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IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA 

เดชา  ศิลปสนอง1  ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2 
                             ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือสองใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (2)  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด) ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัท์มือถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาปัจจยัด้าน
ภาพลกัษณ์ และดา้นความภกัดีต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือ
สองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ท  าการวิจยัโดยกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400 โดยการ
เก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากนั้ นมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และมีการทดสอบสมมติฐานสถิติเชิงอา้งอิงโดยใช้ ANOVA และ Multiple Regression 
Analysis (MRA) เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ
ก าหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรต่างๆท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 
__________________________________________ 
 1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบว่าผูท่ี้มีความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 15 – 25 ปีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความไวว้างใจโทรศพัท์มือถือมือสอง 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อความไวว้างใจโทรศัพท์มือถือมือสอง 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางด้านภาพลักษณ์ และด้านความภกัดีมีผลต่อความไวว้างใจ
โทรศพัทมื์อถือมือสอง 
ค าส าคัญ:  ความไวว้างใจ, โทรศพัทมื์อถือ , มือสอง 
 

Abstract 
The Studies on the Trust to Second Hand Mobile Phone of Consumers in 

Bangkok and Metropolitan area. The following objectives: 1) To study personal factors 
that affect the Trusting to Second Hand Mobile Phone of Consumers in Bangkok and 
Metropolitan area. 2) To study marketing mix factors the Trust to Second Hand Mobile 
Phone of Consumers in Bangkok and Metropolitan area. 3) To study the brand image and 
brand loyalty towards trust to second hand mobile phone.  

To bring research sample using random samples from a total consumer in 
Bangkok of 400 questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with 
computer program finished with descriptive statistic describe the frequency values 
(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 
(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 
Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation 
coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 
analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level research 
appears as follows. 

Found that the Trust to Second Hand Mobile Phone. Mostly, female aged 15 – 
25 years old, Bachelor degree. Most of them are employee with revenue more than 
20,000 baht. 

Hypothesis 1. Individual factors show that the different level of the personal 
factors made different affect the trust to second hand mobile phone. Hypothesis 2. The 
marketing mix: Product, Price, Place, Promotion made different affect the trust to second 
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hand mobile phone. Hypothesis 3. The brand image and brand loyalty made different 
affect the trust to second hand mobile phone. 
Keywords: Trust, Mobile Phone, Second Hand 
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในโลกปัจจุบนัการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เลยว่าไม่
ส าคญัแต่อีกทั้งยงัมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบนั รวมทั้งเปรียบเสมือนเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของทุกกลุ่มคน ทุกชนชั้น ในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือเป็นส่ิงท่ีทุกๆ 
คนไดเ้ล็งเห็นวา่ โทรศพัทมื์อถือเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการส่ือสารในสังคมปัจจุบนั 
มนุษยย์งัเป็นสัตวส์ังคมซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารในสังคมรวมถึงการรับรู้ ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็น
สาระ หรือ บรรเทิง ก็ตามในสังคมทัว่ทุกมุมโลก 

การส่ือสารหรือการติดต่อ แปลมาจากศพัท์ภาษาองักฤษวา่ Communication ซ่ึงค า
แปลตามรากศพัทเ์ดิม มาจากภาษาลาตินวา่ Communis ตรงกบัภาษาองักฤษ ค าวา่ Common จะ
หมายถึงกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความร่วมมือหรือความคลา้ยคลึงกนัท าให้เกิดข้ึน (อุรณีประภา 
หอมเศรษฐี,2539, หนา้ 1) 

ในปัจจุบนัการแข่งขนัของธุรกิจโทรศพัทมื์อถือมีหลายค่ายท่ีมีขายในประเทศไทย 
เช่น เอเซอร์ (Acer), อลัคาเทล (Alcatel), แอปเป้ิล (Apple), เอซุส (ASUS), แบล็คเบอร์ร่ี 
(BlackBerry), ดีโมบาย (Dmobile), โกไลฟ์ (GO Live), กโูฟน (Goophone), เอชทีซี (HTC), หวัเหวย่ 
(Huawei), ไอโมบาย (i-mobile), อินฟินีต้ี (Infinity), แอลจี (LG), โมโตโรล่า (Motorola), เอ็มเอส
ไอ (msi), โนเกีย (Nokia), ออปโป้ (OPPO), ซมัซุง (Samsung), โซนอเร่ (Sonore), โซน่ี (SONY), 

เทเลโก (Telego), โตชิบา (TOSHIBA), เวลคอม (Wellcom), แซตทีอี (ZTE), แซดวายคิว (ZYQ) 

เป็นตน้  

เน่ืองจากมีการแข่งขนักนัสูงมากข้ึนท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือตาม
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัตงัผูบ้ริโภคเอง รวมทั้งในปัจจุบนัตลาดของระบบปฎิบติัการต่างๆ มี
การแข่งขนัอยา่งสูงมากข้ึนในตอนน้ี เช่น ไอโอเอส (iOS), แอนดรอยด์ (Android), วินโดวโ์ฟน 

(Windows), แบล็คเบอร่ี (BlackBerry), ซิมเบียน (Symbian), ลีนุกซ์ (Linux) เป็นตน้ 
แต่ในปัจจุบนัค่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายค่ายและยงั

มีมือถือท่ีออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมากแต่ความสามารถของตวัเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัท่ีสูง
และรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง 4G LTE ออกมาก็มีราคาท่ีสูงเพราะ
คุณสมบติัดี และเคร่ืองท่ีออกมาท่ีราคาท่ีต ่าก็จะไดคุ้ณสมบติัท่ีไม่ไดร้องรับคุณสมบติัหลาย
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อยา่ง ซ่ึงมีคนนิยมท่ีอยากใชโ้ทรศพัทท่ี์มีคุณสมบติัท่ีเตม็ประสิทธิภาพกนัอยา่งแพร่หลาย นั้น
มากจากหลายอย่างดว้ยกนั เช่น รูปทรงท่ีดูแลว้ท าให้ผูใ้ช้รู้สึกว่าตวัเองดูดีข้ึน ระบบปฎิบติั
การท่ีสามารถลงโปรแกรมต่างๆ ท่ีทนัสมยัตอบสนองกบัในสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นตน้ จน
ท าให้ตวัโทรศพัทมื์อถือเหล่านั้นมีราคาท่ีสูงกวา่โทรศพัทมื์อถือค่ายอ่ืนๆ และผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ก็ยงัคงต้องการเน้นการใช้งานในเร่ืองการความบรรเทิงต่างๆ เช่น กล้องชัด มี
แอพพลิเคชัน่ใหเ้ลือกใชม้ากมาย ระบบปฎิบติัการดีเยีย่ม เป็นตน้ 

ผูบ้ริโภคจึงตอ้งเลือกโทรศพัท์มือถือท่ีมีความพร้อมในความตอ้งการของตลาด 
และใหค้วามสะดวกแก่การใชง้านต่อตนเอง แต่แลว้ในปัจจุบนัของเศรษฐกิจไดมี้การแข่งขนั
กนัอยา่งมากของเทคโนโลยท่ีีออกมาจ าหน่ายอยา่งต่อเน่ืองของหลายค่าย หลายรุ่น และหลาย
ระบบปฎิบติัการของตวัโทรศพัทมื์อถือเอง และอีกทั้งยงัมีราคาขา้งค่างสูงเกินกวา่ท่ีผูบ้ริโภค
จะซ้ือมาใชไ้ด ้แต่ดว้ยเศษฐกิจในปัจจุบนัดงันั้นการท่ีผูบ้ริโภคหนัมาเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
มือสองนั้นก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายไดม้ากข้ึนแต่ผูบ้ริโภคก็ยงัไม่ค่อยให้การไวว้างใจต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองเท่าท่ีควร 

ส าหรับงานวิจัยน้ีได้มุ่งเน้นถึงการศึกษาการไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีกับการ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อน าผลการวจิยัเก่ียวกบัการไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือมือถือมือสองมา
ใชใ้นดา้นธุรกิจมือสอง 

2. เพื่อเผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนร่วม ไดรั้บรู้ และประโยชน์จากการไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภค        

3. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
4. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาขอ้มูลและเป็นฐานขอ้มูลในการคน้ควา้ต่อใน

อนาคต 
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 
 

ตัวแปรต้น(Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์

 

 

ความไวว้างใจของ
ผู ้ บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ต่ อ
โทรศัพท์มือถือมือ
ส อ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
- ภาพลกัษณ์  

(Brand Image) 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้

(Brand Loyalty) 
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1.5 สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ซ่ึงไดแ้ก่เพศอายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ

เดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือ
มือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้น
ราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) มี
ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.6 ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านประชาการ โดยการศึกษาการไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฆล 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดวา่มีความไวว้างใจของผูบ้ริโภคต่อโทรศพัทมื์อถือมือสอง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฆล 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์  
ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

3.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย Brand Image, Brand Loyalty ท่ี
ส่งผลต่อความ 

ไวว้างใจต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฆล 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. โทรศพัทมื์อถือมือสอง หมายถึง โทรศพัทมื์อถือท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ และ
ไดท้  าการขายต่อ 

2. เพศ หมายถึง ลักษณะทางพนัธุกรรมของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศพัท์มือถือ
มือสอง โดยแบ่งลกัษณะ เป็นเพศหญิงและเพศชาย 
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3. อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์มือถือมือสอง โดย
แบ่งเป็น อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี, 15-25 ปี, 26-35 ปี, 36-45 ปี, มากกวา่ 45 ปี 

4. ระดบัการศึกษา หมายถึง คุณวฒิุทางการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศพัท์มือถือ
มือสอง โดยแบ่งเป็น ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และ สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ หมายถึง ลกัษณะการท างานของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือมือสอง โดย
แบ่งเป็น รับราชการ /พนกังานรัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทัเอกชน, ธุรกิจ
ส่วนตวั, นกัเรียน / นกัศึกษา, และ อ่ืนๆ 

6. รายได ้หมายถึง รายรับท่ีไดม้าจากการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศพัท์มือถือ
มือสอง โดยมีมูลค่าท่ีสามารถตีเป็นเงิน โดยแบ่งเป็น ต ่ากว่า 5,000 บาท, 
5,000 – 10,000 บาท, 10,001 – 15,000 บาท, 15,001 –20,000 บาท, มากกวา่ 
20,000 บาท 

7. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อเสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

8. ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  8.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมือสองหรือสินคา้ท่ี
        ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้
  8.2 ราคา (Price) หมายถึง การมีราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ และยนิดีจ่าย 
        เพราะมองเห็นวา่เหมาะสมคุม้ค่ากบัการไดม้าซ่ึงสินคา้นั้น 
  8.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ 
        กระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัการซ้ือสินคา้ 
  8.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การจูงใจใหเ้กิด 
        ความชอบในสินคา้ เช่น การโฆษณา การลด แลก แจก แถม และการ
        ส่งเสริมการขาย 
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9. ภาพลักษณ์ (Brand Image) หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูต้อบ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นประชาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือ
เคร่ืองโทรศพัทมื์อถือมือสอง 

10. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเคร่ือง

โทรศพัท์มือถือมือสองมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ของเคร่ืองโทรศพัท์มือถือ

มือสอง 

11. ความไวว้างใจ (Trust) หมายถึง ความเช่ือมัน่ในเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือมือสอง 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 
 
 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีส าคญัๆ

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฏัจกัรชีวติครอบครัว อาชีพ รายได ้รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพและ
มโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเอง (เจฌิญา อติชาติมณี, 2552: 12) 

-เพศ (Sex) ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม 
ทศันคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนความตอ้งการต่างๆ 

-อายุ (age) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือตดัสินใจบริโภคของบุคคลย่อม
แปรเปล่ียนไปตามระยะเวลาท่ียงัมีชีวติอยู ่

-การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวั
แปรท่ีเก่ียวกบัพฤตกรรมของบุคคล 

- วัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึง การเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัว
ไปจบลงท่ีการส้ินสุดชีวิตครอบครัว แต่ละช่วงของวฏัจกัรชีวิตครอบครัว ผูบ้ริโภคจะมี
รูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 -อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีท าให้ตอ้ง
บริโภคผลิตภณัฑแ์ตกต่างไปจากผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ 
 -รายได้ส่วนบุคคล (Personal income) รายไดส่้วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ 
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 -รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life styles) พฤติกรรมการใช้ชีวิต ใช้เงินและใชเ้วลา
ของบุคคลคนนั้น  
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

สุดาพร กุณฑลบุตร, 2549: 12 อา้งถึงใน เจฌิญา อติชาติมณี, 2552: 26 ส่วนผสม
ทางการตลาด (Marketing Mixed) หมายถึง องคป์ระกอบโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือ
บริการท่ีจะน าเสนอสู่ผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาดประกอบดว้ย
ปัจจยัดา้นการตลาดส่ีชนิดท่ีมกัเรียกกนัวา่ “4Ps” ดงัต่อไปน้ี 

1 ผลิตภณัฑ์ (Products) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีจะน าเสนอขายสู่ผูบ้ริโภค 
เช่น บริษทั 

เคร่ืองส าอางคลินิคมีผลิตภณัฑ์ลิปสติกเป็นผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่าย ในขณะท่ีบริษทัลีวายส์
มีกางเกงยนีส์จ าหน่าย ผลิตภณัฑจึ์งเป็นกางเกงยนีส์ เป็นตน้ 

2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายเพื่อให้
ไดสิ้นคา้นั้นๆ  

ราคาจะตอ้งมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ เพื่อจะไดเ้กิดส่วนต่างเป็นผลก าไร
ให้แก่กิจการ เช่น บริษทัคลินิคจ าหน่ายลิปสติกในราคาแท่งละ 750 บาท บริษทัลีวายส์
จ าหน่ายกางเกงยนีส์ตวัละ 1,500 บาท 

3 สถานท่ี (Place) หมายถึง ช่องทางในการท่ีจะน าสินคา้เสนอขายผูบ้ริโภค เช่น 
ตลาดสด  

ซุปเปอร์มาร์เก็ต การจ าหน่ายสินคา้ทางไปรษณีย ์การจ าหน่ายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต และ
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือเคร่ืองส าอางคลินิคและกางเกงยีนส์ลีวายส์ไดท่ี้
หา้งสรรพสินคา้ เช่น หา้งเซ็นทรัล เป็นตน้ 

4 การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริม
และกระตุน้ให ้

ผูบ้ริโภคหนัมาใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑข์องกิจการ เช่น การท่ีเคร่ืองส าอางคลินิคมีของแถม
ในบางเทศกาล หรือกางเกงยีนส์ลีวายส์มีการลดราคาในบางช่วง เป็นต้น หรือการท่ี
บริษทัผูผ้ลิตมีการโฆษณาเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจและเกิดความอยากได ้
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความไว้วางใจ 

มอร์แกน และฮนัท ์(Morgan & Hunt, 1994, p. 23) กล่าวว่า ความไวว้างใจมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการก าหนดลกัษณะขอ้ผูกมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหว่างลูกคา้
และองคก์รความไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจ านวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่โดย
เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตยจ์ริงใจ 
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(Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและขนานกบักรอบแนวคิดทางการตลาดท่ีศึกษา
เร่ืองบุคลิกภาพ และจิตวิทยามูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลทแ์มน (Moorman, Deshpande, 
& Zaltman, 1992, p. 314อา้งอิงใน ธีรพงษ ์เท่ียงสมพงษ์, 2551, หนา้ 29) กล่าววา่ ความ
ไวว้างใจ คือ ความเต็มใจท่ีจะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงดว้ยความ
เช่ือมัน่ ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้ว่าผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองค์กรธุรกิจดว้ย
ความสนใจอย่างท่ีสุดในระหว่างการใช้บริการอยู่นั้น ความเช่ือมัน่ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือ
ผูบ้ริโภคพิจารณาผูใ้ห้บริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดและมี
ความซ่ือสัตยจ์ริงใจอย่างสูงสเติร์น (Stern, 1997, pp. 7-17 อา้งถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 
2549, หนา้ 18) กล่าววา่ความไวว้างใจ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสาร
ในการให้บริการแก่ลูกค้า  องค์กรจ า เป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
ความคุน้เคยเพื่อครองใจลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 C ไดแ้ก่  

1. การส่ือสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening 
พนกังานควรจะส่ือสารกบัลูกคา้ในลกัษณะท่ีท าให้ลูกคา้อบอุ่นใจได ้พนกังานควรแสดง
ความเปิดเผย จริงใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ทั้ งสองฝ่ายเต็มใจแสดง
ความรู้สึกและความคิดร่วมกนั 

 2. ความใส่ใจ และการให้ (Caring and Giving) ความเอาใจใส่และความพร้อมท่ี
จะให้นั้น กลายเป็นคุณสมบติัของความสัมพนัธ์ใกล้ชิดท่ีประกอบด้วยความเอ้ืออาทร 
ความอบอุ่น และความรู้สึกปกป้อง ซ่ึงมีผลใหลู้กคา้รู้สึกดี 

3. การให้ขอ้ผูกมดั (Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ องค์กรควรจะยอมเสีย
ผลประโยชน์เพื่อคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

4. การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) 
ความเอาใจใส่ลูกคา้จะท าใหลู้กคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย 

5. การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการไวว้างใจ (Trust) ถา้
องค์กรสามารถท าให้ลูกคา้รู้สึกสบายใจได้ จะดีกว่าการท่ีองค์กรตอ้งแก้ไขสถานการณ์
ความขดัแยง้กบัลูกคา้ นัน่คือ องคก์รควรจะแสดงความรับผิดชอบดว้ยการออกตวัไวก่้อน
ว่า ถ้าลูกค้าพบส่ิงใดท่ีสงสัย หรือไม่ชอบใจในสินค้าและบริการท่ีลูกค้าคิดว่าตนจะ
เสียเปรียบ ขอใหลู้กคา้รีบถามเพื่อใหพ้นกังานไดรี้บช้ีแจงโดยเร็ว ก่อนท่ีลูกคา้จะรู้สึกโกรธ
หรือไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการพื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ จะก่อใหเ้กิดวงจรการพฒันาความสัมพนัธ์ ซ่ึงมีแบบจ าลองของ ลี
วินเจอร์ และสโนค (Levinger, & Snoek, 1972, p. 155 อา้งถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549, 
หนา้ 19) เรียกวา่ แบบจ าลองขั้นตอน ABCDE คือ 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ชนธวชั เพชรดี (2545) ศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพัจงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจะเลือกซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้รองลงมาคือซ้ือจากร้าน
ขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมือสองอนัเน่ืองมาจากเหตุผลดา้นราคาเป็นหลกั  สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของวงกต โอวาทสกุล  (2547) ได้ท  าการศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามือสองของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศรสวรรค ์บุญสวรรค ์(2552) ไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความเหมาะสมระหวา่งราคากบัคุณภาพของสินคา้ ราคาเหมาะสม
กบัประสิทธิภาพ เป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีผูบ้ริโภครู้สึกวา่คุม้ค่าในการเลือกซ้ือ 
 สาวิณี กล่อมฤกษ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัท์มือถือมือสองของผูบ้ริโภคในเขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือมือสอง ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้มีเพียงพอต่อความตอ้งการมากท่ีสุด และรองลงมาเป็นการ
ให้ความส าคญักบั สถานท่ีจ าหน่ายมีความสะอาดและสวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกบัของ
กฤษฎา เจริญวุฒิขจร (2551) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ
กลุ่มชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสถานท่ีซ้ือกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเลือก
ซ้ือจากศูนยบ์ริการของแต่ละยีห่อ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัตนพร วานิชดี (2551) ไดท้  า การศึกษา
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ืองสถานท่ีจดัจ าหน่าย ความน่าเช่ือถือ
ของร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่าย , การบริการท่ีดี  

พสุ เดชะรินทร์ (2547) กล่าววา่ความไวว้างใจหมายถึงความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีเรามีต่อ
บุคคลอ่ืนวา่เขาจะปฎิบติัต่อเราดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต สามารถพึ่งพิงไดร้วมถึงการไม่เอา
เป รียบ เร า  สอดคล้องกับRoger-Millar and Millar (http://com-
art.bu.th/download/sheet/05.ppt,2009) กล่าววา่ ความไวว้างใจจะตอ้งเกิดข้ึนในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลก่อนท่ีความสัมพนัธ์จะเกิดข้ึนได้สอดคล้องกับ Barker and Gaut 
(http://com-art.bu.th/download/sheet/05.ppt,2009) แนะน าว่าการพฒันาความไวว้างใจท า
ไดโ้ดย     

-ทุกคนเตม็ใจเปิดเผยขอ้มูลตนเองต่อบุคคลท่ีเราเก่ียวขอ้ง 
-เราตอ้งแสดงวา่เราไวใ้จคู่สนทนา 
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-เราตอ้งร่วมมือกบับุคคลนั้นๆ แทนท่ีจะแข่งขนักบัเรา 
-เราตอ้งเลือกไวใ้จเฉพาะคนท่ีสมควรไดรั้บความไวว้างใจ 

วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ  ผู ้บ ริโภค ท่ีก าลังตัด สินใจหรือ เคย ซ้ือ

โทรศพัท์มือถือมือสองท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยก าหนดสุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถาม
แบบมีค าตอบค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) 
จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
โดยเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ี
ท  าการแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 20 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ความภักดีต่อตราสินค้า โดยลักษณะแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port Scale Ratio) ท่ีท  าการแบ่งระดบั
ความส าคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความไวว้างใจ 
โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port Scale Ratio) ท่ีท  าการแบ่งระดับ
ความส าคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 5 ขอ้ 
 ส าหรับส่วนท่ี 2 – ส่วนท่ี 4 เรียงล าดบัจาก 1 ไปจนถึง 10 โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
   คะแนน  ความหมาย 

  10     หมายถึง          มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
         0            หมายถึง          ไม่มีความคิดเห็น 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ และความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลความหมาย
ของขอ้มูลดา้นต่างๆ 

2. สถิติอ้างองิ (Inferential Statistic) 
2.1 สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และสถิติ F-

test (Analysis of Variance: ANOVA) หรือการทดสอบความแปรปรวน ใชเ้พื่อทดสอบตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 2.2 สถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) ใชเ้พื่อทดสอบตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.0 ส่วนเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 15 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 46.8 และส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 63.8 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
ประกอบไปด้วยด้าน ผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
 ดา้นผลิตภณัฑ์  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อสินคา้มีให้เลือก
มากมายหลากหลายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.04)  
 ดา้นราคา  พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อราคาถูกกวา่เคร่ืองใหม่
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.65)  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อความ
สะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.88) 
  ดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อมีพนกังาน
คอยแนะน าบริการใหลู้กคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.55) 
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 ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยอืน่ๆ กบัความไว้วางใจของผู้บริโภคที่
มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ดา้นภาพลกัษณ์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อโทรศพัทมื์อถือมือ
สองปรากฎอยูใ่นส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.41)  
 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่ออยาก
แนะน าบุคคลอ่ืนใหใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือมือสองมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.61)   
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ
ท่านมีความไวว้างใจในสถานท่ีจ าหน่ายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.35) 
 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
ระดบัการศึกษา (4) รายไดต่้อเดือน (5) อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มิอถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีแตกต่าง
กนัโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศและใชส้ถิติ
วิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 

มีดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 
4P’s) ประกอบดว้ย ราคา (price), ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) , ผลิตภณัฑ์ (product), 
และการส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้น
สถิติท่ีระดบั 0.05 

มีเฉพาะดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ราคามี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความจงรักกกัดี
ต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือสองใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตัวแปรอสิระ สถิติที่

ใช้ 
ค่า

นัยส าคัญ 
ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

การวจัิยที ่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
เพศ t-Test 0.351 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.024 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.007 ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน F-Test 0.082 ปฎิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 
การวจัิยที ่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ์ MRA 0.421 ปฎิเสธ 
ราคา MRA 0.016 ยอมรับ 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.812 ปฎิเสธ 
การส่งเสริมการตลาด MRA 0.771 ปฎิเสธ 
การวจัิยที ่ 3 ปัจจัยอืน่ๆ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 
ความภกัดีตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจยัเร่ืองความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 การอภิปรายผลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

จากการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ป้จจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั 
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน และอาชีพ มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพศท่ีแตกต่างกนัและรายได้
ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผูบ้ริโภคท่ีให้ความไวว้างใจจะเป็นผูมี้การศึกษา
ปริญญาตรี จึงท าให้มีความไวว้างใจในส่วนของโทรศพัท์มือถือมือสอง ท่ีมีราคาท่ีถูกว่า 
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และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างไปกวา่ผลิตภณัฑ์ใหม่และยงัสามารถใช้
งานต่อไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซมใดๆ เหมือนผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีขายตามร้านคา้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ของพนกังานธนาคารยโูอ
บี จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พชัรี แซ่พุน้ (2553) พบวา่ ดา้นอายุท่ีแตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของอารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์ (2554) เร่ืองการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของ
ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
เลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การอภิปรายผลด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลเฉพาะปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดงัต่อไปน้ี 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา่ในดา้นราคาเก่ียวผลิตภณัฑ์โทรศพัทมื์อถือมือสอง ท่ีมีราคาถูกกวา่เคร่ือง
ใหม่ และมีผลิตภณัฑ์หลายราคาให้เลือกจึงเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์

การอภิปรายผลดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความภกัดีมี
ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผูว้จิยัขออภิปรายผลเฉพาะปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความภกัดีมีท่ี
มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดงัต่อไปน้ี 

ดา้นภาพลกัษณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเฮา้ส์แบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
วยิะกานต ์ตนัสุวรรณรัตน์ (2552) ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์
และศุกร เสรีรัตน์ (2541:125) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็น
การคน้ควา้หรือวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค 



17 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ด้านความภกัดี ซ่ึงสอดคล้องกับธีรพนัธ์ โล่ทองค า (2547) ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ในการสะสมประสบการณ์ของลูกคา้ผา่นตราสินคา้จะส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ี
มีต่อตราสินคา้ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิตรภทัร์ จึงอยูสุ่ข (2543) เก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซ้ือ ความภักดีต่อตราสินค้าของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อสินคา้ความเก่ียวพนัสูงและสินคา้ความเก่ียวพนัต ่า ท่ีมีการจดัการ
ตลาดเชิงกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการศึกษา อิทธิผลต่อความไว้วางใจของผู ้บ ริโภคท่ี มี ต่อ
โทรศัพท์มือถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถน าผลท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทางในการ พฒันารูปแบบส่งเสริมการขายของห้างร้าน หรือ
ร้านคา้โทรศพัทมื์อถือมือสอง โดยเป็นขอ้เสนอแนะเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. จากการวจิยัคร้ังน้ีน่าจะมีการศึกษาดา้นปัจจยัในดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือสอ นอกเหนือปัจจยัเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ และปัจจยัด้านความภกัดี  ได้แก่ ปัจจยัเร่ืองการเมือง 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ วา่มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือ
สองเพียงใด 

  2. ควรมีการศึกษาปัญหาในการใช้โทรศพัท์มือถือมือสอง เพื่อทราบถึงปัญหาท่ี
ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการประสบ เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาและวางแผน
ทางดา้นการตลาด 

3. ศึกษาความแตกต่างระหว่างเคร่ืองมือถือมือสองเคร่ืองศูนย์ต่างประเทศกับ
เคร่ืองมือถือมือสองศูนยป์ระเทศไทย 

4. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ศึกษาเฉพาะเพียงกลุ่มของในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การท าวิจยัส าหรับคร้ังต่อไป ควรขยายกลุ่มตวัอย่างให้
กวา้งข้ึน กล่าวคือ อาจจะมีการส ารวจทัว่ทั้งประเทศ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของแต่ละภูมิภาค 
บรรณานุกรม 
กฤษฎา เจริญวุฒิขจร. “พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของกลุ่มชายรักร่วมเพศ
ในเขต 

กรุงเทพมหานคร” การคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรังสิต
, 2551.  
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กาญจนา อุฬารเสถียร.“พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรทศัน์ 

จอแบนในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์, สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต,  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2546. 
การันต ์วุฒิฉายานนัท์.“พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามือสองของผูบ้ริโภคในเขต
อ าเภอ 

เมือง จงัหวดัล าพนู” สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัแม่ 
โจ,้ 2554. 

เกตศิรินทร์ ง้ิวลาย. “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใช้
โทรศพัทมื์อถือ 

กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามค าแหง” การค้นคว้าอิสระ ,
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2548. 

ไกรชิต สุตะเมือง. “วิชาวิธีวิจยัธุรกิจและการศึกษากรณีศึกษาด้านการจดัการ”. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

จิตรภทัร์ จึงอยู่สุข.“การมีส่วนร่วม ทศันคติ การตดัสินใจซ้ือ ความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อสินคา้ความเก่ียวพนัสูงและสินคา้เก่ียวพนัต ่า ท่ีมี
การจดัการตลาดเชิงกิจกรรม” วิทยานิพนธ์, นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 

จารุวดี พฒันเวช, ทศัพล ทานบ าเพ็ญ, พชันีย ์ศรีค า, วิภาภรณ์ รัตนพนัธ์, ศุภาพร จนัทร
ประทกัษ,์  

สถาพร วรรณสมบูรณ์, อุไรวรรณ ใจสุข และเอกวฒัน์ สัมฤทธ์ิจินตนา. “ทศันคติ
และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลยั
ราชภฏั 
จนัทรเกษม” งานวิจยั, สาขาการตลาด, วิทยาการจดัการ, มหาวิทยาลยัราชภฎั
จนัทรเกษม, 2551. 

เจฌิญา อติชาติมณี.“การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทแป้งทาหน้า
ของผูท่ี้ 
อยูใ่นช่วงอายุ 20-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร”. รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาดมหาวทิยาลยัรังสิต, 2552. 
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ชาญณรงค ์โชคบ ารุงสุข. “ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของการบริการและ  
ความภกัดีของผูรั้บบริการใน ธุรกิจยา.” โรงพยาบาลราชวิถี:กรุงเทพมหานคร, 

2552. 
ชญานิน บุหลนัพฤกษ.์ “ระดบัความพึงพอใจของคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อ ความ 

จงรักภกัดีของเอไอเอส เซเรเนด คลบั ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์
บริหารธุรกิจ 

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 
ชนธวชั เพชรดี.“พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายพั
จงัหวดั 

เชียงใหม่” การคน้ควา้อิสระ, เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2545. 
ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ์. คู่มือส ารวจความพึงพอใจลูกคา้. กรุงเทพฯ : ประชุมทอง พร๊ินต้ิ
งกรุ๊ฟ 

, 2549 
ณัฐพล สายาจกัร.“พฤติกรรมการซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เด่ียวถอด
เปล่ียนเลนส์ 

ได้มือสองของผู ้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่” การค้นค้วาแบบอิสระ , 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 

ณัฐวิทย ์วยากรณ์.“ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ
ประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร” การคน้ควา้อิสระ, คณะมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2542. 
ดุษฎี  วิชัย เมฆพัตร .“พฤติกรรมผู ้บ ริโภคของสตรีต่อเคร่ืองส าอางเกาหลีในเขต
กรุงเทพมหานคร”.    
  วทิยานิพนธ์ ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2554. 
ทิพรัตน์ รุ่งทวีไพโรจน์.“การศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือมือสอง
ของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์, สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม, 
บริหารเทคนิคศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ, 2549. 
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ธีรพนัธ์ โล่ทองค า.“เคล็ดลบัการสร้างความภกัดีในตราสินคา้” คอลมัน์คล่ืนความคิด, มติ
ชน 

รายวนั ปีท่ี 27. วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547. 
ธีรพงษ ์เท่ียงสมพงษ ์“โมเดลเชิงสาเหตุของความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการ สถานีบริการ 

น ้ามนัของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร”. สารนิพนธ์ บธ.ม.  (การตลาด),  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. 

ผดุผอ่ง ตรีบุบผา.  “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณภาพของการบริการและ ความภกัดี 
ต่อการบริการ.”วทิยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2547 
พัช รี  ศ รี สุ ข . “ความคาดหวัง ในการบ ริการข อผู ้ใ ช้ โทรศัพท์ เ ค ล่ื อน ท่ี ใน เขต
กรุงเทพมหานคร”  

การคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต, 2542. 
พชัรี แซ่พุน้. “การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ ของพนกังานธนาคารยูโอบี จ  ากดั 
(มหาชน) ใน 

เขตกรุงเทพมหานคร” คน้ควา้อิสระ, สาขาวชิาการตลาด, บริหารธุรกิจ,  
มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553. 

พสุ เดชะรินทร์.ยอดผู้น ำยคุใหม่.กรุงเทพมหานครผูจ้ดัการ, 2547. 
พากภูมิ พร้อมไวพล.“พฤติกรรมซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ 

ซ้ือสินคา้ iPod ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์, สาขาวิชาการ
จดัการ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2551. 

ภรณ์พิลาส ดอนพลอยเพชร.“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ ซ้ือขาย แลกเปล่ียน  
โทรศัพท์มือถือมือสอง บริเวณห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง และบริเวณใกล้
มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตบางนา”สารนิพนธ์, พฒันาแรงงานและ
สวสัดิการมหาบณัฑิต, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550. 

รัตนพรวานิชดี. “พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” 

การคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับนกับริหาร, มหาวิทยาลยัรังสิต, 
2551. 
รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ. กำรเขียนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
จุฬาลงกรณ์ 
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มหาวทิยาลยั, 2541. 
วงกต โอวาทสกุล.“พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามือสองของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
นคร 

เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่” วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547. 
วยิะกานต ์ตนัสุวรรณรัตน์.“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

เฮา้ส์แบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สาขาการตลาด, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552.  

วัน ชั ย  อัค ร สิ ท ธิ พ ร .  “พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ล่ื อ น ท่ี ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 
วรารัตน์ สันติวงษ.์ “ ปัจจยัท่ีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารต่อการใชบ้ริการ  

EBanking.” สารนิพนธ์, หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา การตลาด, 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549. 

วลัภาทองคง.“การศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน 

ในหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกจิส่ือและส่ิงพมิพ์ 
THE ANALYSIS OF RETURN AND RISK ON 

THE MEDIA & PUBLISHING SERVICE SECTOR 
กนกอร  ศิริกุลพฒันผล 1  ดร.ณกมล  จนัทร์สม 2 

-------------------------------------------------------------  
บทคัดย่อ 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงใน
การลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ
ตลาด และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ โดยใช้แบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ท่ีใช้ราคาปิดของหลกัทรัพย ์
ดัชนีราคาตลาด SET INDEX และอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังอายุ 1 ปี แทน
หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง เพื่อตดัสินใจลงทุน ไดท้  าการศึกษาเป็นรายหลกัทรัพย์
ทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AMARIN (APRINT)  บริษทั  อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พบับ
ลิชช่ิง  จ  ากดั (มหาชน), EPCO  บริษทั  โรงพิมพต์ะวนัออก  จ  ากดั (มหาชน), MATI  
บริษทั  มติชน  จ  ากดั (มหาชน), NMG  บริษทั   เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน), 
POST  บริษทั  โพสต ์พบับลิชชิง  จ  ากดั (มหาชน) ท าการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
รายเดือน ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 36 เดือน 
ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) 

ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบและความเส่ียงแทนสูงกวา่ตลาด 
มีจ านวน 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  NMG และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
ต ่ากวา่ตลาด มีจ านวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AMARIN, EPCO, MATI และ POST 
__________________________________________ 
 1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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หลกัทรัพย ์AMARIN, EPCO, MATI และ POST มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 
1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กล่าวคือ ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ หรือเป็น
หลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) และมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่าอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดว้ย 
ในขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มี
จ านวน 1 หลักทรัพย์ คือ NMG ซ่ึ ง เ ป็นหลักทรัพย์ท่ี มีราคาสูงกว่า ท่ีควรจะเป็น 
(Overvalued) 
ค าส าคัญ : กลุ่มธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์, อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง, ค่าสัมประสิทธ์ิ
เบต้า, ทฤษฎกีารตั้งราคาหลกัทรัพย์ 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study for rate of return and risk of investment 

the securities among the media and publishing group compared with the market and to 
compare expected with required rate of returns by using Capital Asset Pricing Model by 
considering stock’s close price SET INDEX and 1-year treasury bills as the risk-free 
securities for investment decisions.  The study was conducted for the 5 securities include  
Amarin Printing & Publishing Public Company Limited (AMARIN), Eastern Printing 
Public Company Limited (EPCO), Matichon Public Company Limited (MATI), Nation 
Multimedia Group Public Company Limited (NMG), The Post Publishing Public 
Company Limited (POST).  The study was collected monthly data in the period from 
January 1, 2010 to December 31, 2012 (36 months) and analyzed by Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) 

The result found that, in case of rate of returns, there is 1 security which their 
rate of returns higher than the market.  This security is NMG.  There are 4 securities 
which their rate of returns lower than the market. These securities are AMARIN, EPCO, 
MATI and POST. 

The securities AMARIN, EPCO, MATI and POST has a beta coefficient of 
less than 1 but greater than 0, there is a positive relationship.  Securities are less risky 
than the market which indicates that the returns of the securities subject to change in line 
with market returns proportion of less than.  They are called Defensive Stock and these 
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stock are Undervalued too.  Though the security NMG that mean this stock is Overvalued 
stock. 
KEYWORDS : Media and Publishing Group, Rate of Return and Risk, Beta 
Coefficient, Capital Asset Pricing Model 
 
บทน า 
 ผู ้ท่ีก  าลังแสวงหาช่องทางการบริหารเงินออมให้เกิดประโยชน์และได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงนอกจากจะฝากเงินไวก้ับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อรับ
ผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ยงัมีทางเลือกอ่ืนในการบริหารเงินออม และการลงทุนท่ี
น่าสนใจได้อีกหลายวิธีเพื่อเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออมของตน การลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยน์บัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีสูงกวา่ และหลากหลายรูปแบบกวา่ทั้งประเภทสินคา้
และผลตอบแทน 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นสถาบนัท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของตลาดทุนท า
หน้าท่ีเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ โดยตลาดหลกัทรัพยท์  าหนา้ท่ีควบคุมดูแลให้การซ้ือ
ขายหลกัทรัพยด์ าเนินไปอยา่งเป็นระเบียบ คล่องตวั โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อสร้างความ
มัน่ใจใหแ้ก่ผูล้งทุน 

อยา่งไรก็ตามราคาหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวตลอดเวลา จึงก่อให้เกิดความ
เส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันกับระดับ
ผลตอบแทน ซ่ึงก็คือ หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้ผลตอบแทนสูง ความเส่ียงก็สูง (High risk - High 
return) ดังนั้ นผู ้ลงทุนจึงจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์และประเมินอัตรา
ผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพย ์เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกลงทุนในหลกัทรัพยต่์าง ๆ โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์CAPM (Capital 
Asset Pricing Model) ท่ีมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
เทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ทฤษฎีน้ีท าใหน้กัลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้
เหมาะสมตามระดับความเส่ียงท่ีนักลงทุนยอมรับได้ ทั้ งน้ีหลักทรัพย์ในกลุ่มส่ือและ
ส่ิงพิมพถื์อเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากในปัจจุบนัเป็นยุคของโลกขอ้มูลข่าวสาร มีการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยส่ืีอสารและโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง การน า
เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่เขา้มาใชท้  าให้ส่ือโฆษณาและส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นไปอยา่ง
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รวดเร็วและทนัสมยัตามยุคการส่ือสารผา่นระบบไร้สาย ผูศึ้กษาวิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญั
และเลือกศึกษา 5 หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ บริษทั  อมัรินทร์ พร้ินต้ิง
แอนดพ์บัลิชชิง  จ  ากดั (มหาชน), บริษทั  โรงพิมพต์ะวนัออก  จ  ากดั (มหาชน), บริษทั  มติ
ชน  จ  ากดั (มหาชน), บริษทั  โพสต์ พบัลิชชิง  จ  ากดั (มหาชน), บริษทั  เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ป  จ  ากัด (มหาชน)  โดยใช้รูปแบบการก าหนดราคาสินทรัพย์ทุนหรือ CAPM เป็น
เคร่ืองมือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพย์
เพื่อท าการตดัสินใจเลือกลงทุนโดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาใน
คร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงวธีิการค านวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยต่์าง 
ๆ ในกลุ่ม ซ่ึงสามารถน าไปประยุกตไ์ดก้บัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้และได้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนส าหรับผูล้งทุนท่ี
สนใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน
ในหลักทรัพย์กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎี CAPM เป็นแนวทางศึกษาเพื่อการ
ตดัสินใจลงทุน 

2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพย์
กลุ่มธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์กบั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยใชท้ฤษฎี CAPM เป็นแนวทางการศึกษาเพื่อการตดัสินใจลงทุน 

3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ ์โดยใช้ทฤษฎี CAPM เป็น
แนวทางการศึกษาเพื่อาการตดัสินใจลงทุน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
     ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึงวิธีการค านวณหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ
หลกัทรัพยต่์าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจพาณิชยโ์ดยสามารถน าไปประยุกต์ไดก้บัหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได ้

2.  ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาตดัสินใจ
ลงทุนส าหรับผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอบเขตการวจัิย 

ผูศึ้กษาท าการเลือกใชท้ฤษฎี CAPM ในการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์เน่ืองจากทฤษฎี
น้ีเป็นแบบจ าลองพื้นฐานท่ีได้แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดได้อย่างชัดเจนและง่ายแก่การท าความ
เขา้ใจ โดยเลือกท าการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ ์เฉพาะหุ้นสามญัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีการซ้ือขายอยา่งสม ่าเสมอตลอดในช่วงปี 
พ.ศ.2553-2555 จ านวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

ราคาปิดของ
หลกัทรัพย ์

อตัราผลตอบแทนท่ี
เกิดข้ึนจริง (Ri) 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
เบตา้ () 

อตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงั (E(Ri)) 

อตัราผลตอบแทน
ของตลาด (Rm) 

ดชันีตลาด
หลกัทรัพย์
แห่งประเทศ

ไทย 

การเลือกลงทุนใน
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจส่ือ

และส่ิงพิมพ ์

อตัราผลตอบแทน
ของตลาด (Rm) 
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1. AMARIN (APRINT)  บริษทั  อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง  จ  ากดั (มหาชน 
2. EPCO  บริษทั  โรงพิมพต์ะวนัออก  จ  ากดั (มหาชน) 
3. MATI  บริษทั  มติชน  จ  ากดั (มหาชน) 
4. NMG  บริษทั   เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
5. POST  บริษทั  โพสต ์พบัลิชชิง  จ  ากดั (มหาชน) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
หลกัทรัพย ์(Security) หมายถึง หุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
อตัราผลตอบแทน (Return Rate) หมายถึง ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ซ่ึงผู ้

ลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ แสดงในรูปร้อยละโดยเทียบกบัเงินลงทุนตน้
งวดและคิดต่อระยะเวลาหน่ึงเดือน 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ภาวะการณ์ท่ีผูล้งทุนมีโอกาสสูญเสียผลตอบแทน
และเงินลงทุนจากการลงทุนนั้น หรือไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูล้งทุนไดรั้บอนั
เน่ืองมาจากหลายปัจจยัและบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพย์
โดยรวมในลกัษณะพร้อมกนั ซ่ึงไม่สามารถขจดัไดห้มดแมจ้ะอาศยัการกระจายความเส่ียง 

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) หมายถึง ความเส่ียงเฉพาะตวัของ
แต่ละหลกัทรัพยโ์ดยไม่เก่ียวเน่ืองหรือไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจอ่ืน ๆ ในตลาด ซึงสามารถ
ขจดัไดโ้ดยการกระจายการลงทุนในหลาย ๆ อุตสาหกรรม 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) หมายถึง ดชันีราคา
หุ้นท่ีค านวณโดยการถวัเฉล่ียราคาหุ้นสามญัแบบถ่วงน ้ าหนกัดว้ยจ านวนหุ้นจดทะเบียน 
โดยใช้หุ้นสามญัจดทะเบียนทุกหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัมูลค่า
เฉล่ียของหุ้นดงักล่าว ณ วนัฐาน (30 เมษายน 2518) ค่าเปล่ียนแปลงของดชันีน้ีจึงแสดงถึง
ระดบัการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหุน้สามญัทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

ราคาปิด (Close Price) หมายถึง ราคาตลาดของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพย ์ท่ีมี
การซ้ือขายเป็นรายการสุดทา้ยของแต่ละวนั ในกรณีท่ีหลกัทรัพยใ์ดไม่มีการซ้ือขายกนัใน
วนันั้นจะใชร้าคาปิดของวนัท าการก่อนแทน 

Security Market Line (SML) หมายถึง เส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความ
เส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยแ์ละมีลกัษณะเป็นเส้นตรงมีค่าความ
ชนัเท่ากบัอตัราชดเชยความเส่ียงของ Market Risk Premium 
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Capital Market Line (CML) หมายถึง เส้นท่ีแสดงถึงการจดัสรร Port การลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากทุกจุดให้ความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดระหว่างอตัราผลตอบแทน
ของ ญort กบัความเส่ียง 

ค่าเบต้า  หมายถึง ดัชนีและทิศทางการเปล่ียนของอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด โดยใช้วดัความเส่ียงอยา่งเป็น
ระบบของหลกัทรัพยใ์ด ๆ 

แบบจ าลอง CAMP หมายถึง ทฤษฎีท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน
ท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยท่ี์มาจาก
เพียง 1 ปัจจยั 
แนวความคิด ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
หลกัการและแนวความคิด 

1. การลงทุน (Investment) 
พิมพท์อง  เอ่ียมสะอาด (2549, หนา้12-15) การลงทุน หมายถึง การตดัสินใจของ

นกัลงทุนซ่ึงอาจจะหมายถึงนกัลงทุนประเภทบุคคลซ่ึงเป็นนกัลงทุนรายย่อย (Individuals 
Investors) หรือนักลงทุนประเภทสถาบนั (Institutional Investors) เช่น ธนาคารพาณิชย ์
บริษทัประกนัภยั บริษทัเงินทุน เป็นตน้  โดยจุดมุ่งหมายหลกัของผูล้งทุน คือ การให้ได้
อตัราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง หรือการลดความเส่ียงให้ต ่าท่ีสุด ณ 
ระดบัอตัราผลตอบแทนหน่ึง ทั้งน้ีมีสมมติฐานว่านักลงทุนส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่ชอบความ
เส่ียง (Risk Averse Investor) โดยวตัถุประสงค์รองของการลงทุนอาจพิจารณาได้
หลากหลายข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของนกัลงทุน ดงัน้ี 

- เงินลงทุนหรือเงินตน้ไม่ลดลง และควรมีค่าเพิ่มข้ึน  ไม่ลดค่าเน่ืองจากภาวะ
เงินเฟ้อ (Time Value of Money) ซ่ึงจะท าใหอ้ านาจซ้ือของเงินมีค่าลดลง 

