ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีผลสูงสุด คือ การโฆษณาทางช่องทางอ่ืนๆมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม ดา้นการส่งเสริมการขาย มีผล

สูงสุด คือมีบตัรกาํนลัเม่ือใชบ้ริการครบทุกหน่ึงหม่ืนบาท และดา้นกระบวนการขาย 

มีผลสูงสุด คือ มีพนกังานคอยแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมความงามให้ก่อนทาํการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ   

2. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านความภกัดีสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงาม รองลงมา ด้านความไว้วางใจ และ ด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม ตามลาํดบั 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ มีผลสูงสุด คือ มีความประทบัใจในบริการของสถาบนัเสริม

ความงาม ด้านความภกัดีสินคา้ มีผลสูงสุด คือ หลงัจากตดัสินใจใช้บริการสถาบนั

เสริมความงาม แลว้ยงัสนใจขอ้มูลต่างๆของสถาบนัเสริมความงาม และดา้นความ

ไวว้างใจ มีผลสูงสุด คือ  รู้สึกไวว้างใจสถาบนัเสริมความงามและจะมาใชบ้ริการอีก

ในคร้ังต่อไป   

3. จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้บริการมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนั

เสริมความงาม ในระดบัมาก มีการตดัสินใจสูงสุด คือ  มีความเต็มใจท่ีจะเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม ต่อไป รองลงมา สถาบนัเสริมความงานสามารถตอบ

โจทยปั์ญหาความไม่มัน่ใจในรูปร่างหน้าตาของได ้,ตดัสินใจถูกแลว้ในการเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม  , มีความมัน่ใจในคุณภาพและผลงานของสถาบนัเสริม

ความงามและสถาบนัเสริมความงามสามารถสร้างความมัน่ใจใหไ้ด ้ตามลาํดบั  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัไดแ้ก่ เพศ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ สถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัเสริมความงาม แตกต่างกนัโดยผูใ้ชบ้ริการเพศหญิงจะมีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัเสริมความงาม สูงกว่า ผูใ้ช้บริการเพศชาย ในด้านรายได้ พบว่า 
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ผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงาม ตํ่ากวา่ผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท, 

15,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 25,000 บาท, 25,001 - 30,000 บาท และ มากกวา่ 

30,000 บาท ข้ึนไป และผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,000 - 15,000 บาท , 15,001 

- 20,000 บาทจะมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงาม ตํ่ากว่า

ผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาท และ มากกวา่ 30,000 บาท ข้ึน

ไปและรายไดเ้ฉล่ีย 25,001 - 30,000 บาทจะมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนั

เสริมความงามตํ่ากวา่ผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มากกวา่ 30,000 บาท  ข้ึนไป 

สอดคลอ้งกบังานวิจยั กิตติมา ทิพรัตน์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการ

สถานเสริมความงามของผู ้ใช้บริการในเขตอํา เภอเมือง จังหวัดพังงา พบว่า 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ และรายไดส่้วนตวั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการสถานเสริมความงาม  ในดา้นสถานภาพ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการสถานภาพโสด 

จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม ตํ่ากวา่ผูใ้ช้บริการสถานภาพ

สมรส และผูใ้ชบ้ริการสถานภาพสมรส จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริม

ความงาม สูงกวา่ผูใ้ชบ้ริการสถานหมา้ยหรือหยา่ร้าง สอดคลอ้งกบังานวิจยั สมเจตน์ 

สุขานนท์สวสัด์ิ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาน

เสริมความงามและลดนํ้าหนกั ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบวา่ เพศ สถานภาพ

สมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ใช้บริการ

สถานเสริมความงามและลดนํ้าหนกัในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

5. ผลทดสอบ พบว่า ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ และ ดา้นกระบวนการขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัเสริมความงามโดยดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีผลสูงสุด รองลงมา ดา้น

กระบวนการขาย ระดบันยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฟิลิป คอทเลอร์ 

(Phillip Kotler.2000:39) ท่ีกล่าวว่าส่วนผสมทางการตลาด เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัใน

แนวคิดทางการตลาดแบบใหม่  เป็นตัวแปรท่ีบริษัทสามารถควบคุมได้  ซ่ึงบริษัท

นาํมาใช้เพื่อเป็นตวักระตุน้สําหรับกลุ่มเป้าหมาย และ ปัจจยั ดา้นความภกัดี และ ดา้น

ความไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัเสริมความงามโดย
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ด้านความไวว้างใจ มีผลสูงสุด รองลงมา ด้านความภกัดี ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 

สอดคล้องกับแนวคิด ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2543) ท่ีกล่าวว่า ความไว้วางใจ 

(Reliability)เป็นปัจจยักาํหนดคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีความสาํคญัโดยความไวว้างใจ

เป็นบริการท่ีใหก้บัลูกคา้ตอ้งมีความสมํ่าเสมอและถูกตอ้ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัของนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษา ดงัน้ี  

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการด้านการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม

สูงสุด ดงันั้นสถาบนัเสริมความงามควรใหค้วามสําคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

เช่น  การโฆษณาผ่านส่ือประสัมพนัธ์ทุกประเภทให้ทัว่ถึง ควรให้ความสําคญักับ

กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์การให้บริการสถาบนัเสริมความงามผ่านส่ือต่างๆ เช่น 

ป้ายประกาศ ใบปลิวโฆษณา และโปสเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีสามารถแสดงให้เห็น

รายละเอียดการให้บริการ และ รูปแบบการให้บริการของสถาบนัเสริมความงาม  

นอกจากน้ีควรให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ส่ือทาง

อิเลคทรอนิกส์เพราะส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทน้ีจะไม่มีตน้ทุนสูงและสามารถเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายผูใ้ช้บริการได้เป็นอย่างดี เช่น การจดัตั้งแฟนเพจบนเฟสบุค การให้

ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์ตลอดจนควรมีจดัโปรโมชัน่การใหบ้ริการใหม่ๆ เพื่อเป็นการจูงใจ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการสนใจสถาบนัเสริมความงามมากข้ึน  

2. ข้อเสนอการศึกษาในคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้จิยัของนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษา ดงัน้ี  

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอนาํเสนอให้ศึกษาถึง ความตอ้งการ และ

ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการสถาบนัเสริมความงาม เพื่อผล

การศึกษาจะทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการสถาบนัเสริม

ความงามอีกทั้งผลการศึกษาจะทราบถึง ความคิดเห็นต่อการให้บริการสถาบนัเสริม

ความงามอนัจะทราบถึงประสิทธิภาพการให้บริการสถาบนัเสริมความงามว่าเป็น
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ลกัษณะอยา่งไร อนัจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา รูปแบบ และวิธีการให้บริการให้

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
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 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานเสริมความงามและลดนํา้หนัก 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ,ปริญญาโท , บริหารธุรกิจ ,  

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้ําของผู้บริโภคกาแฟสด 

ยีห้่อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

FACTORS AFFECTING THE REPURCHASING OF STARBUCKS COFFEE’S 

CLIENT: CASE STUDY OF THE CLIENT IN BANGKOK  

METROPOLITAN REGION 

 11ลทัธพล วรีะยทุธบญัชา11

1  ดร.นิเวศน์ ธรรมะ2 

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

         บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ

สดยี่ห้อสตาร์บคัส์ โดยจาํแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาและสถานภาพการสมรส ท่ีมีผลกบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาดและ ด้านผลิตภณัฑ์ กับพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการท่ีเป็นพิเศษความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการและความเอาใจใส่ของพนกังาน กบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟ

สดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 400 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วาม

น่าจะเป็น (probability sampling) และวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

(non probability sampling) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บขอ้มูลกบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของผูใ้ชบ้ริการ และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

                                                           
1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2
 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( M.B.A. for IT-Smart 

Program) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test (One-way ANOVA) 

และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

 ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 

ปี มีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ระดบั

การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี  มีสถานภาพโสด และ

ส่วนใหญ่ใช้บริการคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 – 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่า ราคามีผลอยู่ในระดบัค่อนขา้ง

เห็นดว้ย สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีผลอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย การส่งเสริมการตลาดมีผลอยูใ่น

ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ยและผลิตภณัฑ์มีผลอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ส่วนดา้นการ

ใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 

ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ยและดา้นความเอาใจ

ใส่ของพนกังานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 

ผลการสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุ อาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษาและสถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั แต่เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ีไม่แตกต่างกนั ในส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ได้แก่ ด้านราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ด้านการส่งเสริม

การตลาดและ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การ

ใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษความรวดเร็วในการใหบ้ริการและความเอาใจใส่ของพนกังาน มี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการซ้ือซํ้ า, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัคุณภาพการ

ใหบ้ริการ, กาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ 
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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 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จงัหวดัคาฟฟา (Kaffa) หรือท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนั คือ เอธิโอเปียถูกสันนิษฐาน

วา่เป็นแหล่งกาํเนิดกาแฟแต่ไม่มีหลกัฐานชดัเจนวา่พบเม่ือไหร่และอยา่งไร เช่นเดียว 

กบัชาวไทย ท่ีไม่มีการบนัทึกวา่มีความนิยมในการบริโภคกาแฟมานานเท่าใด แต่คาด

วา่ กาแฟเป็นท่ีนิยมในการบริโภคตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย  

ธุรกิจกาแฟ เร่ิมตน้จาก ร้านกาแฟแบบ รถเข็น ร้านกาแฟแผงลอย ร้านกาแฟห้องแถว 

จนถึงร้านกาแฟท่ีตกต่างหรูหราแบบตะวนัตก ท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ในปัจจุบนั 

ทั้งน้ี ความแตกต่างของร้านกาแฟเกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวฒัน์และการพฒันาทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงส่งผลใหก้ารส่ือสารเพื่อรับรู้และเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ

อยา่งรวดเร็ว จนก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคม ร้านกาแฟซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของวฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทยและส่งผลให้ภาพของร้าน

กาแฟไทยแบบเดิมๆ เร่ิมมีบทบาทนอ้ยลง โดยเฉพาะสังคมเมือง ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

ร้านกาแฟแบบตะวันตกท่ีได้พัฒนาและตกแต่งรูปแบบร้านสําหรับผู ้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัธุรกิจ มีการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ไวใ้นระดบัสูง ใชก้าแฟคัว่

บดท่ีมีคุณภาพสูง มีสูตรท่ีเป็นมาตรฐานและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีการตั้งราคาใน

ระดบัท่ีสูงกว่ากาแฟแบบดั้งเดิม มีการบริการท่ีดีจากพนักงาน จึงเป็นท่ีมาของร้าน

กาแฟระดบับนท่ีไดรั้บความนิยม (ศิวะรุจน์ กนัทะวงศ,์ 2548:1) 
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“สตาร์บัคส์” เป็นทั้ ง ช่ือยี่ห้อ บริษัทและร้านกาแฟคุณภาพ ทั้ งในด้าน

ผลิตภณัฑ ์คือ เคร่ืองด่ืมกาแฟสดและเมล็ดกาแฟคัว่ บรรจุภณัฑ์ ซ่ึงไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะ

วสัดุท่ีใชบ้รรจุหีบห่อ แต่ยงัรวมถึงการตกแต่งร้าน อุปกรณ์ต่างๆ และดนตรีประกอบ 

ซ่ึงทาํให้บรรยากาศแบบสตาร์บคัส์ มีเอกลกัษณ์ สร้างช่ือเสียงและความเติบโตแก่

บริษทั อนัเป็นการตอกย ํ้าความยิง่ใหญ่ของตราสินคา้จนถึงปัจจุบนั 

จากความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองของร้านกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะทาํการศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้ําของผู้บริโภค

กาแฟสดยีห้่อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

นักธุรกิจ นักศึกษาและบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจในความสําเร็จของสตาร์บคัส์ 

รวมทั้ง เป็นแนวทางให้แก่ธุรกิจกาแฟไทย ท่ีถือไดว้่า เป็นเพียงผูต้ามในธุรกิจร้าน

กาแฟเท่านั้น 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ โดยจาํแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาและ

สถานภาพการสมรส ท่ีมีผลกบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและ ดา้นผลิตภณัฑ ์กบั

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ การ

ใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษความรวดเร็วในการใหบ้ริการและความเอาใจใส่ของพนกังาน 

กบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 
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ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดั

จาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภณัฑ์ รวมทั้ง ศึกษาปัจจยัคุณภาพ

การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการท่ีเป็นพิเศษความรวดเร็วในการให้บริการและ

ความเอาใจใส่ของพนกังาน กบัพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยตวัแปรท่ีใชศึ้กษาแบ่งออกเป็น ตวัแปรอิสระ 

คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณภาพการ

ใหบ้ริการ ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. เพศท่ีต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

แตกต่างกนั 

2. อายุท่ีต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

แตกต่างกนั  

3. อาชีพท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

แตกต่างกนั  

4. รายไดท่ี้ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

แตกต่างกนั  

5. ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

6. สถานภาพการสมรสท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

7. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

ของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

8. ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของ

ผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของของ

ผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2. เพื่อให้ทราบถึงระดับความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 

 3. เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพการให้บริการกบั

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผู ้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

ทฤษฏี แนวคิด และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จากทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค Kotler, Philip. (1999). อา้งอิงจาก      

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแล้วซ่ึง การใช้สินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมาย

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส 

 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ 

การใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษ ความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ ความเอาใจใส่ของพนกังาน 

 

 

 

 

พฤติกรรม 

การซ้ือซํ้ าของ

ผูบ้ริโภค 

กาแฟสดยีห่อ้

สตาร์บคัส์ 

 

 

 



858 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 
 

รวมถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้

สินคา้ นอกจากน้ี  ศุภร เสรีรัตน์ (2544 : 7) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดย

ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลต้องตัดสินใจ ทั้ งก่อนและหลังการกระทาํ

ดงักล่าว  

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสาน

เคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้

เพื่อให้มีอิทธิพลโนม้น้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการ ตลาด

แบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เก่ียวกบัคุณภาพ

ในการใหบ้ริการจากการศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบวา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจาก

การท่ีลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขาได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการ

บริการท่ีลูกคา้รับรู้” (Perceived ServiceQuality) กบั “บริการท่ีรับรู้” (Perceived 

Service) ซ่ึงก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเขาได้รับบริการแล้วนั่นเองและ

พบว่า มีระดบัของความสัมพนัธ์ (Degree of Correlation) กนัเองระหว่างตวัแปร

ดงักล่าวค่อนขา้งสูง จึงกาํหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของบริการ 5 ประการ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. Reliability (ความไวใ้จ หรือ ความน่าเช่ือถือ) ความสามารถในการ

ให้บริการอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ (Accurate Performance) มีความสมํ่าเสมอ ทาํให้ลูกคา้

รู้สึกวา่น่าเช่ือถือในมาตรฐานการใหบ้ริการ สามารถใหค้วามไวว้างใจ (Dependable) 

2. Assurance (ความมัน่ใจ) ผูใ้ห้บริการมีความรู้และทกัษะท่ีจไเป็นในการ

บริการ (Competence) มีสุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ (Courtesy) มีความช่ือสัตยแ์ละ

สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้(Credibility) และความมัน่คงปลอดภยั (Security) 
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3. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได)้ ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ ส่ิงอานวยความสะดวก พนกังาน และวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่าง ๆ 

4. Empathy (ความใส่ใจ) สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อได้

ง่าย (Easy Access) ความสามารถในการติดต่อส่ือสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ (Good 

Communication) ความเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจลูกคา้ (Customer Understanding) 

5. Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ

ทนัที (Promptness) และใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี (Helpfulness) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 ธงชัย สันติวงษ์ (2549, หน้า 27) กล่าวไวว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการ

กระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใช้

ซ่ึงสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาก่อนอยูแ่ลว้ และมีส่วน

ในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาอยูก่่อนแลว้นั้น

หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีวา่ ในขณะใดขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ

สินคา้นั้น เขาจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา ท่ีมีส่วนสร้างสมและขดัเกลาเจตคติของ

เขามาอยูก่่อนแลว้เสมอ 

รุจกร ผลเพิ่ม (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่

บด”  ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟ

คัว่บด โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 100 ชุด จากผูท่ี้กาํลงั

ใชบ้ริการร้านกาแฟคัว่บด ในเขตถนนสุเทพ ถนนนิมมานเหมินทร์และถนนห้วยแกว้ 

แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติ Likert Scale และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

จาการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รายไดต้่อเดือนประมาณ 

4,501-6,000 บาท ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีวตัถุประสงค์ในการ