- ตราสารท่ีลงทุนสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ม่ือตอ้งการ โดยไม่ขาดทุนซ่ึง
สะทอ้นถึงสภาพคล่องของการลงทุน (Liquidity) 

- ตราสารท่ีลงทุนเป็นท่ีตอ้งการของตลาด สามารถซ้ือขายไดง่้าย โดยมีตลาด
เขา้มารองรับการแลกเปล่ียน (Marketability) 

- การลงทุนก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้สม ่าเสมอ (Stability of Income) 
- เป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเส่ียง (Diversification) 
- มีผลประโยชน์ดา้นภาษี (Tax Benefit) 
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return) 
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จิรัตน์  สังขแ์กว้ (2549, หนา้ 155-157) ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ 
มกัแสดงในรูปร้อยละ  โดยเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดและมกัคิดต่อระยะเวลาหน่ึงปี (แต่
อาจคิดต่องวดเวลาใด ๆ ก็ได)้  โดยเรียกรวม ๆ ว่า “อตัราผลตอบแทน” อนัเป็นตวับ่งถึง
ผลไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บหรือจะไดรั้บในหน่ีงงวดจากการลงทุนประเภทนั้น ๆ ผูล้งทุนจะได้
ใช้อตัราผลตอบแทนน้ีเปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีต้องเผชิญ หรือเปรียบเทียบกับการ
ลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป 

3. ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) 
ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีคาด

ไว ้ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้นก็ยิ่งมี
ความเส่ียงมากข้ึนในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือว่า ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบ
ความเส่ียง (Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง 
การลงทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง (โรจนา  ธรรมจินดา
, 2547) 

ความเส่ียงเป็นเร่ืองท่ีสัมพนัธ์โดยตรงกับผลตอบแทนท่ีคาดไวใ้นอนาคต แต่
สามารถศึกษาลกัษณะความเส่ียงของหลกัทรัพยจ์ากอตัราผลตอบแทนในอดีตได ้โดยการ
วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนแต่ละช่วงเวลาในอดีต และค านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
ทฤษฎกีารก าหนดราคาหลกัทรัพย์ 

การก าหนดราคาหลักทรัพย์เป็นตวัแบบดุลยภาพของความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียง ความเส่ียงในท่ีน้ีจะหมายถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
(Systematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีไม่สามารถก าจดัออกไปไดโ้ดยการกระจายการลงทุน
ไปยงัหลกัทรัพยต่์าง ๆ ดงันั้นในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงในตลาดท่ีมี ประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาความเส่ียงโดยดูท่ีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้
มากกวา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ทฤษฎแีบบจ าลองก าหนดราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Asset Pricing Model) 

Harry M. Markowitz ได้พฒันาแนวคิดเก่ียวกบั “ทฤษฎีจดัสรรการลงทุน” 
(Portfolio Theory) ซ่ึงเป็นพื้นฐานน าไปสู่แนวคิดเร่ือง CAPM ท่ีได้พ ัฒนาข้ึนจาก
นกัวิชาการ 2 ท่าน คือ William F. Sharpe และ John Lintner  จากนั้นมาตวัแบบ CAPM 
ไดรั้บการยอมรับและถูกน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในแวดวงธุรกิจการเงินและในการท าวิจยั
และวทิยานิพนธ์ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงของการลงทุนทางการเงินใน
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รูปแบบต่าง ๆ ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตอ้งการ และการค านวณตน้ทุนทางการเงินของ
โครงการลงทุน 

ทฤษฎี  CAPM เ ป็นแนวคิดเ ก่ียวกับความเ ส่ียงและผลตอบแทน ระดับ
ผลตอบแทนท่ีควรจะไดจ้ากการลงทุนในแต่ละคร้ัง ควรข้ึนอยูก่บัความเส่ียงของการลงทุน 
ถา้การลงทุนชนิดใดมีความเส่ียงสูง การลงทุนนั้นสมควรจะไดรัับผลตอบแทนสูงเช่นกนั 
โดยหลกัการลงทุนทฤษฎี CAPM พิจารณาไดว้า่ นกัลงทุนสมควรไดรั้บการชดเชยเฉพาะ
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) ท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงของตลาด (Market Risk) 
เน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีนกัลงทุนไม่สามารถขจดัได้จากการกระจายการลงทุนหรือไม่
สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงใด ๆ ก็ตามควรจะไดรั้บผลตอบแทน
อยา่งนอ้ยเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk-Free Rate) บวกดว้ยส่วน
ชดเชยความเส่ียงซ่ึงเป็นสัดส่วนกับอัตราชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Risk 
Premium) โดยสัดส่วนดงักล่าวแสดงดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ () 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

มยุรี  ฐิติผลพนัธ์ (2545)  ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ท าการศึกษาเป็น
รายเดือน  ตั้งแต่มกราคม 2540 จนถึง มิถุนายน 2542 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าอตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดและของแต่ละหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ โดย
คดัเลือกจากหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการซ้ือขายมากท่ีสุด 30 ล าดบั  ผลการวิเคราะห์พบว่า 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดไดผ้ลขาดทุนเฉล่ียร้อยละ 0.20 ต่อเดือน หรือ
ร้อยละ 2.40 ต่อปี และความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์ร้อยละ 15.89 ต่อเดือน หลกัทรัพยท่ี์
มีค่าอตัราผลตอบแทนสูงสุดคือ บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้ จ  ากดั (มหาชน) และหลกัทรัพยท่ี์
มีค่าความเส่ียงต ่าสุด คือ บริษทั  ผลิตไฟฟ้า  จ  ากดั (มหาชน) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าดชันีความ
เส่ียงเป็นระบบ (ค่าเบต้า) สูงสุด คือ บริษทั  ธนายง  จ  ากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพย์ท่ี
ปรับตวัเร็ว ซ่ึงเหมาะแก่การลงทุนในระยะสั้น และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าดชันีความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ (ค่าเบตา้) ต ่าสุด คือ บริษทั  ผลิตไฟฟ้า  จ  ากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพยป์รับตวัช้า 
ซ่ึงเหมาะกบัการลงทุนในระยะยาว 

รัตติยา  แซ่จู่ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงโดยใช้
ทฤษฎีแบบจ าลองการประเมินราคาหลกัทรัพย ์CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
กรณีศึกษา : หลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ ์โดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคา
ตลาด SET 100 เพื่อตดัสินใจในการลงทุน โดยศึกษาเป็นรายหลกัทรัพย ์จ านวน 7 
หลกัทรัพย ์ท าการศึกษาขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 – 18 ธนัวาคม 2549 
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ผลการศึกษาพบว่าหลักทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหลักทรัพย ์
ไดแ้ก่ APRINT, BEC, MAJOR, MCOT และ WORK ค่าความเส่ียงหรือค่าเบตา้ของ
หลักทรัพย์ในกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ กลุ่มน้ีจะเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกับตลาด แต่มี
สัดส่วนการเปล่ียนแปลงท่ีน้อยกว่าตลาด จดัเป็นหลักทรัพยป์ระเภทหลักทรัพยเ์ชิงรับ 
Defensive Stock หลกัทรัพยน้ี์เหมาะจะเป็นหลกัทรัพยใ์นการลงทุนเน่ืองจากราคาจะไม่ผนั
ผวนไปตามตลาดมาก อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยท่ี์ค านวณเปรียบเทียบ
กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ แสดงใหเ้ห็นวา่ TCB, TPA, UP และ WG เป็นหลกัทรัพยท่ี์
ผูล้งทุนควรเลือกตดัสินใจลงทุน (หรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น) เพราะเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาต ่า
กว่าท่ีควรจะเป็น (undervalued) และเป็นหลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั
มากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ เป็นหลกัทรัพยท่ี์อยูเ่หนือเส้นตลาดหลกัทรัพย ์SML 

สมพิศ  คมข า (2549) ท าการศึกษา การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงจากการลงทุน ในหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร เป็นการวิเคราะห์แบบรายปี  โดยปี พ.ศ. 
2548 หลักทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงสุดคือ หลักทรัพย์ IEC เป็นหลักทรัพย์ให้
ผลตอบแทนสูงสุดเท่ากบั 19.223% รองลงมา TRUE, SAMART และ SHIN ซ่ึงให้
ผลตอบแทน 2.901,1.435% และ 0.735 ตามล าดบั หลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนต ่ากวา่ตลาด
ไดแ้ก่ ADVANC, SATTEL, TT&T, UCOM, JAS, MLINK, SAMTEL, INET ไม่ควร
ลงทุน และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาดไดแ้ก่ ADVANC, IEC, SAMTEL, SHIN, 
TRUE, TRUE, TT&T, JAS, MLINK และ INET โดยมี SAMTEL มีความเส่ียงสูงท่ีสุดและ 
UCOM มีความเส่ียงต ่าท่ีสุด 

อลิสา  วุฒิจกัร (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างและเคร่ืองตกแต่ง โดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยร์าย
เดือนมาค านวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย ์โดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์
มีสภาพคล่องในการซ้ือขายสูง 5 หลักทรัพย์มาศึกษา โดยพิจารณาการเลือกลงทุนใน
หลักทรัพยแ์ต่ละตวัจากการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับอตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ โดยอาศยัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์SML ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพย์
ทั้ง 5 หลกัทรัพย ์มีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการจึงควร
ลงทุนใน 5 หลกัทรัพย ์ท่ีศึกษาคือหลกัทรัพย ์JCC, SCE, SCCC, SSI, TASCO 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอ้มูลท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือราคาปิดราย
เดือนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ท่ีท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 5 หลกัทรัพย ์โดยใช้ขอ้มูลเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 36 เดือน เร่ิม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 นอกจากน้ีไดใ้ชข้อ้มูลชดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) มาใชค้  านวณอตัราผลตอบแทนของตลาด และ
ใชอ้ตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk-Free Rate) 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละขอ้มูล
ของตลาดท่ีรวบรวมมาแล้วน ามาค านวณหาค่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ
หลักทรัพย์และของตลาด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั อตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพย ์และท า Regression เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 
ของหลกัทรัพย ์เพื่อหาค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาจะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวม
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์จากขอ้มูลดงัน้ี 

1. ราคาปิดของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอดีตซ่ึงเก็บรวบรวมโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2553 ถึงปี 2555 ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจส่ือ
และส่ิงพิมพ์ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 จนถึงเดือน
ธนัวาคม 2555 รวม 36 เดือน 

2. ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์(SET INDEX) สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2553 จนถึงเดือน
ธนัวาคม 2555 รวม 36 เดือน 

3. เงินปันผลของหุ้นสามญั จากรายงานขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วงเวลาเดือนมกราคม 2553 จนถึงเดือนธนัวาคม 2555 

4. อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ผลการศึกษา 
ตาราง 1  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ ์และ
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงของตลาด 

หลกัทรัพย ์ ผลตอบแทน ความเส่ียง 

SET INDEX   2.11 4.02 
AMARIN 1.41 3.08 
EPCO 1.72 3.52 
MATI 0.16 5.16 
NMG 2.17 15.35 
POST 1.86 10.19 
ท่ีมา :  จากการค านวณ 

จากตาราง 1 แสดงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือ

และส่ิงพิมพ ์และอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงของตลาด ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดไดแ้ก่ NMG โดยให้ผลตอบแทน

เท่ากบั 2.17% ซ่ึงเป็นไปตามความสัมพนัธ์ท่ีว่าความเส่ียงสูงอตัราผลตอบแทนก็สูงและ

โอกาสขาดทุนก็สูงเช่นกนั 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ภาพ 1  การเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย ์

อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์

1.41

1.72

0.16

2.17

1.86

3.08

3.52

5.16

15.35

10.19

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

AMARIN

EPCO

MATI

NMG

POST

อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง  

ภาพ 2  การเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทน
ตลาด 

อตัราผลตอบแทน
2.11

1.41

1.72

0.16

2.17

1.86

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

MARKET AMARIN EPCO MATI NMG POST

 
จากภาพ 1  จะแสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพท์ั้ง  5 หลกัทรัพย ์
จากภาพ 2  เส้นประแสดงอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์ทั้ งหมด 5 หลักทรัพย์ จะมีหลักทรัพย์เพียงหลักทรัพย์เ ดียวท่ีให้อัตรา
ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดและไม่ติดลบ ได้แก่  NMG ส่วนหลักทรัพย์ท่ี เหลืออีก 4 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

หลกัทรัพยใ์ห้อตัราผลตอบแทนต ่ากว่าตลาด ไดแ้ก่ AMARIN EPCO MATI และ POST  
แต่ไม่มีหลกัทรัพยใ์ดเลยท่ีติดลบ 
ภาพ 3  เปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ละอตัราความเส่ียงของตลาด 

ความเส่ียง

4.02

3.08
3.52

5.16

15.35

10.19

0

2

4

6

8

10

12
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16

18

MARKET AMARIN EPCO MATI NMG POST  
จากภาพ 3 เส้นประแสดงอตัราความเส่ียงของตลาด เปรียบเทียบกบัอตัราความ

เส่ียงของหลกัทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด ไดแ้ก่ MATI, NMG 
และ POST และมี 2 หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่ากว่าตลาดคือ หลกัทรัพย ์AMARIN และ 
EPCO การเปรียบเทียบน้ีเป็นการเปรียบเทียบกบัความเส่ียงรวมทั้งหมดซ่ึงจะมีความเส่ียง
ทั้งท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ภาพ 4  เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ ์

 
แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ ์

ผลการศึกษาพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์ทั้ งหมด 5 หลักทรัพย์มีค่า
สัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดยหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ต ่ากว่า 1 มีจ านวน 4 
หลกัทรัพย ์คือ AMARIN, EPCO, MATI และ POST  มีค่าเท่ากบั 0.22%, 0.25%, 0.19% 
และ 0.14% แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลง
นอ้ยกว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรือเรียกว่า หลกัทรัพยเ์ชิงรับ 
(Defensive Stock) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงกวา่ 1 มีจ านวน 1 หลกัทรัพย ์
คือ NMG มีค่าเท่ากบั 2.18% 

ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เพื่อน ามาจดัท าตารางความเส่ียงรวมทั้งหมด เพื่อ
หาค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ดงัตารางท่ี 2 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ตาราง 2  แสดงความเส่ียงทั้งหมดแยกเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็น
ระบบ 

หลกัทรัพย ์ ความเส่ียงทั้งหมด 
ความ เ ส่ี ย ง ท่ี เ ป็น
ระบบ 

ความเ ส่ียง ท่ีไม่ เ ป็น
ระบบ 

AMARIN 9.07 0.80 8.28 
EPCO 12.01 1.03 10.98 
MATI 22.04 0.55 21.49 
NMG 235.70 76.44 159.26 
POST 101.38 0.33 101.04 

ค่าความเส่ียงทั้งหมดคือค่าความแปรปรวน ซ่ึงจะประกอบดว้ยความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบคือค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ซ่ึงเป็น
ความเส่ียงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ จากผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าเบตา้นอ้ยกวา่ 1 อยู ่3 หลกัทรัพย ์คือหลกัทรัพย ์AMARIN, MATI 
และ POST หลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัตลาด แต่มีสัดส่วนการ
เปล่ียนแปลงท่ีนอ้ยกวา่ตลาด เช่นเม่ือมีปัจจยัใด ๆ ท่ีส่งผลใหร้าคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยมี์
การเปล่ียนแปลงลดลงหรือสูงข้ึนแลว้ จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยน์ั้น
ลดลงหรือมากข้ึนนอ้ยกวา่ตลาด  

ตรงกนัขา้ม ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 1 ซ่ึงมีอยู ่2 หลกัทรัพย ์
คือ EPCO และ NMG หลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัตลาด และมี
สัดส่วนการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าตลาด เพราะว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาด
หลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงลดลงหรือสูงข้ึนแลว้ จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพยน์ั้นลดลงหรือมากข้ึนมากกวา่ตลาด 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ตาราง 3  เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 
 
หลกัทรัพย์ 

อั ต ร า
ผลตอบแทนที่
เกดิขึน้จริง (Ri) 

 

เบต้า () 

อั ต ร า
ผลตอบแทนที่
คาดหวงั E(Ri) 

 
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน 

AMARIN 40.37 0.2220 11.04 ควรลงทุน 
EPCO 39.92 0.2530 12.21 ควรลงทุน 
MATI 34.81 0.1850 9.64 ควรลงทุน 
NMG 25.08 2.1760 84.89 ไม่ควรลงทุน 
POST 34.60 0.1440 8.09 ควรลงทุน 

จากตาราง 3 แสดงถึงเม่ือน าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ กบัอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดยหลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนควร
ตดัสินใจลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri)  ไดแ้ก่ AMARIN, EPCO, MATI  และ 
POST แสดงว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued)  เม่ือเทียบกบั
อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดทรัพย ์เพราะมีอตัรา
ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดบนเส้นตลาดหลักทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกัน ขณะท่ี
หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่ควรตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri < E(Ri) ได้แก่ NMG 
แสดงว่าเป็นหลักทรัพย์ท่ีมีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) เม่ือเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัรา
ผลตอบแทนต ่ากวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั  
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มส่ือและ
ส่ิงพิมพ์ หลกัทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงสูงกว่าตลาดหลักทรัพยไ์ด้แก่ 
NMG  ค่าความเส่ียงหรือค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพก์ลุ่มน้ี
มีค่าเป็นบวก แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัจะเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกับการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด แต่มีสัดส่วนการ
เปล่ียนแปลงท่ีนอ้ยกวา่ตลาด จดัเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหลกัทรัพยเ์ชิงรับ Defensive Stock 
หลกัทรัพย์น้ีเหมาะจะเป็นหลักทรัพยใ์นการลงทุน เน่ืองจากราคาจะไม่ผนัผวนไปตาม
ตลาดมาก อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการของหลักทรัพย์ท่ีค  านวณเปรียบเทียบกับอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แสดงให้เห็นว่า AMARIN, EPCO, MATI และ POST  เป็น
หลักทรัพย์ท่ีผู ้ลงทุนควรเลือกตัดสินใจลงทุน (หรือซ้ือหลักทรัพย์นั้ น) เพราะเป็น
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

หลักทรัพย์ท่ีมีราคาต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น และเป็นหลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
ข้อเสนอแนะ 

ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผู ้ลงทุนมีความจ าเป็นต้องพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ และความเส่ียงในการลงทุนควบคู่กนัไปดว้ย ซ่ึงในการลงทุนท่ีมี
ความเส่ียงสูงผูล้งทุนย่อมตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยกบัความเส่ียงนั้น  
ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 

1. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีไม่อาจควบคุมได ้
และส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หลักทรัพย์ในตลาด โดยความเส่ียงประเภทน้ีผูล้งทุนไม่
สามารถขจดัไดด้ว้ยการกระจายการลงทุน 

2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะตวั ไม่ส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ ในตลาด ซ่ึงความเส่ียงประเภทน้ีผูล้งทุน
สามารถขจดัไดด้ว้ยการกระจายการลงทุน 

การศึกษาในคร้ัง น้ี เ ป็นการศึกษาเ ร่ืองความเ ส่ียงท่ี เป็นระบบโดยใช้ค่ า
สัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นดชันีในการช้ีวดัระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ โดยไม่ไดศึ้กษาถึง
ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ซ่ึงในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยต่์าง ๆ ผูล้งทุนยอ่ม
ตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ดงันั้นจากการศึกษา
การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือและส่ิงพิมพผ์ูล้งทุนจึงควรจะพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีไม่
เป็นระบบควบคู่ดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงทางการเงิน, ความเส่ียงทางธุรกิจ และความเส่ียง
จากความสามารถในการบริหารงานของธุรกิจ เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูล้งทุนสามารถ
กระจายความเส่ียงในการลงทุนเพื่อให้ได้รับอตัราผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ นอกจากน้ีผูล้งทุนท่ีจะเข้ามาลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยอ์ยา่งจริงจงัจะตอ้งท าการศึกษาขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลการเงิน การคลงั 
การลงทุน ขอ้มูลภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มาตรการต่าง ๆ ของทางรัฐบาล นโยบายการบริหารงานทางดา้นการเงินการคลงั 
การลงทุนของรัฐบาลและนโยบายการบริหารงานบริษทัท่ีผูล้งทุนตอ้งการจะเขา้ไปถือหุ้น
หรือซ้ือหุ้นของบริษทันั้น นอกจากน้ีการรับรู้ข่าวสารอ่ืน ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อตลาด
หลกัทรัพยก์็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูล้งทุนจะตอ้งติดตาม  
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แรงจูงใจในการสมัครเข้าท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ 

MOTIVATION OF APPLYING TO WORK IN ASEAN COUNTRIES OF 
MASTER DEGREE STUDENTS, FACULEY OF BUSINESS ADMINISTRATION 

  กฤษณา ศรีจนัทร์แดง 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                              ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระ เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้น
ทศันคติและปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อแรงจูงใจในการสมคัรเข้าท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  โดยคาดวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะ
เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ หรือเพื่อให้องค์กรใช้ในการปรับปรุงเสริมสร้างแรงจูงใจให้
องคก์รสามารถจูงใจผูท่ี้มีความรู้ความสามรถเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร 

ผูว้จิยัไดท้  าการวจิยัเชิงพรรณนา โดยใชว้จิยัเชิงส ารวจ โดยการใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและใชเ้ทคนิคในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย  t-test   F-test (One-way 
ANOVA) และการใช้แบบวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis:  
MRA) ในการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อายรุะหวา่ง 
20-30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 
30,000 บาท และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการสมคัรเขา้ท างานในประเทศสิงคโปร์ 

 ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน และสภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของ
บริษทั มีผลต่อ แรงจูงใจในกาสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบั
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัทางด้านอ่ืนๆได้แก่ ประเภทองค์กรท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน , บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน มีผลต่อแรงจูงใจในกาสมคัรเข้าท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจการสมคัรงาน,กลุ่มประเทศอาเซียน 

 
ABSTRACT 

The objectives of independent study, it is for study the difference of 
Demography towards motivation of applying to work in ASEAN countries of Master 
Degree students, Faculty of Business Administration, and study a relationship between 
attitude and other factors which had relationship to motivation of applying work in 
ASEAN countries of Master Degree students, Faculty of Business Administration. It 
expected that the information would be useful for those who interest or for organization 
to improve and support motivation, and organization would motivate those who had 
knowledge and skills to work with them. 
 The researcher had researched as descriptive research by survey research. This 
research collected data by questionnaire, studied only target group which is, Master 
Degree students of Business Administration faculty for 400 people, collected by 
questionnaire and used analysis technique , which are frequency, average, t-test, F-test 
(One-way ANOVA) and Multiple Regression Analysis or MRA for finding relationship 
point between independent variable and dependent variable. 
 The result of this research showed that most of sample group was female more 
than male, between 20 to 30 years old, single status, working as private officer, between 
15,001to 30,000 Baht for income, and most of them preferred to applying to work in 
Singapore. 
 In attitude factor such as, work stability, environment, and company location 
affected for motivation of applying to work in ASEAN countries of Master Degree 
students, Faculty of Business Administration by statistic significant for 0.05 levels. 
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 Other factors such as, sort of organization that you prefer to work and people 
who motivated you apply to work, which affected for motivation of applying to work in 
ASEAN countries of Master Degree students, Faculty of Business Administration by 
statistic significant for 0.05 levels. 
KEYWORDS : MOTIVATION OF APPLYING TO WORK, ASEAN 
 
บทน า 

นบัถอยหลงัไปอีกไม่ถึง 3 ปี การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก าลงัใกล้
เป็นจริงเขา้ไปทุกที พร้อมกบัความต่ืนตวัของคนในวยัเร่ิมหรือก าลงัจะเร่ิมท างานในประเทศ
ต่างๆท่ี เตรียมพร้อมความสามารถของตนเองเพื่อขา้มไปท างานในประเทศอ่ืนๆ ในประเทศ
กลุ่มอาเซียนด้วยกัน  แต่อาจจะยกเวน้ก็คงเป็นประเทศไทย ท่ีคนในวยัท างานยงัไม่ได้
ตระหนกัหรืออาจจะตระหนกัแต่ก็ไม่ไดใ้หค้วามส าคญั มากนกั เพราะอาจจะยงัคิดวา่ “ยงัไงก็
ได”้ หรือ “ยงัไม่ถึงเวลา” ก็เป็นไปได ้ จึงท าให้ระดบัของความต่ืนตวัเม่ือเทียบกบัเพื่อนบา้น
หลายๆประเทศ มีรายการโทรทศัน์แห่งหน่ึงของไทยไดไ้ปสุ่มสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีใกลจ้ะจบ
การศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศ  เวียดนาม หลายคนท่ีไปสัมภาษณ์ได้ให้
ความเห็นไปในลกัษณะคลา้ยกนัวา่ เขาตั้งใจอยากจะหาโอกาสเขา้มาท างานในประเทศไทย
เม่ือถึงปี 2558โดยตอนน้ีหลายคนเร่ิมศึกษาภาษาไทยเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาองักฤษท่ี
พวกเขา ใชง้านไดดี้อยู่แลว้ หลายคนเร่ิมศึกษาวา่บริษทักลุ่มธุรกิจใดท่ีมีโอกาสจะตอ้งจาก
คนท างานจากต่างประเทศเพื่อเขา้ไปท างานในประเทศไทย ดงันั้น การจะตอ้งท างานกบั
คนท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย กนัทั้งภาษา วฒันธรรม 
และวถีิชีวติ จึงเป็นเร่ืองท่ีคนไทยจะตอ้งเตรียมพร้อมเช่นกนั 

AEC ยอ่มมาจากช่ือเต็มๆ วา่ (Asean Economics Community) เป็น การรวมตวั
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือไทย พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย 
สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ กมัพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกนั มีรูปแบบคลา้ยๆ กลุ่ม Euro Zone นัน่เอง โดยมีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ 
กบัคู่คา้ไดม้ากข้ึน และการน าเขา้ ส่งออกของชาติในอาเซียนท าจะเสรี ยกเวน้สินคา้บาง
ชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไวไ้ม่ลดภาษีน าเขา้ (เรียกวา่สินคา้อ่อนไหว) โดยอาเซียนจะ
รวมตวัเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อยา่งจริงจงัในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 หรืออีก 2 
ปีขา้งหนา้ 
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การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้ไปสู่ AEC นั้น ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ถึง
ความแตกต่างทางวฒันธรรมและรูปแบบหรือสไตล์ การท างานของไทยกบัคนในชาติอ่ืนๆ 
โดยการเรียนรู้จะน าไปสู่การยอมรับในความแตกต่าง การปรับตวัเขา้หากนั รวมถึงน าเอา
จุดแขง็ของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ มาเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรขององคก์ร
ต่อไป ซ่ึงนอกจากการเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่างของแต่ละประเทศแลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั
ต่อการเปล่ียนแปลงน้ี คือ การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ให้สามารถส่ือสารไดห้ลาย
ภาษา และมีทกัษะความสามารถท่ีทดัเทียมกบัคนชาติอ่ืนๆ อีกทั้ง การจ่ายค่าตอบแทนตอ้ง
มีความเหมาะสม หรือไม่น้อยกว่าในประเทศอ่ืน ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจท าให้คนท่ีมี
ความสามารถยา้ยไปท างานในประเทศท่ีมีค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าได ้ นอกจากน้ี การสร้าง
บรรยากาศในการท่ีท างานให้มีความเป็นกนัเอง ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวดจนท าให้บุคลากร
รู้สึกอึดอดัมากกินไป ก็ถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เพราะสาเหตุการลาออกของบุคลากรส่วนใหญ่ 
คือ บรรยากาศในการท างานท่ีไม่พึงปรารถนา ดงันั้น การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ี
เป็นกนัเองและอบอุ่นจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี ส าคญั 

ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง คือ แรงงานคนไทยท่ีไม่มีทกัษะจะอยูอ่ยา่งไรในอนาคตท่ีมีการ
แข่งขนัดา้นแรงงานสูง หรือ น้องๆ นกัศึกษาท่ีจบมาแลว้ ไม่มีงานท าเพราะเรียนในส่ิงท่ี
ตลาดแรงงานไม่ตอ้งการ หรือ คนรุ่นใหม่บางกลุ่มท่ีมีวิธีคิดท่ีอยากท างานสบายๆ ไม่ตอ้งมี
แรงกดดนัมาก มีเงินเดือนในระดบัท่ีอยูไ่ดก้็พอ ไม่อยากเติบโตในสายอาชีพ ไม่อยากเป็น
หวัหน้าเพราะไม่อยากรับผิดชอบชีวิตลูกน้อง หรือ คิดว่าไดเ้งินเดือนเพิ่ม 2,000 บาทแต่
ท างาน 5,000 บาท หกัลบกลบหน้ีแลว้ขาดทุน สรุป  อยูท่ี่เดิมดีกวา่ หรือ ยา้ยไปท่ีใหม่ดีกวา่
  เม่ือ กล่าวถึงวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ ท าให้นึกถึงกลุ่มคน Gen Y ในอาเซียนมีคน 
Gen Y ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงแสดงวา่มีประมาณ 200 ลา้นคน ธุรกิจใน
ปัจจุบนัตอ้งอาศยัพนกังาน Gen Y ซ่ึงเรียนรู้เร็ว เก่งดา้นเทคโนโลยี ชอบคิด กลา้แสดงออก 
ฯลฯ แต่ในอีกดา้นหน่ึง พนกังาน Gen Y ก็มีความอดทนต ่า หลงใหลในโซเซียลเน็ตเวิร์ค มี
ทั้งผลบวกและลบ ต่อการท างาน อารมณ์แปรปรวน ทุกอยา่งตอ้งชดัเจน ฉบัไว ฯล 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการสมคัร
เขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปรับใช้กับองค์กรให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงแรงจูงใจของบุคลากรท่ี
ตอ้งการสมคัรงานกบัองคก์ร และยงัเป็นแนวทางส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการสมคัรงานของบุคลากรในตลาดแรงงานและของสถาบนัอ่ืนๆ 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์ ต่อแรงจูงใจในการสมคัร 
เขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นทศันคติ ต่อแรงจูงใจในการสมคัร
เขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้

ท างานใน      กลุ่มประเทศอาเซียน 

2. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไปพฒันาปรับปรุงใชเ้ป็นแนวทาง

ใหก้บัผูบ้ริหาร เสริมสร้างแรงจูงใจในองคก์ร ใหส้ามารถจูงใจบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถเขา้มาสมคัรท างานกบัองคก์รต่อไป 

3. ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นพื้นฐานและแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษา
คน้ควา้เก่ียวกบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน และ    
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดา้นอ่ืนๆของผูท่ี้ตอ้งการ 

  สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ ,อายุ ,อาชีพ,รายได้

,สถานภาพ  , ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีท่านตอ้งการสมคัร

เขา้ท างาน , ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่ม

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางดา้นทศันคติท่ีประกอบดว้ย เงินเดือน/สวสัดิการ , ความมีช่ือเสียง

ของบริษทั , ความมัน่คงในงาน , โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ , โอกาส

ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง , สภาพแวดล้อมและท่ีตั้ งของบริษัท , มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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3. ปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ประเภทองค์กรท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน , 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน , มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

                ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 
 
 
 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
 -  เพศ    -   สถานภาพ   -    อาย ุ      
 -  อาชีพ     -  รายได ้
 -  ประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท่ีท่านตอ้งการ

สมคัรเขา้ท างาน 
 

 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการ      
 สมัครเข้าท างานใน 

กลุ่มประเทศอาเซียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท 

 คณะบริหารธุรกจิ 

 
 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ
- เงินเดือน/สวสัดิการ 
- ความมีช่ือเสียงของบริษทั 
- ความมัน่คงในงาน 
- โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
- โอกาสในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง 

- สภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั 
 

 ปัจจยัด้านอืน่ๆ 
-  ประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัสมคัร
เขา้ท างาน  
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
สมคัรงาน 
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ขอบเขตการวจัิย  
1  ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัทางดา้นทศันคติ และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

3.ขอบเขตด้านตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวั
แปรอิสระ 

 ในท่ีน้ีจะประกอบด้วย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบั
ปัจจยัทางดา้นทศันคติ และตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 

นิยามศัพท์   

 1. เพศ หมายถึง เพศหญิง  และ เพศชาย 

 2. สถานภาพ หมายถึง โสด , แต่งงาน , อยา่ร้าง/หมา้ย 
 3. อาย ุ หมายถึง ช่วงอายปัุจจุบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท 
 4. อาชีพ หมายถึง หนา้ท่ีการงานท่ีท่านก าลงัท าอยูใ่นปัจจุบนัขณะท่ีก าลงัศึกษา 
อยูใ่นระดบัปริญญาโท 

5. รายได ้หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการท างาน เฉล่ียต่อเดือน 
6. ประเทศอาเซียน หมายถึง ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of 

Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ ประกอบดว้ย 10 ประเทศ คือ 

1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 2.กมัพูชา (Cambodia) 3.อินโดนีเซีย 
(Indonesia) 4.ลาว (Laos) 5 . ม า เ ล เ ซี ย  (Malaysia) 6 . พม่ า  (Myanmar) 7 . ฟิ ลิ ป ปิน ส์ 
(Philippines) 8.สิงคโปร์ (Singapore) 9.เวยีดนาม (Vietnam) 10.ประเทศไทย (Thailand) 
 7.   เงินเดือน/สวสัดิการ หมายถึง ค่าตอบแทน/เงินเดือนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนั และมีการจดัสวสัดิการเพื่อความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ และ มีสวสัดิการพิเศษ 

8. ความมีช่ือเสียงของบริษทั หมายถึง เป็นองคก์รขนาดใหญ่ มีความมัน่ มีช่ือเสียง
เสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือบุคคลในสังคม 
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9. ความมัน่คงในงาน  หมายถึง เป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คงในสายอาชีพ ไดรั้บ
ความยุติธรรมจากผูบ้ริหาร เป็นต าแหน่งงานท่ีมัน่คงไม่ถูกให้ลาออกง่าย และ เป็นงานท่ี
ไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอในการด ารงชีพ โดยไม่ตอ้งมองหางานใหม่ 

10. โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ หมายถึง เป็นองคก์รท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งงาน และ องค์กรท่ีมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อเพื่อให้มีความ
เช่ียวชาญมากข้ึน 

11. โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  หมายถึง เป็นองค์ท่ีมีการใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารและปฏิบติังาน เปิดโอกาสให้พนกังานเขา้ร่วมประชุมสัมมนา
ต่างๆ มีการจดัฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ในดา้นต่างๆ ใหมี้ความกา้วหนา้เสมอ 

12. สภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั หมายถึง สถานท่ีตั้งในการเดินทางไป
ปฏิบติังานสะดวก และ ไม่ไกลจากท่ีพกั มีเทคโนโลยี  วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานท่ีทนัสมยั และครบคนั 

13. ประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัสมคัรเขา้ท างาน หมายถึง ประเภทองคก์รท่ีท่าน
อยากสมคัรเขา้ท างาน เช่น ราชการ รัฐวสิาหกิจ บริษทัเอกชน เป็นตน้ 

14. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน หมายถึง  บุคคลท่ีคอยช่ีแนะ 
หรือมีอิทธิพล ในการตดัสินใจสมคัรงาน เช่น บิดา มารดา เพื่อน เป็นตน้ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
การกา้วเขา้สู่ AEC ประเทศต่างๆ ตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบั

บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียนได ้ซ่ึงการ
พฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยส์ามารถแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ การบูรณาการดา้นการศึกษา 
การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กาส่งเสริม ICT การอ านวยความสะดวกในการ
เขา้ถึงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่งเสริมการจา้งงานท่ีเหมาะสม 

ความท้าทายส าหรับ HR (The Challenge of HR) 
HR มีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนองค์กร ซ่ึง HR จ าเป็นตอ้งดูแลบุคลากรใน

องค์กรให้มีความสามารถในระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบั ประเทศอ่ืนๆ ได ้ซ่ึงรวมถึงการ



52 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ปรับปรุง และการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ ตลอดจนเลือกบุคลากรท่ีมีพรสวรรค์
และมีความสามารถในการท างาน โดยการพฒันาบุคลาสกรเหล่าน้ี HR จ าเป็นตอ้งประเมิน
ประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาท่ีเหมาะสม ซ่ึง 
HR ตอ้งคดัเลือกหรือพิจารณาบุคลากรท่ีมีความสามารถหรือความเหมาะสมมาพฒันาหรือ 
เปล่ียนพฤติกรรม 

แรงจูงใจ คือ พลงัผลกัดนัให้คนมีพฤติกรรม และยงัก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
ของพฤติกรรมนั้นดว้ย คนท่ีมีแรงจูงใจสูง จะใชค้วามพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมาย
โดยไม่ลดละ แต่คนท่ีมีแรงจูงใจต ่า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า 
ก่อนบรรลุเป้าหมาย 

ความหมายของแรงจูงใจ และการจูงใจ (Definition of motive and motivation) 
แรงจูงใจ (motive) เป็นค าท่ีไดค้วามหมายมาจากค าภาษาละตินท่ีวา่ movere ซ่ึง

หมายถึง "เคล่ือนไหว (move) " ดงันั้น ค าวา่แรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไวต่้างๆ กนั
ดงัน้ี 

 แรงจูงใจ หมายถึง "บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมีผลท าให้บุคคล
ตอ้งกระท า หรือเคล่ือนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย" (Walters.1978 
:218) กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระท า นัน่เอง 
แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะท่ีอยูภ่ายในตวัท่ีเป็นพลงั ท าให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหว ไปใน
ทิศทางท่ีมีเป้าหมาย ท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยู่นภาวะส่ิงแวดลอ้ม" 
(Loundon and Bitta.1988:368)  

  การจูงใจ เป็นภาวะภายใน ของบุคคล ท่ีถูกกระตุน้ให้กระท าพฤติกรรมอยา่งมี
ทิศทางและต่อเน่ือง (แอนนิตา้ อี วลูฟอลค์ Anita E. Woolfolk 1995)  

 การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่ม พฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดย
บุคคลจงใจ กระท าพฤติกรรม นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี ตอ้งการ (ไมเคิล ดอมแจน 
Domjan 1996)  

แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง เง่ือนไขหรือสภาวะท่ีไปก าหนดพฤติกรรม หรือ
ยบัย ั้งพฤติกรรม หรือท่ีไปก าหนดแนวทางพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก  
(พรรณราย ทรัพยประภา (2529 :41)  

จากค าอธิบายและความหมายดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่ การจูงใจ เป็นกระบวนการท่ี
บุคคลถูก กระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจงใจ ให้กระท าหรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
บางอยา่ง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมท่ีเกิดจาก การจูงใจ เป็น พฤติกรรม ท่ีมิใช่เป็นเพียงการ
ตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา แต่ ตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีมีความเขม้ขน้ มีทิศทางจริงจงั  มี
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เป้าหมายชดัเจนว่าตอ้งการไปสู่จุดใด และ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก 
แรงผลกัดนั หรือ แรงกระตุน้ ท่ีเรียกวา่ แรงจูงใจ  

ทฤษฎกีารจูงใจว่าด้วย EGR ของ Alderfer 
ทฤษฎีการจูงใจ EGR ของ Alderfer ไดพ้ฒันาโดยพื้นฐานความรู้จากทฤษฎีการจูง

ใจของ Maslow โดยตรง แต่มีการสร้างจุดเด่นท่ีต่างจาก Maslow จากการวิจยัศึกษาของ 
Alderfer เห็นวา่ ความตอ้งการของมนุษยน่์าจะแยกเป็น 3 ประเภท ซ่ึงเห็นว่าจะใชส้ะดวก
และตรงกับความเป็นจริงมากกว่า ซ่ึงความต้องการของมนุษย์แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ประกอบดว้ย E(Existence) หรือความตอ้งการอยูร่อด  R(Relatedness)หรือความตอ้งการมี
ความสัมพนัธ์ทางสังคม และ G (Growth) หรือความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต 
ทฤษฎสีองปัจจัย (Two Factor Theory) 

เป็นทฤษฎี ท่ี Frederick K. Herzberg ไดศึ้กษาท าการวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคคล เขา ไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของคนในองคก์าร หรือการจูงใจจากการ
ท างาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราตอ้งการอะไรจากงานค าตอบก็คือ บุคคล
ตอ้งการความสุขจากการท างาน ซ่ึงสรุปไดว้า่ ความสุขจากการท างานนั้น เกิดมาจากความ
พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานท่ีท า โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานท่ีท า
นั้ น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ 
(Motivational Factors) และปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (อา้งอิงใน จ าลอง ดิษยวณิช 
:2535, ศิริพรรณ ธนสิน :2540, และศิริลกัษณ์ ไทรหอมหวน :2550) 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อ
จูงใจใหค้นชอบและรักงานท่ีปฏิบติัเป็นตวักระตุน้ ท าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลใน
องค์การให้ปฏิบติังานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการภายในของ 
บุคคลไดด้ว้ย อนัไดแ้ก่ 
1.1 ความส าเร็จในงานทีท่ าของบุคคล (Achievement) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถท างาน
ไดเ้สร็จส้ิน และประสบความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ การ
รู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมใน
ผลส าเร็จของงานนั้น ๆ  
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่วา่
จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงาน การ
ยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการ
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แสดงออกอ่ืนใดท่ีก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้  างานอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึงงานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยั
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทา้ทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าได้
ตั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บ
มอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆและมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มท่ีไม่มีการ
ตรวจ หรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ไดรั้บเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนของ
บุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

2. ปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) 
หมายถึง ปัจจยัท่ี 
จะค ้าจุนใหแ้รงจูงใจ ในการท างานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่
สอดคล้องกบับุคคลในองค์การบุคคลในองค์การจะ เกิดความไม่ชอบงานข้ึน และเป็น
ปัจจยัท่ีมาจาก 
ภายนอกตวับุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ 
เป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีท างาน 
2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การท่ีบุคคล
ได้รับการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคล
สามารถไดรั้บ ความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย 
2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal 
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่วา่จะเป็นกิริยาหรือ
วาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัอยา่งดี 
2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมีเกียรติ
และศกัด์ิศรี 
2.5 นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถึงการจดัการ
และการบริหารขององคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 
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2.6 สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงาน
ในหนา้ท่ี เช่น การท่ีบุคคลถูกยา้ยไปท างานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ท าให้
ไม่มีความสุข และไม่พอใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม่ 
2.8 ความมั่นคงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คง
ในการท างาน ความย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 
2.9 วธีิการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical)  หมายถึง ความสามารถของ 
ผูบ้งัคบับญัชาในการท างาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร 

จาก ทฤษฎีสองปัจจยั สรุปไดว้า่ปัจจยัทั้ง 2 ดา้นน้ี เป็นส่ิงท่ีคนตอ้งการ เพราะเป็น
แรงจูงใจในการท างาน องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ท าให้คน
เกิดความสุขในการท างาน โดยมีความสัมพนัธ์กบักรอบแนวคิดท่ีว่า เม่ือคนไดรั้บการ
ตอบสนองดว้ยปัจจยัชนิดน้ี จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน ผลท่ีตามมาก็คือ คนจะเกิด
ความพึงพอใจในงาน สามารถท างานไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัค ้าจุน หรือสุข
ศาสตร์ท าหน้าท่ีเป็นตวัป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่เป็นสุข หรือ ไม่พึงพอใจในงานข้ึน 
ช่วยท าใหค้นเปล่ียนเจตคติจากการ ไม่อยากท างานมาสู่ความพร้อมท่ีจะท างาน 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ธิดากานต์ ค  าลือ  (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกใช้บริษทัรับสมคัรงานบน
อินเทอร์เน็ตของผู ้สมัครงานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ     
48.00  มีอายุระหว่าง 26  -30  ปี โดยส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 40 มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000 –
20,000 บาท ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการรับสมคัรงานบนอินเทอร์เน็ต โดย
ส่วนมากรู้จกัจากช่องทาง Search Enging  บนอินเทอร์เน็ต และเลือกใชบ้ริการของเวบ็ไซด ์ 
Jobthai  นอกจากนั้นแลว้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ การเลือกใชบ้ริษทัรับสมคัร
งานบนอินเทอร์เน็ตท าให้มีความรวดเร็วในการสมคัรงานและส่งประวติัส่วนตวัปัจจยั
ทางการตลาดท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้ โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมาก
ไปน้อย ไดแ้ก่  ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ด้านสถานท่ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคลากร  ผลปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 
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อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีการเลือกใช้ ปัจจัยทาง
การตลาดในการเลือกใช้ บริษทัรับสมคัรงานบนอินเทอร์เน็ตแตก ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 แต่ในดา้นเพศและดา้นลกัษณะงานพบวา่ไม่แตกต่างกนั 

อนนท์ ตามสมัคร (2551) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู ้สมัครงานต่อการ
ใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของกรมการจดัหางาน ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของ
ผสูมคัรงานต่อการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศของกรมการจดัหางาน โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ  ดา้นการให้บริการอย่างทนัเวลา ดา้นการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดบัมาก ส่วนการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูส้มคัรงานต่อการให้บริการจดัหางานในประเทศของ
กรมการจดัหางาน จ าแนกตามประเภทของผสูมคัรงาน โดยภาพรวมและรายดา้นมีความพึง
พอใจไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ปริยานุช วุฒิ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีพยากรณ์การสมคัรงานทางอินเตอร์เน็ต
ของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ทศันคติต่อการสมคัรงานทางอินเตอร์เน็ต บรรทดั
ฐานของกลุ่มอา้งอิง และความเช่ือในสมรรถนะแห่งตนดา้นอินเตอร์เน็ต กบัการสมคัรงาน
ทางอินเตอร์เน็ตของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมี
นยัส าคญั (p< 0.01) ทศันคติต่อการสมคัรงานทางอินเตอรเน็ต และความเช่ือในสมรรถนะ
แห่งตนด้านอินเตอร์เน็ต สามารถพยากรณ์การสมัครงานทางอินเตอรเน็ตของบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่อยา่งมีนยัส าคญั (p< 0.01) 

ทวารัตน์ เตง็ทอง (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์การใช้
บริการส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงาน กรณีศึกษา : ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปี 
2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อการสมคัรงานสัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 1 คร้ัง โดยใชร้ะยะเวลา 2 ชัว่โมง/คร้ัง 
ซ่ึงช่วงเวลา 20.01–24.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีการใชบ้ริการส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงาน
มากท่ีสุด และนิยมใชบ้ริการท่ีบา้น/หอพกัมากท่ีสุด ปัญหาและอุปสรรคจากการใชบ้ริการ
ส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาและอุปสรรคท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ การสมคัรงานในอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไม่เขา้ใจภาษาองักฤษ ในส่วนของความพึง
พอใจประโยชน์จากการใช้บริการส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงานอยู่ในระดบัสูง โดยมี
ความพึงพอใจในเร่ืองของความสะดวกในการค้นหาต าแหน่งงานท่ีสนใจมากท่ีสุด 
พฤติกรรมในการใช้บริการสมคัรงานผ่านส่ือออนไลน์ ไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึง
พอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมคัรงานผ่านส่ือออนไลน์ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการสมคัรงานมากข้ึน กลุ่มตวัอย่างจะมีความพึงพอใจ
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ประโยชน์จากการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากข้ึนหรือลดน้อยลงก็ได้ ใน
ขณะเดียวกนั หากมีพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อการสมคัรงานนอ้ยลง จะมีความพึง
พอใจประโยชน์จากการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อการสมคัรงานมากข้ึนหรือลดนอ้ยลงไดเ้ช่นกนั 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบด้วย เพศ, สถานภาพ, อายุ, อาชีพ, รายได้, ประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีท่านต้องการสมคัรเข้าท างาน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมี
ลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นทศันคติท่ีประกอบดว้ย เงินเดือน/
สวสัดิการ , ความมีช่ือเสียงของบริษทั , ความมัน่คงในงาน , โอกาสความกา้วหนา้
ในสายอาชีพ , โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตวัเอง , สภาพแวดล้อมและท่ีตั้ง
ของบริษทั , ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั ( 
Rating Scale) จ านวน 30 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ประเภทองคก์รท่ี
ท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน , บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน ,ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั ( Rating Scale) จ านวน 10 
ขอ้ 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน  

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 5 
ขอ้ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล เกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.9 มี
อายุ ในช่วง 20-30 ปี จ  านวน 302 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีสถานภาพโสด 330 ราย คิด
เป็นร้อนละ 82.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จ านวน187 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 46.8 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี 15,001 - 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 50.0 และ
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการสมคัรเขา้ท างานในประเทศสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 
34.0 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านทศันคติ 
 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ ดงัน้ี 
 ด้านเงินเดือน/สวสัดิการ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น 
เงินเดือนและสวสัดิการท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย  8.51) โดยให้ความส าคญักับเงินเดือนท่ีได้รับ เหมาะสมกับ ความรู้
ความสามารถ ลักษณะงาน และ ปริมาณงานมากท่ีสุด ในระดับค่าเฉล่ีย 8.80 และให้
ความส าคญักบัการจดัสวสัดิการเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และมีสวสัดิการพิเศษใน
ดา้นการรักษาพยาบาล นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.22  
 ด้านความมีช่ือเสียงของบริษัท พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับ
ปัจจยัดา้น เป็นองคก์รขนาดใหญ่ ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.47) โดยให้ความส าคญั
ดา้นเป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คง มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.75  และให้ความส าคญัดา้น
เป็นองคก์รท่ีมีหลายสาขาทัว่โลก นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.25 
 ด้านความมั่นคงในงาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น 
เป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คงในสายอาชีพ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.63) โดยให้
ความส าคญัดา้นเป็นต าแหน่งงานท่ีมัน่คงไม่ถูกให้ลาออกง่าย มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 
8.68  และให้ความส าคญัดา้นเป็นองค์กรท่ีไดรั้บความยุติธรรมจากผูบ้ริหาร น้อยท่ีสุดใน
ระดบัค่าเฉล่ีย 8.39 
 ด้านโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้น เป็นองคก์รท่ีมีการวางแผนความกา้วหน้าทางสายอาชีพให้กบั
พนกังานในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.42) โดยให้ความส าคญัดา้น เป็นองคก์รท่ีมีโอกาส
กา้วหนา้ในต าแหน่งงาน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.53 และให้ความส าคญัดา้นมีโอกาส
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ในการเล่ือนต าแหน่งเป็นนักวิชาการหรือผูบ้ริหารของหน่วยงาน น้อยท่ีสุดในระดับ
ค่าเฉล่ีย 8.17 
 ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้น เป็นองคท่ี์มีการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและปฏิบติังาน ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.52) โดยให้ความส าคญัดา้น เป็นองคก์รท่ีมีการจดัฝึกอบรม 
เพื่อพฒันาความรู้ในดา้นต่างๆ ให้มีความกา้วหน้าเสมอ มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.75 
และให้ความส าคญัด้านต าแหน่งงานท่ีได้รับท าให้เรามีโอกาสได้คิดเรียนรู้ และพฒันา
ตนเอง นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.42 

ด้านสภาพแวดล้อมและที่ตั้ งของบริษัท พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในองค์กรเป็นกนัเอง ไม่ตึงเครียดจนเกินไป ใน
ระดบัปานกลาง  
(ค่าเฉล่ีย  8.47) โดยใหค้วามส าคญัดา้น เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอ้ย มาก
ท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.67 และองค์กรมีสภาพแวดลอ้มและสถานท่ีท างานดี เช่น ความ
สะอาด การถ่ายเทอากาศ และแสงสวา่ง นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.18 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านอืน่ๆ  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 
ประเภทองค์กรที่ ท่านมุ่งหวังเข้าท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้

ความส าคญักบัองคก์รประเภทราชการ/พนกังานของรัฐ ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  8.48) โดย
ให้ความส าคัญกับองค์กรรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด ในระดับค่าเฉล่ีย 8.81 และองค์กร
อุตสาหกรรม นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.03 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมัคงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบับิดา – มารดา ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  8.60) โดยให้ความส าคญักบั ตนเอง 
มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 9.17 และบุคคลในอุดมคติ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 7.81 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการสมัครเข้าท างาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานใน 
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  8.90) โดยให้ความส าคญัดา้นค่าตอบแทน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 
9.17 และสภาพแวดลอ้มของท่ีท างานและท่ีตั้งขององคก์รนอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 8.44 
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สรุปผลการวจัิย 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยส าคญั 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ    t-Test 0.840 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.011 ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.239 ปฏิเสธ 
อาชีพ  F-Test 0.153 ปฏิเสธ 
รายไดต้่อเดือน   F-Test 0.426 ปฏิเสธ 
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีตอ้งการ
สมคัรเขา้ท างาน 

F-Test 0.921 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัทางด้านทศันคติ 

เงินเดือน / สวสัดิการ MRA 0.859 ปฏิเสธ 
ความมีช่ือเสียงของบริษทั MRA 0.591 ปฏิเสธ 
ความมัน่คงในงาน MRA 0.016 ยอมรับ 
โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ MRA 0.349 ปฏิเสธ 
โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตวัเอง MRA 0.623 ปฏิเสธ 
สภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั MRA 0.000 ยอมรับ 
สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 
ประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน MRA 0.04 ยอมรับ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน MRA 0.00 ยอมรับ 

 
จากตารางผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพ และประเทศในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีท่านตอ้งการสมคัรเขา้ท างาน มีผลต่อ แรงจูงใจในกาสมคัรเขา้ท างาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 พบว่าปัจจยัด้านทศันคติ ได้แก่ ความมัน่คงในงาน และ
สภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั มีผลต่อ แรงจูงใจในกาสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
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สมมติฐานท่ี 3 พบว่าปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่ ประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้
ท างาน , บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน มีผลต่อแรงจูงใจในกาสมคัรเขา้
ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ”  ใช้ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow ,ทฤษฎีการจูงใจวา่ดว้ย EGR ของ Alderfer, ทฤษฎีการจูงใจ
ของ Herzberg , ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) , ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจ,ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดึงดูดพนกังานให้เขา้มาสมคัรงานกบัองคก์ร สามารถสรุปประเด็น
ส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. การอภิปรายผลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ รายได ้อาชีพ และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีตอ้งการสมคัร
เขา้ท างาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน นั้นจะเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มี
รายไดร้ะหวา่ง  
15,001 – 30,000 บาท และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการสมคัรเขา้ท างานในประเทศ
สิงคโปร์ 
 นอกจากน้ีการวิจยัยงัคน้พบว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี
ตอ้งการสมคัรเขา้ท างาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ แรงจูงใจในกาสมคัรเขา้ท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนของนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 2 ปัจจัย ได้แก่ 
สถานภาพ และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีท่านตอ้งการสมคัรเขา้ท างาน 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

2. การอภิปรายผลดา้นปัจจยัทางดา้นทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
สมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน เงินเดือนท่ีได้รับ เหมาะสมกบั ความรู้ความสามารถ 
ลกัษณะงาน และปริมาณงานมากท่ีสุด  
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ด้านความมีช่ือเสียงของบริษทั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับ
ปัจจยัดา้น เป็นองคก์รท่ีมีความมัน่คงมากท่ีสุด  
 ดา้นความมัน่คงในงาน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
เป็นต าแหน่งงานท่ีมัน่คงไม่ถูกใหล้าออกง่ายมากท่ีสุด 
 ด้านโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นเป็นองคก์รท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงานมากท่ีสุด  
 ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นเป็นองคก์รท่ีมีการจดัฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ในดา้นต่างๆ ให้
มีความกา้วหนา้เสมอมากท่ีสุด  

ด้านสภาพแวดล้อมและท่ีตั้ งของบริษัท  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้น เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอ้ย มากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีการวิจยัยงัคน้พบว่า ปัจจยัทางดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน 
และสภาพแวดลอ้มและท่ีตั้งของบริษทั มีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้
ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 3. การอภิปรายผลดา้นปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ประเภทองค์กรท่ีท่าน
มุ่งหวงัเขา้ท างาน , บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน , มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ดา้นประเภทองคก์รท่ีท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน ปัจจยัท่ี 
มีความสัมพนัธ์กับความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการสมัครเข้าท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมากท่ีสุดคือ องคก์รรัฐวสิาหกิจ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคังาน 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการสมัครเข้าท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมากท่ีสุดคือ ตนเอง 
 นอกจากน้ีการวิจยัยงัคน้พบวา่ ปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆทั้ง 2 ดา้น คือประเภทองคก์รท่ี
ท่านมุ่งหวงัเขา้ท างาน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมคัรงาน มีความสัมพนัธ์
กบัแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 2 ด้าน สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน   
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานมากท่ีสุด 
และค่าตอบแทนเป็นล าดบัต่อมา ซ่ึงสันนิฐานไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดวา่หนา้ท่ีการงาน
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ท่ีกา้วหนา้ข้ึนจะมีความมัน่คงในชีวติและค่าตอบแทนจากการท างานก็จะเพิ่มข้ึนตามหนา้ท่ี
การงานท่ีกา้วหนา้ 
ข้อเสนอแนะ 
  อนาคตท่ีใกล้จะมาถึง การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเปิด
โอกาสเข้าไปท างานในบริษัทข้ามชาติมากข้ึน เน่ืองจากการเข้ามาลงทุนและจัดตั้ ง
ส านกังานของบริษทัขา้มชาติในจะเพิ่มสูงข้ึน ท าใหมี้ความตอ้งการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินมาก
ข้ึน ในขณะเดียวกนัการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มประเทศ จะท าให้บุคลากรท่ี
ท างานในบริษทัขา้มชาติ (เฉพาะ 25 สาขาอาชีพท่ีอนุญาตให้เคล่ือนยา้ยภายในบริษทั) มี
โอกาสเคล่ือนยา้ยไปท างานในเพื่อนบ้านมากข้ึน และท าให้แรงงานวิชาชีพ 7 สาขาท่ีเปิด
เสรี (ไดแ้ก่  วศิวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์และบญัชี) มี
โอกาสออกไปท างานในต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะไดรั้บประสบการณ์
ในการท างานในบริษทัขา้มชาติและไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ
การไปท างานท่ีประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของ บริษทัขา้มชาติกว่า 7,000 แห่ง
จากสหรัฐ ฯ ยุโรป รวมทั้งญ่ีปุ่น เป็นตน้ ส่วนผูป้ระกอบการก็มีโอกาสในการจา้งบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาท างานในบริษทัของตนไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ดี ใน
ปัจจุบนัการเคล่ือนยา้ยแรงงานวิชาชีพออกไปท างานในภูมิภาคอาเซียนยงัมีขอ้จ ากดับาง
ดา้นเช่น มาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพของแต่ละประเทศท่ียงัแตกต่างกนั และบางประเทศยงัตั้ง
เง่ือนไขเพิ่มเติมเพื่อกีดกนัไม่ใหบุ้คลากรต่างชาติเขา้มาท างานในประเทศของตน 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 
          1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท ดังนั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาในกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัออกไป  
          2. ควรมีการศึกษาในหัวขอ้ใกล้เคียง เช่น การตดัสินใจสมคัรงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ,ความพึงพอใจในการท างานในบริษทัขา้มชาติ AEC เป็นตน้ 
          3. ควรมีการศึกษาในส่วนโอกาสการจา้งงาน ด้านการลงทุน ดา้นการคา้ และดา้น
อ่ืนๆเพิ่มเติม อาจจะส่งต่อผลแรงจูงใจในการสมคัรเขา้ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
บรรณานุกรม 
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แนวทางการส่งเสริมการขายทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
ทีเ่ซเว่นอเีลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

SALES PROMOTION METHODS AFFECTING THE CUSTOMER PURCHASE 
DECISION AT SEVEN ELEVEN CONVENIENCE STORES IN BANGKOK 

METROPOLITAN 
ดวงกมล ศรีอมรชยั1  ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง2 

                              ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านลกัษณะ
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของแนวทางการส่งเสริมการขายกบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมถึง
ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่น
อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้หรือเคยซ้ือสินคา้ท่ีเซเว่น
อีเลฟเวน่ และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามและใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย T-test F-test และการวิเคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการ
หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  21-30 ปี ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้
10,001-20,000 บาทต่อเดือน  

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟ
เวน่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แนวทางการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ รูปแบบการส่งเสริมการขายและภาพลกัษณ์
สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความภักดีต่อตราสินค้าและความไวว้างใจในตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, การส่งเสริมการขาย, เซเวน่อีเลฟเวน่ 

ABSTRACT 
This research aimed to study the difference of the individual factors affecting the 

Consumer Purchase Decision of Products in Seven Eleven Convenience Store in 
Bangkok Metropolitan and to study the relationship of the Sale Promotion Methods and 
the Consumer Purchase Decision of Products in Seven Eleven Convenience Store in 
Bangkok Metropolitan along, including other factors affecting the Consumer Purchase 
Decision of Products in Seven Eleven Convenience Store in Bangkok Metropolitan. 

Data was collected from 400 sample consumers living in Bangkok Metropolitan 
in which currently and accustomed to purchase products at Seven Eleven. The collection 
of data was conducted by questionnaire and data analysis technique, in addition, the 
Percentage Frequency Distribution, the average of T-test, F-test (One way ANOVA) and 
the Multiple Regression Analysis : MRA) in order to calculate the relationship between 
independent variable: IV and dependent variable: DV. 

The research revealed that the majority of the samples were unmarried 
undergraduate female, age between 21 -30 years old, employed in private sectors, earn 
between 10,001 – 20,000 Baht per month. 

The individual factors consisted of the difference in genders, ages, marital status, 
educational level, salary and occupations in which didn’t have any effects on the 
Consumer Purchase Decision of Product in Seven Eleven Convenience Store as shown in 
the statistical significance at 0.05. 
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The Sales Promotion Method such as the Forms of Sales Promotion, Sales 
Promotion Acknowledgement and the Product Image on Sales Promotion related to the 
Consumer Purchase Decision of Products in Seven Eleven Convenience Store indicated 
the relationship with the Consumer Purchase Decision of Product in Seven Eleven 
Convenience Store in Bangkok Metropolitan as shown in the statistical significance at 
0.05. 

Other factors, in addition, the Brand Loyalty and Brand Trust indicated the 
relationship with the Consumer Purchase Decision of Product in Seven Eleven 
Convenience Store in Bangkok Metropolitan as shown in the statistical significance at 
0.05. 
KEYWORDS: PURCHASE DECISION, SALES PROMOTION, SEVEN ELEVEN 
 
บทน า 

ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือส่วนใหญ่ในอดีต จะเป็นร้านขายของช าขนาด
เล็กหรือท่ีเรียกว่าร้านโชห่วย ซ่ึงตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชนเล็กๆ และจ าหน่ายเฉพาะสินค้า
อุปโภคบริโภคท่ีจ า เ ป็นเท่านั้ น  ต่อมาเ ม่ือมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยส่ีงผลใหเ้กิดธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ข้ึน 
ร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่น้ีจะมีขนาดใหญ่ มีสินคา้ต่างๆ มากมาย สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครอบคลุม ท าให้วิถีชีวิตของผูบ้ริโภคไทยเปล่ียนแปลงไป 
และนอกจากน้ียงัสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดใ้นราคาต ่ากวา่ร้านสะดวกซ้ือแบบเก่า เน่ืองจาก
มีการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ของตนเอง เป็นการลดการพึ่งพาผูค้า้ส่งและลดตน้ทุนการ
ผลิต ท าใหมี้อ านาจต่อรองกบัผูผ้ลิต และมีศกัยภาพการแข่งขนัสูง  
 ร้านสะดวกซ้ือสมัยใหม่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ท าให้นิยมซ้ือสินคา้ใกล้
บา้น อีกทั้งท าเลของร้านท่ีมีขนาดเล็กไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองกฎหมายผงัเมือง ท าให้สามารถหา
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมไดง่้ายและอาศยัเงินลงทุนไม่มากนกั  
 ส าหรับร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ของไทย เซเว่นอีเลฟเว่นนับเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ เกิดข้ึนจากการท่ีเครือเจริญโภคภณัฑ์ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจร้านคา้ปลีก จึงได้ลง
นามในสัญญาซ้ือสิทธิการประกอบกิจการคา้ปลีก ภายใตช่ื้อ เซเวน่อีเลฟเวน่ จนถึงปัจจุบนั
เซเวน่อีเลฟเวน่ก็ยงัเติบโตอยา่งไม่หยดุย ั้ง  
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 แมใ้นช่วง 4- 5 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือไดเ้กิดข้ึนมากมาย เพราะบรรดา
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตอยา่งโลตสั และบ๊ิกซี ต่างก็ด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือเป็นของตวัเอง 
ทั้งมินิ บ๊ิกซี, เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส หรือท็อปส์ เดล่ี มีการขยายสาขากนัอยา่งเต็มท่ี ท า
ใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด มีการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ทั้งดา้นราคา และตวัสินคา้ท่ีจดัการ
ส่งเสริมการตลาด แต่เซเวน่อีเลฟเว่นก็ยงัคงครองส่วนแบ่งการตลาดไวไ้ดสู้งท่ีสุดเร่ือยมา 
จากการเพิ่มความหลากหลายในบริการ เห็นไดจ้ากการเพิ่มบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
มุมหนงัสือ หรือมุมกาแฟ เป็นตน้ และยงัจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีหมุนเวียนออกมา
ตลอดทั้งปี อยา่งเช่น สิทธ์ิแลกซ้ือสุดคุม้ จบัคู่อ่ิมคุม้ และการสะสมแสตมป์เพื่อให้แทนเงิน
สดหรือแลกของรางวลั ถือเป็นการท าตลาดแบบใหม่ ท่ีไม่ไดม้องแค่การลด แลก แจก แถม 
และท่ีส าคญัคือการท าใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 

ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงเห็นว่า การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้ผู ้
ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือหรือนกัลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจคา้ปลีกประเภทน้ี ได้
ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ี
เซเวน่อีเลฟเวน่ และสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง 
หรือเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ใหเ้หมาะสมต่อผูบ้ริโภคต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของแนวทางการส่งเสริมการขายกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของเซเว่นอีเลฟเว่นและร้าน
สะดวกซ้ืออ่ืนๆ  

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมเพื่อให้
 สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

3. เพื่อไดข้อ้มูลส าหรับการอา้งอิง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกล
 ยุทธ์ทางการขายเพื่อให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัและช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของเซเว่น
 อีเลฟเวน่ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. แนวทางการส่งเสริมการขายท่ีประกอบไปดว้ย รูปแบบการส่งเสริมการขาย การ
รับรู้ของการส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์สินค้าท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์องคก์ร ความภกัดีต่อตราสินคา้และความ
ไวว้างใจในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่น
อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

- รูปแบบการส่งเสริมการขาย 
- การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย 
- ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการ  
ขาย 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ี
เซเวน่อีเลฟเวน่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

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

- ภาพลกัษณ์องคก์ร 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
- ความไวว้างใจในตราสินคา้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

แนวทางการส่งเสริมทางการขาย 
 

ปัจจยัอืน่ๆ 
 

ตัวแปรอสิระ 
ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตการวจัิย  
1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภค

สินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล แนวทางการ

ส่งเสริมทางการขายและปัจจยัอ่ืนๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ตวั

แปรท่ีเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมทางการขายและตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
3.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบดว้ยการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ี

เซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
นิยามศัพท์   

1. เพศ หมายถึง เพศของผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. อาย ุหมายถึง อายขุองผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. สถานภาพ หมายถึง สถานภาพของผู ้บริโภคสินค้าท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4. ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ใน

 เขตกรุงเทพมหานคร 
5. รายได้เฉ ล่ียของเดือน หมายถึง ผู ้บ ริโภคสินค้า ท่ี เซเว่นอี เลฟเว่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
6. อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
7. การส่งเสริมทางการขาย หมายถึง การลด แลก แจก แถม และกลยุทธ์อ่ืนๆ  เพื่อ

 ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคสนใจและตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในเซเวน่อีเลฟเวน่ 
8. การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย หมายถึง การแจง้ข่าวสาร เง่ือนไขการใช้สิทธ์ิ 

 ความเหมาะสม  ความถ่ีและระยะเวลาในการจดัรายการส่งเสริมการขาย สามารถ
 ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคสนใจและตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในเซเวน่อีเลฟเวน่ 

9. ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย หมายถึง สินคา้ในการจดัรายการ
 ส่งเสริมการขายมีให้เลือกหลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล หมุนเวียนสม ่าเสมอ มี
 ปริมาณเพียงพอ มีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถดึงดูดให้ผูบ้ริโภคสนใจและ
 ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในเซเวน่อีเลฟเวน่ 
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10. ภาพลกัษณ์องค์กร หมายถึง ภาพพจน์ท่ีดีของเซเว่นอีเลฟเว่น เช่น องค์กรมีความ
 น่าเช่ือถือ ความมัน่คงทางด้านการเงิน  การให้บริการมีความหลากหลาย ช่ือ
 องค์กรปรากฏอยู่ในส่ือต่างๆอย่างสม ่ าเสมอ มีการตอบแทนต่อสังคมและ
 ส่ิงแวดลอ้ม 

11. ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่จะ 
 กลบัมาซ้ือสินคา้อีกในคร้ังต่อไป มีการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟ
 เวน่ จะใชบ้ริการท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่เท่านั้น มีความผกูพนักบัเซเวน่อีเลฟเวน่ และถา้
 เซเวน่อีเลฟเวน่มีการจดักิจกรรมใดๆ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในเซเวน่อีเลฟเวน่ยินดีท่ี
 จะเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น 

12. ความไวว้างใจในตราสินคา้ หมายถึง ความน่าเช่ือถือในช่ือเสียงของเซเว่นอีเลฟ
 เวน่ การบริหารงานของเซเว่นอีเลฟเวน่ การให้บริการ มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว ใส่
 ใจดูแลลูกคา้ และไวว้างใจในสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในเซเวน่อีเลฟเวน่ 

13. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การท่ีบุคคลใช้กระบวนการทางความคิดในการเลือก
 ระหวา่งทางเลือกต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

14. เซเว่นอีเลฟเว่น หมายถึง ร้านสะดวกซ้ือท่ีได้รับสิทธิบตัรทางการคา้ (Franchise 
 organization) ซ่ึงบริษทัแม่หรือผูท่ี้เป็นเจา้ของแฟรนไซส์ให้สิทธิแก่ตวัแทนราย
 ยอ่ยในการประกอบธุรกิจตามขอบเขตท่ีก าหนด จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ี
 จ าเป็นในชีวติประจ าวนั เปิดบริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง  

15. ผู ้บริโภค หมายถึง ลูกค้าท่ี ซ้ือหรือเคยซ้ือสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
 กรุงเทพมหานคร 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็น
กรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการส่งเสริมการตลาด 
 สุชิน นะตาปา (2541: 186) กล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การรณรงค์
กิจกรรมทางดา้นการตลาด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัตั้งเป้าหมายไว ้โดยการ
ใชเ้คร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดเป็นตวักระตุน้ความตอ้งการของลูกคา้ 
 พิบูล ทีปะปาล (2545: 8) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด โดยทัว่ไปมี
จุดมุ่งหมายใหท้ าหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัน้ี 
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1. เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร (Informing) การส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร 
โดยทัว่ไปจะใช้มากในช่วงระยะเร่ิมแรกของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความ
ตอ้งการหรืออุปสงคข์ั้นพื้นฐาน (Primary demand) ใหก้บัผลิตภณัฑเ์ร่ิมเขา้สู่ตลาด 

2. เพื่อเชิญชวน (Persuading) การส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญชวนเป็นงานอนัดบัท่ี
สอง ซ่ึงหมายถึง เป็นความพยายามของนักการตลาดท่ีจะกระตุ้นเร่งเร้าให้ผู ้บริโภค
ตดัสินใจซ้ือหรือให้ซ้ือมากข้ึน บางคร้ังไม่ไดค้าดหวงัให้ผูบ้ริโภคตอบสนองในทนัที แต่
เพื่อใหผู้บ้ริโภคคลอ้ยตาม ยอมรับและให้การสนบัสนุนเป็นลูกคา้ประจ าเป็นเวลายาวนาน 
ปกติแลว้การส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญชวนมกัท าในช่วงผลิตภณัฑ์เขา้สู่ขั้นเจริญเติบโต 
(Growth stage) 

3. เพื่อเตือนความทรงจ า (Reminding) การส่งเสริมการตลาดเพื่อเตือนความทรง
จ า โดยทัว่ไปจะน ามาใชม้ากข้ึนในขั้นผลิตภณัฑ์เจริญเต็มท่ีตอนปลาย (Late maturity) โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชต้ราสินคา้ของบริษทัอยูใ่นความทรงจ าของสาธารณชนตลอดไป 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

Schiffman and Kanuk. (1994: 659) ไดใ้ห้ความหมายกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคไวว้่า ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้ งทางด้านจิตใจ 
(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพ
ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระหว่าง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือ และพฤติกรรมการซ้ือตาม
บุคคลอ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 219-225) กล่าววา่เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค จากการส ารวจรายงานของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือ พบว่า
ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการซ้ือ 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู้ถึงปัญหา (2) การคน้หาขอ้มูล (3) 
การประเมินผลทางเลือก (4) กรตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

ด้านรูปแบบการส่งเสริมการขายกบัการตัดสินใจซ้ือ 
นุชรัตน์ จนัทนาคร (2547) ท่ีไดศึ้กษาการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค : ศึกษาเฉพาะกรณีร้าน
เซเวน่อีเลฟเวน่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดวา่รายการส่งเสริมการขายรายการแสตมป์
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แทนเงินมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากท่ีสุด เพราะแสตมป์นั้นสามารถใช้แทนเงินได้
เลย ซ่ึงท าใหไ้ดสิ้นคา้ในราคาถูกลง  
 ทรงพล คลงับุญครอง (2553) เร่ืองความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านสะดวกซ้ือ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท. เอส เอ็น เค ต าบล
หลุบ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแนะน าสินคา้จากพนักงานขายอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาคือ การสะสมยอดซ้ือหรือแสตมป์ เพื่อแลกสินคา้ 
 ด้านการตัดสินใจซ้ือ 
 สุ ธิกาญจน์  บัวน้อย (2548)  ได้ศึกษาวิจัย เ ร่ืองการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภค จากห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล และโรบินสัน หาดใหญ่ พบวา่ พฤติกรรมดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้คือ 
การเดินทางสะดวกและสินคา้ครบครัน/  
 นุชนาถ มีสมพืชน์ (2552)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าและการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอพระนครศรีอยธุยา พบวา่ลูกคา้ส่วน
ใหญ่ท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีความถ่ีในการใชบ้ริการทุกวนั เน่ืองจากบริเวณท่ี
ซ้ือสินคา้เป็นประจ า เป็นบริเวณใกลท่ี้พกั มีความสะดวกง่ายต่อการเดินทาง และสอดคลอ้ง
กบัของราวดี จนัปุ่ม (2545) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านคา้ปลีกของผูบ้ริโภค พบว่าท่ีตดัสินใจใช้บริการร้านคา้ปลีกเพราะร้านคา้อยู่ใกลบ้า้น
และท่ีท างาน 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้หรือเคย
ซ้ือสินคา้ท่ีเซเว่นอีเลฟเว่น และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยก าหนดสุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ โดยลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วย
ค าถามแบบมีค าตอบค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Question) จ านวน 6 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริม
ทางการขาย ประกอบดว้ย รูปแบบการส่งเสริมการขาย การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย 
และภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความ
คิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์องคก์ร ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจในตราสินคา้ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 
15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่น ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 5 ขอ้ 
 ส าหรับส่วนท่ี 2 – ส่วนท่ี 4 เรียงล าดบัจาก 1 ไปจนถึง 10 โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
   คะแนน  ความหมาย 

    10     หมายถึง          มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
            0            หมายถึง          ไม่มีความคิดเห็น 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

1.2 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการขาย ปัจจยัอ่ืนๆ และขอ้มูลการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามท่ี
เป็นตวัเลข หรือแบบสเกล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลความหมายของขอ้มูลดา้น
ต่างๆ 

2. สถิติอ้างองิ (Inferential Statistic) 
2.1 สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และสถิติ F-

test (Analysis of Variance: ANOVA) หรือการทดสอบความแปรปรวน ใชเ้พื่อทดสอบตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 2.2 สถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) ใชเ้พื่อทดสอบตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.5 ส่วนเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 24.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 มีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 79.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.3 ส่วนใหญ่มี
รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 72.5 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของแนวทางการส่งเสริมการขายที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่เซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนี ้ 
 ดา้นรูปแบบการส่งเสริมการขาย  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ
การซ้ือ 1 แถม 1 ของสินคา้บางประเภทมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.06)  
 ดา้นการรับรู้ในการส่งเสริมการขาย  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ต่อความถ่ีในการจดัรายการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.07)  
 ด้านภาพลักษณ์สินคา้ท่ีน ามาส่งเสริมการขาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อสินค้ามีให้เลือกหลากหลายและสินคา้มีมาตรฐานและคุณภาพมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 7.64)  
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กั บการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคทีเ่ซเว่นอเีลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้ 
 ดา้นภาพลกัษณ์องค์กร พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อช่ือเซเว่น
อีเลฟเวน่ปรากฎอยูใ่นส่ือต่างๆอยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.12)  
 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อท่าน
คาดวา่จะกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่อีกในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.38)  
 ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ
ความไวว้างใจในช่ือเสียงขององคก์รมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.65)  
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่เซเว่นอีเลฟ
เว่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการบริการมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.42)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟ
เว่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางด้านสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ดา้นแนวทางการส่งเสริมการขาย พบว่า การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว ้ในทางตรงกันข้ามพบว่า รูปแบบการ
ส่งเสริมการขายและภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ภาพลกัษณ์องคก์รไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ในทางตรงกนัขา้มพบว่า ความภกัดีต่อตราสินค้าและความไวว้างใจในตราสินคา้มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยส าคญั 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ    t-Test 0.885 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.098 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.328 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา   F-Test 0.756 ปฏิเสธ 

รายได ้เฉล่ียต่อเดือน   F-Test 0.748 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.921 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 แนวทางการส่งเสริมการขาย 

รูปแบบการส่งเสริมการขาย MRA 0 ยอมรับ 

การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย MRA 0.25 ปฏิเสธ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย MRA 0.04 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร  MRA 0.17 ปฏิเสธ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0 ยอมรับ 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ MRA 0 ยอมรับ 

 
อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  21-30 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้10,001-
20,000 บาทต่อเดือน 

ดา้นรูปแบบการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการซ้ือ 1 แถม 1 
ของสินคา้บางประเภทเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของศุภลกัษณ์ ใหลศุภสิน 
(2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมการขายของโลตสัเอ็กซ์เพรสท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีโลตสัเอ็กซ์เพรสในระดบัมากคือ 1 แถม 1 
ผูว้จิยัไดส้ันนิษฐานวา่การซ้ือ 1 แถม 1 เป็นการส่งเสริมการขายท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ใชม้านาน
และตลอดเวลา นอกจากจะเป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าและบริการในปริมาณ
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มากกว่าปกติในช่วงเวลาท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้แล้ว ยงัเป็นตวัช่วยระบายสินคา้คา้งสต็อก
หรือใกลห้มดอายุไดอี้กดว้ย ซ่ึงบางทีแลว้ผูบ้ริโภคอาจจะยงัไม่มีความสนใจในตวัสินคา้
มากนกั แต่เม่ือมองเห็นของแถม อาจจะกระตุน้ให้เกิดความอยากไดแ้ละตดัสินใจซ้ือสินคา้
ได ้

ดา้นการรับรู้ของการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัความถ่ีในการ
จดัรายการส่งเสริมการขายเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสันนิษฐานไดจ้ากเซเวน่อีเลฟเวน่มีการจดัการ
ส่งเสริมการขายตลอกทั้งปี โดยมีการหมุนเวียนรูปแบบการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็น
สิทธ์ิแลกซ้ือสุดคุม้ การซ้ือ 1 แถม 1 จบัคู่อ่ิมคุม้ การสะสมแสตมป์แลกของพรีเม่ียม เม่ือมี
การจัดการส่งเสริมการขายบ่อยคร้ัง ถือเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ในช่วงเวลาอนัสั้น 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญั
กับสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย และสินค้ามีมาตรฐานและคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของนงลกัษณ์ องอาจโฆสิตวงศ ์(2548) ไดท้  าการศึกษาภาพลกัษณ์ของร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่
ภาพลกัษณ์สินคา้ดา้นความหลากหลายของสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ปลีก
สมยัใหม่ประเภทซุปเปอร์เซ็นเตอร์อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ันนิษฐานจากในปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ในร้านคา้ท่ีมีสินคา้ครบทั้งหมดท่ีตอ้งการ หรือแบบครบวงจร 
(One Stop Shopping) ในแง่ของผูบ้ริโภค ร้านคา้ท่ีมีความหลากหลายของสินคา้ในการ
ให้บริการถือเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รบถ้วนเพราะลูกคา้ย่อม
ตอ้งการความหลากหลายของสินคา้ซ่ึงสะดวกในแง่ของการเลือกหาหรือเลือกซ้ือมากกวา่ท่ี
จะตอ้งเดินทางไปในหลายๆ ร้าน 

ดา้นภาพลกัษณ์องค์กร กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัช่ือเซเว่นอีเลฟเว่นปรากฎ
อยู่ในส่ือต่างๆอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงสันนิษฐานได้จากเซเว่นอีเลฟเว่นได้ให้การสนบัสนุน
โครงการเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย และไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนหลกัให้กบัรายการในโทรทศัน์
ดว้ย ผูบ้ริโภคจึงมีการรับรู้ในภาพลกัษณ์องคก์รจากการออกส่ือต่างๆ จนเกิดการรับรู้และ
ใหค้วามไวว้างใจ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ี
เซเวน่อีเลฟเวน่อีกในคร้ังต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจตนี ตนัจนัทร์พงศ ์(2552) ได้
ท าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ พบว่าความภกัดีต่อตราสินค้าหรือกิจการนั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความ
ประทับใจมากในการให้บริการ ท าให้จะกลับมาซ้ือสินค้าในคร้ังต่อไป ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้
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สันนิษฐานจากเซเวน่อีเลฟเวน่เป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีมีสาขามากท่ีสุด ท าให้ผูบ้ริโภคมีความ
สะดวกสบายในการซ้ือสินคา้ ถา้ตอ้งการซ้ือสินคา้จึงจะนึกถึงเซเวน่อีเลฟเวน่ก่อน   

ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัความไวว้างใจใน
ช่ือเสียงขององค์กรและความไวว้างใจในการบริหารงานขององค์กร ซ่ึงสันนิฐานไดจ้าก
เซเวน่อีเลฟเวน่ในประเทศไทยบริหารโดย บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั
ในเครือเจริญโภคภณัฑ ์ถือเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
จึงเป็นผลให้เซเว่นอีเลฟเว่นสามารถรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 
น าไปสู่การไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัและเป็น
การต่อยอดธุรกิจ 
ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 

จากผลการวิจยัสามารถน าผลท่ีไดม้าประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบส่งเสริมการขายของเซเวน่อีเลฟเว่น โดยเป็นขอ้เสนอแนะเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ดงัต่อไปน้ี   รูปแบบการส่งเสริมการขาย ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย 
ความภกัดีต่อตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น เซเวน่อีเลฟเว่
นควรมีพฒันารูปแบบการส่งเสริมการขายและในดา้นสินคา้ท่ีน ามาวางจ าหน่ายในร้านให้มี
ความหลากหลาย เขา้ถึงความตอ้งการของพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีความ
ภกัดีต่อตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้ ควรส่ือสารกบัผูบ้ริโภคให้มากข้ึน เพื่อ
เป็นการตอกย  ้าผูบ้ริโภคใหรู้้จกัเซเวน่อีเลฟเวน่ เพื่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงและไวว้างใจในการ
ใชบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเท่านั้น   ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเนน้กลุ่ม
ตวัอย่างนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือทั้งประเทศ เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมาก
ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านสะดวกซ้ืออ่ืนๆ ในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดในอนาคต 

2. ควรมีการศึกษาวจิยัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ผา่น
การรับรู้จากการส่ือสารการตลาดบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)   

3. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ียงัไม่ได้เจาะลึกไปถึงกระบวนการ
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ตดัสินใจ  (CDP Model) จึงควรมีการศึกษาโดยเนน้ทั้งกระบวนการตดัสินทั้งกระบวนการ
ในคร้ังต่อไป 
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การจดัการ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. 

ชินพนัธ์ พวัรุ่งโรจน์. “พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือ ในเขต
เทศบาล เมืองพิบูลมงัสาหาร.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2551. 
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ดวงแกว้ ยิม้สกุล. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ ในเขต
อ าเภอพระนครศรีอยธุยา.” ภาคนิพนธ์, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, 2550. 

ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท. หลักการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2537. 
ณฎัฐฑิ์อฑัฒ ์เชียงทา . “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 

กรณีศึกษาร้านสะดวกซ้ือนอกระบบแฟรนไชส์และ ร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร.”  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยันเรศวร, 2550. 

ณฐัฐิฐา ระยา้ยอ้ย. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการซ้ือสินคา้จาก
ร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี.” ภาคนิพนธ์, 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์, 2550. 

ณฐัพร โพธิราช. “พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เฮา้ส์
แบรนดจ์ากธุรกิจคา้ปลีก.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, 
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2546. 

ทรงพล คลงับุญครอง. “ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านสะดวกซ้ือ เซเวน่อีเลฟเวน่ สาขา ปตท. เอส เอ็น เค ต าบลหลุบ อ าเภอ
เมือง จงัหวดักาฬสินธ์.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2553. 

ทิภารัตน์ ชุมนุม. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ในจงัหวดัปทุมธานี.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, 2548. 

ทิวาวลัย ์ตั้งปณิธานนท.์ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากธุรกิจคา้ปลีกขา้ม
ชาติใน อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี.” วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2552. 

ทิพยวรรณ กิตติพร. จิตวิทยาท่ัวไป. พิษณุโลก: มหาวทิยาลยันเรศวร, 2543. 
ธงชยั สังติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 5, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

ไทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2540. 
นงลกัษณ์ องอาจโฆสิตวงศ.์ “ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2548. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ณัฎฐ์ฑิอัฑฒ์%20เชียงทา%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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นฤมล ปฐมศิริกุล. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์"คาร์
ฟูร์." ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการ, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. 

นิตยา กุลวงษ.์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านสะดวกซ้ือใน
เขตกรุงเทพมหานคร.” ภาคนิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2549. 

นิภาพร อาศยัป่า. “กลยทุธ์การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อสร้างความภกัดีในตราสินคา้ต่อ
ธุรกิจร้านคา้ปลีกผลิตภณัฑเ์สริมความงาม จงัหวดันครราชสีมา.” ภาคนิพนธ์, 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา, 2554. 

นุชนาถ มีสมพืชน์.  “พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้และการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้
ปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอพระนครศรีอยธุยา.” วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา, 2552. 

นุชรัตน์ จนัทนาคร. “พฤติกรรม และปัจจยัทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค (ศึกษาเฉพาะกรณีร้านเซเวน่อีเลฟเวน่).” การศึกษา
คน้ควา้อิสระ, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย, 2548. 

บุญเลิศ เปานิล. “ เร่ืองต าแหน่งตราสินคา้ ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ตลาดคา้ส่งเส้ือผา้โบเ๊บท๊าวเวอร์.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. 

ปริญ ลกัษิตานนท.์ จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 3, กรุงเทพฯ: ทิปป้ิง
พอยท,์ 2544 

ประภาพร ภูมิธรรมรัตน์. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค.”  ภาคนิพนธ์, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, 2549. 

ประภาพร ทระวงษ.์ “การรับรู้ระดบัการมีอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางมิสทิน ในเขตกรุงเทพมหานคร.”  การศึกษาคน้ควา้อิสระ
, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัปทุมธานี, 2553. 

พงศป์ณต มงัฆะรัตน์. “พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้และบริการจากร้านสะดวก
ซ้ือในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม.่”  การศึกษาคน้ควา้อิสระ,  เศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 
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พนมสิทธ์ิ สอนประจกัษ.์ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการส่ือสารกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะร้านเซเวน่อีเลฟ
เวน่.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาส่ือสารมวลชน, วารสารศาสตร์มหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2538. 

พิบูล ทีปะปาล. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมิ์ตรสัมพนัธ์
กราฟฟิค, 2545. 

ภูดิส ภู่ธนนัชยั. “ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านสะดวกซ้ือ : กรณีศึกษาท่ีต าบลท่า
ฉลอม เทศบาลนครสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทสาคร.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ, 
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550. 

มีนา เชาวลิต. หลักการตลาด. กรุงเทพ : คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา, 
2537. 

ยทุธนา ลิมบานเยน็. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีก สมยัใหม่ (Modern Trade ) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. 

ราวดี จนัปุ่ม. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกของ
ผูบ้ริโภค.” ภาคนิพนธ์, สาขาวชิาพฒันาสังคม, ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2545. 

รุจิณา นามแกว้. “พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือใน
สถานีน ้ามนั ในเขตจงัหวดัปทุมธานี.”  วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 2551. 

วรางคณา กาบยบุล. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกรายยอ่ย ใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2552. 

วรวทิย ์วิรุฬห์ธนวงศ์. “ลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึง
ยา่นสยามสแควร์.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. 

วไิล ป่ินสุข. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ใน
ร้านเทเลวซิ ในเขตจงัหวดัสงขลา.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการ, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รุจิณา%20นามแก้ว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ววิรรณ มุกดาประกร. “การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านขายของช าในยา่น
พฒันาการ เขตสวนหลวง.” วิทยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
เกษมบณัฑิต, 2539.  

วฒิุศกัด์ิ ดาวยก. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการของร้านสะดวกซ้ือในเขตราชเทวี 
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ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารจานด่วนทีจ่ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า 
CONSUMERS TRUST IN FAST FOOD PRODUCT AT SALE AREA 

OF THE SKY TRAIN STATION 
ธินิดากร เจริญพร1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

                                ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า (3) 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ คือภาพลกัษณ์และความภกัดีในตราสินคา้กบัความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีการซ้ืออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า BTS ขณะ
เดินทางไปหรือกลบัหรือระหวา่งการเดินทางและผูท่ี้เคยใชบ้ริการดงักล่าวอย่างครบถว้น
โดยก าหนดอายปุระชากรขั้นต ่าท่ี 18 ปีซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรแบบนบัไม่ไดจ้  านวน 
400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test(independent t-test) 
ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3
มีอายุระหว่าง 26-35ปี ร้อยละ 38.8มีอาชีพประกอบรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงาน
บริษทั ร้อยละ 34.3 มีรายไดต่้อเดือน 7,501-15,000บาท ร้อยละ 35 มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี ร้อยละ 57.5 และมีสถานภาพโสดร้อยละ51.5  
__________________________________________ 
 1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดให้ความไวว้างใจกบัปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
คือภาพลกัษณ์และความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 ปัจจยัในความสะดวกต่อการรับประทานมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจมาก
ท่ีสุด ตามมาดว้ยความรู้สึกมัน่ใจถึงความปลอดภยัเม่ือไดรั้บประทานตามมาดว้ยความพึง
พอใจในการได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบครัน และความสดใหม่ของอาหารมี
ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจอยู่ในล าดบัเท่ากนัและความรู้สึกพึงพอใจในรสชาติของ
อาหารมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจเป็นล าดบัทา้ยสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าในปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีเพียงเฉพาะ
ระดบัความแตกต่างทางดา้นการศึกษาท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหาร
จานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า ส่วนปัจจัยประสมทางการตลาดจะมีในส่วนของ
ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจ าหน่ายและปัจจยัอ่ืนๆคือดา้นภาพลกัษณ์และความภกัดีในตรา
สินค้าทั้ งหมดน้ีมีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ
รถไฟฟ้า 
ค าส าคัญ: ความไวว้างใจ, อาหารจานด่วน, รถไฟฟ้า 
 

ABSTRACT 
The study has objective to study difference of demographic factors affecting 

customer’s trust on Fast Food at sale area of the sky train and to study relationship of 
marketing mix, brand image and brand loyalty. From sample size 400 customers who had 
bought Fast Food and use BTS sky train at the same time and data consist of percentage, 
mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA. Research results were as follows: 

The results of this study showed that the majority were female. 58.3%; have age 
range between 26-35 years with 38.8%; are an employee of government/ employee of 
state enterprise/ employee of private firm with 34.3%; have a range of monthly income 
between 7,501-15,000 baht with 35.0%; graduated at lower level than bachelor’s degree 
with 57.5% and are single with 51.5%.  The opinions on the marketing mix indicates 
its trust to the marketing supports the most.  By an it is followed by product itself and 
distribution channel. And the other factors both of Brand Image and Brand Loyalty are 
also related. 
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The Trust factor in the ease of eating isthe most. And, it is Followed up by the 
trust factor in  ensuring safety for the second, third and fourth followed by getting full 
nutritional value and gain the freshness of the food. And finally followed by the 
satisfaction in taste. 