บริโภค เพื่อลดอาการง่วงนอน โดยส่วนใหญ่จะบริโภคเพียง 1 แกว้ต่อวนั และจะมี

ค่าใช้จ่าย 21-40 ต่อการบริโภค 1คร้ัง และร้านท่ีใช้บริการเป็นประจาํคือ ร้าน Black 

canyon ส่วนปัจจยัในการเลือกใช้บริการ ผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบัคุณภาพของ

กาแฟ ราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ และตอ้งการความสะดวกในการซ้ือ รวมไปถึง

การไดท้ดลองชิมกาแฟก่อนท่ีจะซ้ือดว้ย 
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Chou and Lu (2009) ประเมินความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการ ตน้ทุน

การเปล่ียนบริการ และความภกัดีของลูกค้าท่ีมีต่อบริการส่งสินค้าถึงบ้าน (Home 

Delivery) ในประเทศใตห้วนั จากการสุ่มลูกคา้จาํนวน 400 รายของร้านสะดวกซ้ือ

จาํนวน 30 ร้าน แลว้นาํมาวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-Way ANOVA) และแบบจาํลองสมการโครงสร้าง จากขอ้คาํถาม

ทั้งหมด 29 ขอ้ ค่าความเท่ียงเม่ือพิจารณาจาก Cronbach’s Alpha มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.836-0.899 โมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ มีค่าไคสแควร์เท่ากบั 

1.29 ค่า df = 84 ค่า p = 0.038 ค่า RMSEA = 0.028 ค่า GFI = 0.964 และค่า CFI = 

0.993 โดยโมเดลมีค่า R2 เท่ากบั 0.81 ผลการทดสอบสมมติฐานยืนยนัวา่ตน้ทุนการ

เปล่ียนบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความภกัดีของลูกคา้ ขณะท่ีคุณภาพบริการสามารถ

มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อความภกัดีของลูกคา้ ในกรณีท่ีมีอิทธิทางออ้มจะ

มีตน้ทุนการเปล่ียนบริการเป็นตวัแปรส่งผา่น 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจท่ีมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย

คาํนวณจากสูตรการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน

ของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

t-test F-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)  

ผลการศึกษา 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็น

เพศหญิงร้อยละ 66 และเพศชายร้อยละ 34 ดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

อาย ุ20 – 30 ปี รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาย ุ40 – 50 ปี  อายุ 30 – 40 ปี อายุ 50 ปีข้ึนไป และ

อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตามลาํดบั ดา้นอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ รองลงมามีอาชีพอ่ืน ๆ  รับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ 

พนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร และประกอบธุรกิจส่วนตวั ตามลาํดบั ดา้น
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รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได ้ 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา 

คือ 40,001 – 50,000  บาท 50,000 บาทข้ึนไป 30,001 – 40,000 บาท 5,000 – 10,000  

บาท และรายได ้ 20,001 – 30,000  บาท ตามลาํดบั ดา้นระดบัการศึกษาของผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  รองลงมาคือ ปริญญาโท ปวช./ 

ปวส./อนุปริญญาและมธัยมศึกษา ตามลาํดบั ดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมามีสถานภาพสมรสและสถานภาพหย่าร้าง 

ตามลาํดบัและดา้นการใช้บริการคร้ังล่าสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้

บริการคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 สัปดาห์ – 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา รองลงมา คือ นอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์

ท่ีผา่นมา และ มากกวา่ 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ตามลาํดบั 

 2.  ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า (1) ดา้นราคา ในภาพรวม 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่ ราคามีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.98 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การมีป้ายบอกราคาชดัเจนมีผลต่อระดบั

ความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสูงสุดในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 7.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.80 (2) ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย ในภาพรวม 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีผลต่อระดบัความคิดเห็น

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.25 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สถานท่ีบรรยากาศดีมีผลต่อ

ระดบัความคิดเห็นด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสูงสุดในระดบัเห็นด้วย มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.61ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.04 (3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใน

ภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อระดบั

ความคิดเห็นด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นด้วย มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 6.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การ

สร้าง brand ให้เป็นท่ีรู้จกั ติดตลาดมีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดสูงสุดในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.14 (4) ดา้นผลิตภณัฑ ์ในภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์มี

ผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัค่อนขา้ง
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เห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า การท่ีสินคา้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานมีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดสูงสุดในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.60 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.88 

3.  ดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการ พบวา่ (1) การให้บริการท่ีเป็นพิเศษ ใน

ภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการให้บริการท่ีเป็นพิเศษ มีผลต่อ

ระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การแบ่ง

พื้นท่ีให้บริการในร้านอยา่งชดัเจน มีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัคุณภาพการ

ให้บริการสูงสุดในระดับค่อนข้างเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 6.89 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.88 (2) ความรวดเร็วในการให้บริการ ในภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นว่าความรวดเร็วในการให้บริการ มีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยั

คุณภาพการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.65 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.12เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระบบการจดัการภายในร้านท่ีดี ไม่

ติดกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการสูงสุด ในระดบั

ค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.65 (3) ความเอาใจใส่

ของพนกังาน ในภาพรวม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าความเอาใจใส่ของ

พนักงาน มีผลต่อระดบัความคิดเห็นด้านปัจจยัคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ

ค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า พนกังานไม่สูบบุหร่ีและฉีดนํ้ าหอม มีผลต่อระดบัความคิดเห็นด้าน

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการสูงสุด ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.38 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.92 

4. ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค พบว่า ในภาพรวม 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง

เห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด ในการกล่าวถึงร้าน Starbucks ในเชิงบวก 

ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.68 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ปฏิเสธ

สมมติฐาน ดงันั้น เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ท่ี

ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น อายุท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์

ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 อาชีพท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น อาชีพท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 รายไดท่ี้ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น รายไดท่ี้ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟ

สดยีห่อ้สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญัท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อ

สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 6 สถานภาพการสมรสท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า

กาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น สถานภาพการสมรสท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟ

สดยีห่อ้สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

  ตวัพยากรณ์ B SE B Beta T Sig. 

1. ราคา 2.586 0.157 0.356 16.431 0.000** 

2. สถานท่ีจดัจาํหน่าย  2.703 0.134 0.075 20.130 0.000** 

3. การส่งเสริมการตลาด  2.633 0.150 0.664 17.585 0.000** 

4. ผลิตภณัฑ ์ 2.513 0.138 0.271 18.148 0.000** 

R = 0.707, Adjusted R2= 0.474, SEE = 0.200, ค่าคงท่ี = 2.660 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลท่ีได้คือ ยอมรับ

สมมติฐาน ดงันั้น ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการท่ีเป็นพิเศษ 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  และด้านความเอาใจใส่ของพนักงาน  มี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 
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  ตวัพยากรณ์ B SE B Beta T Sig. 

1. การใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษ 2.864 0.139 0.108 20.573 0.000** 

2. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  3.135 0.153 0.473 20.437 0.000** 

3. ความเอาใจใส่ของพนกังาน  2.953 0.132 0.439 20.328 0.000** 

R = 0.653, Adjusted R2= 0.404, SEE = 0.138, ค่าคงท่ี = 3.109 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 เพศ t-test 0.933 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 อายุ F-test 0.001 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 อาชีพ F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่4 รายได้ F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่5 ระดับการศึกษา F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่6 สถานภาพ F-test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 

การส่งเสริมการตลาด MRA 0.000 ยอมรับ 

ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่8 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

การใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษ MRA 0.000 ยอมรับ 

ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

ความเอาใจใส่ของพนกังาน MRA 0.000 ยอมรับ 
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การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกบัเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัขอเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานงานวจิยัดงัน้ี 

 1. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้าน 

ประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฏีท่ีใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ 

พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เกิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความ

เช่ือท่ีวา่ คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป

ดว้ย ดงันั้น จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือซํ้ ากาแฟสดยีห่อ้สตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยั แสดงใหเ้ห็นวา่ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาและสถานภาพ

การสมรสท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ท่ี

แตกต่างกนั แต่เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากาแฟสดยี่ห้อสตาร์

บคัส์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธรรมปพน ศิริโสภา (2548) ท่ี

ทาํการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นทศันคติการบริโภค

กาแฟสด เน่ืองจากส่วนใหญ่เพศชาย และเพศหญิงมีทศันคติต่อการบริโภคกาแฟสด

เช่นเดียวกนั 

 2. ผลการวิจัย พบว่า จากการท่ีได้นําแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาด คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) และ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) มาใช้

วเิคราะห์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์

ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศศิธร สุภสุวรรณ (2554) ท่ีทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (beauty drink) ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ในดา้นความถ่ีในการซ้ือต่อสัปดาห์ (คร้ังต่อ

สัปดาห์) และด้านจํานวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือแต่ละเดือน (บาทต่อเดือน) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3. ผลการวิจยั พบวา่ จากการท่ีไดน้าํแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and 

Berry (1985) เก่ียวกบัคุณภาพในการให้บริการจากการศึกษาของ Parasuraman และ

คณะมาใช้วิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผู ้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการท่ี

เป็นพิเศษ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ และดา้นความเอาใจใส่ของพนกังาน มี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Shiffman and Kanuk, 1997) ท่ีกล่าวว่า

พฤติกรรมของบุคคลในการคน้หา (Searchiny) การซ้ือ (Purchasing) การใช ้ (Using)  

การประเมิน (Evaluating) และการดาํเนินการ (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 

โดยคาดหวงัวา่ส่ิงเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

ข้อเสนอแนะเพือ่การนําไปใช้ 

 จากการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค    

กาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทาง

ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการวิจยัด้านประชากรศาสตร์ไปใช้เพื่อ

การกาํหนดและวางแผนทางการตลาด เพื่อให้เขา้ถึงและสามารถรักษากลุ่มลูกค้า

ดงักล่าวใหใ้ชบ้ริการต่อไป 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตามลาํดบัความสําคญัท่ีผูป้ระกอบการ

ควรคาํนึงถึง ดงัน้ี 

2.1  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัสูงสุดกบั

สถานท่ีท่ีมีบรรยากาศดี 
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2.2  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัสูงสุดกบั

การสร้าง brand ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและติดตลาด 

2.3  ดา้นราคา ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัสูงสุดกบัการแสดงราคาท่ี

ชดัเจน 

2.4  ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัสูงสุดกบัมาตรฐาน

และคุณภาพของสินคา้ 

3.  ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสําคญักบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ 

ดา้นการใหบ้ริการท่ีเป็นพิเศษ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ และดา้นความเอาใจ

ใส่ของพนกังาน ดงัน้ี 

3.1  ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ พบวา่ระบบการจดัการภายใน

ร้านท่ีดี มีความสาํคญัสูงสุดต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค  

3.2  ดา้นความเอาใจใส่ของพนกังาน พบว่าการท่ีพนกังานไม่สูบบุหร่ี

และฉีดนํ้าหอม มีความสาํคญัสูงสุดต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค 

3.3 ดา้นการให้บริการท่ีเป็นพิเศษ พบวา่การแบ่งพื้นท่ีให้บริการในร้าน

อยา่งชดัเจน มีความสาํคญัสูงสุดต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคต่อการบริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ให้มี

ความชดัเจนมากข้ึน และขยายขอบเขตพื้นท่ีในการวิจยัออกไป จะทาํให้ผลการวิจยัค่า

ทางสถิติมีความครอบคลุมและชดัเจนมากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาดา้นการจดัการและการบริหาร เพื่อให้ธุรกิจร้านกาแฟ         

พรีเม่ียมแบบเฟรนไชส์ของคนไทยท่ีพึ่งพาต่างประเทศ สามารถแข่งขนักบัเฟรนไชส์

ต่างประเทศได ้ เพื่อจะพฒันาให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขนักบัธุรกิจต่างประเทศได้

อยา่งเขม้แขง็และต่อเน่ืองต่อไป 

3. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พฒันา

คุณภาพและลดตน้ทุนการผลิตกาแฟ เพื่อสามารถแข่งขนัได ้ นอกจากน้ี รัฐบาลควร
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มุ่งเนน้การผลิตกาแฟเพื่อการบริโภคภายในประเทศ แทนการส่งออกกาแฟเพื่อลดการ

นาํเขา้จากต่างประเทศ 
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ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก 

Motivation factors of employee's resignation on Department of Land Transport 

พงศพ์รรณ  คุม้ทรัพย ์1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

___________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก เป็นการ

ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างทางด้านปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อ

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก (2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในองคก์ร

กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอก

องค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 

พนักงานกรมการขนส่งทางบกโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ในเดือน

มิถุนายน 2556 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติดว้ยวิธี t-Test, F-

Test, ONE-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis; MRA เพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จากผลการวจิยัพบวา่พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ี กรมการขนส่งทางบกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่น

กลุ่มอาย ุ41-50 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียอยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท

ต่อเดือน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสถานภาพสมรส มีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง 

รายได ้การศึกษา และสถานภาพ มีปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ ดา้นเงินเดือน  และดา้นโครงสร้าง

องค์กร และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง ดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กร  และดา้น

เศรษฐกิจ ท่ีสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกไดดี้ 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรกระจายการทาํงานวิจยัในส่วนของ

ภูมิภาคเพิ่มเติม และศึกษาถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของ

พนกังานเพิ่มเติมเพื่อใหท้ราบถึงแรงจูงใจในการลาออกครบทุกประเด็น 

คาํสาํคญั : แรงจูงใจ, การลาออก, พนกังาน 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการ Visionary Leaders (Twilight 

Program) รุ่นท่ี 8 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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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 

กรมการขนส่งทางบก เป็นสาํนกังานระดบักรม โดยข้ึนตรงกบักระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลกั

เก่ียวกบัการจดัระบบ การจดัระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกาํกบั ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ใหมี้การเช่ือมต่อกบัระบบการขนส่งอ่ืนๆ เพื่อให้

ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตวั สะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึง และปลอดภยัโดยให้มีอาํนาจหนา้ท่ี คือ 

(1.) ดาํเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าดว้ยลอ้เล่ือน 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (2.) ดาํเนินการแกไ้ข ป้องกนั และส่งเสริมสวสัดิภาพการขนส่งทางบก (3.) 

ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก (4.) ดาํเนินการจดัระเบียบการขนส่งทางบก (5.) 

ร่วมมือและประสานงานกบัองคก์ารและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศในดา้น

การขนส่งทางบก และในส่วนท่ีเก่ียวกบัอนุสัญญาและความตกลงระหวา่งประเทศ (6.) ปฏิบติัการอ่ืนใด

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(6.) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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ปัญหาบุคลากรยา้ยออกจากงาน เป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีกรมการขนส่งทางบกไดพ้บเจอ การลาออก

ของผูมี้ความรู้เฉพาะทางดา้นรังสี และการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบติังาน ทาํให้การดาํเนินการ

พฒันาองค์กรเกิดการชะลอตวั การดาํเนินการติดขดั การเสียโอกาสในการเจริญเติบโต และยงัตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายในการอบรมพนกังานใหม่เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามท่ีตอ้งการดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหา

เร้ือรัง และไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั เน่ืองดว้ยส่ิงแวดลอ้ม สังคม โครงสร้าง และบุคคลท่ีแตกต่างกนั ทาํ

ใหปั้ญหาการลาออกมีปัจจยัท่ีหลากหลาย 

ผูว้จิยัมีความสนใจในการศึกษาวิจยัปัญหาเก่ียวกบัการลาออกของพนกังานโดยการหาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก เพื่อใหท้ราบถึงประเด็นปัจจยัสําคญัทั้งสามส่วน อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจยัภายในองคก์ร และปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีช่วยสนบัสนุนหรือให้ประโยชน์แก่พนกังานทั้ง

ในดา้นการปฏิบติังานและดา้นการดาํรงชีวิต ซ่ึงช่วยรักษาพนกังานท่ีดีให้อยูก่บัองคก์รไดย้าวนาน เกิด

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และพนกังานมีความรักและภูมิใจในองคก์รท่ีตนปฏิบติังานอยู ่เกิดการทาํงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดทั้งผลการปฏิบติังาน ยอดขายและรายได ้เป็นไปในทางท่ีดี ท่ีก่อให้เกิดผลดี

ทั้งภาพลกัษณ์ และผลการดาํเนินการขององคก์รอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจการลาออกของพนกังาน

กรมการขนส่งทางบก 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในองค์กรกบัแรงจูงใจการลาออกของพนกังาน

กรมการขนส่งทางบก 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกองคก์รกบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน

กรมการขนส่งทางบก 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได ้การศึกษาและสถานภาพท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

2. ปัจจยัภายในองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย สวสัดิการ เงินเดือน วฒันธรรมและโครงสร้างองคก์ร 

มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

3. ปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ภาพลกัษณ์ขององคก์รและ

เศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

ขอบเขตการวจัิย 

 - กลุ่มตวัอยา่งพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

 - ศึกษาปัจจยั 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

 - เก็บตวัอยา่งเพื่อใชใ้นการวิจยัจาํนวน 400 ตวัอยา่ง เก็บรวบรวมในเดือนมิถุนายน 2556 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 - ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก และนาํเอาปัจจยัเหล่านั้นมาเป็นประเด็น

สาํคญัต่อการแกไ้ขและพฒันาต่อไป 

 - ผลการวิจยัสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลอา้งอิงและเป็นตวัเร่งให้แก่ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

เพื่อร่วมกนัแกไ้ขและพฒันาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกให้มีคุณภาพดี เกิดประสิทธิภาพสูง ซ่ึงจะช่วยลด

การลาออกได ้

 - เกิดกรณีศึกษาเพื่อการพฒันาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกแก่ส่วนราชการอ่ืน ท่ีมีปัญหาดา้นการ

ลาออกได ้

กรอบแนวความคิด 

 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกน้ี มีแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ 

 แนวคิดแรงจูงใจ 

 - Greenberg and Baron, 1997 : 142 การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลในการใชค้วาม

พยายาม (Effort) ผลกัดนัให้เกิดการกระทาํอยา่งต่อเน่ือง (Persistence) มีแนวทาง (Direction) ท่ีแน่นอน

เพื่อไปสู่เป้าหมาย (Goal) ท่ีตอ้งการ  

ปัจจัยภายใน 

-  สวสัดิการ  -  เงินเดือน 

-  วฒันธรรมองค์กร -  โครงสร้างองค์กร 

ปัจจัยภายนอก 

-  เวลาทีใ่ช้ในการเดินทาง 

-  ภาพลกัษณ์ขององค์กร 

-  เศรษฐกจิ 

 

 

แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน 

กรมการขนส่งทางบก 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ  -  รายได้ 

-  อายุ  -  การศึกษา 

-  ตําแหน่ง -  สถานภาพ 
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 - Stephen P. Robbins และ Mary Coulter ความเต็มใจของพนกังานท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่ง

เต็มท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานผูน้ั้นดว้ยการจูง

ใจในองคก์ารจึงมีผลตามมาทั้งผลงานท่ีใหก้บัองคก์าร ในขณะท่ีพนกังานก็ไดรั้บผลตอบแทนแก่ตนดว้ย 

 - Atkinson (1964) แรงจูงใจคือ อิทธิพลในปัจจุบนัต่อทิศทาง ความเขม้แข็ง คงทนของการ

กระทาํ หมายความถึง ส่ิงท่ีทาํให้เกิดการกระทาํท่ีมีวตัถุประสงค ์ มีการกระทาํจริงและกระทาํเป็นระยะ

เวลานาน 

 - Berelson & Steiner (1964) แรงจูงใจ ” เป็นภาวะภายในท่ีให้พลงักระตุน้ หรือเคล่ือนไหว และ

นาํหรือเป็นช่องทางใหพ้ฤติกรรมดาํเนินสู่เป้าหมาย 

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ ก็คือ การกระตุน้เพื่อให้เพื่อให้พนกังานมีพฤติกรรมท่ีเต็มใจใน

การทาํงานทาํงาน ดงันั้นการท่ีลูกจา้งมีพฤติกรรมท่ีไม่อยากมาทาํงาน อยากเปล่ียนท่ีทาํงาน หรือตอ้งการ

ลาออกจากงาน นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกจา้งผูน้ั้นหมดแรงจูงใจท่ีจะทาํใหอ้ยากงานท่ีองคก์ารนั้นต่อไป 

ทฤษฎีเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

1. Maslows Hierarchy of Needs Theory 

 ทฤษฏีน้ีเป็นทฤษฏีท่ีแพร่หลายท่ีสุด คือ ทฤษฏีลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy of Needs 

Theory) – Abraham Maslows ซ่ึงแบ่งลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 ลาํดบั คือ (1) 

Physiological Needs ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อาหาร นํ้ าด่ืมท่ีพกั บา้น ความตอ้งการทางเพศ 

(2) Safety Needs คือ ความตอ้งการความปลอดภยั ความมัน่คง และความคุม้ครอง (3) Social Needs คือ 

ความตอ้งการทางสังคม ความรัก ความเอาใจใส่ (4) Esteem Needs คือ ความตอ้งการเกียรติยศ ช่ือเสียง 

ตาํแหน่ง อาํนาจ การยกยอ่ยสรรเสริญ (5) Self Actualization Needs ความตอ้งการให้ความคิด ความฝัน

ของตนเองเป็นจริง 

2. Herzberg’s Motivation – Hygiene Theory 

 ทฤษฏีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก เป็นการศึกษาถึงปัจจยัหรือองคป์ระกอบ ต่างๆ ท่ีเช่ือมโยง

เก่ียวกบังานโดยเฉพาะปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจ พบวา่ปัจจยัท่ีทาํให้คนเกิดความพึงพอใจต่องาน

เป็นคนละปัจจยักบัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความไม่พอใจต่องาน ปัจจยัท่ีทาํให้คน เกิดความพึงพอใจต่องาน 

ส่วนมากเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบัตวัเน้ืองานท่ีทาํ (Job Content) ส่วนปัจจยัท่ีทาํให้คนเกิดความไม่พึงพอใจ

ต่องาน ส่วนใหญ่เป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบัสภาพท่ีอยู่ลอ้มรอบงานนั้น (Job Context) เฮอร์ซเบอร์ก จึง

สรุปวา่ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfiers) นั้นจะสัมพนัธ์ลกัษณะในเน้ืองานโดย

เรียกปัจจยัน้ีว่า ปัจจยัจูงใจ (Motivators) ส่วนปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job 

dissatisfiers) นั้น จะเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูน่อกเน้ืองาน เรียกวา่ ปัจจยัอนามยั หรือปัจจยัเพื่อการคง

อยู ่ (Maintenance Factors) เฮอร์ซเบอร์กเช่ือวา่ปัจจยัอนามยัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีสําคญัแต่เป็นเพียงการ

ป้องกนัมิให้เกิดความไม่พึงพอใจข้ึน ไม่สามารถนาํไปสู่ความพอใจในงาน ดงันั้นทฤษฏีเฮอร์ซเบิร์ก จึง

เสนอวา่การใหบุ้คคลไดท้าํงานท่ีมีลกัษณะทา้ทายจึงจะเป็นการจูงใจเขาใหท้าํงานอยา่งแทจ้ริง 
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ทฤษฎกีารลาออก 

Porter, Lawler III, และ Hackman  ไดจ้าํแนกประเภทของการลาออกเป็น 4 ประเภท 

 1. การลาออกท่ีเกิดข้ึนจากความประสงคข์อง บุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnove) 

หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ทาํงานในองค์การเดิมอนัเน่ืองจากความตอ้งการของบุคคลเองโดยท่ี

บุคคลนั้นไม่ไดถู้กบงัคบัจากใคร 

 2. การลาออกท่ีเกิดข้ึนจากความประสงคข์องบุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnover) 

หมายถึงการท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ทาํงานในองคก์ารเดิม อนัเน่ืองมาจากแรงกดดนัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม

ของบุคคลเอง เช่น ยา้ยงานตามสามี หรือ คลอดบุตร ถึงแม้ว่าบุคคลต้องการทาํงานอยู่กับองค์การ 

ในขณะท่ีองคก์ารเองก็ตอ้งการใหบุ้คคลทาํงานอยูก่บัองคก์ารเช่นเดียวกนั 

 3. การลาออกท่ีไม่ไดเ้กิดจากความประสงค์ขององค์การ (Involuntary Organization Initiated 

Turnover) หมายถึง การท่ีองค์การไดรั้บแรงกดดนัจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความจาํเป็ นตอ้งลดจาํนวน

พนกังาน ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งปลดพนกังานออก 

 4. การลาออกท่ีเกิดจากความประสงคข์ององคก์าร (Voluntary Organization Turnover) หมายถึง 

การท่ีองค์การตดัสินใจให้บุคคลส้ินสภาพการเป็นสมาชิกองค์การ เน่ืองจากความไม่มีระสิทธิภาพของ

บุคคลเอง 

Mobley ไดใ้หค้วามหมายของการลาออก หมายถึง การท่ีพนกังานขององคก์ารส้ินสภาพการเป็นสมาชิก

ขององคก์ารนั้น ซ่ึงการส้ินสภาพการเป็นสมาชิกน้ี แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. การลาออกโดยสมคัรใจ คือ การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารโดยพนกังานเป็นผูจ้ดัการเอง 

2. การลาออกโดยไม่สมคัรใจ คือ การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารโดยองคก์รเป็นผูจ้ดัการ และ

หมายรวมถึง การเกษียณอาย ุและการตาย 

 ถึงแมว้า่ “การลาออก” จะมีผูใ้ห้ความหมาย และแบ่งประเภทไวม้ากมาย แต่การลาออกท่ีใชใ้น

งานวจิยัน้ี หมายถึง การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารท่ีเกิดจากความประสงคข์องพนกังานแต่ไม่

รวมถึง การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกท่ีพนักงานควบคุมไม่ได้ อนัได้แก่ การเกษียณอายุ การตาย การ

เจบ็ป่วยร้ายแรง การถูกปลดออก และการไล่ออก 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สุธิดา คิวานนท ์(2555) ไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในงาน กบัความตั้งใจ

เปล่ียนงานของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าการเปล่ียนงานไปองค์กรใหม่มี

ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั 

 นายสุมินทร เบ้าธรรม (2554) ในงานวิจยัเร่ือง การรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจาก

องคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์ร และความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานโดยสมคัร

ใจของบุคลากรในสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
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ธญับุรี พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุ และตาํแหน่งงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออก

จากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 นางณฏัฐพร พึ่งบา้นเกาะและอาจารย ์ดร.กฤษฎา พชัราวนิช (2554) ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : 

สํานกังานเขตพื้นท่ีพระประโทน ท่ีพบวา่ปัจจยัการศึกษา สวสัดิการ และเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

แรงจูงใจในการลาออกจากองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 จิดาภา เสน่ห์นุช (2553) วจิยัเร่ือง ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน

ของเภสัชกรท่ีปฏิบติังานในองคก์ารเภสัชกรรม พบวา่สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจใน

การลาออกจากองคก์ร 

 ถนดัชยั ปินธุ (2553) งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานบญัชี

ระดบัปฏิบติัการของบริษทัมหาชนในภาคอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จากการศึกษาพบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีจาํแนกตามระดบัการศึกษา จาํแนกตามอายุ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน และปัจจยัดา้น

ค่าตอบแทนมีผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานบญัชี 

 วิไลวรรณ อ่อนศรี (2552) งานวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของครู

โรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดย

ผลการวิจยัพบว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 สินีนาฏ ชาวตระการ (2552) ในงานวิจยัเร่ือง ความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของเจา้หนา้ท่ี 

ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนยป์ระสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจยั

ทางคลินิคด้านโรคเอดส์ ศูนยว์ิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย พบว่าเจา้หน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกนั หน่วยงาน

ต่างกนั พบวา่มีระดบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สมสมยั สุธีรศานต ์และจินตนา วรรณรัตน์ (2550) ไดศึ้กษาวิจยัถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ลาออก โยกยา้ยของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จากการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการลาออก โอนยา้ยของพยาบาล 

3. วธีิการดําเนินการวจัิยd 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ พนกังานและเจา้หนา้ท่ีกรมการขนส่งทางบกทั้งเพศชายและ

เพศหญิง และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ซ่ึงประชากรกลุ่มน้ีจดัเป็นประชากรประเภทนบั

ได ้ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคล่ือนจาก

การสุ่มร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 385 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานและเจา้หน้าท่ีกรมการขนส่งทางบกท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ   

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ตาํแหน่ง (4) รายได ้(5) การศึกษา (6) สถานภาพ 

ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ (1) สวสัดิการ (2) เงินเดือน (3) วฒันธรรมองคก์ร (4) โครงสร้างองคก์ร 

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ (1) เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง (2) ภาพลกัษณ์ขององคก์ร (3) เศรษฐกิจ 

ตัวแปรตาม 

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งพนกังาน

กรมการขนส่งทางบกในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน เพื่อ

นาํผลไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Cronbach's Alpha) ซ่ึงมีค่าดงัตารางต่อไปน้ี 

ปัจจัยต่างๆ จํานวน 5 ข้อ Alpha 

ปัจจัยภายใน 

(1) สวสัดิการ  5 0.976 

(2) เงินเดือน  5 0.961 

(3) วฒันธรรมองคก์ร  5 0.959 

(4) โครงสร้างองคก์ร 5 0.982 

ปัจจัยภายนอก 

(1) เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง  5 0.966 

(2) ภาพลกัษณ์ขององคก์ร  5 0.950 

(3) เศรษฐกิจ 5 0.944 

แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก 5 0.961 

ผลจากตารางดา้นบน แสดงถึงปัจจยัต่างๆ มีค่าความถูกตอ้งและค่าความเช่ือมัน่ท่ีผา่นเกณฑ์การ

ประเมินผล ท่ีมากกวา่ 0.7 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ใชว้ธีิแจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ใช้วิธีคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (max.) และค่าตํ่าสุด (min.) 

สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 
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1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได ้การศึกษาและ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก ใช้การ

คาํนวณทางสถิติ t-Test ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติ F-Test สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ 

2. สมมติฐานท่ี 2 และ 3 มีเร่ืองของปัจจยัภายในองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย สวสัดิการ เงินเดือน 

วฒันธรรมและโครงสร้างองคก์ร และปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง 

ภาพลกัษณ์ขององคก์รและเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทาง

บก ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis :MRA) 

4. สรุปผลการวจัิย

ลกัษณะทางประชากร 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม (400 คน) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ 

เพศ 

- ชาย 29.0 

- หญิง 71.0 

อายุ 

ต ํ่ากวา่ 20 ปี 0.5 

20 - 30 ปี 32.8 

31 - 40 ปี 25.5 

41 - 50 ปี 37.8 

51 - 60 ปี 2.7 

มากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป 0.7 

ตําแหน่ง 

ขา้ราชการ 44.5 

พนกังานราชการ 37.3 

ลูกจา้ง 18.2 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ 

ระดับรายได้ต่อเดือน 

ต ํ่ากวา่ 10,000 บาท / เดือน 11.8 

10,001 – 20,000 บาท / เดือน 44.5 

20,001 – 30,000 บาท / เดือน 29.3 

30,001 – 40,000 บาท / เดือน 13.0 

40,001 – 50,000 บาท / เดือน 0.7 

มากกวา่ 50,000 บาท ข้ึนไป / เดือน 0.7 

ระดับการศึกษา 

ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 33.0 

ปริญญาตรี 60.0 

ปริญญาโท 6.5 

ปริญญาเอก 0.5 

สถานภาพ 

โสด 21.0 

สมรส 71.8 

หยา่ร้าง 7.2 

 พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี กรมการขนส่งทางบกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มอาย ุ

41-50 ปี ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสถานภาพสมรส 
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ปัจจยัการภายใน มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในหัวขอ้น้ีอยู่ 4 ส่วน คือ ดา้นสวสัดิการ ดา้นเงินเดือน ดา้น

วฒันธรรมองคก์รและดา้นโครงสร้างองคก์ร 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัภายในดา้นสวสัดิการ (400 คน) 

สวสัดิการ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) มีสวสัดิการเพียงพอกบัการดาํรงชีวติประจาํวนั 7.90 2.059 1 10 

(2) สวสัดิการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 7.89 1.931 1 10 

(3) มีนโยบายในการใหส้วสัดิการต่างๆท่ีชดัเจน 7.96 2.046 1 10 

(4) ไดรั้บสวสัดิการอยา่งพอเพียงและเป็นท่ีน่าพอใจ 7.92 2.178 0 10 

(5) โดยภาพรวมมีการจดัสวสัดิการไดอ้ยา่งเหมาะสม 8.00 2.106 1 10 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัภายในดา้นเงินเดือน (400 คน) 

เงินเดือน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน 8.10 1.827 1 10 

(2) มีการเล่ือนขั้นเงินเดือนอยา่งเหมาะสม 7.76 2.306 0 10 

(3) พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความเป็นธรรมไม่มีอคติ 7.86 2.258 0 10 

(4) ใหส่ิ้งจูงใจเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษอยา่ง

เหมาะสม 
7.84 2.343 0 10 

(5) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนมีความชดัเจน 7.94 2.263 0 10 

ตารางท่ี 4 ปัจจยัภายในดา้นวฒันธรรมองคก์ร (400 คน) 

วฒันธรรมองค์กร ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 8.27 1.596 2 10 