Test the hypothesis that only the education of demographic factors affecting the 
customers trust of the on the Fast Food at sale area of the sky train. As for the marketing 
mix factors, it’s shown in product and distribution and all of other factors, both of brand 
image and brand loyalty are also related. 
Keywords: Trust, Fast Food, BTS Sky Train 
 
บทน า 

ปัจจุบนัอาหารจานด่วน ยงัคงเป็นท่ีตอ้งการและมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของประชากรในเขตตวัเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร สาเหตุจากวิถีการด าเนินชีวิตท่ี
เตม็ไปดว้ยการแข่งขนัตลอดจนกระแสนิยมหรือวฒันธรรมการบริโภคจากชาวตะวนัตกเขา้
มาแพร่หลาย ดว้ยสาเหตุท่ีกล่าวมานั้นจึงพบวา่ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารชนิดน้ีมีอตัรา
การเพิ่มของผูป้ระกอบการท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ  เพราะขนาดของตลาดมีขนาดใหญ่ซ่ึงส่งผลต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจระดบัประเทศ  อีกทั้งยงัมีกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ Segment ท่ี
ผูป้ระกอบการจะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอี้กมากมาย และมีความเป็นไปไดท่ี้
ธุรกิจน้ีจะถูกพฒันาจนเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
ข้ึนช่ือทางดา้นอาหาร 

แต่ในอีกมุมมองหน่ึงของธุรกิจน้ี กลับมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากท่ีไม่
สามารถประสบผลส าเร็จในกิจการด้วยเหตุน้ีในงานวิจยัในจึงมุ่งเน้นไปท่ีการค้นควา้
เก่ียวกบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นตวัแปรหลกั และแนวทางการจ าหน่ายอาหาร
จานด่วนได้เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั จากเดิมจ าหน่ายบริเวณใกล้ๆ ป้ายรถเมล์มายงั
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวติของคนในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลในยคุปัจจุบนั   
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืน ๆ คือภาพลกัษณ์และความภกัดีในตรา

สินค้ากับความไวว้างใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานี
รถไฟฟ้า 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการในธุรกิจอาหาร สามารถน าไปพฒันา
ผลิตภณัฑเ์พื่อท าใหเ้กิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคและนกัลงทุนชาวต่างชาติ 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพื่อตอบรับความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีอยูอี่กหลากหลายกลุ่ม 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความไดเ้ปรียบกบั
คู่แข่งขนั 

4. เพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลและเป็นประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้สนใจสามารถใชข้อ้มูลท่ีได้
จากผลของการวจิยัน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ 
และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ี
จ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ราคา, ช่องทางและการจดั
จ าหน่าย,ผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปด้วย ภาพลกัษณ์สินค้าและความภกัดีต่อสินคา้ มี
ความสัมพนัธ์ท่ีท าให้เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   -  อาย ุ
- ระดบัการศึกษา -  อาชีพ 
- รายได ้ -  สถานภาพ 

 
 
 

ความไวว้างใจ 
ของผูบ้ริโภค 

ท่ีมีต่อ 
อาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย

บริเวณรถไฟฟ้า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ราคา(Price) 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
- ผลิตภณัฑ ์(Product) 
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

 ปัจจัยอืน่ ๆ 
- ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) 
- ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

อาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า BTS ขณะเดินทางไปและกลบัหรือกลบัหรือ
ระหวา่งการเดินทางท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะประชากร, ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด, และปัจจยัอ่ืน ๆ คือภาพลกัษณ์และความภกัดีในตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า 
   3.  ขอบเขตดา้นเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ในช่วงเดือนเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 
แนวความคิดเกีย่วกบัทฤษฎี, การตลาดพร้อมงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกีย่วกบัอาหารจานด่วน 

มีผลการศึกษาเก่ียวกบัความนิยมและพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วน
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2550โดยบ่งบอกถึงความเปล่ียนแปลงความนิยมของ
อาหารจานด่วนดงัน้ี 

อาหารจานด่วนเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะกลุ่ม
วยัรุ่นนิยมรับประทานอาหารจานด่วนแต่เม่ือกระแสความสนใจต่อสุขภาพท าให้พฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนเร่ิมเปล่ียนแปลงไป 

สาเหตุของการรับประทานอาหารจานด่วนลดลงเพราะไม่มีเวลาและรู้สึกราคาของ 
อาหารแพงข้ึนเศรษฐกิจไม่ดี สาเหตุอีกประการหน่ึงคืออาหารจานด่วนไม่ดีต่อสุขภาพ ท า
ใหอ้ว้น และไม่มีประโยชน์  

ส าหรับผูท่ี้นิยมรับประทานอาหารจานด่วนเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่แล้วเห็นว่ามีความ
สะดวกต่อการซ้ือเพราะหาทานไดง่้ายข้ึน 
ทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์กบัความไว้วางใจ 

Geory Simmel (Sociology May 2001 vol. 35 no. 2 403-420)ไดส้รุปนยัยะส าคญัท่ี
เ ก่ียวกับความคาดหวัง การตีความและการลังเล , คลางแคลงหรือไม่แน่ใจนั้ น มี
ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ ซ่ึงกรอบอา้งอิงแนวความคิดน้ีหมายรวมถึงความแตกต่าง
ทางดา้นประชากรศาสตร์ ส าหรับงานวจิยัน้ีจะใชปั้จจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเพศ อายุ อาชีพ 
รายได ้การศึกษา และ สถานภาพ 
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สมมติฐานเกีย่วกบัเร่ืองเพศกับความไว้วางใจ 
จากงานวิจยัของ ฐิตาภทัร์ รัตน์นิธิพงศ์(2554) ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอยบนถนนสีลมของผูบ้ริโภค กลุ่ม
วยัท างานพบว่า เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผง
ลอยบนถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานท่ีเป็นเพศหญิง เน่ืองจากพฤติกรรมการของ
ผูห้ญิงส่วนใหญ่ จะเป็นคนท่ีช่างเลือก ช่างคุย  ช่ืนชอบการจบัจ่ายซ้ือสินคา้ทั้งของใช ้ของ
กิน รวมทั้งตอ้งดูแลควบคุมค่าใชจ่้ายภายในซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเร่ืองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคของ Philip Kotler 2008 : 122-123 ท่ีกล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ  
สมมติฐานเกีย่วกบัการศึกษากบัความไว้วางใจ 

จากงานวจิยัของ อนุกลู พลศิริ(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงมีความแตกต่างกนัด้านตวัแปร
การศึกษาดงัน้ี  

1. ระดบัชั้นปีท่ีศึกษา  

2. คณะท่ีศึกษา  

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดของบิดา-มารดา หรือ ผูป้กครอง 

ซ่ึงจากผลงานวิจยันั้นพบว่าคณะท่ีศึกษาของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่คือคณะ
บริหารธุรกิจร้อยละ 20.5 และรองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 16.8 และไดส้รุปว่า
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารตามโภชนะบญัญติั 9 
ประการ โดยรวมแล้วผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าและการท่ีนักศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการบริโภค
อาหารผ่านเกณฑ์ขั้นต ่านั้ นมีความสัมพนัธ์กับระดับการศึกษาของบิดา–มารดาหรือ
ผูป้กครอง 

ในขณะท่ีนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารสูงกว่านกัศึกษาคณะอ่ืนๆโดยมีค่าสูงถึงร้อยละ 59.2 อาจเป็นเพราะเน้ือหาวิชาท่ี
เรียนมาตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจนกระทัง่ระดบัปริญญาตรีมีความสอดคลอ้งเก่ียว
โยงกบัเน้ือหาโภชนาการมากกวา่เน้ือหาวชิาท่ีนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ ศึกษาเล่าเรียนอีกประการ
หน่ึงอาจเป็นเพราะนกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) มีความชอบและ
เขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่านักศึกษาท่ีเรียนสาขาสังคมศาสตร์ (คณะบริหารธุรกิจ,
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์) 
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นกัศึกษาท่ีอาศยัอยูก่บับิดามารดาและหอพกัมีความรู้และทศันคติดีกวา่ผูท่ี้อาศยัอยู่
กบับิดาโดยอาจเป็นเพราะบิดาและมารดาท่ีอยูร่่วมกนัช่วยกนัดูแลเอาใจใส่และปลูกฝังให้
ความรู้และทศันคติเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการมากกวา่บิดาฝ่ายเดียว 
ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดกบัความไว้วางใจ 

Jerome McCarthy (1960) ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาด 4 ส่วน 
(4Ps of marketing: product, price, place, and promotion) ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระสม
ส่วนประกอบทางตลาดดงัแผนภาพดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประสมการตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลิตภณัฑ ์
- สินคา้มีความหลากหลาย 
- ความสดใหม่,รสชาติ 
- ความสะดวกและประหยดั

ในการรับประทาน 
- คุณค่าทางโภชนาการ ไม่

ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

ช่องทางการจ าหน่าย 
- จ าหน่ายครอบคลุมหลายสถานี 

- การตกแต่งร้านคา้และการจดัวาง

สินคา้อยา่งสวยงาม 

- ท าเลท่ีตั้งร้านคา้ท่ีก าหนดใหเ้ป็นจุด

จ าหน่ายประจ าสถานี 

- ณ จุดจ าหน่ายลูกคา้รับรู้คุณค่าทาง

โภชนาการผา่นฉลากสินคา้ 

- ณ จุดจ าหน่ายมีพนกังานท่ีสามารถ

ตอบปัญหาเก่ียวกบัสินคา้ได ้ราคา 

- ความเหมาะสมกบัคุณภาพ 

- ความเหมาะสมกบัคุณค่าทาง

โภชนาการ 

- เหมาะสมกบัความสะดวก 

- เหมาะสมกบัปริมาณอาหาร 

เหมาะสมกบัประเภทอาหาร 

 

กิจกรรมส่งเสริมตลาด 

- ส่งเสริมการขายในวาระพเิศษ 

- บริการชิม ณ จุดจ าหน่าย 

- โฆษณาส่งเสริมการขายตามส่ือเช่น 
โทรทศัน์ ใบปลิว 

- เพ่ิมเมนในเทศกาลเช่น กินเจ 

- แถมสินคา้ เช่น ผลิตภณัฑใ์หม่  
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ผลงานวิจยัจากศูนยว์ิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ วิชิต  อู่อน้และอิสราภรณ์  ลาด
ละคร (2550)  เร่ืองการศึกษาถึงความนิยมและพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วน
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบว่าปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจรับประทาน
อาหารจานด่วนของผูบ้ริโภค โดยเรียนล าดบัตามความส าคญัอนัดบัท่ี 1-3 ไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 41.3   

2. ปัจจยัดา้นการตลาดอนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ราคา คิดเป็นร้อยละ 38.8  

3. ปัจจยัอนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความสะดวกในการซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 36.9 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของตราสินค้ากบัความไว้วางใจ 
จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทรและ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ (2550)ไดก้ล่าวว่าตราสินคา้

สามารถท าให้สินคา้มีความแตกต่างภายในจิตใจของลูกคา้ เช่น โดยทัว่ไป ถา้เอ่ยถึงส้ม ก็
คือ ส้ม แต่ถา้เป็นส้มท่ีมีตราสินคา้ และมีผูบ้ริโภคกวา่ร้อยละ 80 รู้จกัช่ือสินคา้นั้นและให้
ความเช่ือถือจะมีความแตกต่างจากส้มทัว่ไปเป็นตน้ 

นอกจากน้ี ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งยงัเป็นส่ิงท่ีบอกให้ผูบ้ริโภครับทราบถึงคุณภาพ
ของสินค้าหรือ บริการ ท าให้ผูท่ี้ซ้ือสินค้านั้นเป็นประจ ามัน่ใจได้ว่าจะได้รับสินคา้ท่ีมี
รูปลกัษณ์ ผลประโยชน์และ คุณภาพท่ีเหมือนเดิมทุกคร้ัง จนท าให้ตราสินคา้กลายเป็น
พื้นฐานในการสร้างเร่ืองราวเก่ียวกับคุณภาพพิเศษเฉพาะของสินค้านั้นข้ึนมา บริษัท
อินเตอร์แบรนด์ได้ท าการประมาณมูลค่าของตราสินค้าไว ้ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาในแต่ละปี ดังนั้ น ผู ้บริหารตราสินค้าต้องมีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
สร้างสรรค ์ รักษา ปกป้อง และยกระดบัของตราสินคา้หรือบริการท่ีรับผดิชอบอยู ่

ผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของการค านวณก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population) โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% (อา้งอิงสูตร ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 
,2554) ดงัน้ี 

 
สูตร n = p (1 - p) ( z )2 

e2 
n คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนบัไม่ได ้
p คือ  ค่าร้อยละท่ีตอ้งการสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
e คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
z คือ  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้(ระดบัความเช่ือมัน่ 95% , z = 1.96) 
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สถิติพรรณนา : 
Frequency :เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ การศึกษา สถานภาพ 
Descriptive : ผลิตภณัฑร์าคาช่องทางการจดัจ าหน่ายการส่งเสริมทางการตลาดภาพลกัษณ์
สินคา้ความภคัดีต่อสินคา้ 
สถิติอนุมาณ : ANOVA ( T-test , F-test )Regression Analysis 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3อายุระหวา่ง 26-35 ปี 
ร้อยละ 38.8อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนกังานบริษทั ร้อยละ 34.3 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนระหว่าง 7,501-15,000บาท ร้อยละ 35.0 การศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
57.5 และสถานภาพโสด  ร้อยละ 51.5 

2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จาก

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ผลิตภณัฑ์(product) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 6.19
เก่ียวกบัปัจจยัด้านความสะดวกและประหยดัเวลาในการรับประทาน ด้านช่องทางการ
จ าหน่าย(place) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 6.50เก่ียวกบัปัจจยัด้านการจ าหน่ายท่ีครอบคลุม
หลายสถานีรถไฟฟ้า 

3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆประกอบด้วยภาพลกัษณ์และความภักดีในตราสินค้า 
ภาพลักษณ์สินค้ามีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.51เ ก่ียวกับระดับความน่าเช่ือถือของ

ภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ส่วนดา้นความภกัดีในตราสินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั3.85 เก่ียวกบักบั
การซ้ือตราสินคา้ซ ้ า 

4 ผลการวเิคราะห์ความไว้วางใจของผู้บริโภคทีม่ีต่ออาหารจานด่วนทีจ่ าหน่าย
บริเวณรถไฟฟ้า 

จากผลการวิเคราะห์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 400 รายให้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความ
ไวว้างใจ โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 กบัความสะดวกในการรับประทาน 
ค่าเฉล่ีย 6.02 
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สรุปผลการวจัิย 
สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 

อาชีพ (4) รายได ้(5) ระดบัการศึกษาและ (6) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัโดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่า t-test(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศและใชส้ถิติวิเคราะห์
ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปร
อิสระอ่ืน ๆสรุปไดด้งัน้ี 

มีเฉพาะดา้นการศึกษาท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ
รถไฟฟ้า 

สมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 
4P’s) ประกอบดว้ย ราคา (price), ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) , ผลิตภณัฑ์ (product), 
และการส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

มีเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์และช่องทางการจ าหน่ายท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ผลิตภณัฑ์และช่องทาง
การจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย
บริเวณรถไฟฟ้า 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความจงรักกกัดี
ต่อตราสินค้า  มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ี
จ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

จากผลการวิจยั พบว่าทั้งดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความภกัดีในตราสินคา้
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความภกัดีในตราสินคา้มี
ความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ
รถไฟฟ้า 
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อภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ

รถไฟฟ้า มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) 

รายได ้(5) ระดบัการศึกษา และ (6) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัเม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะดา้นการศึกษาท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ
รถไฟฟ้าแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับงานวิจยัของจากงานวิจยัของ อนุกูล พลศิริ
(2550) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหงมีความแตกต่างกนัดา้นตวัแปรการศึกษาในส่วนของระดบัชั้นปีท่ี
ศึกษา, คณะท่ีศึกษาและระดบัการศึกษาสูงสุดของบิดา-มารดาหรือ ผูป้กครอง 

และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร(2554) เร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษดงักลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัแตกต่างกนัดงัน้ี 

1. ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.8  

2. ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 39.8 

3. ระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.3 

 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (product), ราคา (price), ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหาร
จานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า 
 จากผลการวิจยั พบว่า มีเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์และช่องทางการจ าหน่ายท่ีเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
ผลิตภณัฑ์และช่องทางการจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
อาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 ซ่ึงผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วน 

ท่ีจ  าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ณัฐฐินันท์จตุพนัธ์ (2552) 

เ ร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการเดลิเวอร์ล่ีจากร้าน 

J.J.Delivery กรณีศึกษาสาขาทองหล่อ พบวา่  ความพึงพอใจต่อการบริโภคอาหารเดลิเวอร์

ล่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเดลิเวอร์ล่ีในเร่ืองประเภทอาหารเดลิเวอร์

ล่ีท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด 

 ในส่วนของช่องทางการจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่ออาหารจานด่วน ท่ีจ  าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของลกัษณ์
นาราข ์พนัวราสิน (2553) เร่ืองเปรียบเทียบทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไอศกรีม
วอลล์ และไอศกรีมเนสท์เล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครปี2553 พบว่า ทศันคติ
ของผูบ้ริโภคด้านช่องทางการจดัจาหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคด้าน
ความถ่ีในการบริโภค 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความจงรักภกัดี
ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย
บริเวณรถไฟฟ้า 
 จากผลการวจิยั พบวา่ ทั้งภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความภกัดีในตราสินคา้เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความ
ภกัดีในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ี
จ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ซ่ึงภาพลกัษณ์ในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
อาหารจานด่วน ท่ีจ  าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเรไร พ่อคา้ 
(2553) เร่ืองภาพลกัษณ์อาหารไทยและความตอ้งการใช้ภาชนะเพื่อการก าหนดรูปแบบ
ภาชนะอาหาร พบว่า วสัดุของภาชนะอาหารมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ในดา้นรดชาด
ของอาหารไทย ในส่วนของภาชนะควรค านึงถึง 2 ประโยชน์หลกัคือประโยชน์ใชส้อยทาง
จิตใจ (Physiological Function)และประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพหรือประโยชน์ใช้สอย
ทางการใช้งาน (Practical Function) ซ่ึงประโยชน์ใช้สอยทางจิตใจจะมีความสัมพนัธ์กบั
ภาพลกัษณ์ของอาหารในด้านการน าเสนอให้ดูน่ารับประทาน ดูดีมีระดบั ส่วนในด้าน
ประโยชน์ใชส้อยทางการใชง้านจะตอ้งใหค้วามสะดวกสบายในการรับประทานได ้
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และในส่วนของความภกัดีในตราสินค้ามีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วน ท่ีจ  าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของธัญภา บ ารุงพืช (2553) เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
กรณีศึกษาไส้กรอก พบวา่ ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ไส้กรอกอีกทั้งความไวว้างใจก็มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ไส้กรอกเป็นจริง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
 ทั้งน้ี ผูว้จิยั จึงท ากรอบความคิดใหม่ท่ีปรับจากการศึกษา (Modified Model) ดงัน้ี 
 

     ตัวแปรอสิระ (X)              ตัวแปรตาม (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
- การศึกษา 

ส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์  
- ช่องทางการจ าหน่าย 
 

ปัจจัยอืน่ๆ 
- ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
- ความภกัดีในตราสินคา้ 

 

ความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคทีม่ีต่ออาหาร 
จานด่วนทีจ่ าหน่าย
บริเวณรถไฟฟ้า 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผูท่ี้จะผลิตอาหารจานด่วนเพื่อจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าควรใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ต่างๆ ซ่ึงลว้นส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

- ด้านสินค้า ควรมีคุณภาพทางด้านโภชนาการ สามารถเป็นอาหารท่ีเสริมสร้าง
สุขภาพ มีความสดใหม่ด้วยนวตักรรมการผลิตท่ีท าให้ผู ้บริโภคมั่นใจได้ถึง
ความสามารถในการคงคุณค่าของสารอาหารนอกจากน้ีควรมีการพฒันาในส่วน
ของบรรจุภณัฑ์ท่ีเอ้ือต่อการรับประทานท่ีสะดวก สบายและปลอดภยัซ่ึงจะสร้าง
ความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้ 

- ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ควรมีการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมตามอตัราการขยาย
เพิ่มเส้นทางคมนาคมท่ีจะมีอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  

- ดา้นภาพลกัษณ์ ผูป้ระกอบการควรเพิ่มความเอาใจใส่ในดา้นคุณลกัษณะของตวั
สินคา้ใหมี้ความแตกต่าง โดดเด่นสามารถสร้างความเช่ือให้สินคา้มีความน่าซ้ือ มี
มูลค่าสูง เช่นพฒันาดว้ยฉลากสินคา้ท่ีบอกถึงคุณค่า สารอาหาร หรือ ในดา้นแพ
เกตควรท่ีใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มก็จะช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ไดดี้ข้ึน
อีกดว้ย 

- ดา้นความจงรักภกัดี ผูป้ระกอบการควรไดรั้บการเน้นย  ้าตราสินคา้ว่าไดผ้่านการ
ยอมรับมาจากสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร หรือ ควรมีการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตของสินคา้จากหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง  

- ดา้นความไวว้างใจ ผูป้ระกอบการควรรักษาภาพลกัษณ์ของสินคา้ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
สินคา้ทุกบรรจุภณัฑ์ตอ้งผ่านมาตรฐานและคงคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งตรา
สินคา้ตอ้งมีช่ือเสียงท่ีย ัง่ยนื  

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 
 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้แนะน าส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ซ่ึงไดจ้ากการเก็บเก่ียว
ในประสบการณ์ด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีและพิจารณาถึงความเป็นไปไดจ้ากการศึกษา
ในอนาคต ดงัน้ี 
- ผูท่ี้สนใจท าการศึกษาเพื่อต่อยอด ควรมุ่งเนน้ไปท่ีอาหารจานด่วนท่ีสามารถรักษา

สุขภาพได ้เน่ืองจากกระแสรักสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนมาในอนาคต 
- ควรเสาะหาขอ้มูลพฒันาการผลิตสินคา้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีจะช่วยคงคุณค่า

ทางสารอาหาร 
- ผูท่ี้สนใจท าการศึกษาควรขยายพื้นท่ีเพื่อศึกษากบัประชากรในเขตอ่ืนๆ เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีกวา้งขวางและมีความหลากหลายท่ีมากข้ึน 
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- ควรเสาะหาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจาก
ปัจจยัในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ได้
มากข้ึน 

บรรณานุกรม 
กนกพร ภุมรินและคนอ่ืนๆ. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
 อาหารส าเร็จรูป แช่แขง็ตราสินค้าซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร”รายงานการวิจยัใน
 วิชาวิทยาการจดัการ, บริหารธุรกิจการเกษตร, หลกัสูตรบริหารธุรกิจเกษตร, 
 วทิยาลยัการบริหารและจดัการ, 2554 
กรวภิา อมรประภาธีรกุล. “อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของร้าน MOS BURGER ท่ีมีต่อความภักดี
 และพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษา
 คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินท
 รวโิรฒ,2553 
กฤตติกร  เหลืองหิรัญ. “พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการไอศกรีมของผู้บริโภคกรณีศึกษา
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”รายงานการวิจยัในวิชาวิจยัปัญหา
 เศรษฐกิจปัจจุบนั, หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2553
เกษมณี ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ.“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภค
 อาหารญ่ีปุ่นร้านซากุระของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”รายงานการศึกษา
 คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินท
 รวโิรฒ,2553 
ครรชิต ยศพรไพบูลย.์ “การวดัคุณภาพบริการร้านอาหาร Fast Food ใน 5 ดา้นหลกัของ     
 SERVQUAL ความน่าเช่ือถือการตอบสนองการให้ความมัน่ใจการดูแลเอาใจใส่
 และรูปลกัษณ์ทางกายภาพ.” วารสารวิจยัและพฒันาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
 ราชูปถมัภ.์3(2551) : 37-49 
จรัสพงษ์ สินศิริพงษ์. “ผลของความรู้ของผู้บริโภคและการยอมรับในสังคมของธุรกิจต่อ
 ความไว้วางใจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ใน
 เขต กรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา,2553 
จินตนา เพชรพงศ์.“ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือข้าวกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภค
 ในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2552 
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จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทรและอภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์. “การบริหารภาพลักษณ์บริษทั.” 
 วารสารพฒันบริหารศาสตร์. 45 (2548) : 127-156. 
ชยัสิทธ์ิ เอกพงศไ์พศาล. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร
 ส าเร็จรูปแช่แขง็จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงาน
 การศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรังสิต,2554
ฐิตาภทัร์ รัตน์นิธิพงศ์.“ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากร้านอาหารหาบเร่
 แผงลอยบนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างาน”รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2554 
ฐิตาภาร์ ติยวรกุล.“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตของผู้บริโภค ใน
 เขตจังหวัดพิษณุโลก” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวร, 2555 
ณัฐฐินนัท ์จตุพนัธ์. “พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการเดลิเวอร์ล่ี 
 จากร้าน J.J.Delivery กรณีศึกษาสาขาทองหล่อ” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสถาบนัรัชตภ์าคย,์ 2554  
ดารัตน์ โยธินพฒันะ.“ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าน า้พริก
 แกงส าเร็จรูป” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั,2554 
ธญัภา บ ารุงพืช.  “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้ากรณีศึกษาไส้กรอก” 
 รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยั
 รามค าแหง, 2553 
ทิพยสุ์คนธ์ สิทธิเวชและคนอ่ืนๆ. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย
 แม่ฟ้าหลวง”รายงานการวิจยัในวิชา วิจยัทางการพยาบาล, หลกัสูตรพยาบาล
 ศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง,2554. 
นงนุช โกสียรัตน์.“ความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในร้านค้าเพ่ือ
 สุขภาพ แขวงศิริราช” รายงานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหา
 บณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร,2553 
พิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภักดี .“ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าท่ีมี
 ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet โกลเด้นเพลซ”
 รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรี
 นครินทรวโิรฒ,2552 



106 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ภาวิณี ตนัติผาติ.“การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต,2554 
รัชตธ์ร ทิวสมบุญ. (2551). “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดของ
 ประชากรวยัผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”.รายงานการศีกษาคน้ควา้อิสระ 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
รัชนี ยนตนิ์ยม. ทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจการร้านฟาสทฟ์ูดในเขตกรุงเทพมหานคร. 
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2530. ณ, 137 หนา้. (วพ46137) 
รัตน์กญัญา ชีวะปัญญาโรจน์.“อิทธิพลความไว้วางใจของคนกรุงเทพท่ีมีต่ออาหารแช่แขง็”
 รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
 รังสิต,2553 
รุจิรา ถาวระ.“พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกรณีศึกษาภัตตาคาร
 อาหารญ่ีปุ่นชาบูชิ” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2549 
เรไร พ่อคา้.“ภาพลกัษณ์อาหารไทยและความตอ้งการใช้ภาชนะเพื่อการก าหนดรูปแบบ
 ภาชนะอาหาร”.ในวารสารศิลปกรรมบูรพา, หนา้ 88-99, มหาวิทยาลยับูรพา,2553
ลกัษณ์นาราข์ พนัวราสิน. “เปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ไอศกรีม
 วอลล์ และไอศกรีมเนสท์เล่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงาน
 การศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินท
 รวโิรฒ, 2553 
วงศกร ค าเพิ่ม. “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ อาหารเวียดนามของประชาชน อ าเมือง 
 จังหวัดเชียงใหม่” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2553 
วชิิต อู่อน้ และ อิสราภรณ์  ลาดละคร.“การศึกษาถึงความนิยมและพฤติกรรมในการบริโภค
 อาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครปี 2550.” รายงานการศึกษา
 ภาควชิาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัศรีปทุม, 2550. 
วิทฐพร อุทยัฉาย.“ความไว้วางใจทีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของ
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต,2554 
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วิโรจน์ ตระกูลสุขสันต์. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็จากร้าน
 สะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร .รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัรังสิต, 2556  
ศศิเกษม สุขวิบูลย.์“การศึกษาความไว้วางใจในตราสินค้าและความเข้าใจของผู้บริโภคต่อ
 ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต,2547 
ศิรวรรณ เลิศสุชาตวนิช และ มณฑา เก่งการพานิช. “พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
 อาหารท่ีใช้ควบคุมน ้ าหนักของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวดั
 ราชบุรี”ในJournal of Health Education, หนา้ 31-44, มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550
ศิริพร เพชรโพธ์ิศรี . “การตัดสินใจซ้ือไอศครีมไขมันต ่าของผู้ บริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต,2554  
สมเกียรติ ว่องเกียรติคุณ และ รวิพิมพ์ ฉวีสุข. “ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
 ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่ง
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”,การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี50 มหาวิทยาลัย
 เกษตรศาสตร์.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2555 (กุมภาพนัธ์ 2555) 
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ปัจจัยด้านโฆษณาทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือซ ้ารถยนต์ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ADVERTISING FACTOR EFFECT ON REPURCHASE 
THE PASSENGER CAR OF CONSUMERS WHO LIVE IN BANGKOK 

  พชัรา ป่ินเพชร 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                                ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยความ

แตกต่างด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นโฆษณากบัการตดัสินใจ
ซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษา ปัจจยัดา้นโฆษณาท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 
– 40 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
มีรายได ้ 30,001 – 40,000 บาท ท่ีซ้ือซ ้ ารถยนต์ โดยเพศและระดบัการศึกษาของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์    

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นการโฆษณา และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้น
โฆษณาในดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์และการโฆษณาทางหนงัสือพิมพมี์ผลต่อการการ
ตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ และในด้านปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ด้านภาพลกัษณ์สินคา้ ด้าน
คุณภาพสินคา้ และการให้บริการหลงัการขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ: โฆษณา, การซ้ือซ ้ า, รถยนต ์          
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
The objective of this study is (1) differences in demography effect on 

repurchase the passenger car ; (2) advertising factor effect on repurchase the passenger 
car ; and (3) others factor effect on repurchase the passenger car. By selecting samples of 
people who repurchase the passenger  car in Bangkok. 

The study of Advertising factors effect on repurchase the passenger car of 
consumers who lives in Bangkok found that demographic. Most of the sample was 
female, aged 31-40 years, status single, graduated Bachelor degree, income 30,001 - 
40,000 baht per month. The result show that gender and education level of the sample has 
a different effect on the decision to purchase a car. 

The result of test hypothesis of advertising factor and other factors different 
influence effect on repurchase the passenger car of consumers who lives in Bangkok 
found that in advertising factor, television and newspaper ads affect the decision to 
repurchase the passenger car. And the others factors involved, the image of the product , 
Quality product , and providing after sales services effect on repurchase the passenger car 
of consumers at the significance level of  0.05 
Keywords : Advertising, Repurchase, Car 
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บทน า 
ปัจจุบนัรถยนต์ถือเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงรถยนต์

เป็นพาหนะท่ีนิยมน ามาใช้ในการเดินทางกันอย่างมาก เพราะเป็นทางเลือกท่ีเร็วท่ีสุด 
เน่ืองจากการบริการขนส่งมวลชนของรัฐบาลในสังคมเมืองนั้นยงัไม่สามารถครอบคลุม
พื้นท่ีให้บริการไดอ้ย่างทัว่ถึง ท าให้เกิดอุปสรรคในการสัญจรท่ีจะตอ้งอาศยัความสะดวก
รวดเร็ว จึงมีผลให้เกิดความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ซ้ือรถยนตส่์วนตวัเพิ่มมากข้ึน เพราะ
รถยนตเ์ป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกและสบายในการเดินทาง และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีการแข่งขนักนัอย่างมากทั้งในด้านการผลิตและการจดั
จ าหน่าย รวมถึงความตอ้งการในการสร้างลูกคา้ใหม่ และการรักษาลูกคา้เก่าท่ีมีอยูเ่ดิมให้ดี
เพื่อท่ีจะท าให้เกิดการกลบัมาซ้ือซ ้ า บริษทัรถยนต์แต่ละแห่งจึงมีการคิดคน้วิธีท่ีจะท าให้
สามารถเพิ่มยอดขายโดยการใช้กระบวนการทางการตลาดเขา้มาช่วยในส่งเสริมการขาย 
เช่น การจดักิจกรรม Motor Expo การให้เง่ือนไขท่ีน่าสนใจแก่ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต ์การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุน้ความตอ้งการ 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด การโฆษณาเป็นรูปแบบการส่งเสริม
การตลาดท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เพราะพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภคกวา้ง
มากข้ึน เราสามารถรับรู้การโฆษณาในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ไม่วา่จะอยูท่ี่ใดก็ยงัคงจะไดเ้ห็นและไดย้ินอยู่
เสมอ การโฆษณาจึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีบทบาทเป็นอยา่งมากต่อการด าเนินงานธุรกิจ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการโฆษณาท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้และบริการ โดยการส่ือสารตรา
สินคา้ผ่านส่ือต่างๆ ไปยงัผูบ้ริโภค และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย ท าให้สินคา้เป็นท่ี
รู้จกัและทดลองใชสิ้นคา้และบริการ และโฆษณายงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้
ใหแ้ก่องคก์รอีกดว้ย 

จะเห็นไดว้่าการโฆษณามีความส าคญัอย่างมากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการ ซ่ึงรวมไปถึงการซ้ือซ ้ าดว้ย ซ่ึงการโฆษณาไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การเชิญชวนให้ลูกคา้
ใหม่มาลองซ้ือเท่านั้น แต่ยงัเป็นการโฆษณาเพื่อให้ลูกคา้เก่าท่ีเคยซ้ือแลว้กลบัมาซ้ือซ ้ าอีก 
เป็นการรักษาลูกคา้เดิมท่ีมีอยู่แลว้ให้คงอยู่กบัเราตลอดไป เน่ืองจากสาเหตุของการซ้ือซ ้ า
นั้นเหตุผลหน่ึงก็มาจากการโฆษณา การส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีแต่ละบริษทัมีการแข่งขนั
กันอย่างดุเ ดือด แต่การท่ีโฆษณาของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ นั้ นมีมากมายจนเกินไป 
ผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชง้บประมาณทางดา้นการโฆษณาสูงมาก เม่ือเทียบกบัยอดขาย ซ่ึง
ไม่มีความสมดุลในเชิงธุรกิจ อีกทั้งในเน้ือหาโฆษณาขาดความชัดเจนมีผลให้ผูบ้ริโภค
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ไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะท าการตดัสินใจซ้ือ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสนในตวัสินคา้
ได ้ 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่ือ
โฆษณาว่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เล็งเห็นถึงความส าคญัของส่ือโฆษณาท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู ้
ประกอบธุรกิจรถยนต์ไดใ้ช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้หรือบริการ 
และการกลบัมาซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคในการพฒันาอุตสาหกรรมรถยนตต่์อไป เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดโดยใชส่ื้อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นโฆษณากบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านอ่ืนๆ กับการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นโฆษณาท่ีประกอบไปดว้ยการโฆษณาทางโทรทศัน์ การโฆษณาทาง
วิทยุ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์การโฆษณาทางนิตยสาร 
และการโฆษณาทางส่ือกลางแจ้ง มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ คุณภาพของสินคา้
และการให้บริการหลงัการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และซ้ือซ ้ ารถยนตย์ีห่อ้เดิม เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์โดยท าการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน 
กนัยายน พ.ศ. 2556 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดประกอบการ
ตดัสินใจของผูป้ระกอบการรถยนต ์

2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือโฆษณารถยนต์ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค 
และกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือรถยนตแ์ละการกลบัมาซ้ือซ ้ า 

3. เพื่อสามารถบ่งช้ีถึงปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การโฆษณา และพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค ในการพฒันาอุตสาหกรรมรถยนต์
ต่อไป 

4. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้ท่ีสนใจศึกษารถยนต์ และรูปแบบการส่งเสริม
การตลาดโดยใชโ้ฆษณาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 
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     ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  
- เพศ      - อาย ุ                    
- ระดบัการศึกษา     - สถานภาพสมรส 
- อาชีพ      - รายได ้

     ปัจจยัดา้นโฆษณา         
- ทางโทรทศัน์     - ทางวทิย ุ        
- ทางอินเทอร์เน็ต   - ทางนิตยสาร        
- ทางหนงัสือพิมพ ์ - ทางส่ือกลางแจง้
   

     ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ          
- ภาพลกัษณ์ของสินคา้          
- คุณภาพของสินคา้               
- การใหบ้ริการหลงัการขาย  
 

การตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ คือ เพศชายและหญิงของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตใ์น
กรุงเทพมหานคร 

อาย ุคือ อายขุองผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร 
ระดบัการศึกษา คือ ระดบัคุณวฒิุทางการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ า

รถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร 
สถานภาพ คือ สถานภาพโสด สมรส หยา่/หมา้ย ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ า

รถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร  
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รายได ้คือ เงินเดือนท่ีไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์
ในกรุงเทพมหานคร 

อาชีพ คือ ลกัษณะการท างานของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตใ์น
กรุงเทพมหานคร 

รถยนต ์คือ ยานพาหนะท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์โดยปกติมี 4 ลอ้ และมีหลาย
ชนิด โดยเรียกช่ือต่างๆ กนัตามความมุ่งหมายท่ีใช ้

การซ้ือซ ้ า คือ การกลบัมาซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เดิมซ ้ าของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ไม่วา่จะเป็นการซ้ือเพิ่มเติมหรือซ้ือทดแทนรถคนัเดิม 

คุณภาพสินคา้ คือ ระดบัของคุณลกัษณะท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑข์องรถยนต ์ซ่ึง
สามารถตอบสนองความตอ้งการ และความคาดหวงัของลูกคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคย
ซ้ือรถยนตย์ีห่้อเดิมซ ้ า ท่ีมีต่อรถยนตย์ีห่อ้นั้นๆ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า งานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา 
โดยน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้หรือความเขา้ใจใน
ความพึงพอใจเป็นหลกัซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005, 27) พบวา่ การตดัสินใจ
ของผู ้บ ริโภคนั้ น ข้ึนอยู่กับการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับ รู้
ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินคา้ซ่ึงท าให้ผู ้บริโภคจะใช้กระบวนการตดัสินใจท่ีสั้ นมากใน
การเขา้สู่ของกระบวนการการบริโภค    

และจากการศึกษาของ McPhee, Rauhut, and Ayres (2001) แสดงให้ทราบอีกวา่ 
เง่ือนไขท่ีชกัน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีนั้นมกัจะมาจากการกระตุน้ท่ีเป็นแบบซ่อนเร้นหรือ
กระตุ้นแฝง ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมีการเรียนรู้ท่ีดีและมีผลต่อการรับรู้ท่ีชัดเจนซ่ึงท าให้
ผูบ้ริโภคถูกชกัน าไปสู่เง่ือนไขเพื่อการตดัสินใจท่ีรวดเร็วข้ึน (ไกรชิต สุตะเมือง, 2549) 
    

ผูว้ิจยัพอจะสรุปไดว้่าการตดัสินใจเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือและการใช้สินคา้หรือบริการ เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกหน่ึง โดยผ่านการรับรู้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัจากไดรั้บขอ้มูล ซ่ึง
ทั้งน้ีจะใชข้อ้มูล หรือปัจจยัต่างๆ ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัตวัสินคา้มาพิจารณา น ามาคิดวิเคราะห์ 
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และประเมิน มีผลท าให้เกิดการตดัสินใจเขา้มาเป็นองค์ประกอบภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ 
นั้น อาจตอ้งท าการตดัสินใจ ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
แนวคิดการซ้ือซ ้า 

การซ้ือซ ้ าเป็นรูปแบบหน่ึงของพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ โดยเกิดข้ึนจาก
แรงจูงใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงการซ้ือซ ้ าจึงต้องพิจารณาถึงแรงจูงใจของผูบ้ริโภคเป็นหลัก 
หลงัจากซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑไ์ปแลว้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจ
หรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนักการตลาดจะตอ้งพยายามทราบถึงระดับความพอใจของ
ผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ 

การซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อมาจะเกิดข้ึนต่อเม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจโดยใชค้วามรู้สึกจาก
ภายใน และเกิดจากการใชป้ระสบการณ์จากการซ้ือคร้ังท่ีผา่นมา 

1. การแกปั้ญหาแบบซ ้ าซาก (repeated problem solving) การซ้ือซ ้ ามกัจะตอ้งมี
การแกปั้ญหาท่ีติดต่อกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเกิดจากปัจจยัหลายประการ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ
เกิดความไม่พอใจในทางเลือกท่ีซ้ือมาแต่คร้ังก่อน จนบางคร้ังเกิดการเปล่ียนตรายี่ห้ออยู่
เร่ือยๆ อาจจะเกิดจากสต๊อกในร้านคา้ปลีกหมด ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งชัง่ดูว่าคุม้ค่าหรือไม่หากจะ
ลงทุนทั้งเวลาและพลงังานเพื่อไปซ้ือท่ีอ่ืน  

2. การตดัสินใจอยา่งเป็นนิสัย (habitual decision making) การซ้ือซ ้ าอาจเกิดจาก
นิสัยท่ีจะท าให้กิจกรรมการตดัสินใจง่ายข้ึน และท าให้ผูบ้ริโภคจดัการกบัแรงผลกัดนัของ
ชีวติไดดี้ข้ึน นิสัยการซ้ือแตกต่างกนัไปตามระดบัของการเก่ียวขอ้งและทุ่มเทความพยายาม
กบัสินคา้จึงจ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบกบันิสัยการซ้ือข้ึนอยูก่บัความซ่ือสัตยข์องตรายี่ห้อและ
ข้ึนอยูก่บัความเฉ่ือย 

ก. ความซ่ือสัตยต่์อตรายี่ห้อ (brand loyalty) มกัเกิดจากการตดัสินใจในคร้ังแรก
อย่างรอบคอบ เม่ือปรากฏว่าทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายสินคา้เป็นท่ีเช่ือถือได ้
ความรู้สึกจึงเป็นข่าวสารท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูบ้ริโภคจึงไม่มีแรงจูงใจใดๆ ท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทุกคร้ังท่ีนึกถึงความตอ้งการเขาจะซ้ือตราน้ีอีกและซ่ือสัตยต่์อ
ร้านคา้ดว้ย แมว้า่จะตอ้งใชเ้วลา และค่าใชจ่้ายมากกวา่ 

ข. ความเฉ่ือย (inertial) ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือจนเป็นนิสัยเป็นผูบ้ริโภคท่ีไม่ทุ่มเทความ
พยายาม หรือทุ่มเทนอ้ยมากในสินคา้ประเภทน้ี แมจ้ะรู้สึกวา่ทุกตราเหมือนกนั แต่ในความ
เป็นจริงผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ปล่ียนตราบ่อยนกั นอกจากวา่มีขายในราคาพิเศษพฤติกรรมเช่นน้ี
เป็นความเฉ่ือย นิสัยไม่คงทนถาวร ไม่ซ่ือสัตยต่์อตรายี่ห้อ แต่จะมีการซ้ือตราเดิมจนกวา่จะ
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พบว่ามีใครท่ีขายถูกกว่าจึงเปล่ียน และเม่ือพบว่าใครขายถูกกว่าอีกก็เปล่ียนไปเร่ือยๆอีก 
(วรรัตน์ แขกธูป, 2553) 
แนวคิดการโฆษณา 

แนวคิดเก่ียวกบัการโฆษณาน้ีจะเป็นความรู้เบ้ืองต้นส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษา
เร่ืองโฆษณา โดยผูว้จิยัไดจ้ดักรอบความคิดและเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา ดงัน้ี 

การโฆษณา หมายถึง ระบบธุรกิจท่ีช่วยในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สินคา้และการบริการแก่ผูบ้ริโภค โดยผ่านส่ือโฆษณา และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส าหรับความ
คิดเห็นของสินคา้และบริการท่ีโฆษณาโดยผูโ้ฆษณาหรือผูอุ้ปถมัภใ์ห้กบัส่ือโฆษณา เช่น 
ส่ือโฆษณาส่ิงพิมพ์ ไดแ้ก่ นิตยสาร วารสาร เอกสารน าเสนอสินคา้ และส่ือโฆษณาทาง
เวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ การมีเวบ็ไซตโ์ฆษณาบนอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (พชัรา เมืองเจริญ, 2551) 

มนุษย์จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความกดดันหลายๆ ประการเป็นประจ า
ตลอดเวลา อิทธิพลเหล่าน้ีประกอบดว้ยแรงกดดนัจากปัจจยัภายนอกท่ีลอ้มรอบตวัเขาอยู่
และปัจจยัภายในของเรา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการการแสดงออกเสมอ นอกจาก
ท่ีมนุษยย์งัมีสมองในการนึกคิด จดจ าท่ีดีเลิศ ดงันั้นเขาสามารถจะจดจ าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขาทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
(พนัธ์เทพ จุฬพนัธ์ทอง, 2553 อา้งถึงใน สุวรรณา สวา่งศรีสุทธิกุล, 2529) 

ดงันั้น การโฆษณาจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในปัจจุบนักบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการ เน่ือง จากเป็นตวักระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เชิญชวนให้มาซ้ือสินคา้
หรือบริการโดยมีการน าเสนอดา้นดีของผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้และน ามาซ่ึงการ
ซ้ือสินคา้หรือบริการ 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

โซเฟีย  แวหะมะ (2553) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง  
ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวดัสงขลา พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อาจจะเป็น
เพราะการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ข้ึนอยู่กบัเพศ ดงันั้นเพศจึงมีผลให้ความตอ้งการซ้ือ
รถยนตมื์อสองดา้น ประเภทของรถยนตแ์ตกต่างกนัเน่ืองจากส่วนใหญ่เพศชายตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสอง ประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่นั้นตดัสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสอง ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุภตรา  พิมพศ์กัด์ิ, ฐิตินนัท์  วารีวนิช, ดวงตา  สราญรมย์ (2554) พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่เก่า ซ่ึงจะเห็นวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นของเพศ
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ในดา้นการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล จะแตกต่างกนั ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะเลือกเปล่ียน
อะไหล่ ตอ้งทราบถึงปัญหาของอะไหล่ท่ีตอ้งการเปล่ียนซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาขอ้มูล 
เหตุท่ีเพศต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่เก่าต่างกันนั้นจากการสัมภาษณ์
บุคคลส าคญัโดยส่วนมาก และจากการสังเกต พบว่าเพศชายจะเป็นผูท่ี้ซักถามขอ้มูล และ
คน้หาขอ้มูลมากกวา่เพศหญิง  

ธีวรา สติชอบ (2550) ไดศึ้กษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลยี่ห้อโตโยตา้ ในเขตภาคตะวนัออก พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์และได้
สอดคลอ้งกบั ธญัญรัตน์ เหล่าชยัพฤกษ ์(2551) ท่ีพบวา่ การโฆษณารถยนตท์างโทรทศัน์
นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจุดเด่นของโทรทศัน์คือ มีทั้งภาพและเสียงและสามารถ
ออกอากาศซ ้ าไดท้  าใหก้ารโฆษณารถยนตท์างโทรทศัน์ สามารถน าเสนอจุดเด่นต่างๆ ของ
รถยนตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน ไม่วา่จะเป็นสมรรถนะ เทคโนโลย ีลกัษณะของรถยนต ์เป็นตน้  

กญัญรัตน์ หงส์วรนันท์ (2551) ได้ศึกษาถึง การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ท่ีพึง
ประสงค์ขององค์กรกับภาพลักษณ์ในใจผู ้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลค่ายญ่ีปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อบริษทัรถยนตห์รือภาพลกัษณ์
จริงในใจผูบ้ริโภค ประเด็นท่ีให้ความส าคญัรองจากประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์ คือ 
ภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการได้เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อท่ีตนใช้อยู่ต่อ
สาธารณชน เร่ืองบรรยากาศในโชวรู์ม การให้บริการของพนกังานในโชวรู์ม และความ
ปลอดภยัในการขบัข่ี ส าหรับเหตุผลในการเลือกซ้ือรถยนต์มีหลายประการ อาทิ ราคาท่ี
สมเหตุสมผล รูปลกัษณ์การตกแต่งท่ีถูกใจ มีรุ่นให้เลือกมาก แมจ้ะมีหลาก หลายเหตุผล 
แต่มีอยู่เหตุผลหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความเห็นตรงกนัในทุกกลุ่มตวัอย่างทุกยี่ห้อ คือ เหตุผล
ท่ีวา่การเป็นท่ียอมรับต่อสังคม หรือความภาคภูมิใจเม่ือไดเ้ป็นเจา้ของรถยนตย์ี่ห้อท่ีตนได้
ใชอ้ยู่ ซ่ึงแนวโน้มพบว่า กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อเดิมท่ีเคยใชซ่ึ้งการเลือกซ้ือ
รถยนต์ยี่ห้อเดิมท่ีเคยใช้ แสดงให้เห็นว่า ภาพลกัษณ์จริงในใจผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนมีความ
ใกลเ้คียงกบัภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์องแต่ละบริษทัท่ีน าเสนอ  
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคท่ีซ้ือซ ้ ารถยนต์ท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

แบ่งโครงสร้างของค าถามเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงมีลักษณะค าถามแบบ

เลือกตอบหลายตวัเลือก (Multiple-Choice Questions) มีจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได ้

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการวดัทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นโฆษณาท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ (Scale) มีจ  านวน 30 ขอ้ สามารถให้
ระดบัความคิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์
ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Scale) มีจ านวน 15 ขอ้ สามารถ
ใหร้ะดบัความคิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนส่วนประเมินค่า (Scale) มี
จ านวน 5 ขอ้ สามารถให้ระดับความคิดเห็นได้ ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่น้อยท่ีสุดไป
จนถึงมากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 40.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51.5 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 
24.4 ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.0 และมีรายได ้30,001 – 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านโฆษณา 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นโฆษณา จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ ดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนตท์างโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ีย 8.29, 
ดา้นการโฆษณาทางวทิย ุมีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนตท์างวิทยุ มีค่าเฉล่ีย 7.72, ดา้นการโฆษณา
ทางอินเทอร์เน็ต มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 2 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมาก



121 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ท่ีสุดคือ ได้รับขอ้มูลจากการโฆษณารถยนต์ทางอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 8.33, ดา้นการ
โฆษณาทางนิตยสาร มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนตท์างนิตยสารมีค่าเฉล่ีย 7.77, ดา้นการโฆษณา
ทางหนงัสือพิมพ ์มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนต์ทางหนงัสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 7.93, ดา้นการ
โฆษณาทางส่ือกลางแจง้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากการโฆษณารถยนตท์างส่ือกลางแจง้ มีค่าเฉล่ีย  8.16   

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านอ่ืนๆ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบว่า ด้านภาพลกัษณ์สินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 2 โดยปัจจยัท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความคุน้เคยกบัตราสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 8.52, ดา้นคุณภาพสินคา้ มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 3 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ประหยดั
น ้ ามนัมีความอดทน มีค่าเฉล่ีย 8.73, ดา้นการให้บริการหลงัการขาย มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 
ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การรับประกนัสินคา้และ
ระยะเวลาในการรับประกนั มีค่าเฉล่ีย 8.40     

4. ผลการวเิคราะห์ด้านการตัดสินใจซ้ือซ ้ารถยนต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิ เคราะห์ ปัจจัยด้านการตัดสินใจ ซ้ือซ ้ ารถยนต์  จากผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ จะใช้
ประสบการณ์ในอดีตท่ีมีต่อรถยนตย์ี่ห้อเดิมเป็นองคป์ระกอบการตดัสินใจซ้ือซ ้ า มีค่าเฉล่ีย 
8.42 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
รถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า t-test 
(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปได้
ดงัน้ี 
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มีเฉพาะด้านเพศและระดับการศึกษาเท่านั้ นท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
กล่าวคือ เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านโฆษณาท่ีประกอบไปด้วยการโฆษณาทางโทรทศัน์ 
การโฆษณาทางวิทยุ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การ
โฆษณาทางนิตยสาร และการโฆษณาทางส่ือกลางแจง้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ี
ประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ คุณภาพของสินคา้และการให้บริการหลงัการขายมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดงัน้ี 
 

ตัวแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tolera
nce 

VIF 

ค่าคงท่ี 2.947 0.445  6.627 0.00    

ดา้นการโฆษณา
ทางโทรทศัน์ (X1) 

0.216 0.050 0.218 4.296 0.00 0.661 1.514 

ดา้นการโฆษณา
ทางวทิย ุ(X2) 

-0.015 0.031 -0.025 -0.473 0.636 0.599 1.670 

ดา้นการโฆษณา
ทางอินเทอร์เน็ต
(X3) 

-0.015 0.050 -0.015 -0.300 0.765 0.696 1.437 

ดา้นการโฆษณา
ทางนิตยสาร (X4) 

-0.055 0.034 0.090 -1.627 0.105 0.562 1.780 
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ดา้นการโฆษณา
ทางหนงัสือพิมพ ์
(X5) 

-0.087 0.036 -0.132 -2.385 0.018 0.558 1.793 

ดา้นการโฆษณา
ทางส่ือกลางแจง้ 
(X6) 

-0.061 0.032 -0.086 -1.902 0.058 0.825 1.212 

ดา้นภาพลกัษณ์
สินคา้ (X7) 

0.215 0.065 0.218 3.291 0.001 0.387 2.587 

ดา้นคุณภาพสินคา้ 
(X8) 

0.172 0.062 0.175 2.778 0.006 0.431 2.322 

ดา้นการใหบ้ริการ
หลงัการขาย (X9) 

0.197 0.048 0.217 4.093 0.000 0.605 1.653 

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

0.580a 0.336 0.321 0.61656 

 
ปัจจัยด้านโฆษณา พบว่า  มี เฉพาะด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์  และ

หนังสือพิมพเ์ท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางด้านสถิติท่ี 0.00 และ 0.018 ตามล าดบั และปัจจยั
ดา้นอ่ืนๆ พบวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ คุณภาพสินคา้ และการใหบ้ริการหลงัการขายมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.001 0.006 และ 0.000 ตามล าดบั 

ดงันั้นตวัแปรอิสระของปัจจยัดา้นการโฆษณาและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัตวัแปรตามของการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ทั้งหมด 5 ตวัแปร จึงสามารถไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดงัน้ี 

 
Y = 2.947 + 0.216X1  - 0.087 X2  + 0.001 X3 + 0.006 X4 + 0.000 X5 
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อภิปรายผล 
การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัดา้นโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์อง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะด้านเพศและระดับการศึกษาเท่านั้ นท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
กล่าวคือ เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ กุลกัญญา 
บุษปะบุตร (2550) พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของอุปสงคข้ึ์นอยูก่บั
เพศ ดงันั้นเพศจึงมีผลให้ความตอ้งการซ้ือรถยนตมื์อสองดา้นประเภทของรถยนตแ์ตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านโฆษณาท่ีประกอบไปด้วยการโฆษณาทางโทรทศัน์ 
การโฆษณาทางวิทยุ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การ
โฆษณาทางนิตยสาร และการโฆษณาทางส่ือกลางแจง้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพเ์ท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์
กับการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางดา้นสถิติท่ี 0.00 และ 0.018 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีวรา สติชอบ (2550) พบว่า 
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยตา้ดา้น
การโฆษณาทางโทรทศัน์ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ คุณภาพ
ของสินคา้และการให้บริการหลงัการขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ คุณภาพสินคา้ และการให้บริการหลงัการขายมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.001 0.006 และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรารัตน์ ทอง
ยงั (2550) พบว่า การโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตฮ์อนดา้ แจซ๊ ของผูบ้ริโภค 
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ข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจยัเช่ือมัน่ว่าขอ้มูลจากงานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต ์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงดว้ยการน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้
เขา้กบัลกัษณะการบริหารจดัการในแต่ของแต่ละองค์กร และเป็นแนวทางในการวางแผน 
การตดัสินใจในการด าเนินกลยุทธ์ และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอยา่งสูงสุด 

ข้อค้นพบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า การโฆษณาทางโทรทศัน์ การโฆษณาทาง
หนงัสือพิมพ ์ภาพลกัษณ์สินคา้ คุณภาพสินคา้ และการใหบ้ริการหลงัการขาย ซ่ึงเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภค ดังนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจรถยนต์ควร
พฒันาในด้านสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทั้งเก่าและใหม่ อีกทั้งควรให้
ความส าคัญกับเคร่ืองมือการส่งเสริมการขายในส่ือโฆษณาทางด้านโทรทัศน์และ
หนงัสือพิมพใ์ห้มากข้ึน เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุน้เคยใน
ตราสินค้า เกิดการตระหนักถึง สร้างความน่าเช่ือถือในตัวสินค้า และมีผลให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใช้วิธีในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
ระบบมากข้ึน เช่น ติดต่อ Dealer รถยนตใ์นการเก็บขอ้มูลเชิงลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และหลากหลาย 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะเจาะลึกถึงรายละเอียดยี่หอ้รถ รุ่นรถ  รูปแบบ
การจ่ายเงิน (เงินสดหรือการผ่อนจ่าย อตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์) ให้เจาะลึก
รายละเอียดมากกวา่เดิม  

3. ควรขยายขอบเขตการวิจยัไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั รวมถึงรถยนต์
ยีห่อ้ต่างๆ เพื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูล ซ่ึงสามารถช่วยในเร่ืองของการท าการตลาด
ในแต่ละพื้นท่ีใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
บรรณานุกรม 
กมลนารี ศรีปาน. “การส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ 

ในเขตอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). 
เชียงราย : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2553 

กญัญรัตน์ หงส์วรนนัท.์ “การเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์ององคก์รกบั
ภาพลกัษณ์ในใจผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลค่ายญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
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วทิยานิพนธ์. ศ.ม. (การประชาสัมพนัธ์). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2550                

กาญจนา ธานะ. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และภาวะผูน้ าการปรับเปล่ียนของหวัหนา้หอผูป่้วย 
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. พย.ม. (การพยาบาล) : 
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 

กิตติ สนโพธ์ิ. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณา
ทางวทิยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจในพื้นท่ีอ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย 
และอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). 
เชียงราย : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551 

กุลกญัญา บุษปะบุตร. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การ
จดัการ). กรุงเทพฯ :  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 2550 

โกสีย ์รุ่งจ ากดั. “พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริสของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 

ไกรชิต สุตะเมือง. “อิทธิพลของการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ าของธุรกิจ
รถยนตน์ัง่ในประเทศไทย” ดุษฎีนิพนธ์. บธ.ด. (บริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2549 

แครียา ภู่พฒัน์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ นิววิออส ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2551 

จิตฏภทัร์ วอ่งพิทูรมานะชยั. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์อนกประสงค ์
(SUV) ยีห่อ้ฟอร์ด ในกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2550 

จิตติมา ส่ิงสม. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและความตั้งใจซ้ือซ ้ าอะไหล่
รถยนตแ์ทโ้ตโยตา้ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร” กรุงเทพมหานคร” สาร
นิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินท
รวโิรฒ, 2555 

จิราภรณ์ เพียรทอง. “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ” สารนิพนธ์. 
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บธ.ม. (การตลาด). ชลบุรี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี
, 2552 

จุฑามาศ พงษสุ์วนิยั. “การรับรู้ความเส่ียง ความไวว้างใจ และแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติผา่นช่องทางการตลาดทางโทรศพัทข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

ฉตัยาพร เสมอใจ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2550  
ชนิกานต ์พนมอุปถมัภ.์ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์อนกประสงคข์อง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. ศ.ม. (สังคมศาสตร์). กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554 

ชยัณรงค ์ทรายค า. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตส่์วนบุคคลของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัล าพนู” วทิยานิพนธ์. วท.ม. (การจดัการอุตสาหกรรม). เชียงใหม่ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

โซเฟีย แวหะมะ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค
ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” สารนิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การ
จดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

ฐิติมา พิบูลกิตติพทัธ์. “กลยทุธ์การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). อุบลราชธานี : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2553 

ณิชากุล สาตรา. “อิทธิพลของการรับรู้ส่ือโฆษณาและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. 
(การตลาด). ชลบุรี : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2553  

ดวงใจ หทยัววิฒัน์กุล. “พฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี”วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). สุราษฎร์ฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุราษฎร์ธานี, 2554 

ดุจดาว อกัษร. “อิทธิพลของส่ือส่ิงพิมพต่์อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน
หา้งสรรพสินคา้”วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการส่ือสารการตลาด). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2550 

ธญัญมาศ วุน่ศิริ. “ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจท่ีมีต่อพฤติกรรมและ
แนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตใ์นอนาคตภายใตแ้บ
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รนด์ฮาเปอร์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

ธญัญรัตน์ เหล่าชยัพฤกษ.์ “ผลของการโฆษณารถยนตท์างโทรทศัน์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. ศ.ม. (เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551 

ธีวรา สติชอบ. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยีห่อ้โตโยตา้ในเขต
ภาคตะวนัออก” วทิยานิพนธ์. วท.ม. (การจดัการอุตสาหกรรม). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั, 2550 

นิตา ดิษฐบุ์ญเชิญ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค คาร์ของ
ผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2553 

นุชนารถ รุ่งเรือง, พชัราวลัย ์สุนนัทศิ์ริกลู, มณธิรา วิรมรัตน์. “การศึกษาอิทธิพลของ
รูปแบบน าเสนอส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการจดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การ
บริหารธุรกิจ). พิษณุโลก : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2552 

ปฐมพนัธ์  บุญญกานนท.์ “การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพฒันาการ, 2552 

ปัญญา พงษย์หิวา. “ความพึงพอใจโดยรวมและแนวโนม้การซ้ือซ ้ าของลูกคา้ ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองถ่ายเอกสารยีห่้อ Konica ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วศิวการ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตภาคใตต้อนบน” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ   :   
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2548. 

ปราณี กุลล้ิมรัตน์ชยั. “ความตั้งใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ซ ้ าของลูกคา้ในจงัหวดัปทุมธานี” 
วทิยานิพนธ์ บธ.ม. ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัปทุมธานี, 2553 

พงศพ์นัธ์  จ  านงจิตร. “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์หม่” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). 
เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553 

พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช. การใชแ้รงจูงใจในการโฆษณา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546 

พรสุรีย ์ไข่ติยากุล. “ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีต่อส่ือภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเค้ียว” วทิยานิพนธ์. นศ.ม. (นิเทศศาสตร์
ธุรกิจ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2552 
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พชัรา เทพจนัอดั. “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลต่อความภกัดีตรา
สินคา้เคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. 
(การตลาด). ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
, 2553 

พชัรา เมืองเจริญ. “การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์ ศป.ม. 
(ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551 

พนัธ์เทพ จุฬพนัธ์ทอง. “การศึกษาการเปิดรับและความพึงพอใจท่ีมีต่อโฆษณาของ
ผูป้ระกอบการในยา่นสยามสแควร์” วทิยานิพนธ์ ว.ม. (การบริหาร
ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 

พีรวรรณ พฤกษว์ฒันาชยั. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั, 2554 

ไพรินทร์ แสงแกว้. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตจ์ากบริษทัตวัแทนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา” 
วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). เชียงราย : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงราย, 2551 

มนทินาถ ค าทิพย.์ “การศึกษาอิทธิพลของส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือโทรทศัน์ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมเลียนแบบของวยัรุ่นในเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี” วทิยานิพนธ์. ค.ม. (คุรุศาสตร์เทคโนโลย)ี. กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2554 

เมธี ราหุรักษ.์ “ปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเปิดรับส่ือโฆษณาออนไลน์
ในประเทศไทย” วทิยานิพนธ์. วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 

รณพร สุวรรณานนท.์ “การโฆษณาทางวทิยโุทรทศัน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้สตรี
ในหา้งสรรพสินคา้ของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ ศป.ม. 
(ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551 

รัศมี มีสุวรรณ. “เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ท่ีมีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานยนต ์ยีห่อ้ฮอนดา้ ในกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. 
บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2551 
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วรรัตน์ แขกธูป. “พฤติกรรมการซ้ือซ ้ ากะทิส าเร็จรูป (Aroy-D) : การประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2553 

วรารัตน์ ทองยงั. “พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้แจซ๊ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (เม่ือเปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน)” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 

วรีรัตน์ สิทธิ, เชาว ์โรจนแสง, ประภาศรี พงศธ์นาพาณิช. “การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากลของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). นนทบุรี : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554 

วไิลลกัษณ์ ซ่อนกล่ิน และ ศิริชยัสุวรรณประภา. การโฆษณา. กรุงเทพฯ : เจริญรุ่งเรืองการ
พิมพ,์ 2551 

ศศกร อตัตาธรรมกุล. “ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลมือสองของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การ
บริหารธุรกิจ). เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

ศิรินยา  ศรีศศลกัษณ์, กฤษฎา  พชัรวานิช. “ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ี
อยูอ่าศยั กรณีศึกษา : อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม”  วทิยานิพนธ์. บธ.
ม. (การประกอบการ). นครปฐม : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2546 
ศิโสภา อุทิศสัมพนัธ์กุล. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าธุรกิจออนไลน์ Group 

Buying” วท.ม. (การบริหารการตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 

สมชาย จนัทร์ไพศรี. “ปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตน์ัง่ขนาดเล็กยีห่อ้โตโยตา้ ของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร” 
วทิยานิพนธ์. บธ.ม. ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 
2550 

สัจนนัท ์สันธิ. “ปัจจยัในการพิจารณาเลือกซ้ือรถยนตข์องประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
พะเยา จงัหวดัพะเยา”  วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). เชียงราย : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2550 
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สุธิดา วงษชู์. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้เขตมีน
บุรี” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ราชภฏัพระนคร, 2550 

สุนีย ์เจษฎาวรางกลู ฐิตินนัท ์วารีวนิช ดวงตา สราญรมย.์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” วทิยานิพนธ์. 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ). ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัป์, 2552 

สุภตรา  พิมพศ์กัด์ิ. และคนอ่ืนๆ “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออะไหล่เก่า กรณีศึกษา บริษทั อชิรยนต ์จ ากดั” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การ
บริหารธุรกิจ). ปทุมธานี : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554 

สุภคั แสงทอง. “ทศันคติและแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ พรีอุส ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 

สุรพงษ ์บณัฑิต. “พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์บัเคล่ือนส่ีลอ้ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). อยธุยา : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2552 

สุรศกัด์ิ ศรีคง. “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือโชค้อพั “มอนโร” 
ของผูจ้  าหน่ายอะไหล่รถยนตใ์นประเทศไทย” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 

สุระเทพ สุระสัจจะ. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาในเขต
กรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (ธุรกิจระหวา่งประเทศ). ปทุมธานี : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2553 

สุวรรณา สวา่งศรีสุทธิกุล. “อิทธิพลของการโฆษณาในสังคมไทย” สารนิพนธ์. ว.ม. (การ
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ความไว้วางใจทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มืองสองของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

TRUST EFFECTING THE CONSUMER’S DECISION TO PURCHASE 
AUTO PARTS SECONDHAND WHO LIVE IN BANGKOK AND VICINITIES 

  มนตธิ์ชา ทองคง 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                             ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดไว ้3 ขอ้ คือ 1.) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง 2.) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 3.) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือ
สองโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูซ้ื้ออะไหล่รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 400 ชุด แลว้ท าการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน ค่าสถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ Multiple 
Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 
ปี มีอาชีพประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001 - 30,000 บาท 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส โดยปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑใ์หค้วามส าคญักบัสินคา้มีคุณภาพดี ทนทาน ดา้นราคาให้ความส าคญักบัสินคา้มี
ราคาถูก ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายให้ความส าคญักบัความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดใหค้วามส าคญักบัความสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได ้ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
และ ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อะไหล่รถยนตมื์อสองท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ : อะไหล่รถยนตมื์อสอง 

ABSTRACT 
The objective of this study is to study trust effecting the consumer’s decision to 

purchase auto parts secondhand who live in Bangkok and vicinities. To study the 
difference of personal factors  marketing mix and other factor composed of trust and 
brand loyalty that effect to purchase imitative auto parts secondhand of consumers who 
living in Bangkok and vicinities. 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 20,001-30,000 baht. Which marketing mix, products to focus on good quality 
product, price to focus on bargains, place to focus on the reliability of place, promotion 
to focus on can change or returnable. Which other factor composed of trust to focus on 
brand trust, brand loyalty to focus on the demand for brand. 

The researchers found the first independent personal factors (income) have 
relation with the dependent. The second independent marketing mix (products and place) 
also has relation with the dependent. The last independent other factor composed of trust 
and brand loyalty (trust and brand loyalty) has relation with the dependent. 
KEYWORD : Auto parts secondhand 
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บทน า 
ทุกวนัน้ีรถยนต์บนท้องถนนก็มีจ  านวนมากข้ึนเร่ือยๆอันเน่ืองมาจากสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ึนท าให้ประชาชนมีก าลงัซ้ือมากข้ึน นโยบายลดหย่อน
ภาษีจากรัฐบาล เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกสบายมากข้ึน เป็นตน้ รถยนต์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
เส่ือมสภาพตามกาลเวลาและการใชง้าน จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการซ่อมบ ารุงได ้ซ่ึงการ
ซ่อมนั้นอาจตอ้งเปล่ียนช้ินส่วน ดงันั้นอะไหล่รถยนต์จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการ
ซ่อมแซม โดยทัว่ไปผูใ้ชร้ถยนตจ์ะมีทางเลือกหลายดา้นในการใชอ้ะไหล่ วา่จะใชอ้ะไหล่
แท ้อะไหล่เทียม หรืออะไหล่มือสอง ซ่ึงราคาและคุณภาพก็จะแต่งต่างกนัออกไป ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูใ้ชร้ถยนต ์ 

ขอ้แตกต่างระหวา่งอะไหล่แทก้บัอะไหล่เทียม อะไหล่รถนั้นยอ่มมีทั้งของแทแ้ละ
ของเทียม ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีท าให้มีของเทียมก็คือ อะไหล่แทม้กัมีราคาแพง แต่ก็แน่นอน
ความสวยงามและความคงทนถาวร ย่อมมีมากกว่าดว้ย ตามราคาท่ีตอ้งเสียไป แต่ใน
บางคร้ังทั้งของแทแ้ละของเทียมเม่ือดูดว้ยตา ก็มีความใกลเ้คียงกนัมาก แต่เม่ือเวลาผา่นไป 
ส่ิงท่ีเห็นจะเป็นตวับอกเองวา่เป็นของแทห้รือของเทียมโดยขอ้แตกต่างระหวา่งอะไหล่แท้
กบัอะไหล่เทียม คือ 1. อะไหล่แทมี้ความสวยงามมากกวา่ 2. อะไหล่แทคุ้ณภาพ และความ
คงทนยอ่มมีมากกวา่ 3. อะไหล่สามารถนามาเขา้รูปไดโ้ดยทนัที คือไม่ตอ้งปรับแต่งอะไร
มากสามารถทาสีและประกอบไดเ้ลย ในขณะท่ีอะไหล่เทียมนั้นจะไม่เขา้รูป เม่ือน ามา
จะตอ้งมีการปรับแต่ง เช่น อาจจะตอ้งตดั หรือปรับรูปทรง ซ่ึงท าให้การเขา้รูปกบัตวัถงัไม่
สมบูรณ์ 100% 4. อะไหล่ประหยดัเวลาและขั้นตอนในการท างาน เน่ืองจากไม่ตอ้ง
ปรับแต่งอะไรมากมาย ช้ินงานก็จะไม่ชา้ (นฐัฐา ธิติโยธิน, 2556) 

อะไหล่มือสองเป็นอะไหล่แทท่ี้มีมากบัรถยนตแ์ละเคยผ่านการใช้งานมาแลว้ ถูก
ถอดออกมาจ าหน่ายแยกช้ินส่วนเพราะรถยนต์นั้นไม่สามารถใช้การไดแ้ล้ว หรือเจา้ของ
ตอ้งการเปล่ียนระบบเคร่ืองยนตใ์หม่แต่ยงัมีอะไหล่บางอยา่งภายในท่ียงัมีสภาพดีและยงัใช้
งานไดอ้ยู ่ซ่ึงราคาข้ึนอยู่กบัสภาพของช้ินส่วนนั้นๆ และเน่ืองจากอะไหล่รถยนต์มือสอง
เป็นอะไหล่ท่ีเคยผ่านการใช้งานมาแลว้ จึงจ าเป็นท่ีผูจ้  าหน่ายจะตอ้งท าให้ลูกคา้เกิดความ
ไวว้างใจกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

ความไวว้างใจ คือ ส่ิงท่ีบอกถึงความสัมพนัธ์ในความมัน่ใจ เช่ือใจและไวใ้จท่ีมี
ระหวา่งบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคล เม่ือมีความไวว้างใจเกิดข้ึนก็จะท าให้
เกิดความซ่ือตรงและมีการเปิดเผยซ่ึงกันและกัน และเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการพนันา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลให้เพิ่มมากข้ึนอีกด้วย (สุชาญ คูประสิทธ์ิ, 2553) ความ
ไวว้างใจเป็นตวัแปรส าคญัต่อธุรกิจ ทั้งในดา้นการติดต่อส่ือสาร การด าเนินธุรกิจ การคา้
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ขาย การตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ ความ
เช่ือใจก็จะน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจ (Decision marking) เป็น
กระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผลในการเลือก หรือตวัเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายทางเลือกท่ีมี
อยู่  โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้มากท่ีสุด และ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหม้ากท่ีสุด (โอฬาร ธูปะเตมีย,์ 2550) 
 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความไวว้างใจท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการทราบ โดย
ผูว้ิจยัได้น าองค์ความรู้ กรอบแนวความคิด และทฤษฎีต่างๆท่ีได้ศึกษามาใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบท่ีส าคญั และน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยั
คร้ังน้ีมาเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนตมื์อสอง  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเก่ียวกับอะไหล่
รถยนตมื์อสองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 2. ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอะไหล่รถยนตมื์อสองสามารถน าขอ้เท็จจริงไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการมุ่งเนน้การสร้าง ความไวว้างใจ และความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3. สามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูล เพื่อการพนันากลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมกบักลุ่มผูโ้ภค 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา 
และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 2.  ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการเลือกซ้ืออะไหล่
รถยนตมื์อสอง 
 3. ปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตรา
สินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 
 
 
 

     ปัจจยัส่วนบุคคล  
 -   เพศ 

 -  อายุ 
 -  อาชีพ 
 -  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 -  ระดบัการศึกษา  
 -  สถานภาพ 

 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
 -   ผลิตภณัฑ ์ 

-  ราคา  
-  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
-  การส่งเสริมการตลาด 

    
   

 

การตดัสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนตมื์อสอง 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
-  ความไวว้างใจ  
-  ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ซ้ือ

อะไหล่รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นประชากรท่ีไม่
สามารถก าหนดจ านวนท่ีแน่นอนได้ ซ่ึงจะท าการศึกษาอะไหล่รถยนต์มือสองของค่าย
ญ่ีปุ่นเท่านั้น 

2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความไวว้างใจ ความภกัดีต่อตราสินคา้ว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลหรือไม่ 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวัแปร
อิสระ ประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบั
การศึกษา สถานภาพ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยั
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นตวัแปรตาม ประกอบดว้ย การ
ตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นิยามศัพท์ 

1. เพศ คือ เพศชายและเพศหญิงของผูซ้ื้ออะไหล่รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 

2. อาย ุคือ อายขุองผูซ้ื้ออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
3. อาชีพ คือ อาชีพของผูซ้ื้ออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
4. รายได ้คือ รายไดข้องผูซ้ื้ออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
5. ระดบัการศึกษา คือ ระดบัคุณวุนิทางการศึกษาของผูซ้ื้ออะไหล่รถยนตมื์อสอง

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
6. สถานภาพ คือ สถานภาพการสมรสของผูซ้ื้ออะไหล่รถยนต์มือสองในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 
7. ผลิตภณัฑ ์คือ อะไหล่รถยนตมื์อสอง 
8. ราคา คือ ราคาจดัจ าหน่ายของอะไหล่รถยนตมื์อสอง 
9. ช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สถานท่ีการจดัจ าหน่ายของร้านจ าหน่ายอะไหล่

รถยนตมื์อสอง 
10. การส่งเสริมการตลาด คือ การส่งเสริมการจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสอง 
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11. ความไวว้างใจ คือ ความไวว้างใจท่ีผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกมัน่ใจ หรือเช่ือมัน่
ในอะไหล่รถยนตมื์อสอง ซ่ึงไดแ้ก่ การมัน่ใจในคุณภาพ และความปลอดภยัในการใช ้

12. ความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคเคยซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้และเกิดการซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง 

13. อะไหล่รถยนต์มือสอง คือ อะไหล่แทท่ี้ติดมากับรถยนต์และเป็นอะไหล่
รถยนตท่ี์เคยใชง้านแลว้ 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงใช้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยเคร่ืองมือต่อไปน้ี(จรรยา ศฤงคารวนันา,2554) 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) 
หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็น หรือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกคา้ จึงจะมีผล
ใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้2. ราคา (Price) คือ ทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียน
กบัสินคา้หรือบริการ รวมถึงเวลาความพยายามในการใชค้วามคิดและการก่อพฤติกรรม ซ่ึง
จะตอ้งจ่ายพร้อมราคาของสินคา้ท่ีเป็นตวัเงิน (Kotler,2002 : 470-471 อา้งถึงใน ไชยพงศ์  
เอกจิตรพนัธ์,2552) 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัการตลาด และกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการ จาก
สถานท่ีผลิตไปยงัตลาด ท าให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการสามารถหาไดง่้ายส าหรับการบริโภค 
(ธีรศกัด์ิ ดวงสวสัด์ิ,2551) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารทาง
การตลาดท่ีตอ้งแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเขา้ใจและให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย โดยส่วน
ประสมของการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการ
ขาย (Sale Promotion) การประชาสัมพนัธ์และการพิมพเ์ผยแพร่ (Public Relation) การขาย
โดยพนกังานขาย (Personal Selling)  
ทฤษฎคีวามไว้วางใจ 

ความไวว้างใจไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความไวว้างใจเป็นปัจจยัส าคญัใน
การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน ซ่ึงความไวว้างใจเป็นปัจจยัท่ี
ส่งเสริมใหแ้ต่ละคนปรับตวัเขา้สู่สังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นคนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกบั
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เรารวมถึงคนท่ีเราเช่ือวา่มีบางส่ิงท่ีเหมือนกบัเรา เช่น สมาชิกในกลุ่มศีลธรรม กลุ่มศาสนา 
เช้ือชาติ เพศ อายุ มีความถนัดในดา้นเดียวกบัเรา ความไวว้างใจเป็นเหมือนบทบาททาง
สังคมของแต่ละบุคคล ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นขอ้สังเกตไดว้า่มีความไวว้างใจอยูก่็คือ มีผูรั้บผิดชอบซ่ึง
สามารถบงัคบัและควบคุมได ้(อุดมศกัด์ิ พิมพพ์าศรี, 2552)  

การสร้างความไวว้างใจวา่ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และปัจจยัท่ี
ท าใหน้กัการตลาดหรือผูข้ายประสบความส าเร็จก็คือ การสร้างความไวว้างใจ ซ่ึงการสร้าง
ความไวว้างใจ หรือ Trust ประกอบดว้ยตวัอกัษร 5 ตวั นัน่คือ T R U S T ซ่ึง หมายถึง 5 
ปัจจยัท่ีช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและย ัง่ยืนกบัลูกคา้ (หฤทยั พละหงส์, 
2551) T = Truth ความจริง : หนทางท่ีจะท าใหเ้ราเสียลูกคา้นั้นมีมากมาย แค่เพียงไม่ส่งของ
ตามเวลา มีปัญหาการส่ือสาร หรือไม่มีการติดตามผล แต่ในมุมมองของลุกคา้ การโกหก
เป็นส่ิงทีลูกคา้ยอมรับไม่ไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีท าลายความไวว้างใจของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ความ
ซ่ือสัตยต่์างหากเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงท าให้เกิดความสัมพนัธ์ในระยะยาวอีกดว้ย R = 
Reliability ความน่าเช่ือถือ : ทุกคร้ังท่ีเราตอบสนองความตอ้งการของลุกคา้ได ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
คือ ความไวว้างใจ และทุกคร้ังท่ีเราช่วยลูกคา้แกปั้ญหาอยา่งกระตือรือร้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ
ความไวว้างใจ U = Understanding ความเขา้ใจ : เม่ือเราท าความเขา้ใจความตอ้งการของลุก
คา้ ถามค าถามท่ีแสดงถึงความสนใจในความเป็นไปทางธุรกิจของลุกคา้ เม่ือนั้นเราไดส้ร้าง
ความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการบริการลูกคา้จะตอ้งพูดคุยเก็บขอ้มูล
จากลูกคา้ การเก็บขอ้มูลดงักล่าวช่วยให้เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ไดร้าวกบัว่า เราเขา้
ไปนัง่อยู่ในใจของพวกเขา ความเขา้ใจไม่เพียงแต่สร้างความไวว้างใจ แต่ยงัท าให้เราเกิด
ความมัน่ใจและมีเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาไดแ้ม่นย  า ตรงจุด S = Service การบริการ : ไม่
มีวธีิใดจะสร้างและรักษาความไวว้างใจของลุกคา้ไดดี้เท่าการบริการลูกคา้เป็นรายบุคคล T 
= Take your time การให้เวลา : ความไวว้างใจไม่ไดส้ร้างกนัเพียงขา้มคืน ตอ้งให้เวลากบั
มนั หมัน่โทรศพัท์ติดตามผล หมัน่เขา้ไปพบลูกคา้ ช่วยแก้ไขปัญหา และขอบคุณลูกคา้
เสมอ 
ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทาง 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียวอย่างรวดเร็วถูกตอ้ง โดยอาศยัขอ้มูลและ
การปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามล าดบัขั้น (จนัทร์เท่ียง จนัปาลี, 2550) ก ร ะ บ ว น ก า ร
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคสามารถแบ่งไดเ้ป็นล าดบัขั้นต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (อดุลย ์
จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล , 2550 : 25 อา้งถึงใน นพปฎล เอกผกันาก, 2552) 
ขั้นตอนท่ี 1 การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need recognition) เป็น
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ขั้นตอนเร่ิมตน้ของกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างของ
ส่ิงท่ีปรารถนาจะมีหรือให้เกิดข้ึนกบัสภาพท่ีตนเองเป็นอยู ่ณ เวลาหน่ึง แลว้เห็นวา่ความ
แตกต่างดงักล่าวมีความส าคญัมากซ่ึงตนจะตอ้งแกไ้ข ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหา
ข่าวสาร เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการเสาะแสวงหาข่าวสารของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าการหา
ข่าวสารจากภายในก่อน โดยท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาวา่ตนมีความรู้หรือความทรงจ าเก่ียวกบั
ทางเลือกต่างๆ ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ ผูท่ี้จะซ้ือหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ์
ใด ผลิตภัณฑ์หน่ึงจะต้องท าการตรวจในแง่ของลักษณะของผลิตภัณฑ์และท าการ
เปรียบเทียบมาตรฐานหรือคุณลกัษณะเฉพาะ (Specification) และมีการใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินทางเลือก (Evaluative criteria) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และ
ตราดงักล่าว ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือ มกัเกิดในร้านคา้ปลีก หรือช่องทางจ าหน่ายอ่ืนๆ ข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ ส าหรับผลิตภณัฑ์บางประเภท การจ าหน่ายตอ้งอาศยั
พนกังานขายท่ีมีความรู้ความช านาญ ขั้นตอนท่ี 5 การอุปโภคและประเมินทางเลือกหลงัซ้ือ 
ความพอใจในการบริโภคสินคา้ และประเมินผลการใชสิ้นคา้เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ด ถา้การบริโภคสินคา้ให้ผลตามท่ีผูซ้ื้อคาดหวงั ผูซ้ื้อก็มีความพึงพอใจในการซ้ือ
สินคา้และบริการนั้นๆ แต่ถา้มีความไม่พอใจเกิดข้ึน หรือพิจารณาวา่มีตรายี่ห้ออ่ืนสามารถ
ใหค้วามพึงพอใจท่ีดีกวา่ การซ้ือซ ้ าจะไม่เกิดข้ึน 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พีรวรรณ พฤกษว์นันาชยั (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ รายไดมี้ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตใ์นดา้นต่างๆไดแ้ก่ สินคา้จากร้านจ าหน่าย
อะไหล่ท่ีซ้ือ ประเภทอะไหล่ท่ีซ้ือ เวลาท่ีมาซ้ืออะไหล่ การรู้จกัร้านจ าหน่ายอะไหล่ วธีิการ
เลือกซ้ืออะไหล่ และสถานท่ีเปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่ 

ยวุดี จารุนุช (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนตข์องผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร จากผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตข์อง
ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยต่างๆไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่ออะไหล่ท่ีมีปัญหา คุณภาพของอะไหล่ มีอะไหล่ท่ี
หลากหลาย ดงันั้น ผูจ้  าหน่ายอะไหล่รถยนตค์วรค านึงถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
กระบวนการในการผลิต ความทนทานของวตัถุดิบ 
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ฐิติมา พิบูลกิตติพทัธ์ (2553) ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสอง
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อกลยทุธ์
การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดา้นผลิตภณัฑ ์โดย
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัสินคา้มีการรับประกนัคุณภาพ สินคา้มีคุณภาพมาตรฐานเช่ือถือ
ได ้สินคา้มีหลายรุ่นหลายชนิดใหเ้ลือกซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ เน่ืองจากอะไหล่รถยนต์
มือสองนั้น เป็นสินคา้ท่ีเคยผา่นการใชง้านมาแลว้ประสิทธิภาพในการท างานยอ่มลด
นอ้ยลงไปตามระยะเวลาและวธีิการใชง้านของเจา้ของสินคา้คนเดิม รวมถึงรอยต าหนิของ
สินคา้จะท าใหม้าตรฐานของสินคา้ลดลงตามไปดว้ยดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งการใหสิ้นคา้มี
การรับประกนัคุณภาพเพื่อความมัน่ใจในการน าไปใชง้าน 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ซ้ืออะไหล่รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล โดยก าหนดสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามซ่ึงแบบสอบถาม 1 ชุดมี 

4 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ

ค าถามเป็นแบบปลายปิด และใหเ้ลือกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด รวม 6 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั รวม 20 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั รวม 15 ขอ้ 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 10 ระดบั รวม 5 ขอ้ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 86.8 ส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 31 - 40 
ปี จ  านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.5 มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จากผูต้อบ

แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ ผลิตภณัฑ ์(product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุด
เท่ากบั 0  โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้มีคุณภาพดี ทนทานโดยมีค่าเฉล่ีย 
6.98  ราคา (price) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ สินคา้มีราคาถูก มีค่าเฉล่ีย 6.44 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ความน่าเช่ือถือของสถานท่ี
จดัจ าหน่าย โดยมีค่าเฉล่ีย 6.11 การส่งเสริมการตลาด (promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่า
ต ่าสุดเท่ากบั 0 โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้
ได ้โดยมีค่าเฉล่ีย 4.36 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ 

ดา้นความไวว้างใจ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 2 โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ ความไวว้างใจในตราสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ีย 6.72 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 โดยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั ความตอ้งการใชใ้น
ตราสินคา้ต่อไป โดยมีค่าเฉล่ีย 6.26 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลอืกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ใหค้วามคิดเห็น
เก่ียวกบัดา้นการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 
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โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ อะไหล่รถยนตมื์อสองท่ีใชอ้ยูมี่คุณสมบติัตามท่ี
ตอ้งการทุกประการ โดยมีค่าเฉล่ีย 6.61 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบั
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า t-test 
(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปได้
ดงัน้ี จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
อะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสมมติฐาน
ท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ดงัน้ี 
 
Indepependent 

Factors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t sig Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 
Constant 1.820 0.325  5.598 0.000   
ดา้นผลิตภณัฑ ์
(X1) 

0.126 0.062 0.124 2.035 0.042 0.434 2.305 

ดา้นราคา (X2) -0.076 0.057 -0.089 -1.349 0.178 0.370 2.704 
ดา้นสถานท่ีจดั
จ าหน่าย (X3) 

0.118 0.059 0.124 1.990 0.047 0.416 2.404 

ดา้นการ
ส่งเสริมทาง

-0.044 0.035 -0.058 -1.261 0.208 0.759 1.317 
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การตลาด (X4) 
ดา้นความ
ไวว้างใจ (X5) 

0.300 0.061 0.282 4.932 0.000 0.495 2.019 

ดา้นความภกัดี
ต่อตราสินคา้ 
(X6) 

0.290 0.056 0.289 5.168 0.000 0.517 1.933 

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

0.602a 0.362 0.353 0.96706 
 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อ
สอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย ความไวว้างใจ และความภักดีต่อตราสินค้ามี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้นตวัแปรอิสระของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามของการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งหมด 6 ตวัแปร จึงสามารถไดส้มการถดถอยในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานใหม่ดงัน้ี 

Y= 1.820+0.126X1 +0.118 X2 +0.300 X3 +0.290 X4 
อภิปรายผล 

จากการวจิยั เร่ือง ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปประเด็นส าคญัมา
อภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
  ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ เพศ  อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ 
ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้
คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
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อะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
ผูว้จิยัขออภิปรายผลปัจจยัส่วนบุคคล เฉพาะปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนดงัน้ี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน จากผลการวจิยั ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ แต่ละช่วงรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนเป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจการซ้ือ จึงตอ้งตดัสินใจผา่นการคิด วเิคราะห์ สืบคน้ขอ้มูล 
และมีการเปรียบเทียบขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งขอ้มูล เพื่อประกอบการตดัสินใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ศศกร อตัตาธรรมกุล (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลมือสองของผูบ้ริโภคในอ าเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี พบวา่ รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกมือ 2 ของผูบ้ริโภคท่ีให้
ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยดา้นภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปัจจุบนั รถยนตบ์รรทุกใหม่ๆท่ีมี
การพนันาเทคโนโลยใีหป้ระหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิงมากข้ึน ค่าภาษีรถยนตบ์รรทุก และ พรบ. 
รถยนตเ์ก่าถูกกวา่รถยนตใ์หม่ การมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพรถยนต ์และมีระบบเงิน
ดาวน์ต ่า 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย 

ดา้นราคา (Price) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้จิยัขออภิปรายผลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
เฉพาะปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดงัน้ี ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) จากผลการวจิยั ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัท่ี
ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ จากการท่ีผูบ้ริโภคมีการ
ตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองท่ีแตกต่างกนันั้นเกิดจาก ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการค านึงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละการใชง้านให้ตรงกบัความตอ้งการ และอีกทั้งยงัค านึงถึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี
คงทนทาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ฐิติมา พิบูลกิตติพทัธ์ (2553) พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
ต่อกลยทุธ์การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดา้น
ผลิตภณัฑ ์โดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัสินคา้มีการรับประกนัคุณภาพ สินคา้มีคุณภาพ
มาตรฐานเช่ือถือได ้สินคา้มีหลายรุ่นหลายชนิดใหเ้ลือก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) จากผลการวจิยั ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=98596&query=การตัดสินใจซื้อรถยนต์&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2556-03-03&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=36&maxid=51
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=98596&query=การตัดสินใจซื้อรถยนต์&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2556-03-03&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=36&maxid=51
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=98596&query=การตัดสินใจซื้อรถยนต์&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2556-03-03&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=36&maxid=51
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การตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองนั้น 
ผูบ้ริโภคบางรายอาจมีการซ้ือในจ านวนมาก หรืออะไหล่รถยน์บางชนิดมีขนาดใหญ่ 
ผูบ้ริโภคจึงใหค้วามสนใจในเร่ืองของ ความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจดัจ าหน่าย และสถานท่ี
จดัจ าหน่ายนั้นๆตอ้งเดินทางไปมาสะดวกในการขนส่ง จึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้
กระบวนการคิดวเิคราะห์ในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรรคเดช โลพ้ิรุณ (2550) 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอะไหล่รถยนต ์คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ  
ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ความไวว้างใจ (Brand Trust) และความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัขออภิปรายผลปัจจยัอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย ความไวว้างใจ (Brand Trust) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
ดงัน้ี ความไวว้างใจ (Brand Trust) จากผลการวจิยั ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ ความไวว้างใจเป็น
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ เน่ืองจากอะไหล่มือ
สองเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการใชง้านมาแลว้ ผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นตอ้งมีความไวว้างใจในตวั
ผลิตภณัฑ ์ทั้งดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ ดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน ความ
ไวว้างใจจึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั น ้า
เพชร วภิูสิทธิกุล (2553) ท่ีพบวา่ ความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่
รถยนตเ์ทียมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) จากผลการวจิยั 
ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่าง
กนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ จากการเกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑน์ั้นๆ ท าใหเ้กิดความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้จึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบั พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภควยัเกษียณ
และพบวา่ ความภกัดีในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภค
วยัเกษียณ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง “ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือ
สองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ท าให้ทราบความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง 
และสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการตลาดและ
การจดัจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าให้สร้างความไดเ้ปรียบทางการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พิมลทิพย์%20เปรมศิริศักดิ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แข่งขนั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ คือ ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
การตลาด ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีนโยบายรถคนัแรก จึงท าให้มีจ  านวนรถยนตเ์พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว และมีอตัราการ
ใช้รถยนต์เพิ่มมากข้ึน ความตอ้งการของอะไหล่รถยนต์จึงเพิ่มข้ึนตามมา และมีผูจ้ดั
จ  าหน่ายเพิ่มมากข้ึน จึงเกิดการแข่นขนักนัสูง ดงันั้นผูแ้ทนจดัจ าหน่ายควรมีการก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาด และสร้างความไวว้างใจต่อผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กบัผูจ้ดั
จ  าหน่าย 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้พื้นท่ีและกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยศึกษาวจิยัเนน้กลุ่ม
ตวัอยา่งนอกเหนือเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑลดว้ย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคต 

2. จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะใหท้ าการวิเคราะห์แยกอะไหล่รถยนตมื์อ
สองในแต่ละค่ายซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเพียงแต่ในส่วนของค่ายญ่ีปุ่น จึงควรมีการศึกษา
อะไหล่รถยนตมื์อสองท่ีมาจากค่ายยโุรปกบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ กบัตวั
แปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความ
ไวว้างใจ ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

3. เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ ความภกัดีต่อตราสินคา้ จึงขอเสนอแนะให้
ศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนตมื์อสอง 
บรรณานุกรม 
กนกพร กาญจน์วนักุล. “การศึกษาดา้นประชากรศาสตร์และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผล
 ต่อส่วนประสมการตลาดของอุปกรณ์ตกแต่งรถจกัรยานยนตก์รณีศึกษาจงัหวดั
 ขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2551. 
กุลกญัญา บุษปะบุตร. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
 ของผูบ้ริโภคใน  เขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การ
 จดัการ). กรุงเทพฯ :  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรน, 2550. 
โกสีย ์รุ่งจ ากดั. “พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริสของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2550. 
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แครียา ภู่พนัน์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ นิววิออส ของ
 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรน, 2551. 
คณิน ธรรมอิทธิศกัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ของผูบ้ริโภคใน
 จงัหวดัสมุทรปราการ.”  ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม, 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2552. 
จรรยา ศฤงคารวนันา. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
 เชียงใหม่ในการซ้ือกาแฟส าเร็จรูปทรีอินวนั.” รายงานคน้ควา้อิสระ , บริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2554. 
จนัทร์เท่ียง จ าปาลี. “ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา.”  
 วทิยานิพนธ์, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2550. 
จิราภรณ์ เพียรทอง. “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
 รถจกัรยานยนตย์ามาฮ่าในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ.” วทิยานิพนธ์, 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี, 2551. 
จุฑามาศ พงษสุ์วนิยั. “การรับรู้ความเส่ียง ความไวว้างใจ และแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือ
 กรมธรรมป์ระกนัชีวติผา่นช่องทางการตลาดทางโทรศพัทข์องผูบ้ริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2554. 
เจริญ เตชะเรืองอมัพร. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ ADSL ของบริษทั ทีทีแอนดที์ จ  ากดั (มหาชน) ใน
จงัหวดัขอนแก่น.”  วทิยานิพนธ์, สาขาการตลาด, บณัฑิตวิทยาลยั, 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550. 