(2) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได ้ 8.19 1.611 1 10 

(3) ยดึหลกัความถูกตอ้งและเสมอภาค 8.02 1.842 0 10 

(4) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็ว มีเกียรติ ศกัด์ิศรี 8.32 1.521 2 10 

(5) ยดึหลกัความรักสามคัคีในหมู่คณะ 8.32 1.760 1 10 
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ตารางท่ี 5 ปัจจยัภายในดา้นโครงสร้างองคก์ร (400 คน) 

โครงสร้างองค์กร ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) มีความยดืหยุน่ในการทาํงาน 8.26 1.558 2 10 

(2) มีการส่ือสารและประสานงานขา้มหน่วยงาน 8.26 1.630 1 10 

(3) มีการทาํงานเป็นทีมมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 8.30 1.641 2 10 

(4) มีการกระจายอาํนาจบริหารไดอ้ยา่งเหมาะสม 8.24 1.711 1 10 

(5) ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือและใหข้อ้มูลแก่พนกังาน 8.39 1.547 2 10 

  

 จากการวเิคราะห์ความคิดเห็นพบวา่ ความคิดเห็นมากสุดในดา้นสวสัดิการคือ (5) โดยภาพรวมมี

การจดัสวสัดิการไดอ้ยา่งเหมาะสม ดา้นเงินเดือนคือ (1) มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน ดา้น

วฒันธรรมองคก์รคือ (4) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็ว มีเกียรติ ศกัด์ิศรี และดา้นโครงสร้างองคก์รคือ 

(5) ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํช่วยเหลือและให้ขอ้มูลแก่พนกังาน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.00, 8.10, 8.32 และ 8.39 

ตามลาํดบัและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 2.11, 1.83, 1.52 และ1.56 ตามลาํดบั 

ปัจจยัการภายนอก มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นหวัขอ้น้ีอยู ่3 ส่วน คือ ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ดา้น

ภาพลกัษณ์ขององคก์รและดา้นเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 6 ปัจจยัภายนอกดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง (400 คน) 

เวลาทีใ่ช้ในการเดินทาง ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทางไปท่ีทาํงาน 8.26 1.685 2 10 

(2) ระยะเวลาการเดินทางไม่ก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการทาํงาน 8.22 1.680 2 10 

(3) การเดินทางไปท่ีทาํงานสะดวกสบายประหยดัเวลาในการ

เดินทาง 
8.17 1.727 1 10 

(4) ใชเ้วลาในการเดินทางกลบัจากท่ีทาํงานถึงท่ีพกัอาศยัไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 
8.29 1.750 1 10 

(5) ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลบัท่ีพกัไมก่ระทบต่อ

การใชชี้วติประจาํวนั 

8.19 1.896 0 10 
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ตารางท่ี 7 ปัจจยัภายนอกดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร (400 คน) 

ภาพลกัษณ์ขององค์กร ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) ท่านภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 8.51 1.421 2 10 

(2) ท่านมีความรู้สึกวา่องคก์รของท่านน่าทาํงานดว้ย 8.42 1.702 0 10 

(3) ท่านคิดวา่ทาํงานตาํแหน่งใดก็ไดข้อเพียงไดท้าํงานกบั

องคก์รน้ี 
8.26 1.679 1 10 

(4) ท่านมีความรู้สึกวา่องคก์รของท่านมีความน่าเช่ือถือ 8.40 1.570 1 10 

(5) ท่านคิดวา่องคก์รของท่านเป็นท่ีหน่ึงในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 8.48 1.566 1 10 

ตารางท่ี 7 ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ (400 คน) 

เศรษฐกจิ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศมีผลกบัองคก์รท่าน 8.55 1.478 1 10 

(2) ภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจมีผลกบัองคก์รท่าน 8.43 1.386 2 10 

(3) การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community, AEC) มีผลกบัองคก์รท่าน 

8.36 1.653 0 10 

(4) ผลกระทบของเงินทุนไหลเขา้จากต่างประเทศจาํนวนมาก

ส่งผลต่อองคก์รท่าน 

8.37 1.675 1 10 

(5) การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบกบัองคก์รท่าน 8.45 1.603 2 10 

 จากการวเิคราะห์ความคิดเห็นพบวา่ ความคิดเห็นมากสุดในดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง คือ (4) 

ใชเ้วลาในการเดินทางกลบัจากท่ีทาํงานถึงท่ีพกัอาศยัไดอ้ย่างรวดเร็ว ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รคือ (1) 

ท่านภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดา้นเศรษฐกิจคือ (1) การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศมีผล

กบัองคก์ร ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.29, 8.51 และ 8.55 ตามลาํดบัและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.75, 1.42 และ

1.48 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 8 ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก (400 คน) 

แรงจูงใจในการลาออกของ 

พนักงานกรมการขนส่งทางบก 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ไม่มีความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 8.26 1.908 0 10 

องคก์รอ่ืนมีสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานท่ีดีกวา่ 8.39 1.708 0 10 

องคก์รอ่ืนใหเ้งินเดือนสูงกวา่และสวสัดิการทางเลือกท่ี

มากกวา่กฎหมายแรงงานกาํหนด 

8.37 1.595 0 10 

องคก์รอ่ืนใหต้าํแหน่งงานท่ีสูงกวา่และเป็นงานท่ีทา้ทาย 8.40 1.838 0 10 

เหตุผลส่วนตวั เช่น สุขภาพ การยา้ยท่ีอยูต่ามครอบครัว 

ศึกษาต่อ 

8.47 1.828 1 10 

  

 จากการวเิคราะห์ความคิดเห็นพบวา่ แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก

ดา้นเหตุผลส่วนตวั มีความคิดเห็นมากท่ีสุด อยูท่ี่ 8.47 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.83 ความคิดเห็น

รองลงมาคือดา้นองคก์รอ่ืนให้ตาํแหน่งงานท่ีสูงกวา่และเป็นงานท่ีทา้ทาย มีความคิดเห็นอยู่ท่ี 8.40 และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.84 

นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน  

 พนักงานกรมการขนส่งทางบกมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ลาออก 

 ตารางท่ี 9 สรุปผลการทดลองสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติทีใ่ช้ ค่า sig 

(1) เพศ  t-Test 0.013 

(2) อาย ุ F-Test 0.002 

(3) ตาํแหน่ง  F-Test 0.000 

(4) รายได ้ F-Test 0.000 

(5) การศึกษา  F-Test 0.000 

(6) สถานภาพ F-Test 0.000 

  

 สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ทั้ง เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได ้การศึกษา และ

สถานภาพมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.5  
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นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานด้วย MRA ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออก

ของพนักงานกรมการขนส่งทางบก 

ตารางท่ี 10 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3 

ปัจจัยภายใน 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.491 0.326 4.580 0.000 
  

(1) สวสัดิการ  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) วฒันธรรมองคก์ร  0.105 0.066 1.588 0.113 0.232 4.310 

(4) โครงสร้างองคก์ร 0.183 0.090 2.025 0.044 0.122 8.205 

(5) เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง  0.127 0.055 2.308 0.022 0.297 3.367 

(6) ภาพลกัษณ์ขององคก์ร  -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 

 ปัจจยัภายในและภายนอกสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่ง

ทางบกไดร้้อยละ 65.4 (จากค่า R Square = 0.654) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 34.6% เป็นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้

นาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ 

ดา้นเงินเดือน ดา้นวฒันธรรมองคก์รและดา้นโครงสร้างองคก์ร ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน

การลาออก ไดแ้ก่ ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และดา้นเศรษฐกิจ 

5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

 พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี กรมการขนส่งทางบกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มอาย ุ

41-50 ปี ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสถานภาพสมรส 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ทั้ง เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได้ การศึกษา และสถานภาพมีผลต่อ

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  

 ปัจจยัภายในและภายนอกสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่ง

ทางบกไดร้้อยละ 65.4 (จากค่า R Square = 0.654) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 34.6 เป็นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้

นาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ 
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ดา้นเงินเดือน  และดา้นโครงสร้างองค์กร ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก ไดแ้ก่ 

ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และดา้นเศรษฐกิจ 

อภิปรายผล 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศและดา้นตาํแหน่ง มีผลต่อแรงจูงใจในการ

ลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนายสุมินทร เบา้ธรรม (2554) ใน

งานวจิยัเร่ือง การรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผกูพนัต่อ

องค์กร และความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานโดยสมคัรใจของบุคลากรในสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ท่ีมีตาํแหน่งเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการลาออกจากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทาง

บกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวอมรรัตน์ สวา่งอารมย ์(2549)ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานฝ่าย

ผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปังตวัอย่าง ท่ีมีอายุเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจาก

องคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา ปัจจยัภายในดา้นสวสัดิการและเงินเดือนมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางณัฏฐพร พึ่งบา้นเกาะ 

(2554) ในงานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) กรณีศึกษา : สาํนกังานเขตพื้นท่ีพระประโทน ท่ีมีการศึกษา สวสัดิการและเงินเดือนเป็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการ

ขนส่งทางบกซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิดาภา เสน่ห์นุช (2553) ในงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยทีมี

ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของเภสัชกรทีปฏิบติังานในองค์การเภสัชกรรม ท่ีมี

สถานภาพเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัภายนอกด้านเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน

กรมการขนส่งทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนายคมคิด คูณยา (2547) ในงานวิจยัเร่ือง การศึกษา

การลาออกของวศิวกร บริษทับางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ท่ีมีเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางเป็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัภายในดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่ง

ทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรัชนี ศุจิจนัทรรัตน์, วลัลภา บุญรอด, วิไลวรรณ ทองเจริญ, พวงผกา 

กรีทอง และคณะ (2555) ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทาํนายความตอ้งการออกจากงานของอาจารยพ์ยาบาล ท่ี

ผลการวจิยัระบุวา่ วฒันธรรมองคก์ร ร่วมกนัอธิบายความตอ้งการออกจากงานได ้
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- ปัจจยัภายในดา้นโครงสร้างองคก์รมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่ง

ทางบกซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของวิไลวรรณ อ่อนศรี (2552) กบังานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

แนวโน้มการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนในระดบัประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นองคก์ร มีผลต่อแนวโนม้การลาออกเช่นกนั 

- ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกาํธร พฤกษานานนท,์ วรุิฬห์ พรพฒันกุล และคณะ (2546) ในงานวิจยัเร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของแพทยใ์นภาครัฐ ท่ีพบวา่ปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมท่ีประกอบดว้ยรายได ้

ส่งผลในทางลบต่อความผกูพนักบัองคก์ร และความผกูพนักบัองคก์รส่งผลสูงสุดต่อการลาออก  

- ปัจจยัภายนอกด้านภาพลักษณ์ขององค์กร มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน

กรมการขนส่งทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวปาลิตา วิปุลากร (2555) ในงานวิจยัเร่ือง การ

บริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์: กรณีศึกษา บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) ท่ีภาพลกัษณ์ขององคก์รมี

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเขา้ทาํงานและลาออกจากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

- ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทาง

บกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาํธร พฤกษานานนท,์ วิรุฬห์ พรพฒันกุล และคณะ (2546) ในงานวิจยั

เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของแพทยใ์นภาครัฐ ท่ีพบวา่ปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมส่งผลในทางลบ

ต่อความผกูพนักบัองคก์ร และความผกูพนักบัองคก์รส่งผลสูงสุดต่อการลาออก  

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการวจิยั ทั้งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายในองคก์รและปัจจยัภายนอกองคก์ร

น้ี สามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงถึงส่วนปัจจยัภายในองค์กร ทั้ง สวสัดิการ เงินเดือน วฒันธรรม

องคก์ร และโครงสร้างองคก์ร ใหมี้ความเหมาะสมเพิ่มมากข้ึนเพื่อช่วยให้มีผลในการลดแรงจูงใจในการ

ลาออกของพนกังานลง รักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นไวไ้ด ้และยงั

ทาํใหก้ารพฒันาในดา้นต่างๆ ทั้งทางบุคลากร โครงการ นโยบาย วิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้สามารถเดินหนา้และ

พฒันาไปไดด้ว้ยดี 

2. ปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ภาพลกัษณ์ขององคก์รและเศรษฐกิจ น้ี

ตอ้งเน้นสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีดีแก่พนกังาน ทั้งในดา้นการดาํเนินงาน การปฏิบติังาน ธรรมาภิ

บาล ความเสมอภาค การให้อาํนาจตดัสินใจ และการเอาใจใส่ต่อหัวหน้าและพนกังานจะช่วยให้ปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นไปในทางท่ีดี ลดแรงจูงใจในการลาและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่องคก์ร

เองด้วย ส่วนเวลาทท่ีใช้ในการเดินทาง และเศรษฐกิจ เป็นส่ิงท่ีควบคุมได้ยาก จึงตอ้งหาแผนในการ

รับมือต่อเหตุต่างๆ ของทั้งสองปัจจยัใหเ้หมาะสมกบัองคก์รและตวับุคลากรใหม้ากท่ีสุด 

3. แรงจูงใจในการลาออกยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกหลายตวัท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในการวิจยัน้ี อาจตอ้งวิจยั

เพิ่มเติมในส่วนดงักล่าว ให้เกิดความรู้และขอ้มูลเพิ่มเติม ท่ีจะเสริมคิดนโยบายท่ีเหมาะสม เพื่อลดการ

ลาออกไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองด้วยการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิจยักรมการขนส่งทางบก แต่การให้บริการของ

กรมการขนส่งทางบกนั้น มีสาํนกังานใหบ้ริการกระจายตวัตามจงัหวดัต่างๆ อีกดว้ย ในการศึกษาวิจยัคร้ัง

ต่อไป ควรกระจายการวจิยัลงในส่วนของภูมิภาคเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน

สํานกังานจงัหวดัในภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคกลาง เป็นตน้ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัแรงจูงใจ

ในการลาท่ีมีความแตกต่างทางภูมิภาคนั้น มีปัจจยัท่ีแตกต่างกนักบัส่วนกลางหรือไม่ 

2. ปัจจยัท่ีสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก ทั้งสอง

ปัจจยั อนัไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ยงัสามารถศึกษาวิจยัเพิ่มเติมเพื่อหาปัจจยัอ่ืนท่ีสามารถ

บ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก ท่ีเหลืออยู่ในปัจจยัภายในและ

ภายนอกอีกร้อยละ 34.6 เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกได้

ครบทุกประเด็นต่อไป 

3. ดว้ยประชากรของกรมการขนส่งทางบกท่ีมีจาํนวนมากถึง 6,376 คน ซ่ึงแบ่งแตกตามตาํแหน่ง

ของพนกังานไดเ้ป็น ขา้ราชการ 3,942 คน พนกังานราชการ 1,376 คน ลูกจา้งประจาํและลูกจา้งประเภท

อ่ืนๆ 1,058 คน (รายงานประจาํปี 2555 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม) ทาํให้เราสามารถ

ศึกษาวิจยัเพิ่มเติมเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานในส่วนเฉพาะตาํแหน่งได ้เช่น ปัจจยั

แรงจูงใจในการลาออกของขา้ราชการ ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานราชการ ปัจจยัแรงจูงใจ

ในการลาออกของลูกจา้ง เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหก้ารศึกษาวจิยั มีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมายไดดี้ยิ่งข้ึน
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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTOR AFFECTING DECISION ON THE 

PURCHASE OF  HEALTH-CHECKUP PACKAGE  PROVIDED BY  HOSPITAL IN BANGKOK 

AND METROPOLITAN AREA 

ธวลัรัตน์  แสงประพาฬ 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปํจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  2.  เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือ

ชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400    คน  

ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ การใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ีงเบนมาตรฐาน  และสถิติท่ีใช้ทดสอบ

สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่าง ใชก้ารหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ 

การวเิคราะห์สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  

ผลการวิเคาระห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาพบว่า  ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 20-30 ปี  

สถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพนักงานเอกชน/พนักงานธนาคาร  และมีรายได้ต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ (1) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจ

สุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั (2)  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ

แตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ไม่แตกต่างกัน (3) ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีต่อการตัดสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั  (4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีต่อ

การตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั   (5) 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขต 

..................................................................................................................................................................... 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการ Visionary Leaders (Twilight 

Program) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั  (6) ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุด

ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั (7) ปัจจยัการตลาดเชิง

บูรณาการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล  (8) ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ :  การตลาดเชิงบูรณาการ  ตดัสินใจซ้ือ ชุดตรวจสุขภาพ   

 

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 

ปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทาํให้เกิดปัญหาดา้นมลพิษต่างๆ  ส่งผลทาํให้

เกิดปัญหาผลกระทบดา้นสุขภาพของประชาชน   ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงทาํให้เกิดการต่ืนตวัดา้นการรักษา

สุขภาพมากข้ึน  ใส่ใจดา้นการดาํเนินชีวิต  การออกกาํลงักาย  การรัปประทานอาหารปลอดสารพิษ   

รวมถึงการเขา้ตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการเฝ้าระวงัหรือคดักรองโรคตามปัจจยัเส่ียงต่างๆ

ของการเกิดโรคนั้นๆ ก่อนท่ีจะเกิดโรคนั้นจริงๆ ท่ีมีขอ้ดีกวา่การปล่อยให้เกิดโรคแลว้จึงทาํการรักษาท่ีมี

ผลเสียทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ และค่าใชจ่้ายมากกวา่การตรวจสุขภาพก่อนเป็นอยา่งมาก 

จากนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยข์องเอเชียส่งผลให้

ธุรกิจสุขภาพมีมูลค่าสูงข้ึนทุกปี  ทาํธุกิจบริการด้านสุขภาพเกิดการแข่งขนัเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทาง

การตลาดให้มากท่ีสุด ทางโรงพยาบาลจึงสนใจในการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจาํปี  เป็นการเพิ่ม

รายไดน้อกเหนือจากการรับรักษาพยาบาลคนไข ้ ขยายฐานลูกคา้ใหม่ท่ีไม่ไดป่้วยเป็นโรคใดๆ แต่สนใจ

ในการรักษาสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมฐานลูกคา้เดิมท่ีหลงัจากฟ้ืนฟูร่างกายแล้วให้หันกลบัมารักษา

สุขภาพต่อไป  โดยใช้การตลาดเชิงบูรณาการ การบอกต่อถึงคุณภาพและบริการ  ราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพ สถานท่ีสะดวก สะอาด  พร้อมทั้งพฤติกรรมการบริการของบุคคากรทั้งแพทย ์ พยาบาล  และ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการบริการ  ซ่ึงนบัวา่เป็นความทา้ทายของโรงพยาบาลในการนาํกลยุทธ์การตลาด

บูรณาการเขา้มาใชเ้พื่อใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยท่ีผลการวิจยัน้ี

จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดเชิงบูรณาการในการส่งเสริมการขายชุดตรวจสุขภาพ

ใหต้รงกบัความตอ้งการพร้อมดว้ยคุณภาพและการไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปํจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจ

สุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆ กับการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 สมมุติฐานของงานวจัิย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา สถานะภาพท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพนัธ์กระบวนการขายและส่งเสริมการตลาด  

มีความสาํคญักบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 
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3.ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้าและความไว้วางใจมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

ขอบเขตการวจัิย 

1.ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาและการปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ี

ประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุด

ตรวจสุขภาพ 

2. ศึกษาถึงปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการซ้ือชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ    

1.ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา สถานะภาพท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการวางแผนพฒันากล

ยทุธ์เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการแก่ผูใ้ชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด 

2.ทราบถึงปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสามารถปรับปรุงการตลาดเชิงบูรณาการให้ตรง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทั้งรายเดิมและรายใหม่ใหม้ากท่ีสุด 

3.ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้าและความไว้วางใจมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการวางแผนพฒันากลยุทธ์

ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทั้งรายเดิมและรายใหม่ใหม้ากท่ีสุด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ หมายถึง ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างผูห้ญิงกบัผูช้าย เป็นเหมือนกนัทัว่โลก และไม่

สามารถเปล่ียนแปลงได ้

  อาย ุหมายถึง  ช่วงเวลานบัตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาท่ีกล่าวถึงระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

อาชีพ หมายถึง รูปแบบการดาํรงชีพในสังคมมนุษยปั์จจุบนั อาชีพเป็นหนา้ท่ีของบุคคลใน

สังคม การท่ีบุคคลประกอบอาชีพจะไดม้าซ่ึงค่าตอบแทน หรือ รายได ้เพื่อใชจ้่ายในการดาํรงชีวติ 

รายไดต่้อเดือน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการตามปกติของ

บุคคลรวมทั้ง ผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินงานตามปกติท่ีเกิดข้ึนภายใน 1 เดือน 

ระดบัการศึกษา หมายถึง ช่วงเวลาเรียนท่ีจดัข้ึนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละช่วงวยั ไดแ้ก่ 

การศึกษาปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา  

สถานภาพทางการสมรส  หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลหรือกลุ่ม หรือกลุ่มหน่ึงที

ไดรั้บความนบัถือจากสาธารณชนในท่ีน้ีประกอบดว้ย สถานภาพโสด แต่งงาน หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
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โฆษณาประชาสัมพนัธ์  หมายถึง การให้ขอ้มูล ข่าวสาร เป็นการส่ือสารจูงใจผ่านส่ือโฆษณา

ประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโนม้นา้วใจให้กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย มีพฤติกรรมคลอ้ยตามเน้ือหาสารท่ี

โฆษณา   

กระบวนการขาย หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความจาํเป็นและความตอ้งการของผูมุ้่งหวงั 

ช่วยให้คน้พบความจาเป็น ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนองดว้ยความพึงพอใจจากการซ้ือสินคา้

และบริการท่ีนาํเสนอ 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมหรือสินคา้ท่ีใช้เป็นแรงจูงใจหรือ

ตวักระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือขายมากข้ึนในช่วงระยะเวลาจาํกดั  

ภาพลกัษณ์สินคา้ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงหรือ

ตรา (Brand) ใดตราหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง ส่วนมากมกั

อาศยัวธีิการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลกัษณะของสินคา้ โดยการเนน้ถึงคุณ

ลกัษณะเฉพาะหรือจุดขาย  

ความภกัดีต่อสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความ

เช่ือ มัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา  

ความไวว้างใจ หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงดว้ย

ความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้วา่ผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองคก์รธุรกิจดว้ยความ

สนใจอยา่งท่ีสุดในระหว่างการใชบ้ริการอยูน่ั้น ความเช่ือมัน่ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาผู ้

ใหบ้ริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดและมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจอยา่งสูง 

การตดัสินใจ  หมายถึง การพิจารณาตกลงใจช้ีขาด ในการเลือกทางเลือก (Alternative)ใด

ทางเลือกหน่ึง ท่ีมีอยู่มากกว่า 1 ทางเลือก ในการจะดาํเนินกิจกรรมของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ โดยตั้งอยู่บนทดัฐานท่ีว่าทางท่ีเลือกนั้นมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากท่ีสุด โดยท่ีมีการ

พิจารณาเลือกและตรวจสอบทางเลือกนั้นอยา่งรอบคอบแลว้ 

ชุดตรวจสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพแบบเป็นชุด (Package) เพื่อตรวจหาปัจจยัเส่ียงอนัจะส่งผล

ทาํใหปั้ญหาสุขภาพได ้ 

กรอบแนวคิดวจัิย 

1. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ  รายได ้ การศึกษา  และสถานะภาพ 

1.2 ปัจจยัส่วยผสมทางการตลาด  ได้แก่โฆษณาประชาสัมพนัธ์  4การส่งเสริมการขาย4และ

กระบวนการขาย 

1.3 ปัจจยัอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจ 

2.  ตวัแปรตาม  ประกอบดว้ย  การตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 
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  ตัวแปรอสิระ                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง  

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
             ในการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาล

เอกชนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีรายละเอียดดงัน้ี      

ทฤษฏีการตัดสินใจ (Decision Theory) 

บุษกร   คาํคง (2542) กล่าววา่ การตดัสินใจตอ้งใชข้อ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีกาํลงัพิจารณา โดย

ใช้ความรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ นาํมาผสมผสานกบัการสรุปอา้งอิง เพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย 

แสดงทิศทางนาํไปสู่การตดัสินใจ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526, อา้งถึงใน ปิยะนุช  เหลืองาม 

, 2552) ไดก้ล่าววา่  ในบรรดาทฤษฎีท่ีสาํคญัของการตดัสินใจ อาจจาํแนกไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ประเภท ดงัน้ี 

41) ทฤษฎีบรรทัดฐาน4 (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะสําคญั คือ จะ

คาํนึงถึงว่า แนวทางการตดัสินใจ น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ี

ต้องการตัดสินใจได้ ซ่ึงการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็น หรือควรจะเป็นนั้ น 

ย่อมข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัก็ได ้ดงันั้น การใช้

ทฤษฎีน้ี ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกัษณะท่ีข้ึนอยูก่บัมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ  -  รายได้ 

-  อายุ  -  การศึกษา 

-  อาชีพ   -  สถานภาพ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

-  ภาพลกัษณ์สินค้า  

-  ความภักดีต่อสินค้า 

-  ความไว้วางใจ 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

-  โฆษณาประชาสัมพนัธ์   

-  การส่งเสริมการขาย 

-  กระบวนการขาย 

 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการซ้ือ

ชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน 
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จะเป็นเคร่ืองกาํหนดวา่ มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอย่างไร จึงจะดีท่ีสุด ถูกตอ้งเหมาะสม

ท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคลอ่ืน ท่ีมีมาตรฐานความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั อาจจะเห็นวา่ไม่เหมาะสมก็

ได ้ดว้ยเหตุน้ี การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบอุดมทศัน์ (Idea Type) มากกวา่จะ

เป็นแบบวเิคราะห์ถึงสภาพท่ีแทจ้ริง 

42) ทฤษฎีพรรณนา 4(Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่างกบั

ทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมีสาระสําคญัท่ีว่า การตดัสินใจเพื่อแก้ปัญหาหน่ึงๆ จะต้องกระทาํ

อยา่งไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลได ้ไม่วา่ผลของการตดัสินใจนั้น จะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของผูต้ดัสินใจ

หรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีน้ี จะพยายามหลีกเล่ียงการใช้

ความรู้สึกนึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ โดยมุ่งเนน้ให้

การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป ดงันั้น จึงไดมี้การ

กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีแน่นอน ตลอดจนมีการนาํเอาเทคนิคสมยัใหม่ต่างๆ เขา้มาช่วยในการ

ตดัสินใจดว้ย เพื่อท่ีจะใหก้ารตดัสินใจนั้น มีความถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุด 

แนวคิดเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

เป็นรูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีเน้นไปยงักลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคล(One – To – One 

Marketing Communications)ท่ีสามารถเข้าถึงตวัผูบ้ริโภคได้ใกล้ชิดมากยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) หรือ IMC (Schultz, 1993: 17) ทั้งน้ี 

Schultz (1993: 17) ยงัให้ความเห็นต่อการส่ือสารการเชิงบูรณาการวา่ เป็นการพฒันารูปแบบของการ

โน้มน้าวทางการส่ือสารนั้นเกิดความสําเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสารท่ีไดเ้ลือกไว ้ ส่วน Krugman (cited in Zinkhan and Watson, 1996: 163-

167) มีความเห็นในทาํนองเดียวกนัวา่ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็นการประสานเคร่ืองมือการ

ส่ือสารทั้งหมดเพื่อใชส้าํหรับตราสินคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี (Belch, 1995) 

1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การส่ือสารขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารจูง

ใจ และเตือนความทรงจาํเก่ียวกบัสินคา้และบริการ  

2. การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง การติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวั ซ่ึงผูข้าย

พยายามช่วยเหลือและเชิญชวนผูซ้ื้อกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือสินคา้หรือบริการ และเป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารท่ีใชติ้ดต่อกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยตรง  

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมในการจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือ 

ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง ท่ีส่งขอ้มูลไปยงัผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นการใชก้ารลดราคา การให้ของแถม 

หรือการแลกซ้ือ เป็นตน้ โดยเป็นการกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในขณะนั้น ซ่ึงถือเป็น

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเพิ่มยอดขายในระยะสั้น  
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4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นการติดต่อส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ขององคก์รกบักลุ่มคนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร กลุ่มคนเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูข้าย ผูถื้อหุ้นพนกังาน 

รัฐบาล และสังคม เป็นตน้  

5. การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ (Point-of-Purchase Communication) เป็นเคร่ืองมือท่ีธุรกิจเลือกใช้

เม่ือตอ้งการย ํ้าเตือนความจาํ ณ จุดซ้ือของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

6. การจัดกจิกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นกระบวนการของการพิจารณาแผนงาน

ของการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีจะตอ้งใชใ้นการส่ือสารหลายรูปแบบเพื่อจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย

อย่างต่อเน่ือง จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ร่วมกนัเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและ

เช่ือมโยงกนั โดยทุกเคร่ืองมือจะตอ้งวางแผนกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกนัความจาํเป็นของการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ 

แนวความคิดปัจจัยอืน่ๆ 

1. ภาพลักษณ์ตราสินค้าจะเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดคุณค่าเพิ่มในตราสินคา้ (Biel, 1992 อา้งถึงใน 

นภสักร ศกัดานุวงศ,์ 2545) หรืออาจกล่าวไดว้า่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงเกิดจากการเช่ือมโยงคุณสมบติัต่าง ๆ ทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อย ลกัษณะทางกายภาพของตวัสินคา้เอง 

(Tangible, Function Attributes) และคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัดา้นอารมณ์ (Intangible, Emotion 

Attributes) ดังนั้ น ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจึงต้องสร้างตราสินค้าเพื่อให้มีสัญลักษณ์ท่ีมีการความหมาย 

(Significant Symbol) ท่ีมีรูปแบบการส่ือสารท่ีจูงใจ  

2. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นท่ีส่ิงแสดงถึงความยึดมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตรา

สินคา้ ซ่ึงความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของคุณค่าตราสินคา้เป็นเคร่ือง

สะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพทางการตลาดของสินค้านั้นและช่วยปกป้องจากการถูกคุกคามโดยคู่แข่ง 

(Aaker, 1991 อา้งถึงใน สุภาภทัร ชาญไชยดิลก, 2547) 

3.ความไว้วางใจเกีย่วกบั ผูบ้ริโภคจะมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้เม่ือเกิดความเช่ือมัน่ในตราสินคา้

นั้น และถา้ตราสินคา้ใดท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูบ้ริโภคไดแ้ลว้ คร้ังต่อไปเม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้จะไม่

เสียเวลาในการคน้หาขอ้มูลต่อไป 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แคทลียา นุชตราวงศ ์(2555)ไดท้าํวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการแผนกตรวจ

สุขภาพ ของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) 

ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาอาชีพและสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้

บริการทุกดา้นของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงไม่ (2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การใช้บริการของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ด้านในอนาคตท่านจะกลบัมาใช้บริการตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาล ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ดา้นจานวนคร้ังท่ีท่านเคยมาใชบ้ริการตรวจ

สุขภาพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั แตกต่างกนั (3) ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มี
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ดา้นท่านจะแนะนา

บุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัมาใชบ้ริการของโรงพยาบาล 

สุภาพ ชุมทอง (2552) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบาํรุงสมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

บาํรุงสมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืมในดา้นการเลือกยี่ห้อผลิตภณัฑ์ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ 

ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นแหล่งในการรับขอ้มูลข่าวสาร ดา้น

ความถ่ีในการซ้ือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือในอนาคต การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบาํรุงสมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืมในดา้นการเลือกยี่ห้อผลิตภณัฑ์ 

ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นแหล่งใน

การรับขอ้มูลข่าวสาร ดา้นความถ่ี ดา้นการตดัสินใจซ้ือในอนาคต ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ และ ปารยทิ์พย ์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ท่ีได้ทาํการศึกษาเร่ือง  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไข ้ผลการศึกษา 

แสดงใหเ้ห็นวา่ คนไขท่ี้เขา้รับบริการมีความเห็นต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บในดา้นต่างๆ ในระดบัดี มี

ความพึงพอใจและความภกัดีต่อสถานบริการทางการแพทยใ์นระดบัสูง และจากการทดสอบสมมุติฐาน

ทางสถิติแสดงให้เห็นถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มีผลต่อระดบัความพึง

พอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็วจะส่ง

ต่อระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ดา้นการสร้างความ

มัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการทางแพทยจ์ะส่งผลต่อระดบัความภกัดีของคนไขท่ี้เขา้

มารับบริการ 

3. วธีิการดําเนินงานวจัิย   

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ บุคคลท่ีเคยใช้บริการท่ีโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในแผนกตรวจ

สุขภาพ ซ่ึงไม่ทราบจานวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรการคานวณหาขนาดตวัอย่างท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ียอมให้เกิดข้ึน 5%  และค่าสัดส่วนประชากร 0.1 ซ่ึงจากการ

คาํนวณ ผูว้จิยัจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง  

วธีิการสุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling) โดย

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการแผนกตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงท่ีมีความเต็มใจ

และสามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได ้จนครบตามจาํนวนท่ีกาหนดไว ้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการของแผนกตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน และวดัค่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบคั 