ชยัณรงค ์ทรายค า. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตส่์วนบุคคลของผูบ้ริโภค
 ในจงัหวดัล าพนู” วทิยานิพนธ์. วท.ม. (การจดัการอุตสาหกรรม). เชียงใหม่ : 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
ชาตรี อินชยั. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
 เมืองเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาอาชีวศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 
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ชาลิสา ทวอีภิรดีมณี. “ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการหา้ง
 หุน้ส่วนจ ากดักะเหร่ียงซิลเวอร์.” วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 
ไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นท่ีอยู่
 อาศยัของผูมี้รายไดสู้งในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร.”รายงานคน้ควา้อิสระ,  
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
โซเฟีย แวหะมะ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค
 ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” สารนิพนธ์. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การ
 จดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2553. 
ฐิติมา พิบูลกิตติพทัธ์. “กลยทุธ์การจ าหน่ายอะไหล่รถยนตมื์อสองในเขตเทศบาลนคร 

อุบลราชธานี” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). อุบลราชธานี : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2553. 

ดวงใจ หทยัววินัน์กุล. “พฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์
 ธานี”วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). สุราษฎร์ฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัสุราษฎร์ธานี, 2554. 
ทิพวลั กิมโสม. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือ
 ผลิตภณัฑเ์บาะหนงัรถยนตไ์ม่เกิน 7 คนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” 
 วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554. 
ธีรศกัด์ิ ดวงสวสัด์ิ. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ระบบ 

กลอ้งโทรทศัน์ วงจรปิดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร.”รายงานคน้ควา้
อิสระ,  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551 

นฐัฐา ธิติโยธิน.วลิาศ. “การตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคจากผูแ้ทน
 จ าหน่าย ในเขตอ าเภอศรีราชา.” รายงานคน้ควา้อิสระ,  สาขาวชิาการตลาด, 
 มหาวทิยาลยัรังสิต, 2556. 
นพดล ภูเกา้ลว้น. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
 จงัหวดักระบ่ี” วทิยานิพนธ์ บธ.ม., สาขาบริหารธุรกิจ. บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2551. 
นพปฎล เอกผกันาก. “ปัจจยัและการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริหารจดัการมีด
 อรัญญิกโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.” 
 วทิยานิพนธ์, สาขาการจดัการทัว่ไป, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราช
 ภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2552. 
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น ้าเพชร วิภูสิทธิกุล, “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตเ์ทียมของ
 ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอพระประแดงและอ าเภอพระสมุทรเจดีย.์” วทิยานิพนธ์ บธ.
 ม., (การจดัการ). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต,2553. 
นิตา ดิษฐบุญเชิญ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โค คาร์ของ
 ผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2553. 
บุษยา จินนัทุยา. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไวใ้จของนกัท่องเท่ียวในการซ้ือสินคา้และบริการ
 ผา่นบริษทัน าเท่ียว.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว, 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2554. 
เบญจมาศ ฟูทรัพยนิ์รันดร์. “การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อแก๊สโซฮอลด์ว้ยปัจจยัดา้น 

ประชากรศาสตร์กรณีศึกษาจงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551. 

เบญจมาภรณ์ แกว้เล่ือนมา. “คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
 ผลิตภณัฑ์GEของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ บธ.ม., 
 (การตลาด). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน,2551. 
ปทิตตา สีเขียว. “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้าง
 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม.” สารนิพนธ์, สาขาการตลาด, บณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2552. 
ประสิทธ์ิ วทิูรเศรษฐ.์ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อม
 เคร่ืองปรับอากาศรถยนตใ์นเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจงัหวดัมุกดาหาร.”  
 วทิยานิพนธ์, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพนันา, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราช
 ภฏัอุบลราชธานี, 2551. 
ปรียาวร์ี เช้ือค าฮด. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

น ้าหอมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร.”ภาคนิพนธ์, 
สาขาการตลาด, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลนัราชภฏัจนัทรเกษม, 2550. 

ปัญชลีย ์ศิริเอก. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
 สถานตรวจสภาพรถเอกชนของผูใ้ชร้ถยนตใ์นอ าเภอเมืองราชบุรี.” วทิยานิพนธ์, 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 
พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
 ของผูบ้ริโภควยัเกษียณ.” วทิยานิพนธ์, สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, บณัฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พิมลทิพย์%20เปรมศิริศักดิ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พีรวรรณ พฤกษวนันาชยั. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูบ้ริโภคใน
 เขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
 วทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั, 2554. 
ไพรินทร์ แสงแกว้. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
 ผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตจ์ากบริษทัตวัแทนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา” 
 วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การจดัการ). เชียงราย : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
 เชียงราย, 2551. 
มธุสร คมัมกสิกิจ. “แนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตส่์วนบุคคลรุ่นซีเอน็จี
 (CNG)ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์, สาขาการตลาด, บณัฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2554. 
มลฤดี วนันชโนบล. “แรงจูงใจ ความไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
 ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือทองของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุพรรณบุรี.” 
 วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรน, 2555. 
มีนา อ่องบางนอ้ย. “คุณค่าตราสินคา้ความไวว้างใจและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความภกัดี
 ต่อตราสินคา้ CAT CDMA (แคท ซีดีเอม็เอ).” ปริญญานิพนธ์, สาขาการตลาด, 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2553. 
ยวุดี จารุนุช. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตข์องผูป้ระกอบการอู่ซ่อม 

รถยนตใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร.”รายงานคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 

รัศมี มีสุวรรณ. “เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ท่ีมีผลต่อแนวโนม้
 พฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานยนต ์ยีห่อ้ฮอนดา้ ในกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์. 
 บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 
 2551. 
เลอลกัษณ์ ศรีธวชั ณ อยธุยา. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
 ยีห่อ้ฮอนดา้และยีห่อ้โตโยตา้ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์, 
 สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2554. 
วรพนิต ลิมปภาส. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟปรุงส าเร็จ
 ชนิดผงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.”รายงานคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2553. 
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วรเศรษฐ ์สุรวุนิวงศ.์ “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนตโ์ต
 โยตา้โคโรล่านิวอลัติสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์, 
 สาขาวชิาการตลาด, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2552 
วรัค รัตนะดิลกวลิาศ. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
 ซ้ือยางรถยนตจ์ากร้านจ าหน่ายยางยา่นถนนรามอินทราของผูบ้ริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
 โรน, 2554. 
วรารัตน์ ทองยงั. “พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้แจซ๊ของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร (เม่ือเปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน)” สารนิพนธ์. บธ.ม. (การตลาด). 
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรน, 2550. 

วทิฐพร อุทยัฉายและดร.ไกรชิต สุตะเมือง. “ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ี
 ผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” 
 วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555.  
ศศกร อตัตาธรรมกุล. “ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลมือสองของ
 ผูบ้ริโภคในอ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (การ
 บริหารธุรกิจ). เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
สิทธิพงษ ์ไสยวงค.์ “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าห้องชุดของ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.”รายงานคน้ควา้อิสระ, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 

สรินพร สูงภูเขียว. “ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ.” วทิยานิพนธ์, 
 สาขาวชิาการตลาด, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2552. 
สุชาญ คูประสิทธ์ิ. “ผลกระทบของซอฟตแ์วร์เอเจนตต่์อความไวใ้จของผูใ้ชก้รณีศึกษา
 เกมส์มาสเตอร์ลอจิก.” วทิยานิพนธ์, สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์, คณะ
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 
สุภตรา พิมพศ์กัด์ิ, ฐิตินนัท ์วารีวนิช, ดวงตา สราญรมย.์ “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่เก่ากรณีศึกษา บริษทั อชิรยนต ์จ ากดั.” 
 วารสารบณัฑิตศึกษา, ปีท่ี5 ฉบบัท่ี3, มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระ
 บรมราชูปถมัภ,์ 2554. 
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สุระเทพ สุระสัจจะ. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาในเขต 
กรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์. บธ.ม. (ธุรกิจระหวา่งประเทศ). ปทุมธานี : 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2553. 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย์ 

THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC FACTORS TO CHANGE OF 
SECURITY INDEX: A CASE STUDY ON COMMERCIAL BANK SECTOR 

วนัทนา  เผา่ฝาง1   ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 
                              ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดย
ปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงาน ผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (2) เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปใชใ้นการพยากรณ์การเคล่ือนไหว
ของดชันีราคาหลกัทรัพย ์ประกอบการตดัสินใจในและวางแผนในการลงทุนได ้โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนธนัวาคม 
พ.ศ.2554 จ านวนทั้งหมด 36 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลระดบัอตัรา
การว่างงานและขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยมีการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือแลว้มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
พหูคุณเพื่อศึกษาผลกระทบระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันี
ราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู้อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราการว่างงาน มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ยกเวน้
ธนาคารไทยพาณิชย ์ท่ีมีผลกระทบอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ในทิศทางเดียวกันกบัดชันีราคา
หลกัทรัพย ์ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
__________________________________________ 
1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
นกัลงทุนสามารถน าแบบจ าลองท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ีไปประยกุตเ์พื่อใชใ้นการคาดการณ์ดชันี
ราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย ์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 
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ค าส าคัญ: หุน้, ตลาดหลกัทรัพย ์
 

ABSTRACT 
The objectives of the study are 1)To study on economic factors those affect to 

security Index foaisingly on commercial bank sector. Concerring economic factors 
include Loan Interest, Saving Interest, Exchange Rate (Baht to us.dollars), Inflation Rate, 
Unemployment Rate, and GDP(Gross Domestic Product). 2)To apply study result as an 
assumption to forecast Index movement in order to support decision making on 
investment, In addition, This study mainly uses monthly data except from unemployment 
and GDP those are on quarter.The period of data cover from January 2009 to December 
2011, In a total of consecutive 36 months.The methodology of this study is linear 
regression which can determine the relationship between Dependent and Independent 
variables. 

From the study it can be concluded that economic factors those have negative 
relationship security Index are Loan Interest, Exchange Rate, and Unemployment Rate 
among commercial Banks exclude SCB in which has positive relationship between Loan 
interest and Index.While a study on BAY shows a positive relationship between GDP 
and Index. 

Investors can beneficially use this study to apply on forecasting security Index 
commercial Bank sector to support Investing decision in order to make a substantial 
return from investment. 
Keywords: STOCK,STOCK EXCHANGE 
 
 
 
 
 
 
บทน า 
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เศรษฐกิจโลกปี 2554 ขยายตวัไดจ้ากแรงขบัเคล่ือนของเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่
เป็นส าคญั ขณะท่ีเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลกัยงัมีความเปราะบางจากปัญหาหน้ี
สาธารณะในกลุ่มประเทศยโูร ท่ียงัไม่คล่ีคลายและทวีความรุนแรงข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของ
ปีและเร่ิมส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกชะลอลง นอกจากน้ี เศรษฐกิจญ่ีปุ่นหดตวัจากเหตุการณ์ภยั
พิบติัในเดือนมีนาคม 2554 

เศรษฐกิจเอเชียปี  2554 ขยายตัวชะลอลงแต่ย ังอยู่ในเกณฑ์ดีจากอุปวงค์
ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนเป็นส าคญั อย่างไรก็ตามภาคการผลิตไดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพิบติัเป็นระยะ โดยในคร่ึงปีแรกเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิใน
ญ่ีปุ่นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนวตัถุดิบในห่วงโซ่การผลิต
ภายในภู มิภาค โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ แมว้่าการผลิตจะฟ้ืนตวักลบัเขา้ใกล้ระดบัปกติในไตรมาสท่ี 3 แต่ได้รับ
ผลกระทบอีกคร้ังจากมหาอุทกภยัในประเทศไทยในเดือนตุลาคม ท าให้การฟ้ืนตวัล่าช้า
ออกไปภยัธรรมชาติคร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนทั้ง 2 แห่ง ท าให้การส่งออกของประเทศในภูมิภาค
เอเชียชะลอลงต่อเน่ืองตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ประกอบกับอุปสงค์ในตลาดโลกโดยรวมท่ี
อ่อนแอจากปัญหาหน้ีสาธารณะในกลุ่มประเทศยโูร ท าใหอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจปี 
2554 ชะลอลงจากปี 2553 และมีแนวโน้มท่ีจะชะลอลงในระยะต่อไป ตามการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของการแก้ปัญหาวิกฤตหน้ี
สาธารณะในกลุ่มประเทศยโูร 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2554 ขยายตวัร้อยละ 2.9 จากระยะ
เดียวกนัปีก่อนจาก แรงขบัเคล่ือนของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศการขยายตวัชะลอลง
จากช่วงคร่ึงหลงัของปีก่อนส่วนหน่ึง เน่ืองจากภยัพิบติัในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือเดือนมีนาคม 
2554 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการผลิตการส่งออกรวมทั้ง การจ าหน่ายในประเทศของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนแต่ปัญหาดงักล่าวไดเ้ร่ิมคล่ีคลายลงตั้งแต่ ปลายเดือน
พฤษภาคมและอีกส่วนหน่ึงเป็นผลจากสินคา้คงคลงัของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่ในระดบัสูง
ส่งผลให ้การผลิตและการส่งออกสินคา้กลุ่มน้ีลดลง 
 อุปสงคใ์นและต่างประเทศขยายตวัต่อเน่ืองการบริโภคภาคเอกชนยงัขยายตวัไดดี้
เน่ืองจากรายไดท้ั้ง ในและนอกภาคเกษตรและการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึนแต่การใช้จ่ายเพื่อซ้ือ
รถยนตใ์นช่วงไตรมาสท่ี 2 ไดรั้บ ผลกระทบจากภยัพิบติัในญ่ีปุ่นซ่ึงท าให้การผลิตรถยนต์
ในประเทศขาดแคลนช้ินส่วนและไม่สามารถผลิตได ้เพียงพอกบัความตอ้งการซ้ือรถยนต์
ท่ีย ังคงมีอย่างต่อเน่ืองส าหรับอุปสงค์ต่างประเทศแม้เศรษฐกิจของกลุ่ม ประเทศ
อุตสาหกรรมหลกัจะชะลอลงแต่เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียยงัขยายตวัในเกณฑ์ดี ท าให้การ
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ส่งออกและ การท่องเท่ียวยงัคงขยายตวัได ้อุปสงคท์ั้งในและต่างประเทศท่ีขยายตวัส่งผล
ให้ภาคเอกชนมีความมัน่ใจใน การลงทุนเพิ่มข้ึนแมก้ารขยายตวัอาจชะลอลงบา้งจากการ
เร่งลงทุนไปมากแลว้ในปีก่อนส าหรับภาครัฐยงัคง มีบทบาทในการกระตน้เศรษฐกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจรายไดแ้ละสถานะทางการเงิน
ของภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจปรับตวัดีข้ึนต่อเน่ืองส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินของ
ระบบสถาบนัการเงินแต่เสถียรภาพด้าน ราคามีแรงกดดันมากข้ึนโดยอตัราเงินเฟ้อเร่ง
สูงข้ึนจากการส่งผา่นตน้ทุนท่ีอยูใ่นระดบัสูงไปยงัราคาสินคา้ ในขณะท่ีอุปสงคย์งัขยายตวั
ดี ภายใตค้วามเส่ียงด้านเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงทยอย
ปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองรวมร้อยละ 1.0 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 2.0 ณส้ินปี 
2553 มาอยูท่ี่ร้อยละ 3.0 ต่อปี ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2554 ส่วนเสถียรภาพดา้นต่างประเทศ
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยดุลบญัชีเดินสะพดัและดุลการช าระเงินเกินดุลและฐานะทุนส ารอง
ระหวา่งประเทศแขง็แกร่ง 
 ตลาดทุนเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ท า
หน้าท่ีเสมือนสะพานเช่ือมระหว่างผูมี้เงินทุนส่วนเกินกบัภาคธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อ
การด าเนินกิจการ ในขณะท่ีจ านวนนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) ยงัมีค่อนขา้งน้อยมาก เพียงร้อยละ 1.92 ของ
ประชากรในประเทศเท่านั้น โดยผูมี้เงินออมส่วนใหญ่นิยมฝากเงินในธนาคารและลงทุน
ในตลาดตราสารหน้ีท่ีมีผลตอบแทนค่อนขา้งต ่าและต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อส่งผลให้อ านาจซ้ือ
ในอนาคต (power of purchase) ของผูมี้เงินออมลดลง ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาการลงทุน
ในตลาดหุ้นไทย พบว่า บริษัทจดทะเบียนไทยมีศักยภาพสูงในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ สังเกตได้จากก าไรสุทธิรวมของบริษทัจด
ทะเบียนในปี  2554 ท่ีมีมูลค่าสูงถึง 597,574.19 ลา้นบาท ถึงแมว้่าเศรษฐกิจโลกยงัอยู่ใน
สภาวะซบเซาและเศรษฐกิจไทยไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ก าไรสุทธิรวมของบริษทัจด
ทะเบียนไทยในปี  2554 ยงัมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวติัการณ์นบัตั้งแต่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเร่ิมด าเนินการซ้ือขายในปี 2518 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพย ์กลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยผลการศึกษาคร้ังน้ีผูท่ี้สนใจและนกัลงทุนสามารถ
น าไปประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย ์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน จะส่งผลท าให้มีจ  านวนนกัลงทุนเพิ่ม
มากข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคา

หลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่  
1. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest Rates MLR)  
2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน (Time Deposit FIX3)  
3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)  
4. อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)  
5. อตัราการวา่งงาน (Unemployment Rate) 
6. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product)  
7. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์(Set Index) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา

หลกัทรัพย ์กรณีกลุ่มธนาคารพาณิชย ์
2. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปใช้ในการพยากรณ์การเคล่ือนไหวของดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์ประกอบการตดัสินใจในและวางแผนในการลงทุนได ้
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์รณีศึกษา
กลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยตวัแปรท่ีน ามาศึกษามีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคา
หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันี
ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

2. การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือนมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

3. การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

4. การเปล่ียนแปลงของปริมาณอตัราเงินเฟ้อมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

5. การเปล่ียนแปลงของระดบัอตัราการว่างงานมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันี
ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

6. การเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) 

อตัราดอกเบ้ีย 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 
 

อตัราเงินเฟ้อ 

 

อตัราการวา่งงาน 
 

ผลิตภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ 

 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์
กลุ่มธนาคารพาณิชย ์

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตของการวจัิย 
เป็นการศึกษาระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันี

ราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยปัจจัยท่ีน ามาศึกษา ได้แก่ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงาน ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ข้อมูลท่ี
น ามาใช้จะอยู่ในช่วง มกราคม 2552 ถึง ธันวาคม 2554 เป็นขอ้มูลรายเดือน จ านวน 36 
เดือนและเลือกกลุ่มหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชยใ์นตลาดมา 5 ธนาคาร ไดแ้ก่ 

1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั มหาชน KBANK 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั มหาชน BBL 
3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั มหาชน BAY 
4. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั มหาชน SCB 
5. ธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชนTMB 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์ผูว้จิยัจะน าเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

 การลงทุน(Investment) 
 จุดมุ่งหมายในการลงทุน 

แนวความคิดเก่ียวกบัทฤษฎี 
 แนวความคิดเก่ียวกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

ทฤษฎีการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์
แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุน 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชย ์
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จุฑาภรณ์ ยาชะวะนา (2550) ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล
ต่อดัชนีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ปริมาณเงินในความหมายกวา้ง อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน ส่วนต่างอตัรา
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ดอกเบ้ีย การลงทุนในดชันีกลุ่มธนาคารพาณิชย ์สินทรัพยใ์นการด าเนินกิจการของธนาคาร
พาณิชย ์โดยผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ดัชนีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ปริมาณเงินใน
ความหมายกวา้ง อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน และส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ในขณะท่ีการ
ลงทุนในดชันีกลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละสินทรัพยใ์นการด าเนินกิจการของธนาคารพาณิชย์
นั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร
พาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคา
หุ้นกลุ่มธนาคาร โดยผลการวิจยัสรุปไดว้่าอตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ประชาชาติ มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร อย่างมีนัยส าคญั โดยอตัรา
ดอกเบ้ียและผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้น
กลุ่มธนาคารคือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติตวัใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึน
ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะเพิ่มข้ึนดว้ย ส่วนค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารคือ เม่ือค่าเงินบาทเพิ่มข้ึนดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะ
ลดลง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ เป็นตัวแปรท่ีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 

สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ีย MLR 
อตัราดอกเบ้ีย MOR และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงิน
เฟ้อ และอตัราดอกเบ้ีย MRR เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์
ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 
เดือน 
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กัญญารัตน์ ศิริประไพ (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อดชันีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยผลการศึกษา
พบว่า ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย(Set Index) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีลงทุนภาคเอกชน (PII) และ
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) พบว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Set Index) ดชันีลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
(สาขาก่อสร้าง) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และดชันี
ราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัส าคญัทาง
เศรษฐกิจ 

สุวิมล สังขทับทิมสังข (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์
โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น 
และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะท่ีอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และอัตราเงินเฟ้อมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
วธีิด าเนินการวจัิย 

วธีิการวจัิย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต ข้อมูลท่ีได้น ามาจาก

วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หนงัสือ วารสารวรรณกรรม และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการศึกษาวิจัย น้ีข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นค่าสถิติไดม้าจาก
การเก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงได้มีการวิเคราะห์มาในเบ้ือตน้แล้ว และนอกจากน้ีได้อาศยัขอ้มูลและ
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ผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารทางวิชาการ แหล่งขอ้มูลเศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมถึงห้องสมุดของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัรา

ดอกเบ้ียฝากประจ า 3 เดือน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอตัราเงิน
เฟ้อ อัตราการว่างงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นรายเดือน ตั้ งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 จ านวน 36 เดือน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีมีแหล่งท่ีมาของขอ้มูลประกอบดว้ย 
1. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าเดือนของธนาคาร

แห่งประเทศไทย(www.bot.or.th) 
2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าเดือน

ของธนาคารแห่งประเทศไทย(www.bot.or.th) 
3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริการวบรวมขอ้มูลจากรายงาน

ประจ าเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย(www.bot.or.th) 
4. อตัราเงินเฟ้อรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าเดือนของส านกัดชันีเศรษฐกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย(์http://www.price.moc.go.th) 
5. อตัราการว่างงาน  รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าเดือนของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ (www.nso.go.th) 
6. ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ   รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าเดือนของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย(www.nesdb.go.th/) 
7. ดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ รวบรวมข้อมูลจากรายงาน

ประจ าเดือนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(www.set.or.th) 
การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อเป็นการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดย
แบบจ าลองท่ีใช้พฒันาข้ึนมาจากแบบจ าลอง Single Index Model เพื่ออธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในสมการและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรจาก
แบบจ าลอง โดยใชว้ิธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงเส้น 

http://www.set.or.th/
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(Multiple Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาความสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีแบบจ าลองดงัน้ี 

แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 
SET BANK   =  a0 + a1MLR + a2FIX3 + a3EX + a4IR + a5UNP + a6GDP 

โดยท่ี 
a0    หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
a1,a2,a3,a4,a5,a6 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าตวัแปรอิสระ 
MLR   หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 

FIX3   หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน 
EX    หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
IR    หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 
UNP   หมายถึง อตัราการวา่งงาน 
GDP   หมายถึง ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
SET BANK  หมายถึง ดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มธนาคารพาณิชย ์
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) 
โดยเลือกตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติต่อตวัแปรตามเขา้สู่สมการ ซ่ึงประกอบไป

ดว้ย 6 ตวัแปรอิสระดงัน้ี 
1. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest Rates MLR) 
2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน (Time Deposit FIX3) 
3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) 
4. อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 
5. อตัราการวา่งงาน (Unemployment Rate) 
6. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) 
ซ่ึงจากการวเิคราะห์ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.2 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผลวิเคราะห์ของ
ธนาคาร KBANK 

จากผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 4.2 ตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวัแปรสามารถอธิบายดชันี
ราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย ได ้98.4% (R Square = 0.984) ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 โดยอตัรา
การว่างงาน (Unemployment Rate)  และ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้น
ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) (Sig = 0.000 ซ่ึง Sig < 0.050) โดยมีสมการดงัน้ี 

SET BANK = 483.207 – 14.800UNP – 11.499EX 
โดยท่ี  
UNP  หมายถึง อตัราการวา่งงาน 
EX   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error Tolerance VIF 

 ค่าคงท่ี 483.207 20.287 23.819 .000     
Unemploy -14.800 2.956 -5.006 .000 .217 4.606 
Exchange 
Rate 

-11.499 .712 -16.150 .000 .217 4.606 

R = 0.992                R2 = 0.984              Sig = 0.000 
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ตารางที่ 4.3 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผลวิเคราะห์ของ
ธนาคาร BBL 

ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Tolerance VIF 

  ค่าคงท่ี 494.310 36.040 13.716 .000     

Unemploy -21.099 5.252 -4.017 .000 .217 4.606 

Exchange Rate -10.604 1.265 -8.384 .000 .217 4.606 

R = 0.976             R2 = 0.953           Sig = 0.000 

 
จากผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 4.3 ตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวัแปรสามารถอธิบายดชันี

ราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ(BBL) ได ้95.3% (R Square = 0.953) ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 โดย
อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้น
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) (Sig = 0.000 ซ่ึง Sig < 0.050) โดยมีสมการดงัน้ี 

SET BANK = 494.310 – 21.099UNP – 10.604EX 
โดยท่ี  
UNP  หมายถึง อตัราการวา่งงาน 
EX   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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ตารางที ่4.4 Multiple Regression Analysis) ผลวเิคราะห์ของธนาคาร BAY 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
  ค่าคงท่ี .379 7.286 .052 .959     

Unemploy -6.903 .947 -7.289 .000 .352 2.842 

Gross 
Domestic 
Product 

0.00001462 0.00002257 6.481 .000 .372 2.691 

Interest Rate 
MLR 

-1.406 .554 -2.538 .016 .820 1.220 

   R = 0.965             R2 = 0.930           Sig = 0.000 

จากผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 4.4 ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัแปรสามารถอธิบายดชันี
ราคาหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) ได ้93.0% (R Square = 0.930) ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 
โดยอตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) และ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (Interest Rates 
MLR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) 
(Sig = 0.000 ซ่ึง Sig < 0.050) ในขณะท่ี ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) 
(Sig = 0.000 ซ่ึง Sig < 0.050)  โดยมีสมการดงัน้ี 

SET BANK = 0.379 – 21.099UNP + 0.00001462GDP – 1.406MLR 
โดยท่ี  
UNP  หมายถึง อตัราการวา่งงาน 
GDP  หมายถึง ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 
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ตารางที่ 4.5 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผลวิเคราะห์ของ
ธนาคาร SCB 

ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Tolerance VIF 
  ค่าคงท่ี 245.319 26.812 9.150 .000     

Interest Rate 
MLR 

5.798 1.484 3.906 .000 .765 1.308 

Unemploy -18.436 3.122 -5.906 .000 .217 4.607 

Exchange 
Rate 

-5.336 .779 -6.848 .000 .202 4.950 

R = 0.982             R2 = 0.964           Sig = 0.000 
 
จากผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 4.5 ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัแปรสามารถอธิบายดชันี

ราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ได ้96.4% (R Square = 0.964) ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 
โดยอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rates MLR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคา
หุ้นธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) (Sig = 0.000 ซ่ึง Sig < 0.050) ในขณะท่ีอตัราการวา่งงาน 
(Unemployment Rate) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange 
Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) 
(Sig = 0.000 ซ่ึง Sig < 0.050) โดยมีสมการดงัน้ี 

SET BANK = 245.319 + 5.798MLR – 18.436UNP – 5.336EX 
โดยท่ี  
MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 
UNP  หมายถึง อตัราการวา่งงาน 
EX  หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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ตารางที่ 4.6 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผลวิเคราะห์ของ
ธนาคาร TMB 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Tolerance VIF 

  ค่าคงท่ี 15.359 1.029 14.919 .000     

Interest Rate 
MLR 

-.368 .078 -4.685 .000 .765 1.307 

Exchange Rate -.355 .021 -16.768 .000 .765 1.307 

R = 0.949             R2 = 0.900           Sig = 0.000  
 
จากผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 4.6 ตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวัแปรสามารถอธิบายดชันี

ราคาหุ้นธนาคารทหารไทย(TMB) ได ้90% (R Square = 0.900) ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 โดย
อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rates MLR) และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้น
ธนาคารทหารไทย (TMB) (Sig = 0.000 ซ่ึง Sig < 0.050) โดยมีสมการดงัน้ี 

SET BANK = 15.359 – 0.368MLR  – 0.355EX 
โดยท่ี  
MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 
EX   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อภิปรายผล 
การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย”์ โดยขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
แบบอนุกรมเวลา (Time Series) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2554 จ านวนทั้งหมด 36 เดือน ขอ้มูลท่ีใช้
เป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลระดบัอตัราการวา่งงานและขอ้มูลผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยมีการตรวจสอบความน่าเช่ือแลว้มาท าการวเิคราะห์
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ขอ้มูลในรูปแบบวธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหูคุณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึง
สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี โดยดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย 
(KBANK) ธนาคารกรุงเทพ(BBL) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา(BAY) ธนาคารไทยพาณิชย์
(SCB) ธนาคารทหารไทย(TMB) 

1. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) โดยระดบัอตัราการว่างงาน (Unemployment 
Rate) และ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ตวัแปร
อิสระทั้ง 2 ตวัสามารถอธิบายดชันีราคาหุน้ธนาคารกสิกรไทยได ้98.4% (R Square = .984) 
ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 ไดส้มการดงัน้ี 

SET BANK = 483.207 – 14.800UNP – 11.499EX 
โดยท่ี  
UNP  หมายถึง อตัราการวา่งงาน 
EX   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีนัยส าคญัทางสถิติไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์ของธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 
กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้ปัจจัย อ่ืนๆคงท่ี เ ม่ืออัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา(Exchange Rate) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพย์
ของธนาคาร KBANK ลดลงร้อยละ 11.499 ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา(Exchange Rate) เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพย์
ของธนาคาร KBANK เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.499 ซ่ึงตรงกบัการคน้ควา้อิสระของ สุวพิชญ ์
บนัลือฤทธ์ิ และ สุวิมล สังขทบัทิมสังข ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ระดบัอตัราการวา่งงาน มีนยัส าคญัทางสถิติไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา
หลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ ถา้ก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี 
เม่ือระดบัอตัราการวา่งงาน(Unemployment Rate)  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้
ราคาดชันีหลกัทรัพยข์องธนาคาร KBANK ลดลงร้อยละ 14.800 ในขณะท่ีระดบัอตัราการ
วา่งงาน(Unemployment Rate)เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าใหร้าคาดชันีหลกัทรัพย์
ของธนาคาร KBANK เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.800 

2. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) โดยระดบัอตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) 
และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) มีความสัมพนัธ์
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ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ (BBL) ตวัแปรอิสระทั้ ง2 ตัว
สามารถอธิบายดชันีราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพได ้95.3% (R Square = 0.953) ซ่ึงมีค่า Sig = 
0.000 ไดส้มการดงัน้ี 

SET BANK = 494.310 –21.099UNP – 10.604EX 
โดยท่ี  
UNP  หมายถึง อตัราการวา่งงาน 
EX   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีนัยส าคญัทางสถิติไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์ของธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 
กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้ปัจจัย อ่ืนๆคงท่ี เ ม่ืออัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา(Exchange Rate) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพย์
ของธนาคาร BBL ลดลงร้อยละ 10.604 ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา(Exchange Rate) เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพย์
ของธนาคาร BBL เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.604 ซ่ึงตรงกบัการคน้ควา้อิสระของ สุวพิชญ ์บรรลือ
ฤทธ์ิ และ สุวิมล สังขทบัทิมสังข ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ
ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ระดบัอตัราการวา่งงาน มีนยัส าคญัทางสถิติไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา
หลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ ถา้ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 
เม่ือระดบัอตัราการวา่งงาน(Unemployment Rate)  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้
ราคาดัชนีหลักทรัพย์ของธนาคาร BBL ลดลงร้อยละ 21.099ในขณะท่ีระดับอตัราการ
วา่งงาน(Unemployment Rate)เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพย์
ของธนาคาร BBL เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.099 

3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (BAY) โดยอตัราการวา่งงาน (Unemployment Rate) และ 
อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest Rates MLR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี
ราคาหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาในขณะท่ี ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 
ตวัแปรทั้ง 3 ตวัแปรสามารถอธิบายดัชนีราคาหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ 93.0% (R 
Square = 0.964) ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 โดยมีสมการดงัน้ี 

SET BANK = 0.379 –21.099UNP + 0.00001462GDP – 1.406MLR 
โดยท่ี  
UNP  หมายถึง อตัราการวา่งงาน 
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GDP  หมายถึง ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 
อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ มีนัยส าคญัทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกบัดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ ถา้ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 
เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกู(้Interest Rates MLR)เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคา
ดัชนีหลักทรัพย์ของธนาคาร BAY ลดลงร้อยละ 6.903 ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้
(Interest Rates MLR)เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพยข์อง
ธนาคาร BAY เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.903 

ระดบัอตัราการวา่งงาน มีนยัส าคญัทางสถิติไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา
หลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ ถา้ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 
เม่ือระดบัอตัราการวา่งงาน(Unemployment Rate)  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้
ราคาดัชนีหลักทรัพย์ของธนาคาร BAY ลดลงร้อยละ 6.903ในขณะท่ีระดับอัตราการ
วา่งงาน(Unemployment Rate)เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพย์
ของธนาคาร BAY เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.903 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ มีนยัส าคญัทางสถิติไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี
ราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ ถา้ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ
คงท่ี เม่ือผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ(Gross Domestic Product)  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดัชนีหลักทรัพย์ของธนาคาร BAY เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0000146 
ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ(Gross Domestic Product)เปล่ียนแปลงลดลงร้อย
ละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพยข์องธนาคาร BAY ลดลงร้อยละ 0.0000146 ซ่ึงตรงกบั
งานค้นควา้อิสระของ กรรณิการ์ จะกอ ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) โดยอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rates MLR) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุน้ธนาคารไทยพาณิชย ์ในขณะท่ีระดบัอตัรา
การว่างงาน (Unemployment Rate)  และ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)  ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัแปรสามารถอธิบายดชันีราคาหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชยไ์ด ้96.4% (R Square = 0.964) ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000โดยมีสมการดงัน้ี 

SET BANK = 245.319 + 5.798MLR –18.436UNP – 5.336EX 
โดยท่ี  
MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 
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UNP  หมายถึง อตัราการวา่งงาน 
EX   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ ถา้ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 
เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกู(้Interest Rates MLR)เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคา
ดัชนีหลักทรัพย์ของธนาคาร SCB เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.798 ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้
(Interest Rates MLR)เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพยข์อง
ธนาคาร SCB ลดลงร้อยละ 5.798 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีนยัส าคญัทางสถิติไปในทิศ
ทางตรงขา้มกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ 
ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(Exchange Rate)เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพยข์องธนาคาร 
SCB ลดลงร้อยละ 5.336 ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(Exchange Rate)เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพยข์องธนาคาร 
SCB เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.336 ซ่ึงตรงกบัการคน้ควา้อิสระของ สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ และ สุวิมล 
สังขทบัทิมสังข ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ระดบัอตัราการวา่งงาน มีนยัส าคญัทางสถิติไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา
หลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ ถา้ก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี 
เม่ือระดบัอตัราการวา่งงาน(Unemployment Rate)  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้
ราคาดชันีหลกัทรัพยข์องธนาคาร SCB ลดลงร้อยละ 18.436 ในขณะท่ีระดบัอตัราการ
วา่งงาน(Unemployment Rate)เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าใหร้าคาดชันีหลกัทรัพย์
ของธนาคาร SCB เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.436 

5. ธนาคารทหารไทย (TMB) โดยอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rates MLR) และ อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นธนาคารทหารไทย (TMB) ตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวัแปรสามารถ
อธิบายดชันีราคาหุ้นธนาคารทหารไทย ได ้90% (R Square = 0.900) ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 
และ F = โดยมีสมการดงัน้ี 

SET BANK = 15.359–0.368MLR – 0.355EX 
โดยท่ี  
MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 



177 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

EX   หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ มีนัยส าคญัทางสถิติไปในทิศทางตรงข้ามกนักบัดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ ถา้ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 
เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกู(้Interest Rates MLR)เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคา
ดัชนีหลักทรัพย์ของธนาคาร TMB ลดลงร้อยละ 0.368 ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
(Interest Rates MLR)เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพยข์อง
ธนาคาร TMB เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.368 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีนยัส าคญัทางสถิติไปในทิศ
ทางตรงขา้มกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร พิจารณาจากค่า Sig < 0.05 กล่าวคือ 
ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(Exchange Rate)เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพยข์องธนาคาร 
TMB ลดลงร้อยละ 0.355 ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(Exchange Rate)เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ราคาดชันีหลกัทรัพยข์องธนาคาร 
TMB เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.355 ซ่ึงตรงกับการค้นควา้อิสระของ สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ และ 
สุวิมล สังขทบัทิมสังข ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี
ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ได้ช้ีให้ เห็นถึงปัจจัย ท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาศึกษา
คร้ังน้ี มีขนาดความสัมพันธ์ ท่ีแตกต่างกันออกไปถึงแม้ปัจจัยบางตัวจะมีทิศทาง
ความสัมพนัธ์เดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์หรือมีทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ 

2. ช่วยท าให้นักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชยมี์ความเขา้ใจในอิทธิพลของปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักล่าวท่ีมีต่อดชันีราคา
หลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชยม์ากข้ึน 

3. นกัลงทุนสามารถน าแบบจ าลองท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ีไปประยกุตเ์พื่อใชใ้นการ
คาดการณ์ดชันีราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย ์
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูท้  าวิจยัไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเลือกมาเฉพาะ 6 ตวัแปรอิสระท่ี
เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจคือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Interest Rates) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
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ประจ า 3 เดือน (Time Deposit) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(Exchange Rate) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) อตัราการวา่งงาน (Unemployment Rate)
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป
อาจจะเพิ่มปัจจยัเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคา
หลกัทรัพย ์กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย ์เช่น ปริมาณเงินในมือของประชาชน เหตุกาณ์
ไม่มัน่คงทางการเมือง ปริมาณเงินส ารองตามกฎหมายของแต่ละธนาคารกรณีศึกษา กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย ์  

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตน้ทุนการลงทุน ในดชันีราคาหลกัทรัพย์
กลุ่มธนาคารพาณิชย ์เพื่อน ามาเป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุน 
บรรณานุกรม 
กรรณิการ์ จะกอ. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร” 
วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง,2552. 

กญัญารัตน์ ศิริประไพ. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์
 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” สาร

นิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต,2554. 
จุฑาภรณ์ ยาชะวะนา. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” สารนิพนธ์ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2550. 

จิรัตน์ สังข์แกว้. การลงทุน.พิมพ์คร้ังท่ี5 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
 2544.  
สุภาว ์จุลนาพนัธ์ุ. การวิเคราะห์หลกัทรัพย์.  พิมพ์คร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2527.  
สุวิมล สังขทับทิมสังข. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” สารนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัรังสิต,2554. 

สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” สารนิพนธ์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี,2554. 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คน้วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://strategy.dip.go.th/Home/tabid/38/Default.aspx 
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ขอ้มูลรายงานเศรษฐกิจ  คน้เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 เขา้ถึงไดจ้าก            
http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/report/DocLib_/annual_Y5
4_T.pdf 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.set.or.th 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tfex.co.th 
ณัฐพล ลีลาวฒันานันท์ ทฤษฎีความเส่ียง เข้าถึงได้จาก 
 http://boc.dip.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Ite
 mid=14 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้คน้เม่ือวนัท่ี  16 มกราคม 2556 เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2549ส านกังานสถิติ

แห่งชาติ อตัราการวา่งงาน คน้วนัท่ี 22 มกราคม2556 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.nso.go.th/ 

ส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ คน้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 
 เขา้ถึงไดจ้าก
 http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/stat/others/indexg_report2.asp?t
 able_na me= 
ส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์คน้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.price.moc.go.th/btei/content1.aspx?cid=1 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=95 
 
 
 
 
 
 
 

http://boc.dip.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Ite
http://boc.dip.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Ite
http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/stat/others/indexg_report2.asp?t
http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/stat/others/indexg_report2.asp?t
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การตัดสินใจเรียน คณะบริหารธุรกจิภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

DECISION CLASSES.FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION. 
UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGLISH GOVERNMENT IN BANGKOK 

AND ITS VICINITY 
วมิลฉตัร ยิม้แยม้ 1 ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

-------------------------------------------------------  
บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การตัดสินใจเรียน คณะ
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
ทางด้านทศันคติ และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรศาสตร์ท่ีเป็นนักศึกษาท่ีก าลัง
ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ ของมหาวิทยาลยัรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 252  คน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติอนุมาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี มีสถานภาพ
โสด มีรายได ้20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน เป็นผูท่ี้
ตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลมากท่ีสุด ทั้งน้ี
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งค านึงถึงปัจจยัทางดา้นทศัคติ ดา้นสังคม  และปัจจยัทางส่วนประสมทาง
การตลาด ราคา  ผลิตภณัฑ์  การส่งเสริมการตลาด ก่อนการตดัสินเรียนคณะบริหารธุรกิจ 
ภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ, คณะบริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
This independent study .Has done research. "the decision to study. 

Administration. University department of English government in Bangkok and its 
vicinity "is intended to study the different types of personal factors .Factor of the attitude. 
And the relationship between the marketing mix .Decisions that affect students. 
Administration . University department of English government in Bangkok and its 
vicinity. The results were used to improve courses . Department of English University. 
That can be used in teaching effectively the purposes of independent study. 

The sample used in this study is a population of students who are studying at the 
master level. Administration English. Government University in Bangkok and 252 data 
were collected using a questionnaire. Data were analyzed using descriptive percentage, 
mean, standard deviation. And hypothesis testing with statistical inference. 