(Cronbach)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  



 901   
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลจาํนวน 6  ขอ้  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด จาํนวน 15 ขอ้ แบ่งออกเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์  ดา้นกระบวนการขายและการส่งเสริมการตลาด   

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้   ความภกัดีต่อ

สินคา้และความไวว้างใจ จาํนวน 15 ขอ้  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการตดัสินใจการซ้ือชุดตรวจสุขภาพ จาํนวน 5 ขอ้  

การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม

ครบตามจานวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัไดด้าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS (Statically Package for the Social Science) ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย 

(Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ไดแ้ก่ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test 

.F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และสถิติการถกถอย

พหุคูณ (Multiple regression) ลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชใ้นระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval 

scale) เป็นการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 10 ระดบั ตามเกณฑ์มาตรวดัของลิเคิร์ต 

(Likert 10 scale ) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล    

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/

พนกังานธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 68.6 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

35.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.5 และสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 80 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพันธ์และ

กระบวนการขายมีความสําคญักบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนพบว่าดา้น

โฆษณาประชาสัมพนัธ์  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเร่ือง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ โทรทศัน์ 

วิทยุทาํเกิดความดึงดูดใจในการซ้ือมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.48  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

2.145 ดา้นกระบวนการขายผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเร่ือง เจา้หนา้ท่ีสามารถเสนอชุดตรวจสุขภาพท่ีตรง

ตามความตอ้งการมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.29   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.106  เท่ากบั  ดา้นส่งเสริม

การขายพบว่ามีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดราคาค่าเฉล่ียท่ี 7.91 มากท่ีสุด  และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 1.842 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้

และความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน

ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเร่ือง ภาพลกัษณ์สินคา้ พบว่ามีความช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดโดยมี
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ค่าเฉล่ียท่ี 8.50   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.421 ด้านความภกัดีต่อสินคา้ผูใ้ช้บริการมีความ

คิดเห็นอยากกลบัมาซ้ือชุดตรวจสุขภาพอีกในคร้ังต่อไป โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.81  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.543  เท่ากบั  ดา้นความไวว้างใจ พบวา่มีความไวว้างใจในโรงพยาบาลค่าเฉล่ียท่ี 7.81 มากท่ีสุด  และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.543 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย  เพศ อายุ  อาชีพ  รายได ้ การศึกษา  สถานะภาพท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

ตารางที ่1 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ 

สถิติทีใ่ช้ ค่า sig 

เพศ t-Test 0.125 

อาย ุ F-Test 0.635 

อาชีพ F-Test (0.00*) 

รายไดต่้อเดือน F-Test (0.00*) 

ระดบัการศึกษา F-Test (0.00*) 

สถานภาพ F-Test 0.825 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี≤0.05 

 ผลการวเิคาระห์ ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ อาชีพ รายไดแ้ละการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ตารางที ่2  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์

กระบวนการขาย ขาย ปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความ

ไวว้างใจ มีความสาํคญัสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 
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ขอ้มูล Unsandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

  Beta Std. Error     Tolerance VIF 

    0.252 2.378 0.018     

โฆษณา

ประชาสัมพนัธ์   

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 

ส่งเสริมการตลาด   0.222 0.038 5.884 0.000* 0.435 2.298 

ภาพลกัษณ์สินคา้  -0.277 0.047 -6.824 0.000* 0.377 2.649 

ความภกัดีต่อสินคา้  0.134 0.044 2.831 0.005* 0.275 3.631 

ความไวว้างใจ  0.619 0.056 11.978 0.000* 0.233 4.292 

R = 0.869   R Square = 0.756   Std.error = 0.770   F = 202.572   Sig = 0.00* 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ กระบวนการขาย และส่งเสริม

การตลาด    ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจ มีความสําคญั

สัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

 จากผลการวเิคาระห์ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์และกระบวนการขาย

สามารถอธิบายผลการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของผูใ้ช้บริการไดถึ้งร้อยละ 75.6 โดยดา้นโฆษณา  

ประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจมากท่ีสุด รองมาคือการส่งเสริมการตลาดและด้าน

กระบวนการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

จากผลการวเิคาระห์ปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความ

ไวว้างใจสามารถอธิบายผลการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการไดถึ้งร้อยละ 75.6 โดยดา้น

ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจมากท่ีสุด รองมาคือด้านความภักดีต่อสินค้าและ

ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีส่งผลดา้นตรงขา้ม  

5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 59.3 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังาน

ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 68.6 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.5 และสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 80 และจากการ

ตรวจสอบสมมุติฐานพบวา่ 
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 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย  เพศ   อาชีพ  รายไดแ้ละการศึกษา  ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์กระบวนการขายและ

ส่งเสริมการตลาด  มีความสาํคญักบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

   สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความ

ไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

 อภิปรายผล  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,001 - 20,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสถานภาพโสด  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ

จิตรา  กรุณาฤทธิโยธิน 2547: ความคิดเห็นของผู ้มารับบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ ต ํ่า

กวา่ 30 ปี อาชีพเป็นพนกังาน บริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ และมีรายไดต้่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท  

 สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ (1) ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพ

ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั ผลการสอดคลอ้งกนั  ธนนพภา สุว

ดิษฐ ์ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดของผูเ้ลือกใช้

บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ผูรั้บบริการผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล

ภาคเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่

แตกต่างกนั 

(2) ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนารีรัตน์ บุญเวทย ์(2537) ท่ี

ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีทาให้ประชาชนมารับบริการและไม่รับบริการจากศูนยแ์พทยชุ์มชนเมืองนครศรี

อยธุยา ผลการวจิยัพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจมารับบริการและไม่รับบริการจากศูนย์

แพทยชุ์มชนเมืองนครศรีอยุธยาแตกต่างกนั โดยข้ึนอยูก่บัอาชีพของผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากค่าตอบแทนก็

จะแตกต่างกนัไปตามความรับผดิชอบของแต่ละบุคคล  

(3) ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั จะไดรั้บรายไดท่ี้สูง นิยมเลือกตรวจสุขภาพแบบครบ

วงจร ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโดยเฉล่ียแต่ละคร้ังแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสินี กิจจานุภาพ (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชนของผูป่้วยในจงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูป่้วยท่ีมีรายได้สูงมีจานวนคร้ังท่ีใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัสุรินทร์มากกวา่ผูป่้วยท่ีมีรายไดต่้า เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดสู้งมีความสามารถ
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ในการชาระค่าบริการตรวจสุขภาพไดม้าก ประกอบกบัความห่วงใยในสุขภาพ ผูท่ี้มีรายไดสู้งจึงตรวจ

สุขภาพทุกโรคท่ีคิดวา่จะมีโอกาสเกิดและจะมาตรวจสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง ทาให้มีจานวนคร้ัง ในการมา

ตรวจท่ีมากกวา่ ขณะท่ีผูมี้รายไดน้อ้ยจะมีขอ้จากดัทางการเงิน จึงเลือกตรวจสุขภาพแค่ตามรายการท่ีจา

เป็นและมีการกลบัมาใชบ้ริการตรวจสุขภาพท่ีนอ้ยกวา่  

(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงเดือน วิรัญ�ู (2537) ท่ี

ไดศึ้กษาเร่ืองการใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐบาลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการของโรงพยาบาลแตกต่างกนั 

เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่จะมีความรู้ความเขา้ใจวา่การดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้งจะช่วย

ป้องกนัการเกิดโรคได ้จึงนิยมเขา้รับบริการการตรวจสุขภาพ ในขณะท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ยไม่ค่อยให้

ความใส่ใจในสุขภาพ เพราะมีความเขา้ใจว่า เม่ือเจ็บป่วยสามารถซ้ือยาจากร้านขายยาทัว่ไปมา

รับประทานเองเพราะมีราคาถูกและไม่ตอ้งการส้ินเปลืองกบัค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเพราะมองว่า

ไม่จาเป็นและมีรายไดจ้าํกดั   

 (5) ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสอดคลอ้งกบัสุภาพ ชุมทอง (2552) ท่ีไดท้าํการศึกษา

เร่ือง ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบาํรุง

สมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

การโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบาํรุงสมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืม

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกผลิตภณัฑ์ ดา้นแหล่งในการรับขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือในอนาคต 

 (6) ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า   ความภกัดีต่อสินค้าและความไวว้างใจมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สอดคลอ้งกบั ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ และ ปารยทิ์พย ์ ธนาภิคุปตานนท ์ (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไข ้  จากการ

ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มีผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง

ท่ีรวดเร็วจะส่งต่อระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ดา้นการ

สร้างความมัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการทางแพทยจ์ะส่งผลต่อระดบัความภกัดีของ

คนไขท่ี้เขา้มารับบริการ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

1.จากการตอบแบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ระดบัการศึกษา
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ปริญญาตรี และสถานภาพโสด ดงันั้น ทางโรงพยาบาลตอ้งให้ความสําคญักบักลุ่มดงักล่าวเป็นอยา่งมาก 

โดยการจดัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีเขา้ถึงกบัประชากรกลุ่มน้ี จดัทาํชุดตรวจสุขภาพท่ีเฉพาะ

กลุ่มเพื่อเพิ่มการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลไดม้ากข้ึน 

2.โรงพยาบาลต้องให้ความสําคัญและพฒันากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการให้มากข้ึน ท่ี

ประกอบดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ชุดตรวจสุขภาพในส่ือต่างๆ  มีเจา้หนา้ท่ีมีคุณภาพสามารถเสนอ

ชุดตรวจสุขภาพท่ีตรงตามความตอ้งการและมีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดราคา  เพราะสามารถ

เขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการไดดี้ท่ีสุด ทาํผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดเกิดการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนๆ ข้ึน

ซ่ึงเป็นการช่วยเพิ่มฐานลูกคา้ใหก้บัโรงพยาบาลไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.โรงพยาบาลตอ้งใหค้วามสาํคญัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจมี 

โดยต้องทาํให้โรงพยาบาลเป็นท่ีรู้จกั สร้างความมัน่ใจและทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความไวว้างใจใน

โรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลควรจะมุ่งมั่นพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรอง

มาตราฐานทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล คือ HA และ JCI มีดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ของทางโรงพยาบาล เช่น จดักิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ ตั้ง

มูลนิธิ บริจาคส่ิงของ  และควรมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีในเร่ืองของการบริหารความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ (CRM) รวมถึงการออกบูทในงานดา้นสุขภาพต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีศกัยภาพท่ีพร้อม

ตอ้นรับผูท่ี้จะเขา้มารับการบริการทางการเพทยเ์พราะเม่ือลูกคา้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจก็จะเกิดความ

จงรักภกัดีในโรงพยาบาลและไม่เปล่ียนใจไปใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลแห่งอ่ืนอีกต่อไป 

ข้อเสนอแนะสาหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป  

1.ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น  ควรศึกษาเพิ่มเติมใหค้รอบคลุมทั้งประเทศเพื่อเป็นการวดัผลท่ีดียิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ต่อการซ้ือชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มหความสัมพนัธ์

อ่ืนๆ ต่อไป 

3. ควรศึกษาปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ  สภาวะการแข่งขนัของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน กลยุทธ์

ทางการตลาดต่างๆเพื่อพฒันาศกัยภาพของโรงพยาบาลใหเ้กิดความสามารทางการแข่งขนัได ้

บรรณานุกรม 

แคทลียา นุชตราวงษ์. "ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของแผนกตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลแห่งหน่ึง." สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลยัศรีนค

รินทรวโิรฒ, 2555. 

จิตรา  กรุณาฤทธิโยธิน. "ความคิดเห็นของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดนนทบุรี." วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สังคมวิทยาประยุกต์), 

มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547. 
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การศึกษาเปรียบเทยีบทัศนคติทีม่ีต่อจีนระหว่างนักศึกษา 

ทีไ่ม่ได้เรียนและเรียนในสถาบันขงจ่ือในประเทศไทย 

(A Comparative Study of Attitudes towards China of Non-Students and             

Students in the Confucius Institutes in Thailand) 

                                พชัรี มากระจนัทร์ 1    รศ.นฤมิตร สอดศุข 2   

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

บทคัดย่อ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-4  

สาขาวิชาภาษาจีน  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน    186 คน  ของมหาวิทยาลยั 4 แห่ง ท่ี

เปิดสถาบนัขงจ่ือโดยแบ่งออกเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎั บา้นสมเด็จเจา้พระยา และมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต

สุพรรณบุรี  ดว้ยการตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การแจกแจงความถ่ี  

คาํนวณค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่า t-test ด้วยโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ 

 ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นในภาพรวมทุกดา้นพบวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียน

และเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือแยกตามรายดา้นจะพบวา่ ทศันคติดา้นศาสนา  ความเช่ือและ

วฒันธรรมของนักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทย  มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

การวจิยัท่ีตั้งไว ้  

คําสําคัญ  :  ทศันคติ   สถาบนัขงจ่ือ 

 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจ

โลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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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 

 จากนโยบายเปิดประเทศของจีนทาํให้รัฐบาลจีนมุ่งมัน่พฒันาการศึกษาของ

ประเทศอย่างจริงจงัพิจารณาได้จากนโยบายปฏิรูปการศึกษา ท่ีขยายการศึกษาภาค

บงัคบัจาก0 9ปี0 เป็น 12 ปีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุน้ให้ภาคเอกชนเพิ่มการ

ลงทุนประกอบธุรกิจจดัตั้งสถานศึกษาการจดัสรรงบประมาณจาํนวนมหาศาลเพื่อ

สร้างโรงเรียนให้กระจายทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ และการสนับสนุนการเปิด

หลกัสูตรการเรียนใหม่ๆ นอกจากการพฒันาการศึกษาในประเทศแลว้ รัฐบาลจีนมี

นโยบายส่งเสริมทุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนในประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลกทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีจีนเขา้เป็นสมาชิกองค์การการคา้โลก ซ่ึงทาํ

ใหจี้นมีบทบาทเป็นท่ียอมรับในเวทีโลกเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 



910 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

 ปีพ.ศ.2515 รัฐบาลไดอ้นุญาตใหส้อนภาษาจีนไดเ้พียงแค่ระดบัประถมศึกษา

เท่านั้น ไม่มีโรงเรียนใดในประเทศไทยท่ีสอนภาษาจีนระดบัมธัยมศึกษา และปีพ.ศ. 

2535 รัฐบาลได้ประกาศให้ภาษาจีนมีสถานะเทียบเท่าภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และ

อนุญาตให้สอนได้ทุกระดบัชั้น ในส่วนของสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดสอน

ภาษาจีนทั้งท่ีเป็นวชิาเลือกในเบ้ืองตน้ และเป็นวชิาเอกในระยะเวลาต่อมา 

 ปีพ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงวฒันธรรมของจีน

ไดร่้วมลงนามใน “บนัทึกความเขา้ใจดา้นความร่วมมือและการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

ไทย-จีน” และในพ.ศ. 2544 รัฐบาลของทั้งสองประเทศไดร่้วมลงนามใน “ขอ้ตกลง

เร่ืองความร่วมมือดา้นวฒันธรรมระหวา่งรัฐบาลจีน-ไทย” ขอ้ตกลงทั้งสองฉบบัน้ีจะ

เป็นแรงผลกัดนัให้การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมของทั้งสองประเทศพฒันายิ่งข้ึน               

(13 ศูนยว์จิยักสิกรไทย จาํกดั,2546.Online) 

 ประเทศจีนไดมี้บทบาทบนเวทีโลกในศตวรรษท่ี 21 จึงไดเ้ห็นปรากฏการณ์

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัประเทศจีนอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม 

หรือดา้นเศรษฐกิจ ภาษาและวฒันธรรมจีนไดถู้กจดัอยูใ่นบทบาทท่ีสําคญัในการนาํ

ความเป็นจีนไปสู่ทัว่ทุกมุมโลก สําหรับประเทศไทยนั้น การเรียนการสอนภาษาจีน

ได้เกิดข้ึนตั้ งแต่ยุคสมัยอยุธยา โดยในระยะเร่ิมต้นการเรียนการสอนภาษาจีนมี

เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมและภาษาจีนให้ลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเล มิให้

หลงลืมรากเหง้าของตนเอง(สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2546:3) 

 สถาบนัขงจ่ือ ในฐานะองค์กรทางการศึกษา ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง

ประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไม่หวงัผลกาํไร เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งเนน้

ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยให้การบริการพร้อมอาํนวยทรัพยากร

ดา้นการเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมจีนแก่ทัว่โลก  เพื่อพฒันาวฒันธรรมอนั

หลากหลายร่วมกนัและสร้างสรรคโ์ลกแห่งสันติสุขและสมานฉนัท ์สถาบนัขงจ่ือจึง

กลายเป็นกระเชา้ดอกไมแ้ห่งมิตรภาพระหวา่งจีนกบัไทย   ซ่ึงเป็นเวทีในการเผยแพร่

ภาษาและวฒันธรรมจีน เป็นช่องทางใหม่ในการแลกเปล่ียนระหวา่งจีนกบัไทย  
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 ในพ.ศ. 2549  ภายใต้การสนับสนุนของพระบรมวงศานุวงศ์ กระทรวง 

ศึกษาธิการไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาจีน กับสํานักงานฮั่นป้ันแห่งประเทศจีน ปัจจุบนัได้สถาปนาขงจ้ือ 12 แห่ง

ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัของทั้งสองประเทศ ดงัน้ี ( 5 ปีสถาบนั 

(หอ้งเรียน) ขงจ่ือประเทศไทย,2556:5 )  

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

2. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 3.  มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

 4.  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต สุพรรณบุรี  

 5. มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 6. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

 7. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 8. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตภูเก็ต   

 9. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   

 10. เทศบาลเมืองเบตง 

 11. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 12. มหาวทิยาลยับูรพา   

 

 จากความสําคัญข้างต้นผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงทัศนคติของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อจีนระหวา่งนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศ

ไทยเพื่อเป็นขอ้มูลให้แก่หน่วยงานหรือสถาบนั ในการพฒันาและขยายความร่วมมือ

ดา้นการจดัการศึกษาภาษาจีนและการเผยแพร่วฒันธรรมของจีนต่อประเทศไทย 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อจีนระหว่างนักศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียน

และเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทย 

สมมติฐานของการวจัิย 

 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติต่อจีนท่ี

แตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  เป็นขอ้มูลให้แก่หน่วยงานหรือสถาบนั ในการพฒันาและขยายความร่วมมือ

ดา้นการจดั การศึกษาภาษาจีนและการเผยแพร่วฒันธรรมของจีนต่อประเทศไทย  

 

 

 

ตัวแปรต้น 

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

1.  ดา้นความสัมพนัธ์ 

2.  ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3.  ดา้นการปกครอง 

4.  ดา้นเศรษฐกิจ 

5.  ดา้นศาสนา ความเช่ือและวฒันธรรม 

6.  ดา้นการศึกษา 

 

 
 

ตัวแปรตาม 

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

คะแนนทศันคติของนกัศึกษา 
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แนวคิด 

1  ความหมาย 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบณัฑิตยสถาน,2546: 

393)  ไดใ้ห้ความหมายวา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตวัท่ีเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ย

ต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ทศันคติเป็นคาํสมาสระหว่างคาํว่า 

“ทศันะ”  ซ่ึงแปลวา่ ความเห็น กบั “คติ”  ซ่ึงแปลว่า  แบบอยา่งหรือลกัษณะ  เม่ือ

รวมกนัจึงแปลว่าลกัษณะความเห็น  ทศันะคติเป็นความรู้สึกเชิงประมาณค่าส่ิงหน่ึง

ส่ิงใดของบุคคล  เป็นความรู้สึกดา้นอารมณ์  และแนวโน้มการปฏิบติัท่ีมีผลต่อการ

แสดงพฤติกรรมเขา้หาหรือหลีกเล่ียงส่ิงนั้นๆ   

 สุวชัรีย ์ เดชาธรอมร (2544 : 13-18) ทศันคติหรือเจตคติคือความเช่ือท่ีคงทน

ท่ีมนุษยเ์รียนรู้มาเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่างมนัเป็นการรวมตวัของความเช่ือท่ีตั้งเป็น

ระบบคงทนซ่ึงก่อให้เห็นว่าทศันคตินั้นเป็นส่ิงท่ีรวมตวักนัจากความเช่ือเป็นกลุ่ม

จนกระทัง่มีความมัน่คงและเป็นระบบในขณะท่ี (Allport 1960) นกัจิตวิทยาไดใ้ห้

ความหมายของทศันคติวา่เป็นสภาวะความพร้อมของจิตใจซ่ึงเกิดจากประสบการณ์

สภาวะความพร้อมน้ีเป็นแรงท่ีกาํหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล

ส่ิงของและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทศันคติจึงก่อรูปไดด้งัน้ี 

1.  เกิดจากการเรียนรู้วฒันธรรมขนบธรรมเนียมในสังคม 

2.  การสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง 

3. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากเดิมมีทั้งบวกและลบจะส่งผลถึงทศันคติต่อส่ิง

ใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

4. การเลียนแบบบุคคลท่ีตนเองใหค้วามสาํคญัและรับเอาทศันคตินั้นมาเป็น

ของตนเอง 

2.  ลกัษณะทีสํ่าคัญของทัศนคติ 

 Scott (1975: 265) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีสาํคญัของทศันคติไวด้งัน้ี 

 1. ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้หรือเกิดจากการสะสมประสบการณ์

ของแต่ละบุคคลไม่ใช่ส่ิงท่ีมีติดตวัมาแต่กาํเนิด 
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 2. ทศันคติมีคุณลกัษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทศันคติเกิด

จากการประเมินความคิดหรือความเช่ือท่ีบุคคลมีอยู่เก่ียวกับส่ิงของบุคคลอ่ืนหรือ

เหตุการณ์ซ่ึงจะเป็นส่ือกลางทาํให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองคุณลกัษณะของทศันคติใน

ดา้นการประเมินน้ี (Fishbein and Ajzen, 1975) เนน้วา่เป็นคุณลกัษณะท่ีสําคญัท่ีสุดท่ี

ทาํให้ทศันคติแตกต่างกนัอย่างแทจ้ริงจากแรงผลกัดนัภายในอ่ืนๆเช่นนิสัยแรงขบั

หรือแรงจูงใจ 

 3. ทศันคติมีคุณภาพและความเขม้ (Quality and Intensity) โดยคุณภาพและ

ความเขม้ของทศันคติจะเป็นส่ิงท่ีบอกถึงความแตกต่างของทศันคติท่ีแต่ละคนมีต่อส่ิง

ต่างๆคุณภาพของทศันคติเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการประเมินเม่ือบุคคลประเมินทศันคติท่ีมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็อาจมีทัศนคติทางบวก (ความรู้สึกชอบ) หรือทัศนคติทางลบ 

(ความรู้สึกไม่ชอบ) ต่อส่ิงนั้น 

 4. ทศันคติมีความคงทนไม่เปล่ียนง่าย (Permanence) เน่ืองจากทศันคติเกิด

จากการสะสมประสบการณ์และผา่นกระบวนการเรียนรู้มามาก 

 5. ทศันคติตอ้งมีท่ีหมาย (Attitude Object) โดยมีท่ีหมายต่อส่ิงต่างๆเช่นคน

วตัถุส่ิงของสถานท่ีหรือเหตุการณ์เป็นตน้ 

 6. ทศันคติมีลกัษณะความสัมพนัธ์โดยทศันคติจะแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลกบัวตัถุส่ิงของบุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ 

3.  องค์ประกอบของทศันคติ (Components of attitudes)  

 Johns ( 1996 : 131-133) ทศันคติมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู ่3 ประการไดแ้ก่ 

 1. องค์ประกอบดา้นท่ีเก่ียวกบัอารมณ์และความรู้สึก (Affect) ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของทศันคติท่ีเช่ือวา่เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากพ่อแม่ครูอาจารยแ์ละเพื่อนวยั

เดียวกนัเป็นเจตคติท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่างๆการชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล

ส่ิงของหรือเหตุการณ์เช่นการรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อนายการชอบหรือไม่ชอบ

ดนตรีงานศิลปะอาหารบางชนิดเป็นตน้ดงันั้นองคป์ระกอบน้ีจึงเป็นสภาพทางอารมณ์

ควบคู่ไปกบัการประเมิน (Evaluation) ของแต่ละบุคคล 
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 2. องคป์ระกอบดา้นท่ีเก่ียวกบัความนึกคิด (Cognition) เป็นอีกส่วนหน่ึงของ

ทศันคติท่ีเป็นด้านความรู้การรับรู้ความเห็นและความเช่ือของบุคคลซ่ึงมีท่ีมาจาก

กระบวนการทางความคิดท่ีใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นหลกัจึงเป็นทศันคติท่ีผ่านการ

ประเมินของบุคคลนั้ นแล้วเช่นความเช่ือว่าคนหรือส่ิงของนั้ นดีหรือไม่ดีหรือ

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความคิดหรือความเช่ือวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนมีความเป็นผูใ้หญ่

พอสามารถท่ีจะปกครองตนเองได้ดงันั้นเขาจึงให้ความเป็นอิสระในการทาํงานแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการวินิจฉยัสั่งการเป็นตน้ 

 3. องค์ประกอบดา้นท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม (Behavior) เป็นทศันคติอีกส่วน

หน่ึงของบุคคลท่ีตั้ งใจท่ีจะกระทําต่อคนอ่ืนหรือวตัถุส่ิงของด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง

โดยเฉพาะเช่นการแสดงความเป็นมิตรให้ความอบอุ่นหรือกา้วร้าวเป็นปฏิปักษ์หรือ

เอ้ืออาทรเป็นต้นโดยแนวโน้มของพฤติกรรมเป็นผลมาจากความคิดความเช่ือ

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นตวัอย่างเช่นถา้มีบุคคลมีทศันคติท่ีดีต่อระบอบ

ประชาธิปไตยหรือมีความคิดความเช่ือความรู้สึกท่ีดีต่อระบอบประชาธิปไตย

แนวโน้มพฤติกรรมผูน้ั้นก็จะรับฟังเคารพต่อสิทธิผูอ่ื้นชอบการเขา้มีส่วนร่วมหรือ

แสวงหาความร่วมมือในทางตรงกันข้ามผู ้ท่ี มี เจตคติไม่ดีในเร่ืองน้ีก็จะแสดง

พฤติกรรมต่อตา้นถอยหนีหรือหลีกเล่ียงต่อเหตุการณ์เหล่านั้น 

4.  การสร้างทศันคติและค่านิยม 

 ทศันคติของมนุษยน์ั้นได้มาจากกระบวนการท่ีค่อนขา้งซับซ้อนซ่ึงเรียกว่า

สังคมประกิต (Socialization) กระบวนการสังคมประกิตหรือกระบวนการอบรมสั่ง

สอนนั้ นมีเจตนารมณ์ท่ีสําคัญคือสอนให้มนุษย์รับทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้อง

เหมาะสมกบัสังคมและเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บคนเรานั้นสามารถรับทศันคติไว ้3 วิธี

คือวิธีท่ี 1 เรารับโดยการติดต่อโดยตรงวิธีท่ีสองเราสามารถรับทศันคติมาโดยการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ห้ทศันคตินั้นๆและวิธีสุดทา้ยคือการรับทศันคติและค่านิยมท่ีลึกซ้ึง

โดยกระบวนการสังคมประกิตในครอบครัวเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่แล้วเราก็อาจจะรับ

ทศันคติจากกลุ่มคนท่ีเรานิยมชมชอบ (Reference group)  
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5.  ทฤษฎกีารวดัทศันคติ (Theories of Attitude Measurement)  

 Likert (1932 : 1-55) ไดก้าํหนด scale ในการรวบรวมประเด็นต่างๆท่ีแสดง

วา่มีท่าทีทางบวกหรือทางลบต่อแต่ละเร่ืองหรือต่อของแต่ละส่ิงผูท่ี้ถูกศึกษาจะบอกวา่

เห็นดว้ยกบัหวัขอ้แต่ละหวัขอ้การใหค้ะแนนก็ใหโ้ดยการรวมคะแนนทั้งหมดของการ

เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งขอ้ความท่ีบรรจุลงในมาตรวดัประกอบดว้ยขอ้ความ

ท่ีแสดงความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดทั้งในทางท่ีดี (ทางบวก) และในทางท่ีไม่ดี (ทาง

ลบ) และมีจาํนวนพอๆกนัขอ้ความเหล่าน้ีอาจมีประมาณ 18-20 ขอ้ความการกาํหนด

นํ้ าหนักคะแนนโดยการตอบแต่ละตวัเลือกกระทาํภายหลงัจากท่ีไดร้วบรวมขอ้มูล

มาแลว้โดยกาํหนดตามวธีิ Arbitrary weighting method ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด 

 การสร้างมาตรวดัทศันคติตามวธีิของ Likert มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาวา่ตอ้งการศึกษาทศันคติของใครท่ีมีต่อส่ิงใด 

 2. ให้ความหมายของทศันคติต่อส่ิงท่ีจะศึกษานั้นให้แจ่มชดัเพื่อให้ทราบว่า

ส่ิงท่ีเป็น Psychological object นั้นประกอบดว้ยคุณลกัษณะใดบา้ง 

 3. สร้างข้อความให้ครอบคลุมลักษณะท่ีสําคัญๆของส่ิงท่ีจะศึกษาให้

ครบถว้นทุกแง่มุมและตอ้งมีขอ้ความท่ีเป็นไปในทางบวกและทางลบมากพอต่อการ

วเิคราะห์ 

 4. ตรวจขอ้ความท่ีสร้างข้ึนซ่ึงทาํไดโ้ดยผูท่ี้สร้างขอ้ความเองและนาํไปให้ผูมี้

ความรู้เร่ืองนั้นๆตรวจสอบโดยพิจารณาในเร่ืองของความครบถว้นของคุณลกัษณะ

ของส่ิงท่ีศึกษาและความเหมาะสมของภาษา 

 5. ทาํการทดลองขั้นตน้ก่อนนาํไปใช้จริงโดยการนาํขอ้ความท่ีไดต้รวจแลว้

ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวนหน่ึงเพื่อตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ความและ

เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นอ่ืนๆ 

 6. กาํหนดการให้คะแนนการตอบแต่ละตวัเลือกโดยทัว่ไปนิยมใชคื้อกาํหนด

คะแนนเป็น 5 4 3 2 1 สาํหรับขอ้ความทางบวกและ 1 2 3 4 5 สําหรับขอ้ความทางลบ

ซ่ึงการกาํหนดแบบน้ีเรียกวา่ Arbitrary weighting method 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

               การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาคุณภาพ(Descriptive  Research) 

ประเภทการสาํรวจ (Survey Method) โดยศึกษาเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อจีนระหวา่ง

นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยโดยใชแ้บบสอบถาม 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์  ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยั  โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

- ประชากรท่ีใชใ้นการวยั 

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

- การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

- การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

- ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี1-4  สาขาวิชา

ภาษาจีนชั้นปีท่ี 1-4  ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลยั 4 แห่งท่ีเปิดสถาบนัขงจ่ือ  

จาํนวน 360 คนโดยแบ่งออกเป็น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จาํนวน 100 คน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จาํนวน 100 คน  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา จาํนวน 80 คน  และมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต สุพรรณบุรี  จาํนวน 80 

คน   

- กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี1-4  

สาขาวิชาภาษาจีน  ปีการศึกษา 2556จาํนวน 186 คน ของมหาวิทยาลยั 4 แห่งท่ีเปิด

สถาบนัขงจ่ือโดยแบ่งออกเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

สุพรรณบุรีกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตาม ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (อา้งใน 
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พรรณีลีกิจวฒันะ.2552 : 72)ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน +/- 5% Morgan  โดยใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงซ่ึงคิดตามสัดส่วน ดงัน้ี 

 1.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 จาํนวนประชากร 100 คน   ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 54คน 

 2.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 จาํนวนประชากร 100 คน   ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 54คน 

 3.  มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

 จาํนวนประชากร 80  คน   ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 43คน 

 4.  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต สุพรรณบุรี  

 จาํนวนประชากร 70  คน   ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 35คน 

 

- เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

 3.3.1  แบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมี

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 

  3.3.1.1  ศึกษาตาํรา  เอกสาร  หนงัสือ ซ่ึงจะไดแ้นวคิดและทฤษฎี  และ

บางส่วนได้ดดัแปลงจากแนวคิดงานวิจยัท่ีใกล้เคียงของผูท่ี้ทาํวิจยัมาแล้ว  เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจะทาํการวจิยัครอบคลุมมากท่ีสุด 

  3.3.1.2  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง  ให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ี

ศึกษา  ซ่ึงแบบสอบถามจะมีลกัษณะทั้งปลายปิดและปลายเปิด  โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน  ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะของประชากร  

ไดแ้ก่  เพศ  ชั้นปีท่ีศึกษา  และขอ้คาํถามท่ีถามถึงการศึกษากบัสถาบนัขงจ่ือ 

 ส่วนท่ี 2   เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือความรู้สึก  ลกัษณะ

คาํถามแสดงถึงทศันคติต่อจีนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  คือ  ด้านความสัมพนัธ์  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ด้านการปกครอง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านศาสนา  
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ความเช่ือและวฒันธรรม   และดา้นการศึกษา  จาํนวน 20  ขอ้  ใชแ้บบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ Likert ดงัน้ี 