The results showed that most of the sample was female, aged 25-30 years, single 
income 20,001 - 30,000 per month and a career as a private company. Who decided to 
study business administration. Department of English of the University of the 
government. The study found that taking into account the attitudes and social factors, 
marketing mix, product, price, promotion, marketing. Before deciding to study business 
Administration English language classes at the university of the human government in 
Bangkok and its vicinity. 
KEYWORDS: Decisions, Faculty of Business English 
 
บทน า 

โลกปัจจุบนัน้ีการศึกษาถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันาประเทศให้มี
เจริญกา้วหน้า เพราะการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็น โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันา เพื่อใช้ใน
การประกอบอาชีพ เพื่อพฒันาความกา้วหน้าของตนเอง ซ่ึงรวมไปถึงการใช้ภาษาองักฤษ
ในการติดต่อส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ดงันั้นจึงมีสถาบนัการศึกษาหลายสถาบนัท่ีเปิดสอน
ในระดับปริญญาโท หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่ผู ้ท่ีมีความสนใจจะศึกษาต่อทั้ ง
มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนจึงเร่งตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้
ด้านน้ีเป็นหลัก การตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาหรือการตัดสินใจศึกษาในคณะ
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ จึงมีปัจจยัต่างๆท่ีเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจศึกษา 
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อาทิเช่น ช่ือเสียงของสถาบนั  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  สถานท่ีตั้ง เน้ือหาหลกัสูตรฯ และ
คณาจารย์ผูส้อน  ท าให้สถาบนัทางการศึกษามีการแข่งขนักันสูง รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ
มากมาย โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนเป็นหลัก ให้ผูเ้รียนได้พฒันา
ความรู้และทกัษะของแต่ละสาขาวชิาใหมี้ความช านาญยิง่ข้ึน 

เน่ืองจากภาษาองักฤษมีความจ าเป็นอย่างมากในปัจจุบนัของประชาชนทัว่ไปใน
ทุกประเทศ บุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจึงพยายามท่ีจะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม 
ดงันั้น สถาบนัการศึกษาของภาครัฐ จึงไดจ้ดัหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นเอ็มบีเอ เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ฯลฯ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการศึกษาต่อ จึงจะเห็นไดว้า่มหาวิทยาลยั
ของภาครัฐ เป็นสถาบนัศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายส าคญั ในการผลิตบณัฑิตในสาขาท่ีตรงกบั
ความต้องการในการพฒันาประเทศเป็นจ านวนมากนั้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบนัทาง
การศึกษาของภาครัฐท่ีมีมาตรฐานระดบันานาชาติ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียน 
คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้านทศันคติและการตดัสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาค
ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสินใจเรียน 
คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อน าผลทางการวจิยัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
 2. เขา้ใจถึงปัจจยัทางดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ความมัน่คง, ความกา้วหนา้, บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ และสังคม ของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีต่อการตดัสินใจเรียนคณะ
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
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 3. ผลจากการวจิยัสามารถน าไปเป็นขอ้มูลและน าแนวทางไปวางแผนกลยทุธ์ทาง
การตลาดเพื่อใชใ้นการแข่งขนัทางดา้นการศึกษากบัสถาบนัท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษได ้
กรอบแนวความคิดทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้
อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของ
มหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง-
การตลาด 

- Price 
- Place 
- Product 
- Promotion 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- รายได ้
- อาชีพ 

ปัจจยัทางดา้นทศันคติ 
- ความมัน่คง,ความกา้วหนา้ 
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ตดัสินใจ 
- สงัคม 

 
การตดัสินใจเรียนคณะ
บริหารธุรกิจ ภาค
ภาษาองักฤษของ

มหาวทิยาลยัรัฐบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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2. ปัจจยัทางดา้นทศันคติท่ีประกอบดว้ย ความมัน่คงและความก้าวหน้า บุคคลท่ี
เ ก่ียวข้องในการตัดสินใจ และสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนคณะ
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย Price Place Product Promotion 
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั
รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่25-40 ปีข้ึนไปโดยใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
แจกแบบสอบถาม และท าการวจิยัในเดือนกนัยายน 2556 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การตดัสินใจศึกษาต่อหลกัสูตรเอมบีเอ หมายถึง ความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงกวา่ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (อุมาพร 
หงสวฒันานนท,์ 2554, น. 8) 

2. หลักสูตรเอมบีเอ หมายถึง การศึกษาในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ เม่ือจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรในช่ือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(Master Degree in Business Administrator: MBA) (อุมาพร หงสวฒันานนท,์ 2554, น. 8) 

3. มหาวิทยาลยั หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในดา้นวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา หรือปริญญา 
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในหลายระดบัรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้ง
ก า ร ท า ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม 
(http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวทิยาลยั) 

4. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง เป็นเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัท่ีตั้งอยู่โดยรอบ (“ปริมณฑล” หมายถึง วงรอบ) ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 7 พนัตาราง
กิโลเมตร แม่น ้ าสายส าคญัท่ีไหลผ่าน ไดแ้ก่ แม่น ้ าเจา้พระยาและแม่น ้ าท่าจีน มีประชากร
ตามหลกัฐานทะเบียนราษฎรรวมกนัประมาณ 10 ลา้นคน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552) ซ่ึง
ในเวลากลางวนัจะมีถึง 13 ลา้นกวา่คนท่ีอยูใ่นเขตน้ี กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนบัวา่
เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมีความเจริญท่ีสุด และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง การบริหารราชการ 
พาณิชยกรรม และการเงินของประเทศ 
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(http://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผูว้จิยัจะน าเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามล าดบัหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎกีารตัดสินใจ 
 บุษกร   ค  าคง (2542) กล่าววา่ การตดัสินใจตอ้งใชข้อ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีก าลงั

พิจารณา โดยใช้ความรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ น ามาผสมผสานกบัการสรุป
อ้ า ง อิ ง  เ พื่ อ น า ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย  แ ส ด ง ทิ ศ ท า ง น า ไ ป สู่ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  ส่ ว น 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526, อา้งถึงใน ปิยะนุช  เหลืองาม , 2552) ไดก้ล่าววา่  
ในบรรดาทฤษฎีท่ีส าคญัของการตดัสินใจ อาจจ าแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดงัน้ี1) 
ทฤษฎีบรรทดัฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ จะ
ค านึงถึงวา่ แนวทางการตดัสินใจ น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ซ่ึงการพิจารณาวา่แนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็น หรือ
ควรจะเป็นนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคล้ายคลึงหรือ
แตกต่างกนัก็ได ้ดงันั้น การใชท้ฤษฎีน้ี ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกัษณะ
ท่ีข้ึนอยูก่บัมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จะเป็นเคร่ืองก าหนดว่า มีปัญหานั้นๆ น่าจะ
หรือควรจะตดัสินใจอยา่งไร จึงจะดีท่ีสุด ถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคล
อ่ืน ท่ีมีมาตรฐานความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั อาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได้ ดว้ยเหตุน้ี 
การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบอุดมทศัน์ (Idea Type) มากกวา่จะ
เป็นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพท่ีแทจ้ริง  2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็น
ทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่างกบัทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมีสาระส าคญั
ท่ีวา่ การตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหาหน่ึงๆ จะตอ้งกระท าอยา่งไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลได ้ไม่วา่ผล
ของการตดัสินใจนั้น จะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของผูต้ดัสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าว
อีกนยัหน่ึงก็คือ การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีน้ี จะพยายามหลีกเล่ียงการใช้ความรู้สึกนึกคิด
ใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ โดยมุ่งเนน้ให้การ
ตดัสินใจเป็นไปอยา่งมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป ดงันั้น จึง
ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีแน่นอน ตลอดจนมีการน าเอาเทคนิคสมยัใหม่
ต่างๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจดว้ย เพื่อท่ีจะให้การตดัสินใจนั้น มีความถูกตอ้งเหมาะสม
ท่ีสุด 
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 ความส าคัญของการตัดสินใจ(Decision) 
 ทฤษฎีการบริหารองค์การในยุคหน่ึงได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการ   
บริหาร (Management Process) อนัไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์าร การบริหารงาน
บุคคล การอ านวยการและการควบคุม ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนแนวคิดไปวา่ แมว้า่จะท า
หน้าท่ีดังกล่าวได้ดีเพียงใดก็ตามแต่ถ้าขาดการตดัสินใจท่ีดีพอแล้วยากท่ีจะท าให้การ
บริหารองคก์ารสู่ความส าเร็จได ้การตดัสินใจจึงมีความส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
 1.การตดัสินใจเป็นเคร่ืองวดัความแตกต่างระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน ผูท่ี้
เป็นผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ จะตอ้งแสดงความรู้ ความสามารถในการตดัสินใจท่ีดีกว่า
ผู ้ปฏิบัติงาน ผู ้บริหารจะต้องมีเหตุผล มีหลักการ มีเจตคติและวิจา รณญาณท่ีดีกว่า 
ความสามารถในการตดัสินใจคือมูลค่าเพิ่มท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าใหเ้ห็นวา่ น่ีคือความแตกต่างท่ี
สมแลว้กบัค่าจา้งเงินเดือนในต าแหน่งผูบ้ริหาร 
 2.การตดัสินใจเป็นมรรควธีิน าไปสู่เป้าหมายองคก์าร ผูบ้ริหารควรตระหนกัเสมอ
วา่ การตดัสินใจมิใช่เป็นเป้าหมายในตวัของมนัเอง แต่เป็นมรรควิธี แนวทาง วิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีจะท าให้การบริหารองค์กรประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้
ดงันั้น การก าหนดเป้าหมายองคก์ารใหช้ดัเจนก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้ การหาวิธีการ
และแนวทางปฏิบติัท่ีหลากหลายก็เป็นขั้นตอนท่ีกระท าตามมา และน่ีคือการตดัสินใจ
นัน่เอง การก าหนดแนวทางวิธีการท่ีดี ท่ีหลากหลายและสร้างสรรคจ์ะน าพาให้องคก์ารสู่
ความส าเร็จได ้
 3.การตดัสินเป็นเสมือนสมองขององคก์าร การตดัสินใจท่ีดีก็เหมือนกบัคนเรามี
สมอง และระบบประสาทท่ีดีก็จะท าใหต้วัเราประสบผลส าเร็จในชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตวั
และชีวิตทางสังคมได ้ในขณะเดียวกนัถา้เป็นการตดัสินใจขององคก์รท่ีดีก็จะตอ้งมีสมอง 
และระบบประสาทขององคก์รท่ีดีดว้ยจึงจะท าให้องคก์รมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ได้ ผูบ้ริหารท่ีดีจะต้องกระตือรือร้น ใฝ่หาแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ ก าหนดแนวทางใหม่ๆ ยกระดับ
มาตรฐานและป้องกนัปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 4.การตดัสินปัญหาเป็นกลยุทธ์การแกปั้ญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตดัสินใจ
ทัว่ไปมองวา่เป็นการแกไ้ขปัญหาในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ปัญหาขอ้ขดัขอ้งซ่ึงมีสะสมมาตั้งแต่ใน
อดีต และมีแนวโนม้มากข้ึนในอนาคต ซ่ึงก็ไม่สามารถแกปั้ญหาไดห้มดส้ินและยงัมีปัญหา
ใหม่ ๆ เขา้มาอีกมากมาย โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนกรอบแนวคิด (paradigm) ในการมอง
ปัญหาใหม่ให้มองไปถึงปัญหาในอนาคต ซ่ึงได้แก่ปัญหาป้องกนั รู้แล้วว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ก็ควรมีการตดัสินใจล่วงหนา้ก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึน ปัญหาเชิงพฒันาก็เป็นอีกเร่ือง
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หน่ึงท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจ เป็นการมองโดยใชว้ิสัยทศัน์ (vision) ของผูบ้ริหารใน
การพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต ก าหนดภาพอนาคต (scenario) ไวพ้ร้อมก าหนดทางเลือก
เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละภาพอนาคตนั้นด้วย อาทิ ภาพอนาคตมุ่งเน้น 3 C ได้แก่ ลูกค้า 
(Customer) การแข่งขัน(Competition) และการเปล่ียนแปลง (Change) ดังนั้ นผู ้บริหาร
เตรียมการท่ีจะคิดวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในเร่ืองดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นกลยุทธ์ในการ
บริการลูกคา้เหนือความคาดหวงั กลยุทธ์การแข่งขนัสู่ความเป็นเลิศ และกลยุทธ์สู่องคก์าร
อจัฉริยะ เป็นตน้ 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากงานวิจัยของ พิมพ์พร เกษดี (2553, 61) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ พบวา่ ปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรี บรม
ฤทธ์ิ (2548, บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั ธศกร ดวงค า (2553, 60) ไดศึ้กษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในหลกัสูตรเพื่อการพฒันาทกัษะ
ทางการศึกษาภาษาอังกฤษของผู ้บริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผลการตดัสินใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดในระดับมาก ดงันั้นจากงานวิจยัขา้งต้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 

จากงานวิจยั สุวิชา เช้ือวงค์ (2552, 32) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เรียนต่อ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในกลุ่มสหวทิยาเขตหนองใหญ่ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียนต่อของ
นักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ นิภาวรรณ ชนะสงคราม (2552, 94) ได้ศึกษาเก่ียวกับการ
ตดัสินใจเรียนต่อของนักเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พบว่า เพศมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบั ไพฑูรย ์เทพทบั (2550, 135) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนในวิทยาลยั
การอาชีพไทรนอ้ย และวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมี
ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาเข้า ศึกษาไม่แตกต่างกัน ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า  เพศมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 
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จากงานวจิยัของ Perrone, Phillip A. (1965 อา้งถึงโดย ชูเกียรติ ผุดพรมราช 2550, 
88) ไดท้  าวจิยัเร่ือง ค่านิยม และปัจจยัท่ีนกัเรียนใชใ้นการตดัสินใจศึกษาต่อ และเลือกอาชีพ
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ เกรด 7 และ 8 พบว่า บิดา และมารดา มีอิทธิพลในการ
เลือกสถานศึกษาต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปารีณา เดชฤทธิกุล (2549, 6) ไดศึ้กษา
เก่ียวกบัการตดัสินใจเรียนสาขาการจดัการในระดบัปริญญาตรี ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ ท่ีว่า ครอบครัว บุคคลในครอบครัวมี
อิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Chapman (1981 อา้งถึงโดย สิทธิพนัธ์ ยศยอดยิ่ง 2547, 38) ไดพ้ฒันากรอบแนวคิดโมเดล
การเลือกมหาวิทยาลยัของนิสิต และการคดัเลือกนิสิตของมหาวิทยาลยั ระบุว่าดา้นปัจจยั
อิทธิพลจากภายนอก อิทธิพลจากบุคคลรอบข้าง ประกอบด้วย อิทธิพลจากเพื่อน 
ผูป้กครอง และโรงเรียนเดิม ปัจจยัอิทธิพลดงักล่าว ส่งผลต่อทางเลือกของนิสิตในการ
สมคัรเขา้เรียน ดงันั้นจากงานวิจยัขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ตดัสินใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ก  าลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ภาค
ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่น
คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลโดยผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)โดยเจาะจง
มหาวทิยาลยัรัฐบาล จ านวนทั้งส้ิน 7 แห่ง  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามปิดแบบมีตวัเลือก ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ตอนดงัน้ี คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ รายได ้อาชีพ รวม 5  ขอ้ 
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 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัทางดา้น
ทศันคติ ไดแ้ก่ ความมัน่คง,กา้วหนา้  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ  และสังคม รวม 15 
ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ Price  Place Product Promotion รวม 20 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ
เรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวม 5 ขอ้ 
ผลวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีจ านวน 180 

คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ เพศชาย มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 25-30 ปี มีจ  านวน 171 คนคิดเป็นร้อยละ 67.9 รองลงมาคือ 
กลุ่มอาย ุต ่ากวา่ 25  ปีมีจ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  และอนัดบัสุดทา้ย กลุ่มอายุ  31 
- 35  ปีมีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5สถานภาพโสด มีจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.0 รองลงมาสถานภาพสมรส มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และอนัดบัสุดทา้ย 
สถานภาพหยา่ร้าง มีจ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

รายได ้20,001 - 30,000 บาท มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  รองลงมาคือ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได ้10,001 - 20,000 บาท มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ
อนัดบัสุดทา้ย รายได ้30,001 - 40,000 บาทมีจ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 19.4 และมีอาชีพ 
พนักงานบริษทัเอกชน มีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมามีอาชีพนิสิต / 
นกัศึกษามีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และอนัดบัสุดทา้ย ธุรกิจส่วนตวัมีจ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.9  

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางทศันคติของกลุ่มตัวอย่าง 
แสดงปัจจยัทางทศันคติ ดา้นความมัน่คง , กา้วหนา้ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั

กบัโอกาสขยายทางเลือกสายงานอาชีพ ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.1746 ส่วนรองลงมา 
คือมีโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ค่าเฉล่ีย 7.9167 และอนัดบัสุดทา้ย เพื่อชิงความ
ไดเ้ปรียบต่อสภาวะการแข่งขนัธุรกิจในปัจจุบนั ค่าเฉล่ีย 7.7579ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน
การตดัสินใจ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัตนเองมีผลต่อการตดัสินใจเรียน ในระดบัมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.0794 ส่วนรองลงมา คือบิดา มารดาและญาติพี่น้องมีผลต่อการตดัสินใจ
เรียน ค่าเฉล่ีย 5.7460และอนัดบัสุดทา้ย เพื่อนมีผลต่อการตดัสินใจเรียน ค่าเฉล่ีย 4.3254 
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และด้านสังคม กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการเพิ่มศกัยภาพของตนเองในกลุ่มเพื่อน
ร่วมงานในการท างานในอนาคต ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 7.9603 ส่วนรองลงมา คือการ
ประสบความส าเร็จในชีวติ ค่าเฉล่ีย 7.8770และอนัดบัสุดทา้ย การเพิ่มทกัษะความสามารถ
ในการส่ือสารดา้นภาษาต่างประเทศกบัผูอ่ื้น ค่าเฉล่ีย 7.6627 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 
แสดงปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบั

ราคาค่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพของการเรียนการสอนในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 7.2063

ส่วนรองลงมา คือราคาค่าเล่าเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืนในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนัค่าเฉล่ีย 6.6349

และอนัดบัสุดทา้ยระยะเวลาท่ีก าหนดให้ช าระค่าเล่าเรียนค่าเฉล่ีย 5.7857ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัหอ้งเรียนกวา้งขวางมีท่ีนัง่เพียงพอในระดบัมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 7.5556ส่วนรองลงมา คือสถานท่ีตั้งอยู่ในท่ีมีการคมนาคมสะดวกค่าเฉล่ีย 
7.4881และอนัดับสุดท้ายสถานท่ีมีความสะอาดเรียบร้อยค่าเฉล่ีย 7.2579ด้านผลิตภณัฑ์ 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัคณาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียงในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 7.9048

ส่วนรองลงมา คืออุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนมีความทนัสมยัค่าเฉล่ีย 7.8214และ
อนัดบัสุดทา้ยหลกัสูตรการสอนท่ีทนัสมยัเขา้ใจง่ายค่าเฉล่ีย 7.8016  และดา้นการส่งเสริม
การตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ
ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 6.1786ส่วนรองลงมา คือมีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการค่าเฉล่ีย 
6.1667และอนัดบัสุดทา้ยมีทุนการศึกษาใหเ้ลือกมากมาย เช่น ทุนเรียนดีค่าเฉล่ีย 6.0000 

สรุปผลการวจัิย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางทศันคติ และปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 252 คน 

Independent 
Factors 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 2.474 .556   4.450 .000     

ดา้นความมัน่คง , กา้วหนา้(X1) .138 .072 .124 1.920 .056 .616 1.622 

ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ตดัสินใจ(X2) 

.037 .044 .045 .829 .408 .879 1.138 

ดา้นสงัคม(X3) .154 .066 .149 2.329 .021 .630 1.587 

ดา้นราคา(X4) -.100 .046 -.147 -2.172 .031 .563 1.777 
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(X5) .079 .051 .096 1.548 .123 .670 1.492 

ดา้นผลิตภณัฑ(์X6) .347 .062 .368 5.583 .000 .596 1.678 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X7) .101 .044 .166 2.278 .024 .488 2.050 

 
 

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

.608a .370 .352 1.17791 

 จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = .608a แสดงวา่ปัจจยั
ทางทศันคติและปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน
คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาล ในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มี
ค่ามาก) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = .370หมายความวา่ปัจจยัทางทศันคติและปัจจยั
ทางส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาค
ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาล คิดเป็น 37.0 เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย
ความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 37.0 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเหลืออีก 
63 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 
 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 1.17791 หมายความว่า 
การประมาณค่าของการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั
รัฐบาล มีความคลาดเคล่ือน เกิดข้ึนกบั 1.17791 
 จากผลการวเิคราะห์จะพบวา่ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า 
2.050 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า 
.488 ซ่ึงไม่ต ่ ากว่า  0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน คือไม่ เ กิด 
Multicollinearity 
 จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
ดงัน้ี 
 Y = 2.474 +.138 X1 + .037 X2 + .154 X3 + -.100 X4 + .079 X5 + .347 X6 + .101 
X7 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางทศันคติและปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั
รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรของปัจจยั
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ทางทศันคติและปัจจยัทางส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามของการ
ตัดสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งหมด 7 ตวัแปร 
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่านยัส าคญั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ดา้นความ
มัน่คง , กา้วหน้า(X1)ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ(X2)ดา้นสังคม(X3)ดา้นราคา
(X4)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(X5)ดา้นผลิตภณัฑ์(X6)ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X7)โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 
.138.037.154-.100.079.347 และ .101 ตามล าดบั 

 
Y = 2.474 + .154 X3 + -.100X4  +.347 X6 + .101 X7 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี มีสถานภาพโสด มี

รายได้ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน เป็นผู ้
ตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาลมากท่ีสุด 

ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัทางด้านทศันคติ ความมัน่คง , 
กา้วหนา้ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน แต่
ดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงกมล เวช
บรรยงค์รัตน์ (2541 อา้งถึงโดย สิรินิตย ์ถิรมงคล 2548, 43) ได้ระบุเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจไวห้ลายขอ้หน่ึงในนั้น คือปัจจยัดา้นสังคม ความวา่ กลุ่มสังคมจะ
ได้รับการถ่ายทอดค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ และความสนใจจากกลุ่มดว้ยกลุ่มสังคมท่ี
ส าคญัและมีอิทธิพลมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปาณิสรา เพชระบูรณิน (2552, 11) 
ท่ีว่า ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือ ลกัษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอา้งอิง ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท กลุ่ม
บุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อนร่วมสถาบนั เป็นตน้ ครอบครัว หรือบุคคลใน
ครอบครัว ถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล แสดงวา่สังคมมี
ผลต่อการตดัสินใจ อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมลกัษณ์ ลนัสุชีพ (2545 อา้งถึงโดย 
ดวงกมล ทรัพยแ์สงส่ง 2552, 78) พบวา่ ปัจจยัดา้นสังคมมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัสูง 
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ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน แต่ดา้น ราคา ผลิตภณัฑ ์
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สัมนาการณ์ บุญเรือง (2551, 129)ท่ีว่า ค่าใช้จ่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิจิตรา เถาถวิล (2547, 81) 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างในส่วนของปัจจยัด้านหลักสูตรประกอบด้วย ช่ือเสียงของสถาบนั 
ความหลากหลายของหลกัสูตรและช่วงเวลาเรียน คณาจารยส์อนมีช่ือเสียง อุปกรณ์ส่ือการ
เรียนทนัสมยั ระยะเวลาเวลาเรียน 2 ปี อยูใ่นระดบัความตอ้งการท่ีมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ พิมพ์พร เกษดี (2553, 61) พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ อยูใ่นระดบัมาก 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการวจิยัปัจจยัทางดา้นทศันคติ เช่น สังคม และปัจจยัทางส่วนประสมทาง
การตลาด เช่น ราคา ผลิตภณัฑ์  การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเรียนคณะ
บริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัรัฐบาล 

2. มหาวทิยาลยัรัฐบาลควรวางแผนกลยทุธ์ท่ีสร้างความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือ
ใหแ้ก่ผูเ้รียนในดา้นสังคม ราคา  ผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแนวทางใน
การตดัสินใจเรียนมากยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ผูว้ิจยัควรท าการส ารวจด้วยการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Focus Group) 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด เพราะการท่ีเราจะสามารถไดข้อ้มูลโดยตรง
จากผูท่ี้เราตอ้งการขอ้มูลและเป็นเร่ืองเฉพาะท่ีเราตอ้งการทราบ ในการสัมภาษณ์หัวขอ้
ต่างๆนั้น ควรจะเป็นส่ิงท่ีท าใหค้นท่ีใหส้ัมภาษณ์บอกเราไดถึ้งส่ิงท่ีเขาคิด เก่ียวกบัเร่ืองการ
ตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

2.การเก็บตวัอยา่งในคร้ังน้ีส่วนมากจะเก็บตวัอยา่งจากมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงยงัไม่ได้เก็บตามมหาวิทยาลยัเอกชนต่างๆจะท าให้
ทราบขอ้มูลเชิงลึกในการตดัสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษไดม้ากยิง่ข้ึน 

3.วจิยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มตวัแปรอิสระใหม้ากข้ึนเพื่อใหค้่า R Square มีค่าสูงข้ึน 
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เกรียงศักด์ิ แสงจันทร์. “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา” 
ปัญหาพิเศษหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการ
บริหารทัว่ไป วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ, มหาวทิยาลยับูรพา, 2549. 

จินดาพร เหล่านริศอารี. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยั
รังสิต ศูนยศึ์กษาสาทรธานี” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547. 

เจริญ โสภา. “แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี” วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมาหาบณัฑิต, 
สาขาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2551. 

เดโช สวนานนท.์ ปทานุกรมจิตวทิยา. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์, 2512. 
ฉตัรชยั อินทสังข ์และคณะ. “ความตอ้งการศึกษาต่อ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของนกัศึกษา จงัหวดันครราชสีมา” รายงานการวิจยั, 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน, 2552. 

ชนินทร์ ร่ืนเริง. “แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ของผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน ศูนยก์ารศึกษาสมุทรปราการ” รายงานการศึกษาคน้ควา้
อิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น,2550. 

ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโททาง
บญัชี” รายงานการวิจยั, หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2553. 

ชูเกียรติ ผุดพรมราช. “สถิติวิเคราะห์การตดัสินใจเรียนต่อระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทาในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการวิจยั, มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสุนนัทา, 2550. 
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ชูศรี เลิศลิมชลาลยั. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของ
นิสิตโครงการ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค ่ า  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . การศึกษาค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 

ดลฤดี เขียวหวาน, พรพรรณ รอดรักษา และวิลาวณัย์ มัน่มาก. “ความตอ้งการศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโท ของบุคคลากรทางการศึกษา ในเขตจงัหวดันครปฐม” รายงาน
การวิจยัในวิชาศึกษาเอกเทศ, โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ, สถาบณัราชภฏั
นครปฐม, 2546. 

ดวงกมล ทรัพยแ์สงส่ง. “แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต, การพฒันาทรัพยากรมนุษย,์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2552. 

ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ :ไทยวฒันาพานิช, 2539. 
ธศกร ดวงค า. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในหลกัสูตร

เพื่อการพฒันาทกัษะทางการศึกษาภาษาองักฤษของผูบ้ริโภคในสถาบนัสอน
ภาษาองักฤษในอ าเภอเมือง เชียงใหม่” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 

ธญัชนก แสงส่ง. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต ของนกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร” สาร
นิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ, 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549. 

นภาพร พุ่มฤกษ์.‘‘เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนักศึกษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัขอนแก่น’’ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2543. 

นนัทินี แป้นแจง้. “ปัจจยัในการศึกษาต่อของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร บณัฑิตวิทยาลยั, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2547. 

นิภาวรรณ ชนะสงคราม . “การตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
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ตะวนัออก” วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยับูรพา, 2552. 

บุษกร ค าคง. ปัจจยับางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวิจารณญาณของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ6 ในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดั
สงขลา . วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร. กรุงเทพฯ, 2542. 

ประภาเพญ็ สุวรรณ. ทศันคติ : การจดัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนามยั. กรุงเทพฯ : ไทย
วฒันาพานิช, 2520. 

ประภาเพญ็ สุวรรณ. ทศันคติ : การจดัการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมอนามยั. พิมพค์ร้ังท่ี 
2. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2526. 

ปรีชา ภูมิกอง. “การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต: กรณีศึกษาสาขาการบริหารงานทอ้งถ่ิน รุ่น 1 สาขาการบริหารงาน
ทัว่ไป รุ่น 5 และสาขานโยบายสาธารณะ รุ่น 8 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวทิยาลยับูรพา” ปัญหาพิเศษหลกัสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
, สาขาวิชาการบริหารงานทอ้งถ่ิน วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลยับูรพา, 
2550. 

ปาณิสรา เพชระบูรณิน . “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์” รายงานการวิจยั, มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์, 
2552. 

ปารีณา เดชฤทธิกุล. “การตดัสินใจเรียนสาขาการจดัการในระดบัปริญญาตรี ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ” รายงานการวิจยั, 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตกาฬสินธ์ุ, 2549. 

ปิยะนุช เหลืองาม. บรรทดัฐานในการตดัสินใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในการ
เรียนวยิาศาสตร์เร่ืองภาวะโลกร้อน ตามแนวทางการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสังคม (STS). วทิยานิพนธ์ กศ.ม, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น, 2552. 

พรทิพย ์บุญนิพทัธ์. ทศันคติ. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2531. 
พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา. การบริหารการตลาด : การวิเคราะห์กลยุทธ์และการตดัสินใจ. พิมพ์

คร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ : บริษทัด่านสุทธาการพิมพ ์จ ากดั, 2548. 
ไพฑูรย ์เทพทบั. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรียนในวิทยาลยัการอาชีพไทรนอ้ย และ

วทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมาหาบณัฑิต
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, สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
, 2550. 

ไพโรจร์ แจ่มศรี. “การศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการเลือกเรียนประเภทวิชาพาณิชกรรมของ
นักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกดัส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร” ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, 
สาขาวชิาการวจิยัและสถิติทางการศึกษา, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2551. 

มณฑล บุญธรรม. “ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา” รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2550. 

เรณู เช้ือเมืองพาน. “การประเมินหลกัสูตร MBA คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงราย” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย,2550. 

ลกัษณ์ ปัญญาภาส. “ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์” 
รายงานการวจิยั, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2555. 

ลาวลัย ์โคกสุวรรณ. “เหตุผลในการตดัสินใจเรียนสาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ” 
สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาธุรกิจศึกษา บณัฑิตวิยาลยั, 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2550. 

วรนิษฐา ซุ่มทองหลาง. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจศึกษาระดบัปริญญาโทใน
สถาบันราชภัฏ ” วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมาหาบัณฑิต,  สาขา
บริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2548. 
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การรับรู้ข่าวสารทีม่ีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผู้บริโภค 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE CONSUMER’S PERCEPTION OF PRECAST CONCRETE 
COMMUNICATION IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

อญัชลี จิตติวชิกุล 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                        ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ
ของวสัดุก่อสร้างระบบช้ินส่วน ส าเร็จรูปท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ย
ช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วน
ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ซ่ึงเป็นประชากรแบบนบัไดจ้  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิง
อนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบวา่  เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.5 มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี ร้อยละ 51.0 
มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.5 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 88.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
25,001-35,000 บาท ร้อยละ 28.5 เรียนจบปริญญาตรี ร้อยละ 70.8  
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของช้ินส่วนส าเร็จรูป ดา้น
คุณภาพสินคา้ และดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วน
ส าเ ร็จรูปของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ด้านคุณภาพให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัคอนโดมิเนียมแข็งแรง ดา้นราคาให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบั
ปัจจยัดา้นการดูแลหรือซ่อมแซมถูกลง  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ให้ความส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั
การไดก้ าไรจากการผลิตมากกวา่ 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัการเขา้พกัอาศยัเร็ว
ข้ึน  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และระดบั
การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ย
ช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: การรับรู้,ช้ินส่วนส าเร็จรูป 
 

ABSTRACT 
 The research objective is 1) study in individual factor that influence consumer's 
perception of precast concrete communication in Bangkok metropolitan area. 
2) Study in relation between precast concrete property and consumer's perception of 
precast concrete communication in Bangkok metropolitan area. 
3) Study in relation between other factor that influence consumer's perception of precast 
concrete communication in Bangkok metropolitan area. The research population 
consisted of 400 consumers in Bangkok metropolitan area. The instruments developed by 
the investigator and analyzed by descriptive statistics, percentage, frequency, average, 
maximum, minimum, standard deviation and hypothesis testing by Inferential Statistics 
as T-Test (independent t-test),F-test (One-way ANOVA), Multiple Regression Analysis. 
The finding were as follows: 55.5% of research population is male, 51.0% in age range 
26-35 years old, 64.5% is single, 88.3% is enterprise officer, most average salary is 
25,001-35,000 Baht, 70.8% is graduated in bachelor's degree. Analysis results of precast 
Concrete property’s factor and price factor that influence consumer's perception of 
precast concrete communication are as follows: most priority on material property is 
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condominium strength, most priority on price is deduction of maintenance cost. 
Analysis of other factor is economy, most priority in economies of scale. 
Analysis of perception factor are most priority in faster be possessor.  
hypothesis testing result Demography factor in various gender, age, marriage status, job, 
salary and education are difference in precast concrete communication from difference 
Bangkok metropolitan area. 
Keywords: Perception, Precast Concrete 
  
บทน า 
 การเติบโตอยา่งร้อนแรงของธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นช่วง 3-4 ปีท่ีผา่นมา เติบโต
เฉล่ียปีละ 10% ดว้ยมูลค่าตลาดรวมปี 2555 เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสูงกว่า 
357,000 ล้านบาท ท าให้มีผูป้ระกอบการทั้ งรายเก่าและรายใหม่ เข้าลงทุนสู่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยม์าก ส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย จนถึงขั้นมีการฟ้องร้องกนัเป็นคดีความ 
นัน่อาจเป็นเพราะขาดการส่ือสารท่ีดี  
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีตั้งแต่การบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไปจนถึงขั้นฟ้องร้อง ระหวา่งผู ้
ซ้ือคอนโดมิเนียม และผูข้ายคอนโดมิเนียม  ทั้งน้ี ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจจะเป็นเพราะความไม่
เขา้ใจกนั หรือการส่ือสารกนัท่ีผิดพลาด หรืออาจจะเป็นไปได้ท่ีผูข้ายจงใจท่ีจะไม่บอก
ขอ้มูลทั้งหมดแก่ผูซ้ื้อ ขณะท่ีผูซ้ื้อก็ไม่มีความรู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหา
ข้ึนภายหลงัจากท่ีรับโอนกรรมสิทธ์ิไปแลว้ จากปัญหาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัเกิดแนวคิดท่ีจะ
ศึกษาค้นควา้ในเร่ืองของการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อมอบงานวิจยัคร้ังน้ีให้กบัผูส้นใจทัว่ไปใช้
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเพื่อใชใ้นการศึกษาวจิยัต่อไป 
วตัถุประสงค์การศึกษาวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อ
การก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างช้ินส่วน
ส าเร็จรูปท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการ
ก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.เพื่อน าผลวจิยัไปใชใ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 
 2.เพื่อน าผลวจิยัไปใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 3.เพื่อน าผลวจิยัไปใชใ้นระบบเศรษฐกิจ 
กรอบแนวความคิด 
   ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
        
 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
สมมติฐานงานวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ดา้นประชากรศาสตร์ 

 
 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 อาชีพ 

 รายได ้

 ระดบัการศึกษา 
 
 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างช้ินส่วน
ส าเร็จรูป 
 

 ดา้นคุณภาพสินคา้ 

 ดา้นราคา 
 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
 

 ดา้นเศรษฐกิจ 

 