   ส่วนท่ี 3  เป็นคาํถามปลายเปิด  ลกัษณะของขอ้คาํถามเป็น

การแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 

  3.3.1.3  นําร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา  เพื่อพิจารณา

ขอ้ความและความเหมาะสมของเน้ือหา 

  3.3.1.4 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 

  3.3.1.5  นาํแบบสอบถามท่ีไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญ  พิจารณาความเหมาะสม 

  3.3.1.6  นาํขอ้มูลท่ีไดป้รับปรุงพร้อมเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ัง 

  3.3.1.7   นําแบบสอบถามไปทดลองใช้  วิเคราะห์ความเช่ือถือได ้

( 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 ธ์ิ แ อ ล ฟ า ข อ ง 

Cronbach(alpha coefficient: )โดยแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือถือไดเ้ท่ากบั 

0.94 ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี (พรรณี ลีกิจวฒันะ. 2552: 110) 

 

 

 เม่ือ  แทน ค่าความเช่ือถือได ้

   แทน จาํนวนขอ้ในแบบสอบถามทั้งหมด 

   แทน ผลรวม 

   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

 

  3.3.1.8   นาํแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งไดรั้บกลบัคืนมา 186 

ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ

แบบทดสอบเพื่อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลในลาํดบัต่อไป 

 

 =  
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- การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  จะดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง  

โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.4.1  ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือ

ในการเก็บขอ้มูล 

 3.4.2  ติดต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สุพรรณบุรีขอนัดเข้าพบเพื่อ ช้ีแจงว ัตถุประสงค์และรายลเอียดในการตอบ

แบบสอบถามพร้อมทั้งนดัวนั เวลาในการเก็บขอ้มูล   

 3.4.3  ดาํเนินการเก็บรวบรวมตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้

 3.4.4  ผู ้วิจ ัยรวบรวมแบบสอบถามคืน ทั้ งหมด 186 ฉบับ แล้วนําไป

วเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 186 คน  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษานั้น  ส่วนใหญ่

เป็น เพศหญิง  จาํนวน  157 คน คิดเป็นร้อยละ 84.41  และเพศชาย  จาํนวน 29 คน  

คิดเป็นร้อยละ 15.59  โดยเป็นนกัศึกษาชั้นปี1  จาํนวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.09   

นกัศึกษาชั้นปี 2  จาํนวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.81  นกัศึกษาชั้นปี 3  จาํนวน 31 

คน คิดเป็นร้อยละ 16.70  และนกัศึกษาชั้นปี 4 จาํนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.40  

ตามลาํดบั  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือ  จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อย

ละ 51.61  และเคยเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือ  จาํนวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 48. 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อจีนของนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนและเรียนใน

สถาบันขงจือ้ในประเทศไทย  



921 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

 2.1 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ

ต่อจีนในดา้นความสัมพนัธ์ คือ จีนเป็นประเทศท่ีมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัประเทศไทยมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.96 และ 4.05ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.2 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ

ต่อจีนในดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ จีนเป็นประเทศท่ีสร้างนวตักรรมใหม่ๆ

อยูเ่สมอมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.80 และ 3.79 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

           2.3 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบั สถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ   

ต่อจีนในดา้นการปกครอง คือ การปกครองของจีน รัฐบาลไม่สนบัสนุนให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็นไดมี้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.97 และ 4.01 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.4 นักศึกษาท่ีไม่ได้เรียน และเรียนกับ สถาบันขงจ่ือในประเทศไทยมี

ทศันคติต่อจีนในดา้นเศรษฐกิจ คือ สินคา้จากจีนเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.57 และ 3.57 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.5 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ

ต่อจีนในดา้นศาสนา ความเช่ือและวฒันธรรม คือ ความเช่ือทางศาสนา การบูชาบรรพ

บุรุษ ของเสริมมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.81 และ 3.95 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.6 นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือในประเทศไทยมีทศันคติ

ต่อจีนในด้านการศึกษา คือ ความรู้ ความสามารถท่ีได้รับจากการเรียนสามารถ

นาํไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้หลากหลายมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่คือ 3.86 และ 

3.98ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 2.7  ทศันคติท่ีมีต่อจีนของนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือใน

ประเทศไทย  ในภาพรวมทุกด้าน คือ  ด้านความสัมพนัธ์  ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ด้านการปกครองดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นศาสนา  ความเช่ือและวฒันธรรม  

ดา้นการศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุดทั้งคู่คือ  3.96 และ 4.05  และเม่ือพิจารณาภาพรวมใน

ทศันคติทุกดา้น  พบวา่  นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82  และนกัศึกษาท่ี

เรียนกบัสถาบนัขงจ่ือ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.89 
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ตารางวเิคราะห์แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และแสดงการเปรียบเทียบความ

แตกต่างของทศันคติท่ีมีต่อจีนของนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียนในสถาบนัขงจ่ือใน

ประเทศไทย 

ทศันคติของนักศึกษาทีม่ีต่อจีน 

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ 

ไม่ไดเ้รียน เรียน 
t p อนัดับที่ 

 S.D  S.D 

ด้านความสัมพนัธ์ 

1.จีนเป็นประเทศท่ีมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัประเทศ

ไทย 
4.07 0.72 4.17 0.68 -0.469 0.656 3 

2.จีนเป็นประเทศคู่แข่งดา้นต่างๆกบัประเทศไทย 3.89 0.86 3.98 0.78 -0.627 0.552 10 

3.จีนเป็นประเทศท่ีใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆ 

กบัประเทศไทย 
3.93 0.74 4.02 0.78 -1.373 0.184 8 

ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. จีนเป็นประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.78 0.82 3.81 0.84 -0.347 0.747 13 

5.จีนเป็นประเทศท่ีสร้างนวตักรรมใหม่ๆอยูเ่สมอ 3.83 0.92 3.78 0.93 0.637 0.537 11 

ด้านการปกครอง 

6. การปกครองของจีน รัฐบาลไม่สนบัสนุนให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นได ้
3.98 0.94 4.05 0.93 -0.374 0.747 6 

7. จีนมีการปกครองประชากรท่ีเป็นระบบ 

ระเบียบ 
3.96 0.87 3.98 0.85 -1.031 0.319 7 

ด้านเศรษฐกจิ 

8. ช่ือชอบสินคา้ท่ีนาํเขา้จากประเทศจีน 3.46 0.90 3.34 0.93 -0.731 0.476 19 

9. สินคา้จากจีนเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน   3.68 0.83 3.81 0.90 -1.317 0.196 16 
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ทศันคติของนักศึกษาทีม่ีต่อจีน 

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ 

ไม่ได้เรียน เรียน 
t p อนัดับที่ 

 S.D  S.D 

ด้านศาสนา ความเช่ือและวฒันธรรม 

10. วรรณกรรมของจีนส่งผลในแง่บวกแก่

สังคมไทย 
3.53 0.91 3.72 0.98 -2.132 0.035* 17 

11. การแต่งกายของจีนมีอิทธิพลต่อการ

แต่งกายของคนไทย 
3.07 1.20 3.30 1.181 -2.335 0.027* 20 

12. วฒันธรรมดา้นการกิน และการชงชามี

อิทธิพลต่อสังคมไทย 
3.53 0.89 3.70 0.93 -2.018 0.048* 18 

13. บทกว ีการเขียนตวัอกัษรดว้ยพูก่นัจีน

ภาษาถ่ินท่ีหลากหลายมีคุณค่า น่าเรียนรู้ 
3.78 0.81 4.06 0.78 -3.687 0.000* 12 

14. ความเช่ือทางศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ 

ของเสริมมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมี

อิทธิพลต่อสังคมไทย 

4.70 0.38 4.49 0.70 -0.328 0.748 1 

15. ประวติัศาสตร์ของจีนเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชม

น่าศึกษา 
4.27 0.75 4.47 0.68 -2.987 0.003* 2 

ด้านการศึกษา 

16. ภาษาจีนช่วยเพิ่มโอกาสกา้วหนา้ 

ทางหนา้ท่ีการงานและการทาํธุรกิจ 
3.75 0.91 3.70 0.93 0.630 0.537 14 

17. ภาษาจีนจะทาํใหมี้โอกาสประกอบ

อาชีพท่ีมีเกียรติและไดรั้บการยกยอ่งใน

สังคม 

3.71 0.80 3.87 0.84 -1.557 0.127 15 
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 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า  นกัศึกษาท่ีไม่ได้เรียนและเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือใน

ประเทศไทย  มีทศันคติต่อจีนในดา้นศาสนา ความเช่ือและวฒันธรรม  คือความเช่ือ

ทางศาสนา การบูชาบรรพบุรุษ ของเสริมมงคลและเทศกาลต่างๆของจีนมีอิทธิพลต่อ

สังคมไทย  เป็นอนัดบัท่ี1  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดทั้งคู่  คือ 4.49  และ  4.70   อนัดบัท่ี 2  คือ

ประวติัศาสตร์ของจีนเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชมน่าศึกษา  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27และ 4.47 และ

อนัดบัท่ี 3  ดา้นความสัมพนัธ์  คือจีนเป็นประเทศท่ีมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัประเทศไทย 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07และ 4.17 ตามลาํดบั  

 จากการคาํนวณเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนและเรียน

กบัสถาบนัขงจ้ือในประเทศไทยให้ผลภาพรวม พบวา่  ค่า p-value  เท่ากบั  0.095  ซ่ึงมี

ค่ามากกว่า  เท่ากบั 0.05  ดงันั้นทศันคติของนกัศึกษาไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มี 1 ดา้น จากทั้งหมด 

6 ดา้น  มีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  คือ  ดา้นศาสนา 

ทศันคติของนักศึกษาทีม่ีต่อจีน 

แยกตามกลุ่มผู้ตอบ 

ไม่ได้เรียน เรียน 
t p อนัดับที่ 

 S.D  S.D 

18. ความรู้  ความสามารถท่ีไดรั้บจากการ

เรียนสามารถนาํไปใชเ้พื่อการประกอบอาชีพ

ไดห้ลากหลาย 

4.00 0.75 4.13 0.73 -1.861 0.063 4 

19. ความรู้  ความสามารถท่ีไดรั้บจากการ

เรียนภาษาจีน สามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

3.98 0.81 4.07 0.78 -1.380 0.171 5 

20. มีความคิดท่ีจะศึกษาระดบัปริญญาโทใน

สาขาเดิม 
3.89 0.80 4.13 0.81 -2.923 0.004* 9 
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ความเช่ือและวฒันธรรม  นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนกบัสถาบนัขงจ้ือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81  

และนกัศึกษาท่ีเรียนกบัสถาบนัขงจ่ือ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 

ข้อเสนอแนะ 

            1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 1 . เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานวิจยั  การ

สร้างเคร่ืองมือสําหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  สมควรท่ีจะกาํหนดตวัแปรต่างๆให้

ชดัเจน 

 2.  ควรสร้างเคร่ืองมือสําหรับการสอบถามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพื่อประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

          2  ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาแนวโน้มความเปล่ียนแปลงของทศันคติของนักศึกษาในดา้น

อ่ืนๆเพิ่ม 

 2.  ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบความกา้วหน้าของนกัศึกษาในหลกัสูตรสาขา

ภาษาจีน 

เอกสารอ้างองิ 

ธานี  สุขเกษม . (2515). “ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาชน 

 จีน: วิเคราะห์แนวนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อจีน พ.ศ.2492-2515”.

 วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ธุมวดี สิทธิโชคเหล่าทอง.(2552).การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของสถาบันขงจ่ือใน

 เขตกรุงเทพฯทีม่ีต่อการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย. การศึกษาคน้ควา้           

            อิสระ สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก มหาวทิยาลยัรังสิต. 

นงนุช  ปานทุบวร.(2550). “ทรรศนะของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 

 ภาษาจีนของโรงเรียน ตันตรารักษ์ สังกดัสํานักงานงานคณะกรรมการ 

 การศึกษาเอกชน เขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบุรีเขต 3”. วทิยานิพนธ์ปริญญา  

 ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 



926 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั. (2546). ความสัมพันธ์ไทย-จีน.[Online] Available 

 URL; http://www.thailand-china.com/th/history.html?language=THสถาบนั6

 ขงจ้ือ, 2554:7 

บุญเดิม พนัรอบ. (2553).สังคมวทิยา-มนุษยวทิยา. กรุงเทพฯ:ศิลปะบรรณาคาร. 

สถาบนัขงจ่ือ.สะพานเช่ือมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน[ออนไลน์].เขา้ถึง

 จากhttp://thai.cri.cn/247/2011/03/16/242s184885.htm. 

สมเกียรติ ลิกขารักษ์สกุล.(2537). “บทบาทของสมาคมไหลหลํากับการผสมผสาน

 ทางวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาโรงเรียนใหหนํา”.วิทยานิพนธ์ปริญญา

 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

 

http://www.thailand-china.com/th/history.html?language=THสถาบัน
http://www.thailand-china.com/th/history.html?language=THสถาบัน


  เชิญส่งบทความและผลงานวจิัย 

กองบรรณาธิการขอเชิญท่านผูส้นใจส่งบทความ 

        และผลงานวิจยัเก่ียวกบัทางดา้นบริหารธุรกิจ 

                         เพ่ือตีพิมพใ์นวารสารฯ 

   กรุณาส่งผลงานของท่านมาที่กองบรรณาธิการ 

ตามที่อยู่ข้างล่างนี ้

 บรรณาธิการ.... 

ศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวิทยาลยัรังสิต 

    อาคารสาทรธานี 1  90/9-17 ชั้น 6-8 ถ. สาทรเหนือ 

             แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500 

            โทร.  02-636-8383  แฟกซ์  02-636-8390 

 

 

   เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถ Download 

วารสารผา่นทาง www.sathorn.net 



          ข้อเสนอแนะในการเตรียมและส่งต้นฉบบั 

 

รูปแบบผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่พจิารณาพมิพ์เผยแพร่  อาจเป็นดงัน้ี 

บทความวิชาการ บทความเรียบเรียง บทความแปล บทความวิจัย /

วิทยานิพนธ์ ทั้ งน้ีจะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ได้ผ่านการ

กลัน่กรองจากผูท้รงคุณวฒิุและไดรั้บความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 

การคัดสรรบทความ 

 เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการเงิน การลงทุน การตลาด 

และการบริหารธุรกิจ การพฒันาสาขาวชิาชีพและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเตรียมต้นฉบับ 

1.พิมพต์น้ฉบบัในกระดาษ A4 โดยพิมพห์น้าเดียว เน้ือหามีความยาวไม่เกิน 

15หน้า ใส่ เลขหน้ากํากับทุกหน้า เว ้นหน้าแรกของบทความ โดยพิมพ์ไว้ก่ึง

หนา้กระดาษดา้นล่าง และส่งพร้อมแผน่ขอ้มูล ( CD ) 

2.หนา้แรกของบทความประกอบดว้ยช่ือเร่ือง ช่ือผูเ้ขียน ตาํแหน่ง (ถา้มี)และ

สถานท่ีทาํงาน 

3.เน้ือหาบทความประกอบดว้ยบทนาํ เน้ือหา และสรุป/เสนอแนะ 

4.กรณีบทความวิจยั/วิทยานิพนธ์ เขียนในรูปแบบการเขียนบทความ ไม่ใช่

บทสรุปรายงานการวจิยั 

5.การใชค้าํ-ภาษา ยดึหลกัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

6.รูปภาพและตาราง ใหพ้ิมพแ์ยกต่างหากจากเน้ือเร่ือง หนา้ละ 1 รายการโดย

ไม่ตอ้งอธิบายเขียนแยกไวต่้างหาก 

7.การอา้งอิงในเน้ือหา และการเขียนเอกสารอา้งอิง (บรรณานุกรม) ใชว้ิธีการ

อา้งอิงระบบนามปี (APA) ดูคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย

รังสิต  

8. ผูท่ี้ตอ้งการส่งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ใน

วารสาร จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 2,000 บาท  



วตัถุประสงค ์

1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจยัในสาขาต่างๆ ทางด้าน

บริหารธุรกิจ 

2. เพื่อเป็นแหล่งระดมความคิดในการศึกษาคน้ควา้วิจยั และการพฒันาทางดา้น

บริหารธุรกิจ 

3. เพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนแนวความคิด ความรู้ ความกา้วหน้าใน

ดา้นการวจิยัและการใหบ้ริการวชิาการ 

4. เพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้ในสาขาวชิาต่างๆ ทางดา้นบริหารธุรกิจ 

5. เพื่อเป็นส่ือเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปใชใ้นเชิงปฏิบติัในสภาวการณ์ต่างๆ 

ทางธุรกิจ 
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