การรับรู้ข่าวสารท่ีมี
ต่อการก่อสร้างดว้ย
ช้ินส่วนส าเร็จรูป 
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 2. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างระบบช้ินส่วนส าเร็จรูปมีความสัมพนัธ์
ต่อการ รับ รู้ข่ าวสารท่ี มี ต่อการก่อสร้างด้วย ช้ินส่วนส า เ ร็จ รูปของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. ปัจจยัด้านอ่ืน ๆมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วย
ช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้าง
ช้ินส่วนส า เ ร็จรูปของผู ้บ ริโภคในกรุง เทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง เป็นผู ้ซ้ื อ
คอนโดมิเนียมท่ีก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งเพศ
ชาย เพศหญิง ทุกวยั ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป ทุกอาชีพ และทุกระดบัการศึกษา 
เก็บขอ้มูลในวนัท่ี 30 มีนาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การก่อสร้าง คือกิจกรรมการกระท าให้เกิดการประกอบหรือการติดตั้งให้เกิด
เป็นอาคาร โครงสร้างระบบสาธารณูปโภค 
 2.. การก่อสร้าง ประกอบดว้ยงานไม ้งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก 
 3. ระบบก่อสร้างปกติ คือ การก่อสร้างดว้ยระบบปกติโดยการก่ออิฐ ฉาบปูน 
 4. ระบบก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูป คือ การก่อสร้างดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีน า
วสัดุบางชนิด เช่น ผนัง เสา คาน หลังคา ท่ีหล่อเสร็จจากพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงนอกท่ีตั้ ง
โครงการ มาประกอบในพื้นท่ีโครงการท่ีก่อสร้าง หรืออาจจะหล่อวสัดุบริเวณท่ีตั้ ง
โครงการแลว้น าไปประกอบเป็นตวัอาคาร 
 5. ช้ินส่วนส าเร็จรูป(Precast Concrete) คือการหล่อช้ินส่วนคอนกรีตในสถานท่ีใด 
ๆ เช่น ในโรงงาน บริเวณไซด์งานก่อสร้าง ก่อนแล้วน าไปประกอบกนัเป็นโครงสร้าง
บริเวณโครงการ 
 6. คอนโดมิเนียม หมายถึง ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีการก่อสร้างเป็นอาคารสูงหลายห้องและ
หลายชั้น มีการจดัขายและแบ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทั้งหมดแต่ผูซ้ื้อมีสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
รวมคือทางเดินบนัได ลิฟทแ์ละท่ีดิน  
 7. ผูป้ระกอบการ หมายถึง เจา้ของโครงการคอนโดมิเนียม 
 8. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อคอนโดมิเนียม ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 9. เทคโนโลยีสมยัใหม่ คือ เทคโนโลยีท่ีใชก่้อสร้างอาคารสูงในประเทศท่ีพฒันา
แลว้  
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 10.ตน้ทุนหมายถึงตน้ทุนการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป 
 11.แรงงาน หมายถึง แรงงานท่ีใชใ้นการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยน าเสนอเป็นประเด็น
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 
ความหมายของการรับรู้ 
 การรับรู้ คือ การสัมผสั ท่ีมีความหมาย (Sensation) การรับรู้เป็นการแปลหรือ
ตีความแห่งการสัมผสัท่ีไดรั้บ ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย หรือท่ีรู้จกัเขา้ใจ ซ่ึงใน
การแปลหรือตีความน้ีจ าเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมหรือความชดัเจนท่ีเคย
มีมาแต่หนหลงั ถา้ไม่มีความรู้เดิม หรือลืมเร่ืองนั้น ๆแลว้ ก็จะไม่มีการรับรู้ กบัส่ิงเร้านั้น ๆ 
จะมีก็แต่เพียงการสัมผสักบัส่ิงเร้าเท่านั้น(จ าเนียรช่วงโชติ;และคณะ.2515:1-3) 
 การรับรู้ คือ การตีความหมายการรับสัมผสั ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย 
ซ่ึงการตีความหมายนั้นจะตอ้งอาศยัประสบการณ์หรือการเรียนรู้ ถา้ปราศจากการเรียนรู้
หรือประสบการณ์จะไม่มีการรับรู้ แต่มีเพียงการรับสัมผสัเท่านั้น (โยธิน ศนัสนยุทธ. 2531: 
41-45) 
 นนัทสารี สุขโข (2548: 66) กล่าววา่ การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับ 
หรือกระบวนการของความเขา้ใจท่ีบุคคลตอ้งมีการจดัและรวบรวมส่ิงต่างๆ ผา่นประสาท
สัมผสัทั้ง 5 ซ่ึง ไดแ้ก่ การมองเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน ได้รสชาติ และไดส้ัมผสัออกมาเป็น
ผลรวมท่ีมีความหมาย การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั 
กระบวนการรับรู้ 
 กระบวนการรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลเขา้ติดต่อกบัส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้าท่ีอยู่
รอบๆตวั เช่น บุคคล สัตว ์ส่ิงของ และปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ล้วนจดัเป็นส่ิงเร้า
ทั้งส้ิน และบุคคลจะรับรู้โดยใช้อวยัวะสัมผสั ท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ หู ตา ปาก จมูก ผิวหนงั  (สุชา 
จนัทน์เอม. 2544: 30-31) 
 กระบวนการรับรู้ คือ ขบวนการประมวลและตีความขอ้มูลต่างๆ ท่ีอยูร่อบๆตวัเรา
โดยผ่านอวยัวะรับความรู้สึก การรับรู้จะเกิดข้ึนได้จะต้องมีพลังมากระตุ้นอวยัวะรับ
ความรู้สึก และเกิดการแปลความหมายเป็นการรับรู้เกิดข้ึน (รัจรี นพเกตุ. 2540: 1-3) 
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กระบวนการของการรับรู้จะเกิดข้ึนตอ้งประกอบดว้ย 
 1.อาการสัมผสั  
 2.การแปลความหมายจากอาการสัมผสั 3)ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเพื่อ
แปลความหมาย 
 อาการสัมผสั หมายถึง อาการท่ีอวยัวะรับสัมผสัรับส่ิงเร้า เพื่อให้คนเรารับรู้ภาวะ
แวดล้อมรอบตวั ปกติคนเราเม่ือได้รับสัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึงแลว้ มกัจดัจ าแนกอาการ
สัมผสันั้น ๆ ตามประสบการณ์ท่ีตนมีอยูเ่กือบทุกคร้ังไป  
 การแปลความหมายจากอาการสัมผสั ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้การแปลความหมาย
ถูกตอ้ง ส่วนแรกคือ สติปัญญา หรือความเฉลียวฉลาด เพราะผูท่ี้มีสติปัญญาสูงจะสามารถ
รับรู้และเขา้ใจส่ิงต่างๆท่ีเขาสัมผสัไดดี้และรวดเร็วกวา่ผูท่ี้มีระดบัสติปัญญาต ่า ส่วนท่ีสอง 
คือ การสังเกตุพิจารณาจะช่วยให้คนเรารับรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ย่างแม่นย  า และละเอียด
ข้ึน ส่วนท่ีสาม คือ ความสนใจและความตั้งใจ เพราะถา้ขาดสมาธิหรือขาดความตั้งใจ การ
แปลความหมายให้ถูกตอ้งก็จะยากมากและส่วนสุดทา้ยท่ีจะช่วยให้การแปลความหมาย
ถูกตอ้ง คือ คุณภาพของจิตใจในขณะนั้น 
 ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม ซ่ึงได้แก่ ความคิด ความรู้และการกระท าท่ีได้
เคยปรากฏแก่ผูน้ั้นมาแลว้ในอดีต มีความส าคญัมากส าหรับช่วยในการแปลความหมายของ
อาการสัมผสั โดยท่ีความรู้และประสบการณ์เดิมนั้นตอ้งมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และตอ้งมี
ความรู้รอบดา้น จึงจะท าใหเ้กิดการแปลความหมายท่ีมีประสิทธิภาพได ้(จ าเนียร ช่วงโชติ. 
2515: 81-85) 
 กระบวนการรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงเร่ิมตน้จากการรับรู้ขอ้มูลจากภายนอกของ
ประสาทสัมผสัต่างๆ จากนั้น ขอ้มูลจะถูกส่งต่อไปยงัสมองเพื่อประมวลผลออกมาเป็น
ความเขา้ใจ โดยอาศยัขอ้มูลจากความทรงจ าเดิมท่ีมีและส่งผลออกมาเป็นการโตต้อบใน
ท่ีสุด (Statt. 1997: 47) 
 สถิต วงศส์วรรค ์(2525: 77) กล่าววา่ การรับรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งเป็นไปตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1.ส่ิงเร้ามากระทบสัมผสัของอินทรีย ์ 
 2.กระแสประสาทสัมผสัไปยงัระบบประสาทส่วนกลางซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่สมอง  
 3. สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ ความเขา้ใจ โดยอาศยัความรู้เดิม
ประสบการณ์เดิม ความจ า เจตคติ ความตอ้งการ ปทสัถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา) 
 เสรี วงษม์ณฑา (2542: 88) กล่าววา่ ขั้นตอนของการรับรู้ มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ
เปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรรเกิดข้ึน เม่ือผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะ
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ตั้งใจรับส่ิงกระตุน้อย่างใดอย่างหน่ึง ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร การเก็บรักษา
ขอ้มูลท่ีไดรั้บความทรงจ า ประสาทสัมผสัการรับรู้ ความรู้ความเขา้ใจ 
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัข่าวสาร  
 ข่าว ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า ค  าบอกเล่า
เร่ืองราวซ่ึงโดยปกติมกัเป็นเร่ืองเกิดใหม่หรือเป็นท่ีสนใจ, ค าบอกกล่าว, ค าเล่าลือ ค าว่า 
ข่าว ถา้มองในแง่ของการส่ือสารขอ้มูล ก็จดัวา่เป็นขอ้มูลชนิดหน่ึงท่ีจะตอ้งมีผูท่ี้ท  าให้เกิด
ข่าว ผูส่้งข่าว ส่ือกลางท่ีใชใ้นการส่งข่าว และผูรั้บข่าว ในระหวา่งสงครามข่าวส่วนใหญ่จะ
เป็นขอ้มูลของฝ่ายตนเอง และฝ่ายตรงขา้ม 
 ประเภทของข่าว ในปัจจุบนัมีข่าวสารหลากหลายประเภทมากมายตามแต่ท่ีผูค้น
จะตอ้งการรู้ เช่น 
 ข่าวการเมือง จะเป็นการเคล่ือนไหวของพรรคการเมือง นกัการเมือง กระบวนการ
ทางการเมือง 
 ข่าวสังคม จะเป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีเป็นท่ีจบัตามองของสังคม เช่น กลุ่ม
ไฮโซ นกัธุรกิจ 
 ข่าวเศรษฐกิจ จะเป็นข่าวความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ การเงิน ราคาสินคา้ ดชันี
ท่ีใชว้ดัค่าทางเศรษฐกิจต่างๆ 
 ข่าวอาชญากรรม เป็นข่าวเก่ียวขอ้งกบั คดีอาชญากรรมต่างๆ การเขา้จบักุมคนร้าย 
 ข่าวบนัเทิง เป็นข่าวในวงการบนัเทิงของดารา นกัร้อง ศิลปิน รวมถึงเร่ืองคาวๆ
ของวงการดว้ย 
 ข่าวกีฬา เป็นข่าวท่ีรายงานเก่ียวกบัเร่ืองกีฬาต่างๆ เช่น โอลิมปิก หรือ ฟุตบอลโลก
 นอกจากน้ีก็ยงัมีข่าวบางประเภทท่ีมีอยู่ในสังคม เช่น ข่าวลือ ซ่ึงมกัเกิดกรณีท่ีมี
เร่ืองท่ีคลุมเครือ  
 ขอ้มูล หมายถึง ขอ้ความจริงท่ีอาจเป็นตวัเลขหรือขอ้ความก็ได ้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลหรือแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลโดยตรง โดยไม่มีผูใ้ดเคยเก็บมาก่อน 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ไม่ตอ้งเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลหรือแหล่งท่ีมา
ของขอ้มูลโดยตรง ไดจ้ากผูท่ี้เก็บรวบรวมไวแ้ลว้ 
 ขอ้มูล (Data) คือ ข่าวสาร เอกสาร ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบับุคคล ส่ิงของหรือเหตุการณ์
ท่ีมีอยูใ่นรูปของตวัเลข ภาษา ภาพ สัญลกัษณ์ต่างๆท่ีมีความหมายเฉพาะตวั ซ่ึงยงัไม่มีการ
ประมวลไม่เก่ียวกบัการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ(ไพโรจน์ คชชา, 2542)  
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 ลกัษณะของขอ้มูล คือ เป็นขอ้มูลดิบและยงัไม่มีเน้ือหา ขอ้มูลอาจจะปรากฏใน
รูปแบบใดก็ได ้อาจจะใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ก็ได ้(Groff & Jones, 2003) ขอ้มูลอาจจะ
เป็นสัญลกัษณ์ รูปภาพ หรือเสียง ขอ้มูลสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขท่ีใชแ้สดงปริมาณของส่ิงต่างๆ 
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ ขอ้มูลท่ีใช้อธิบายลกัษณะ สมบติัหรือสถานการณ์ของส่ิง
ต่างๆ 
 ขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า และเป็นปัจจุบนั เช่น ปริมาณ ระยะทาง ช่ือ 
ท่ีอยู ่  
 “ขอ้มูลข่าวสาร” คือ ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้ทราบถึงเร่ืองราวหรือขอ้เท็จจริงเร่ือง
หน่ึง เร่ืองใดโดยในความหมายน้ีเนน้ท่ีการส่ือความหมายเป็นหลกัมิไดเ้น้นท่ีรูปร่างหรือ
รูปแบบของความเป็นขอ้มูลข่าวสาร กล่าวคือ ส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสารไดน้ั้นไม่จ  าเป็นตอ้ง
อยูใ่นรูปร่าง หรือรูปแบบของกระดาษท่ีมีขอ้ความหรือแฟ้มเอกสาร แต่หมายความรวมถึง
ส่ิงต่างๆ ท่ีอาจจะปรากฏให้เห็นเป็นขอ้ความ ตวัเลข สัญลกัษณ์ เสียง และส่ิงอ่ืนๆท่ีท าให้
มนุษยส์ามารถเขา้ใจและรู้ความหมายได ้ไม่วา่จะเป็นโดยสภาพขอส่ิงนั้นเอง หรือโดยผา่น
กรรมวิธีใดๆ เช่น ประจุไฟฟ้าแม่เหล็ก ไมโครฟิล์ม รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทป
บนัทึกภาพ คอมพิวเตอร์ แผน่บนัทึกขอ้มูล(Diskette) เป็นตน้ 
 ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นบงัคบัแห่งพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ตอ้งเป็น “ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ” หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารนั้นตอ้งอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ดงันั้น ความหมายของค าว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” จึงให้
ความส าคญัต่อลกัษณะหรือสิทธิในการยึดถือขอ้มูลข่าวสารนั้นว่าอยู่ในขอบเขตอ านาจ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ทั้ งน้ีโดยไม่ต้องค านึงถึงว่า
เน้ือหาสาระของข้อมูลข่าวสารเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร อาจจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการ
ด าเนินการของรัฐ หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือเอกชนใดๆ ก็ได ้
แนวความคิดเกีย่วกบัคอนโดมิเนียม 
ประวตัิคอนโดมิเนียม 
 คอนโดมิเนียม (Condominium) หรืออาคารชุด ค าวา่ Condominium มีรากฐานมา
จากภาษา ฝร่ังเศส โดยค าวา่ "con" หมายถึงรวมกนั ส่วนค าวา่ "domus" หมายถึงสถานท่ีอยู่
อาศยั ดงันั้น Condominium จึงหมายถึงสถานท่ีท่ีมีผูค้นอยู่รวมกนัในลกัษณะท่ีสามารถ
แบ่งแยกไดว้า่ ทรัพยส่์วนใดเป็นทรัพยส่์วนบุคคล และทรัพยส่์วนใดเป็นทรัพยส่์วนกลางท่ี
มีไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั คอนโดมิเนียมมีวิวฒันาการมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนัไดมี้การ
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
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 1.คอนโดมิเนียมพกัอาศยั (Residential Condominium) 
 2.คอนโดมิเนียมตากอากาศ (Resort Condominium) 
 3.คอนโดมิเนียมส านกังาน (Office Condominium) 
 4.คอนโดมิเนียมแบบผสม (Complex Condominium) 
 5.คอนโดมิเนียมหรือแบบอ่ืนๆ 
 แนวคิดคอนโดมิเนียมเกิดจากการหาวิธีการแกปั้ญหาการขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยัของ
คนเมืองใหญ่ในประเทศตะวนัตกท่ีมีประชากรต่อพื้นท่ีหนาแน่น และท่ีดินท่ีมีราคาสูงจึงมี
ผูคิ้ดว่าควรท าอย่างไรให้ทุกคนมีกรรมสิทธ์ในท่ีพกัอาศยัและใกล้สถานท่ีท างานจึงได้
พฒันาแนวคิดดังกล่าวว่า ด้วยการน าเอาท่ีพกัอาศยัจ านวนหลายๆหน่วยมารวมกันใน
แนวตั้ง เพื่อท่ีคนจ านวนมากจะสามารถอาศยัอยู่ในบริเวณเดียวกนัและอยู่ใกล้เส้นทาง
ขนส่งมวลชน  
 ส าหรับประเทศไทย ค าจ ากดัความของค าวา่ “อาคารชุด” หรือคอนโดมิเนียม คือ
อาคารท่ีสามารถแยกการถือครองกรรมสิทธ์ิได้เป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
กรรมสิทธ์ิ ในทรัพยส่์วนบุคคล และอีกส่วนหน่ึงคือกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง ซ่ึง
จะระบุไวใ้นหนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด  
แนวความคิดเกีย่วกบัช้ินส่วนส าเร็จรูป 
ประวตัิช้ินส่วนส าเร็จรูป 
 พรีคาสท์ หรือ พรีแคส มาจาก precast นั้นคือ pre+cast ค าว่า pre แปลวา่ ก่อน 
ส่วนค าว่า cast แปลวา่ การหล่อหรือการเทในแบบ เม่ือสองค ามารวมกนั แปลไดว้า่ เป็น
การหล่อหรือเทในแบบก่อนน าไปใชง้านหรือก่อนการประกอบ  
 วิธีการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป มีมานานหลายร้อยปี จากการคน้ควา้ พบว่า
ช้ินส่วนส าเร็จรูป เกิดข้ึนตั้งแต่ สมยักรีก โรมนั อียิปต์ ท่ีใช้ระบบก่อสร้างส าเร็จรูปกับ
อาคารขนาดใหญ่ โดยสกดัหินเป็นช้ินส่วนส าเร็จรูปแลว้น ามาติดตั้งในสถานท่ีก่อสร้างท่ี
รู้จกักนัดี เช่น เสา คาน หรือพื้น แนวความคิดเก่ียวกบัการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป
การก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  หมายถึง ระบบการก่อสร้างของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการหล่อช้ินส่วนต่างๆข้ึนมาก่อนแล้วจึงน ามาประกอบเข้า
ดว้ยกนัเป็นโครงสร้างในภายหลงั ซ่ึงการหล่อช้ินส่วนต่างๆนั้น ก็มีทั้งการหล่อในท่ี และ
การหล่อในโรงงาน โดยการหล่อในท่ีก็จะมีขอ้ดีกวา่การหล่อในโรงงานในเร่ืองของขนาด
ของช้ินส่วนท่ีสามารถท าให้ไดข้นาดใหญ่กว่าในโรงงาน เพราะไม่ตอ้งค านึงถึงเร่ืองของ
การล าเลียงขนส่งช้ินส่วนเหล่านั้นมายงัสถานท่ีก่อสร้างมากนกั  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากงานวิจยัของธัทรี สุทธิวารี พบว่าผูบ้ริโภคมีเพศแตกต่างกนั มีแนวโน้มการ
ตดัสินใจก่อสร้างบา้นพกัอาศยัดว้ยช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายมีแนวโน้มท่ีจะก่อสร้างบ้านพกัอาศยัด้วยช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปมากกวา่เพศหญิง ทั้งน้ีเน่ืองจาก เพศชายให้ความส าคญักบัความสะดวก 
รวดเร็วและความสามารถในการควบคุมเวลาและตน้ทุนของการก่อสร้าง จึงมีแนวโน้มท่ี
จะก่อสร้างบา้นพกัอาศยัดว้ยช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปมากกวา่เพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ค ากล่าวของ อญัชนี วิชยาภยั บุนนาค (2540: 106) [9] ท่ีกล่าวว่า ผูห้ญิงและผูช้ายจะมี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูห้ญิงและผูช้ายจะแตกต่างกนัดา้นความคิด 
ค่านิยม ทศันคติ ความตอ้งการ พฤติกรรม ตลอดจนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
อายุ 
 จากงานวจิยัของ ด ารงค ์ศิริเขต ( 2554) เก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจผูบ้ริโภคในการ
เลือกซ้ือบ้านพกัอาศัยท่ีก่อสร้างด้วยระบบช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป พบว่า อายุให้
ความส าคญัไม่แตกต่างกนัในดา้นของราคาและคุณภาพโดยให้ความส าคญัมากทุกช่วงอาย ุ
แต่ใหค้วามแตกต่างกนัในดา้นระยะเวลา 
สถานภาพ 
 จากงานวิจยัของ สมพงษ์ จนัทร์ส่อง( 2550) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีเลือกซ้ือและการ
ตดัสินใจของลูกคา้ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในอ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวดัอุบลราชธานี
พบว่า ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
การศึกษา  
 จากงานวิจยัของปฎิวติั บุญยงค ์(2548) พบว่าระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบั
การตดัสินใจซ้ือทางดา้นราคาต่างกนั 
อาชีพ  
 ไพสิฐ รุ่งสีทอง (2552) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง ร้านไพศาลสิน อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างร้านไพศาลสิน ด้านราคา
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปฎิว ัติ บุญยงค์ (2548) พบว่า อาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อเดือน การเปรียบเทียบราคา
ก่อนซ้ือและวตัถุประสงคใ์นการใช ้
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รายได้  
 ปิยนุช เสือคง (2551) ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการใช้วสัดุ
ก่อสร้างในประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียของประชากร มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณความตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้าง ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของไพสิฐ รุ่งสี
ทอง (2552) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจ
ซ้ือวสัดุก่อสร้างดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั จากการทดสอบโดย One way Anova 
Product 
 จากการวิจยัของวชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) ซ่ึงพบวา่ลูกคา้ไดใ้ห้ความส าคญั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัมาก โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
ความรับผิดชอบต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา ความทนัสมยัของสินค้า และความใหม่ของสินค้า
ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชชุตา จอมดวง (2550) พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเถินจงัหวดัล าปาง 
Price 
 จากงานวิจยัของวดัดานา สุกบินดิด (2545) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างของลูกค้าในก าแพงนคร
เวียงจนัทน์ พบว่า ราคาสินคา้ท่ีต ่ากว่าร้านคา้ทัว่ไป และราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างโดยให้ความส าคญัระดบัมากและ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญชยั ลีวณิชย ์(2542) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
ร้านคา้วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงรายจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นราคามี
ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกร้านคา้วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคอยูใ่นอนัดบัหน่ึง 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวิจัยเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้าง
ส าเร็จรูป ปัจจยัอ่ืน ๆ และปัจจยัดา้นการรับรู้ โดยก าหนดขั้นตอนของวิธีด าเนินการวิจยั
ดงัน้ี 
 1.การวิจยัเอกสาร ผูว้ิจยัได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และ
ออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 2. การวจิยัเชิงส ารวจ ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
 3.การวิจยัเป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนในการตรวจสอบหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ พร้อมน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์และแปลผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 4.รายงานผลการวิจัย เป็นขั้ นตอนจัดท าร่างรายงานการวิจัย และน าเสนอ
คณะกรรมการควบคุม เพื่อตรวจสอบปรับปรุงขอ้แกไ้ขขอ้บกพร่องตามท่ีคณะกรรมการ
ควบคุม 
 5.แนะน าและจัดพิมพ์พร้อมส่งรายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย  
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ผูว้ิจยัไดส้ ารวจเก็บขอ้มูลโดยให้ผูบ้ริโภคตอบ
แบบสอบถาม 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัได้ขอ้มูลทุติยภูมิ จากหนงัสือต ารา 
วารสาร บทความทางวชิาการ ฐานขอ้มูล วทิยานิพนธ์ และขอ้มูลออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ี
มีจ านวนนบัได ้ซ่ึงหมายถึง จ านวนประชากรท่ีสามารถระบุเป็นจ านวนได ้(ดร. กิตติพนัธ์ 
คงสวสัด์ิเกียรติ, ดร. ไกรชิต สุตะเมือง, ดร. เฉลิมพร เยน็เยือก, อาจารยเ์รวดี อนันนันบั 
2555:62) ซ่ึง เป็นผู ้ท่ี ซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเ ร็จรูปในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ ง เพศชาย  เพศหญิง  ซ่ึ ง สุ่มจากประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีขนาดใหญ่ จึงใชต้ารางของ Yamane ซ่ึงเป็นตารางสถิติ
ส าเร็จรูป ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (เอกชยั อภิศกัด์ิกุล กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และจตุ
พร เลิศล ้า, 2551) และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึง
เก็บทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 30 มีนาคม 2556 ถึง 30 
มิถุนายน 2556 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบวดัปัจจยัท่ีเก้ือหนุนต่อการรับรู้ข่าวสารของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาประยกุตเ์ป็นลกัษณะค าถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
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 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ โดยค าถาม
แบบใหเ้ลือกตอบ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุ
ก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูป เป็นค าถามแบบมาตรวดัทศันคติสเกล มี 10 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ เป็นค าถามแบบมาตรวดัทศันคติสเกล มี 10 ระดบั 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร เป็นค าถามแบบ
มาตรวดัทศันคติสเกล มี 10 ระดบั แบบมาตรวดัทศันคติสเกล มี 10 ระดบั โดยก าหนด
ระดบัคะแนน ดงัต่อไปน้ี 
   10 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด     
       0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ทั้งน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า มี 10 ระดบั ตามวิธีการของ Likert 
scales (Likert, 1970, หนา้ 275) คือ มากท่ีสุด มาก ดี ปานกลาง นอ้ย และควรปรับปรุง มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน แต่ละระดบั ดงัน้ี 
การแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็นเป็น 0 – 10 ระดบั 
 คะแนนท่ีไดรั้บจะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของค่าเฉล่ียตาม
ระดับ ส าหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียวิธีการแบ่งระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ออกเป็น 0 – 10 ระดบั 
 เกณฑก์ารวเิคราะห์ผลของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 มากกวา่ 1.00 
 0.0 – 1.00 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูลตามขั้นตอดังน้ี1.ขอให้ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการก่อสร้างด้วย
ช้ินส่วนส าเร็จรูป ไดแ้ก่ วิศวกร ผูป้ระกอบการ และผูส่ื้อข่าว ตอบแบบสอบถาม400 คน 
เพื่อเก็บรวมรวมขอ้มูล 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง 30 มีนาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 
2556 
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การวเิคราะห์และแปลผล 
 การวจิยัในคร้ังน้ีวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ซ่ึงมีการประมวลผลเป็นขั้นตอน กล่าวคือ หลงัจากการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าแปลงผลเป็นรหสัตวัเลข (Coding) แลว้
บนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะใชโ้ปรแกรมในการประมวลผลขอ้มูลและจดัท าตาราง
วิเคราะห์ทางสถิติต่าง ๆ ท่ีตอ้งการแลว้แปลความหมายขอ้มูลท่ีประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 
โดยใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนการวดัความพึงพอใจท่ีก าหนดไวเ้พื่อจดัท ารายงานผลการวิจยั
ต่อไป 
 1.การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัทางประชากรใชว้ิธีหาค่า
แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 
  1.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 – ตอนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้าน
คุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูป ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
และปัจจยัดา้นการับรู้ โดยใชว้ธีิหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน 
  2.1 ค่าสถิติ t-test ใชท้ดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหวา่งเพศกบัการรับรู้ข่าวสารท่ีมี
ต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  2.2 ค่าสถิติ One-Way ANOVA ใชท้ดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งอาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได ้กบัการรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการก่อสร้าง
ดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  2.3 Multiple Regression Analysis (MRA) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
ถดถอย ใชใ้นการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งเชิงกลุ่ม เพื่อหาความสัมพนัธ์ขอตวัแปร 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.5 และเพศหญิง ร้อยละ 
44.5 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 51.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.5 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
ร้อยละ 88.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 28.5 เรียนจบปริญญาตรี 
ร้อยละ 70.8  
 2.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างช้ินส่วน
ส าเร็จรูป ดา้นคุณภาพสินคา้ และดา้นราคา ดา้นคุณภาพสินคา้ พบว่า ให้ความส าคญักบั
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ปัจจยัดา้นคอนโดมิเนียมแข็งแรงมากท่ีสุด มีค่าสูงสุด 10 ค่าต ่าสุด 0 ค่าเฉล่ีย  7.38 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.982 ด้านราคา ให้ความส าคญักบัการดูแลหรือซ่อมแซมถูกลง มี
ค่าสูงสุด 10 ค่าต ่าสุด 0 ค่าเฉล่ีย 6.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.187 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืน ๆ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ให้ความส าคญักบัได้
ก าไรจากการผลิตมากกวา่ มีค่าสูงสุด 10 ค่าต ่าสุด 0 ค่าเฉล่ีย 7.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.907 
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ พบวา่ให้ความส าคญักบัการเขา้พดัอาศยัเร็ว
ข้ึน มีค่าสูงสุด 10 ค่าต ่าสุด 3 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.553 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
สถานภาพ (4) อาชีพ (5) รายได ้และ (6) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้
ข่าวสารของผู ้บริโภคท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-
test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปไดด้งัน้ี มีเพศ 
สถานภาพ และรายไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศ สถานภาพ และรายไดท่ี้
แตกต่างกัน  ส่ งผล ต่อการก่อส ร้างด้วย ช้ินส่วนส า เ ร็จ รูปของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยคุณลักษณะของวสัดุก่อสร้างระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป 
ประกอบดว้ยดา้นคุณภาพสินคา้ และราคา ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อ
การก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรงงาน
ก่อสร้างถูกลง,ตน้ทุนการจา้งคนงานในการก่อสร้างลดลง,ผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุน
การก่อสร้าง,ขายช้ินส่วนส าเร็จรูปได้เร็วกว่า และได้ก าไรจากการผลิตมากกว่า ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple 
Regression Analysis)  
ข้อเสนอแนะ 
 1.ใหผู้ส้นใจใหค้วามส าคญัดา้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจน  
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ผลกระทบราคายางพาราตกต ่ากบัการเปลีย่นแปลงคุณภาพชีวติประชาชน  
อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฏร์ธานี 

Affected Rubber Price Decline and Quality of Life Change of People  
in Chaiya District, Suratthani Province 
ฐาปนีย ์ชยัพฒัน์ 1 ดร.ฉตัรวรัญ องคสิงห์ 2  

บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลกระทบจากราคายางตกต ่า ท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต จากการได้รับ
ผลกระทบจากราคายางตกต ่าของประชาชนอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ห้
ข้อมูลหลักในการศึกษาในพื้นท่ีการศึกษาจ านวน 25 คน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ 
ขา้ราชการ นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา้ พนกังานธนาคาร 
เกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน และอาชีพอ่ืนๆ โดยเลือกแบบเจาะจงกลุ่มประชาชน ท่ีจะสะทอ้น
ปัญหา ผลกระทบจากราคายางพาราตกต ่า จากส่วนรวมใหไ้ดม้ากและชดัเจนท่ีสุด   

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ผลกระทบจากราคายางตกต ่า ท าให้ประชาชนไดรั้บ
ความเดือดร้อน ยากล าบากในการด ารงชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดา้น
สุขภาพร่ายกาย คุณภาพชีวติดา้นสภาพจิตใจ คุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และ 
คุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้มแยล่งไปดว้ย 
ค าส าคัญ: ไดรั้บผลกระทบ, ราคายาง, คนท่ีมีคุณไดรั้บผลกระทบ, ราคายาง, คนท่ีมีคุณภาพ
ของชีวติ, จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ABSTRACT 
This study aimed to the affected of rubber prices decline, affecting the quality of 

life change. And developmental approach for quality of life of people in Chaiya district, 
Surat Thani Province. 

The study is a qualitative research. Which using in-depth interviews of the main 
contributors to the study area in the study group of 25 people consisting of government 
officials, local politicians, community leaders, business, industry, farmers, workers , bank 
employees and other occupations. By selecting a particular group of people to reflect on 
the issue affected of rubber prices decline of the public as much as clear and possible. 

The results of this study found that the affects of rubber prices decline. The 
people in Chaiya district , Surat Thani Province have suffered, difficulties of daily life 
more and more. As a result, quality of life and body health, quality of life and state of 
mind, quality of life and social relationships, and quality of life with environmental are 
decline. 
KEY WORDS:  Affected, rubber price, People quality of Life, Surat Thani Province. 
 
บทน า 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรทัว่ประเทศไทยให้ความสนใจตอ้งการปลูก
เป็นอย่างมาก และรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศ 
นบัเป็นพืชท่ีมีความส าคญัมากเน่ืองจากทัว่โลกยงัมีความจ าเป็นในการใช้ยางพาราอยู่เป็น
จ านวนมาก อตัราการขยายตวัของปริมาณการผลิตและการใช้ยางพาราหรือยางธรรมชาติ
เฉล่ียร้อยละ 4.5 ต่อปี ประกอบกบัในอนาคตวกิฤตพลงังานโลกเป็นเร่ืองท่ีตอ้งตระหนกัซ่ึง
ก็ตอ้งเก่ียวพนักบัราคาน ้ามนัท่ีอาจสูงข้ึน  ความตอ้งการยางสังเคราะห์ท่ีท ามาจากน ้ ามนัจึง
มีแนวโน้มลดน้อยลง  [1] เน่ืองจากยางพาราสามารถน ามาเป็นปัจจัยการผลิตใน
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัหลายอยา่ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์
ตลอดจนผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั และในปัจจุบนัแม้ว่าสินค้าเกษตรของ
ประเทศไทยมีอยู่มากมาย แต่ยางพาราก็เป็นสินค้าท่ีส าคญัของประเทศไทย เน่ืองจาก
สามารถผลิตและส่งออกไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของโลก โดยส่งออกในรูปยางแผน่รมควนัมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ยางแท่ง และน ้ ายางขน้ และราคายางพาราจะเกิดจากปัจจยัดา้นอุป
สงค์และอุปทานของสินคา้ในตลาดและปัจจุบนัตลาดของยางพาราเร่ิมมีการแข่งขนักนั 
ความตอ้งการสินคา้เพื่อใชใ้นการแปรรูปก็มีเพิ่มมากข้ึน แต่เกษตรกรมกัประสบกบัปัญหา
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ท่ีมาจากสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่แน่นอน ประกอบกบัราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมี
ความผนัผวน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ราคายางพาราในอนาคตได้ถูกตอ้ง 
เกษตรกรจึงตอ้งอาศยัขอ้มูลราคาในอดีตมาผลิต ท าให้ปริมาณยางพารามีมากเกินความ
ตอ้งการของตลาด ส่งผลใหร้าคายางในปีนั้นๆตกต ่า [2]  
  สาเหตุท่ีท าให้ราคายางตกต ่ านอกจากจะข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ความ
ตอ้งการยางของผูผ้ลิต ราคาน ้ ามนัแลว้ยงัข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการการส่งออกยางพารา
ของรัฐบาลด้วย ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาราคายางตกต ่าอย่างรุนแรง
เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลท่ีให้จ  ากดัการส่งออกยางพารา ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
ยางพาราของไทยลดลงกว่าร้อยละ 31และในการประกาศใช้นโยบายให้มีการจ ากดัการ
ส่งออกยางร้อยละ 10 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สร้างความเสียหายให้กบัอุตสาหกรรม
ยางพาราของไทย โดยหากเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกจะพบวา่ ในปี 2554 มีมูลค่าการ
ส่งออกยางผา่นด่านศุลกากรภาคใตท่ี้ 199,900 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2555 ลดลงเหลือ 136,500 
ลา้นบาท หรือหายไปถึง 63,300 ลา้นบาท [3] 
  ประชากรจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยูเ่ป็นจ านวนมากและ
ต่างก็ไดรั้บความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต ่าเช่นกนัและเม่ือประชากรไดรั้บปัญหา
เร่ืองราคายางท่ีตกต ่าอยา่งต่อเน่ืองน้ี ส่งผลให้ประชาชนชาวสวนยางไดรั้บความเดือดร้อน
เป็นอยา่งหนกั สาเหตุเบ้ืองตน้เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น เม่ือราคายางตกต ่า พ่อคา้คนกลาง
หยดุรับซ้ือยาง ยางพาราคงคา้งในโกดงัของประชาชนสูง ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ราคาสินคา้
อุปโภคบริโภคสูงข้ึน ราคาปุ๋ยสูงข้ึน ราคาน ้ ามนัสูง ค่าขนส่งสูงข้ึน ประชาชนขาดเงินทุน
หมุนเวียน หน้ีสินและดอกเบ้ียเงินกู้เพิ่ม ฯลฯ  ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลเสียหายวงกวา้งต่อ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งชุมชน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภูมิภาค และ
ระดบัประเทศอีกดว้ย 
 ด้วยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบราคายางพาราตกต ่ากบัการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน  อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เพื่อศึกษาลกัษณะ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากเกิดสถานการณ์ราคายางพาราตกต ่า
และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการได้รับผลกระทบ
ราคายางพาราตกต ่า 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากราคายางตกต ่าท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตจากการได้รับผลกระทบราคายาง
ตกต ่าของประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

ราคายางพาราตกต ่า   หมายถึง ความตอ้งการการซ้ือยางพาราไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณของยางพาราท่ีมีในตลาด  ส่งผลท าให้ราคายางพาราตกลง เกิดผลกระทบต่อชีวิต
ของเกษตรกรและผูค้า้ยาง 

อุปสงค์  (Demand) หมายถึง ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดใด
ชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือ และสามารถซ้ือหามาไดใ้นขณะใดขณะหน่ึง ณ 
ระดบัราคาต่างๆท่ีตลาดก าหนดมาให ้ 
 อุปทาน (Supply)  หมายถึง ปริมาณสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูผ้ลิตเต็ม
ใจน าออกเสนอขาย ในตลาดภายในระยะเวลาหน่ึง ณ ระดบัราคาต่างๆ กนัของสินคา้และ
บริการนั้น 
 คุณภาพชีวติ (Quality of life) หมายถึงสภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในดา้น
ร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติท่ีจะสามารถส่งผลใหเ้ขาด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient economy) หมายถึง การน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริมาใช้ในครัวเรือนในด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุมกนัภายใตเ้ง่ือนไขความรู้ คุณธรรม 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีพื้นท่ีการปลูกแพร่หลายทัว่ทุกภาคใน
ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2553) ไดท้  าการส ารวจการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ี
การปลูกยางพาราพบวา่ ในปี 2551 ประเทศไทยมีการปลูกยางทั้งส้ิน 16,883,994 ไร่ โดย
รายละเอียดของพื้นท่ีปลูกยางพาราแสดงดงัภาพท่ี 1 แสดงสัดส่วนร้อยละของพื้นท่ีในการ
ปลูกยางพาราของแต่ละภาค  โดยจะเห็นวา่พื้นท่ีภาคใตมี้พื้นท่ีการปลูกยางพารามากท่ีสุด
รองลงมาเป็นพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกรวมกับภาคกลาง และ
ภาคเหนือตามล าดบั  
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ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนพื้นท่ีปลูกยางพาราแต่ละภาคในประเทศไทยปี 2551 ที่มา: 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติ  

   1. ความหมายของคุณภาพชีวติ 
  คุณภาพชีวติ หมายถึง ลกัษณะการด ารงชีวติความเป็นอยูท่ี่ท  าให้ชีวิตมีความสุขทั้ง
ดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม ซ่ึงครอบคลุมลกัษณะคุณภาพของการใชปั้จจยัส่ี เช่น อาหาร ท่ีอยู่
อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

 2. องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 
  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแบ่งออกเป็น  4ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
(Physical)ดา้นจิตใจ (Psychological) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationship) 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ดงัน้ี [4] 
    1) ดา้นร่างกาย (Physical) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล ซ่ึงมีผล
ต่อชีวิตประจ าวนั ได้แก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึง
ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความ
เจบ็ปวด การรักษาทางดา้นการแพทย ์
     2) ดา้นจิตใจ (Psychological) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ไดแ้ก่ การ
รับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง ความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ 
    3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือ การรับรู้ด้าน
ความสัมพนัธ์ของตนเองกบับุคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน
ในสังคม การรับรู้วา่ตนเองไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในทางสังคมดว้ย  
    4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวติ เช่น การรับรู้วา่ตนมีชีวติอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยั มัน่คง
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ในชีวิต การรับรู้ได้ว่าอยู่ในส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง
ประโยชน์ด้านการเงิน มีสถานบริการสุขภาพ สถานบริการทางสังคม การรับรู้ว่าตนมี
โอกาสไดรั้บข่าวสาร ไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง 
 ในการศึกษาผลกระทบของราคายางพาราตกต ่ากบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต
ประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานีในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดส้นใจศึกษาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยยึดแนวคิดองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นร่างกาย (Physical) ดา้นจิตใจ (Psychological) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social 
Relationship) และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key informants) 
    1.1 ประชากร คือ ไดแ้ก่ เกษตรกร ผูน้ าชุมชน กลุ่มธุรกิจการคา้ กลุ่มธนาคาร 

และกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 
    1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ไดแ้ก่ เกษตรกร ผูน้ าชุมชน กลุ่มธุรกิจการคา้ กลุ่มธนาคาร 

และกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการสุ่มอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive Sampling) ซ่ึง
รายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีดงัน้ี 

        1) เกษตรกรสวนยางพารา จ านวน 5 คน 
        2) เจา้ของธุรกิจคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 1 คน 
        3) เจา้ของธุรกิจการคา้ปุ๋ยและวสัดุอุปกรณ์การท าสวนยาง จ านวน 1 คน 
        4) เจา้หนา้ท่ีธนาคาร จ านวน 2 คน 
        5) บุคลากรทางการศึกษาหรืออาจารย ์จ  านวน 2 คน 
        6) ผูน้ าชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านนั ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 5 

คน 
       7) ประธานและกรรมการบริหารสหกรณ์กองทุนท าสวนยาง จ  านวน 4 คน 

                      8) กรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารโรงอดักอ้นยางพร้อมอุปกรณ์ฯ จ านวน 5 
คน 
         รวมทั้งส้ิน 25 คน 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือการสัมภาษณ์โดยสร้างแบบกรอบค าถามเก่ียวกบั
ผลกระทบของราคายางพาราตกต ่ากบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน อ าเภอไชยา 
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จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในภาคส่วนเกษตรกร  ธุรกิจร้านคา้ ธุรกิจร้านขายวสัดุก่อสร้าง ธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อเก็บขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์ต่อไป  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 
    1. ท าการติดต่อประสานงานกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ด้วยตนเองพร้อมทั้งขอความ

อนุเคราะห์การขอสัมภาษณ์ และท าการนดัหมายวนัเวลาในการสัมภาษณ์ 
   2. ผูศึ้กษาได้ให้แนวทางค าถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัผลกระทบของราคา

ยางพาราตกต ่ากบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
โดยมีประเด็นค าถามในภาพรวมประกอบดว้ยประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

       1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
       2) ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละรายจ่ายของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
       3) ขอ้มูลความพึงพอใจของประชากรในการบริหารจดัการแก้ปัญหาราคา

ยางพาราของรัฐบาล   
       4) ขอ้มูลสภาพความเป็นอยูใ่นชีวิต จากราคายางตกต ่า ท่ีมีผลกระทบทางดา้น

ร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
       5) ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัราคายางพารา 
   3. เม่ือถึงวนันดัหมาย ไดเ้ขา้พบผูใ้ห้สัมภาษณ์พร้อมขออนุญาตบนัทึกขอ้มูลจาก

การสนทนาดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียงและอธิบายให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์รับทราบว่า ขอ้มูลท่ีไดน้ั้น
จะน าไปใชใ้นการศึกษา และเป็นขอ้มูลในการท ารายงานการคน้ควา้อิสระเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อ
ลดความกงัวลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ พร้อมกนัน้ีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ซกัถามผูศึ้กษา
ก่อน เพื่อสร้างความไวว้างใจและเป็นกนัเอง 

    4. เร่ิมการสัมภาษณ์ โดยยึดแนวทางการสนทนาจากค าถามท่ีไดเ้ตรียมมา ข้ึนอยู่
กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ดว้ยว่าอาจจะตอบพาดพิงไปถึงประเด็นหรือค าถามท่ียงัไม่มาถึง ทั้งน้ีผู ้
ศึกษาสามารถดึงค าถามเหล่านั้นข้ึนมาก่อน โดยไม่ตอ้งเรียงล าดบัก็ได ้ในช่วงทา้ยของการ
สัมภาษณ์ ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์สรุปประเด็นท่ีกล่าวถึงอีกคร้ังหน่ึงเพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ือง
ท่ีสนทนามาทั้งหมด 

     5. แจง้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ว่าจะน าขอ้มูลท่ีบนัทึกไวด้้วยการจด และท่ีบนัทึกด้วย
เคร่ืองบนัทึกเสียงและวีดีโอไปถอดความและสรุปประเด็น จากนั้นจะน าเสนอในส่วนของ
การอภิปรายผล  
     6. ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะเวลา 8 เดือน ระหวา่งเดือน 
ธนัวาคม 2555 ถึง เดือน กรกฎาคม 2556 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูล
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)มา
วเิคราะห์เก่ียวกบัการเกิดผลกระทบของราคายางพาราตกต ่ากบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ชีวติประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี และวเิคราะห์หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
การน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอขอ้มูลนั้นเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการ
วิเคราะห์เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร โดย
ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ดงันั้นผลการวิจยัจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ในลกัษณะของการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงในการน าเสนอจะ
น ารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบของราคายางพาราตกต ่ากับการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวติประชาชน อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
ผลการศึกษา 

 1. การประกอบอาชีพของประชาชนอ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฏร์ธานี 
 พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรท าสวนยางพาราเป็นอาชีพ
หลกัหลกัและมีการปลูกสวนปาล์มเป็นอาชีพเสริม ดว้ยเน่ืองจากการท าสวนยางจะมีการ
เก็บผลผลิตเป็นฤดูกาลซ่ึงในช่วงฝนตกจะกรีดยางไม่ไดก้็จะมีการท าสวนปาลม์แทนในช่วง
นั้นสลบักนัไปโดยใช้รายไดข้องแต่ละอย่างมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนประชาชนท่ีมี
อาชีพอ่ืนเป็นอาชีพหลกัก็จะมีการปลูกสวนยางเป็นอาชีพเสริมเน่ืองจากมีท่ีดินเป็นของ
ตนเองและในการท าสวนยางนั้นเม่ือก่อนเคยให้ผลก าไรในราคาสูงจึงท ารายได้ดีให้กบั
ครอบครัว จึงไดล้งทุนท าสวนยางมาจนถึงปัจจุบนั 

2. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีจาก
ราคายางตกต ่า  
     2.1 คุณภาพชีวิตคุณด้านร่างกาย จากการศึกษาพบวา่ปัจจุบนัสภาวะราคายาง
ตกต ่าอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ประชาชนไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกสุขสบายทางกายนอ้ยลง จากท่ี
เคยด ารงชีวติแบบอบอุ่น มัน่คง ปลอดภยั และสุขสบายในช่วงท่ีราคายางสูง ท าให้สามารถ
น าเงินจบัจ่ายซ้ือของท่ีจ าเป็นและท าให้ครอบครัวมีความสุขได ้ แต่เม่ือราคายางตกต ่าลง  
ส่งผลกระทบต่อการใชจ่้ายของครอบครัว  ไม่สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขไดเ้หมือน
เม่ือก่อน  ท าให้ปัจจุบนัมีความล าบากมากข้ึน  นอกจากน้ียงัพบว่าผลของราคายางตกต ่า 
เป็นผลใหก้ารบริหารจดัการสวนยางพาราท่ียากล าบากข้ึน อนัเน่ืองมาจากค่าแรงเพิ่ม ค่าปุ๋ย
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เพิ่ม   เน่ืองจากประชาชนบางส่วนตอ้งเลิกจา้งคนงานเพื่อลดตน้ทุน แลว้หันมาอดทนทุ่ม
แรงกายแรงใจการท างานเอง  เม่ือสะสมงานหนกัต่อเน่ือง โดยเฉพาะการงดจา้งคนงานมือ
อาชีพในการฉีดสารเคมีฆ่าหญ้าและวชัพืช แล้วมาท าเองนั้ น สุ่มเส่ียงและก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพอยา่งยิง่ การตรากตร างานหนกัข้ึนน้ีท าใหร่้างกายของพวกเขาอ่อนลา้ลง 
ภูมิตา้นทานลดลง ท าใหเ้กิดอาการปวดหวั แสบตา หายใจติดขดั ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ จนลม้
ป่วย ไม่สบาย ท าใหคุ้ณภาพชีวติดา้นร่างกายลดลงโดยทางตรงและทางออ้ม 
 2.2 คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกคนมีสภาพ
จิตใจท่ีมีความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเน่ืองจากรายไดล้ดลง แต่ค่าใชจ่้ายใน
การด ารงชีพเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากราคาสินคา้อุปโภค บริโภคมาราคาสูงข้ึนตามการปรับ
ค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกนัประชาชนชาวสวนยางท่ีไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจากราคายางตกต ่านั้นมีรายไดเ้ขา้มาจุนเจือครอบครัวลดลง บางรายมีการกูย้ืมเงิน
จากธนาคารมาลงทุนท าให้สภาพจิตใจแย่ลงอนัเน่ืองมาจาก ความทุกข์ใจ  ความเป็นห่วง
กงัวล ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน ดา้นรายไดล้ดต่อเน่ือง ตน้ทุนการผลิตเพิ่ม  ผลผลิตท่ี
ออกมาขายไม่ออก ผลผลิตลน้โกดงั ขาดสภาพคล่องในการใช้เงิน ขาดความสามารถใน
การช าระหน้ี ความสามารถในการเก็บเงินจากลูกหน้ีนอ้ยลง ขาดความบกพร่องในการคิด
สร้างสรรค์ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ อีกทั้งความกดดนัโดดเด่ียวจากสังคม 
เศรษฐกิจและภาคการเมือง ก็เพิ่มภาวะเครียดและกดดนัให้ประชาชนมีสภาพจิตใจหดหู่ มี
ความรู้สึกทอ้แท ้หมดก าลงัใจ ความอดทนอดกลั้นน้อยลง ท าให้คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ
ต ่าลงอยา่งยิง่  
   2.3 คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  จากการศึกษาพบวา่ เม่ือสภาพ
ร่างกายและจิตใจแย่ลงในรายปัจเจกบุคคลครอบคลุมทั้งพื้นประชากรท่ีกวา้ง ก็ยอ่มส่งผล
กระทบภาพใหญ่ไปยงัคุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ใหล้ดนอ้ยถอยลงดว้ย การ
ปฏิสัมพนัธ์ การสนทนาปราศรัย การไปมาหาสู่ระหวา่งครอบครัว ลูกหลานท่ีจากไปศึกษา
หาความรู้ ญาติผูใ้หญ่ เพื่อนๆ ก็ลดนอ้ยลงไป การติดต่อส่ือสาร สัมพนัธภาพท่ีดีทางสังคม
น้อยลง การไปร่วมงานประเพณี งานแต่ง งานบุญ งานบวช งานศพ ก็ไม่พร้อมเพรียง
เหมือนอดีตท่ีผา่นมา ภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจ การตลาดท่ีท าให้เกิดราคายางตกต ่าแลว้ท า
ใหร้ายไดล้ดนอ้ยลงนั้น ถือไดว้า่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีแย่
ลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
  2.4 คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อม จากการศึกษาพบว่าทั้งประชาชนทุกอาชีพ 
และผูน้ าชุมชนรับรู้วา่สภาพเศรษฐกิจและสังคมระดบัชาติและระดบัโลกนั้นเป็นผลท าให้
การประกอบอาชีพท าสวนยางพารานั้นมีปัญหาและอุปสรรคส่งผลต่อเน่ืองจนถึงระดบั
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ชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัว เกิดความคิดวา่ไม่มีความมัน่คงในชีวิตดา้นการเงิน และ
การด ารงชีวติดว้ยความไม่แน่นอนท่ีตอ้งอาศยักลไกทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตความ
เป็นอยูข่องตนและคนในครอบครัว และเม่ือประชาชนไดรั้บความกดดนัทางเศรษฐกิจและ
การเงินมากๆท าให้ไม่มีความเช่ือถือและไวใ้จสภาพแวดลอ้มเหล่านั้น นอกจากน้ียงัพบว่า 
ส่ิงก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมานั้นยงัคงสภาพเดิม 
ไม่ได้ถูกพฒันาให้เห็นเป็นขอ้แตกต่างอย่างเด่นชดั แหล่งชุมชุม เช่นตลาดนัดซ่ึงปกติจะ
แออดัไปดว้ยประชาชนคนไทยและคนงานผูใ้ชแ้รงงานจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีมาจบัจ่าย
ใชส้อยกนัอยา่งเน่ืองแน่น ก็ลดนอ้ยลง บางตลาดก็ตอ้งปล่อยรกร้างเปล่าประโยชน์ไป ดา้น
ถนนหนทางก็ช ารุดทรุดโทรม เน่ืองจากการบรรทุกหนกัของบรรดารถกระบะ รถสิบลอ้
ขนส่งยางพาราและผลปาล์มน ้ ามนั โดยปราศจากการซ่อมแซมบ ารุงรักษาจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่วนส่ิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ินก็
ยงัมีจดัอยู่ตามปกติเทศกาล แต่ผูค้นท่ีมาร่วมกิจกรรมก็น้อยลง อย่างเทศกาลทอดกฐิน 
ทอดผา้ป่า หรือ เทศกาลเดือนสิบ ท่ีประชาชนทุกครัวเรือนจะตอ้งประกอบอาหารไปท าบุญ
ถวายพระท่ีวดัต่างๆนั้น ก็ยงัมีปฏิบติัตามปกติประเพณี แต่ผูค้นไม่หลัง่ไหลพร่ังพร้อมมา
ท าบุญ บริจาคเงิน เหมือนตอนท่ีราคายางพาราสูงและเศรษฐกิจการคา้ดี 
  3. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบจากราคา
ยางตกต ่า  
      3.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยการผลติยางพารา จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
พบวา่ในการปลูกยางพารานั้นตอ้งมีเงินทุนในการบุกเบิกท่ีดินเพื่อท าสวนยาง และเงินทุน
หมุนเวยีนในการดูแลรักษาตน้ยาง เช่น ค่าปุ๋ยท่ีมีราคาแพง ค่าจา้งแรงงานดูแลรักษา และค่า
วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีจ าเป็น และปัจจุบนัชาวสวนยางพาราได้ประสบกบัปัญหาราคายาง
ตกต ่าท าใหข้าดรายไดล้ดลง ขาดสภาพคล่องในการหมุนเวียนของเงินทุนส่งผลให้ผลิตยาง
ออกมาไดน้อ้ยลง 
 3.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านภาระหนีสิ้น  

จากการศึกษาพบวา่ประชาชนบางรายมีภาระหน้ีสินจากการกูเ้งินจากธนาคารเพื่อ
มาลงทุนในการท าสวนยางพาราและตอ้งมีการช าระดอกเบ้ียทุกเดือน แต่เม่ือประสบปัญหา
ราคายางตกต ่าคาท าให้รายได้ลดลงในขณะท่ีปัจจุบนัน้ีค่าแรงงานเพิ่มสูงข้ึน ราคาสินคา้
อุปโภคบริโภคสูงข้ึน และเจา้ของสวนยางส่วนใหญ่ยงัตอ้งจ่ายค่าแรงงานให้กบัลูกจา้งใน
อตัราส่วนท่ีสูงคือร้อยละ 40 ของยอดจ าหน่ายยาง และมีค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาท่ีตอ้งใช้
เงินทุนเช่นค่าปุ๋ยท่ีมีราคาแพง และหากเกษตรกรไม่ใชปุ๋้ยก็อาจท าให้ผลผลิตลดลงก็จะยิ่ง
ท าให้เกษตรกรขาดรายได้แล้วเกิดการกู้ยืมเงินเพิ่มข้ึนและเกิดปัญหาหน้ีสินตามมา ซ่ึง
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นอกจากจะท าให้มีผลโดยตรงต่ออาชีพเกษตรกรสวนยางแลว้ยงัมีผลต่อธุรกิจอ่ืนๆในการ
สั่งซ้ือสินคา้นอ้ยลงเน่ืองจากก าลงัซ้ือของลูกคา้นอ้ยลงเพราะราคายางตกต ่าท าให้ประชากร
รายไดล้ดลง 
  3.3 ปัญหาด้านการจัดการผลิต จากการศึกษาพบวา่ประชาชนยงัมีความรู้เก่ียวกบั
การจดัการผลิตท่ียงัไม่ถูกวธีิ เช่นการใชปุ๋้ยไม่เหมาะสมกบัสภาพของดินและพนัธ์ุยางพารา 
หรือการเก็บยางพาราให้แห้ง สะอาด คงคุณภาพ ซ่ึงทางผูน้ าชุมชนไดเ้คยปรึกษาหารือให้
ทางหน่วยงานราชการ กรมวิชาการเกษตรเขา้มาให้ความรู้และดูแลแต่ก็ไม่ทัว่ถึงเน่ืองจาก
จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน และเวลามีจ ากดั 
  4. แนวทางทางแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวติจากผลกระทบจากราคายางตกต ่า 

เน่ืองจากปัญหาราคายางพารานั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ความตอ้งการ
ของตลาดโลกและตลาดในประเทศไทย ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองราคายางพาราในตลาด
จึงเป็นเร่ืองยาก   ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีแนวทางแกไ้ขปัญหาเฉพาะ ท่ีสามารถหลีกเล่ียงการ
ขาดทุนหรือการเส่ียงต่อการลงทุนนอ้ยท่ีสุด จากการสัมภาษณ์ ต่างก็ให้เสียงเดียวกนัวา่ควร
จะมีนกัวิชาการเกษตรมาให้ความรู้เก่ียวกบัการใชปุ๋้ยท่ีเหมาะสมกบัสภาพของดิน และท า
ใหเ้พิ่มผลผลิตโดยไม่ส้ินเปลืองปุ๋ย อยา่งเช่นท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 

ดงันั้นแนวทางการแกไ้ขปัญหาคุณภาพชีวติควรมีแนวทางดงัน้ี 
    1) ประชาชนและผูน้ าควรมีการปรึกษาหารือและวางแผนสร้างความเขม้แขง็

ใหก้บัชุมชนโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตนเองข้ึนภายในชุมชน หยดุ
สร้างภาระหน้ีสิน และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อยา่งนอ้ยครอบครัวละ 1 อาชีพ 
เพื่อช่วยสร้างรายไดเ้พิ่มเติมใหก้บัครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุไร เจือหนอง
คลา้ (2552: 46) [10] และนทัธปราชญน์นัทิวฒัน์กุล (2551: 59) [6] 

    2) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องจากภาครัฐบาลควรลงพื้นท่ีเพื่อดูแลให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับการตลาดยางพารา การจดัการผลิตท่ีถูกวิธีและกลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาดให้กบัประชาชนได้มีความรู้และมีการปรับมาใช้กบัธุรกิจการผลิตและการค้า
ยางพารามากข้ึน 

    3) ควรมีโครงการเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัแต่ละคน สร้างภูมิคุม้กนัให้ตนเองและ
ครอบครัวเม่ือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ประชาชนจะไดพ้ึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดย
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาท าให้ทราบวา่ประชาชนอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ส่วนใหญ่
มีการท าสวนยางเป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพเสริม เช่นท าสวนปาล์ม สวนทุเรียนสวน
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ขา้วโพด และพืชไร่อ่ืนๆ และบางภาคส่วนท่ีท าอาชีพอ่ืนเป็นหลกั ก็จะปลีกเวลามาท าสวน
ยางเป็นอาชีพเสริม แสดงวา่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมท าสวนยางเน่ืองจากยางพารานั้นเป็น
ท่ีนิยม เป็นสินค้าทางการเกษตรท่ีให้ราคาสูงและเป็นท่ีต้องการของตลาดโลกในการ
น าไปใช้เป็นว ัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง และอ่ืนๆอีกมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคีตา จาริก (2555: 
1) [1] 
 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเศรษฐกิจของโลกตกต ่าและราคายางพาราในตลาดโลกลด
ต ่าลงก็ส่งผลท าใหป้ระชาชนท่ีประกอบอาชีพท าสวนยางนั้นไดรั้บผลกระทบในวงกวา้งทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ โดยเกิดความเครียดจนมี
ปัญหาดา้นสุขภาพร่างกาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพงค ์นามวงษา (2552: 100) [8] 
มีผลกระทบด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาจากทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในสังคมได้เต็มท่ี เน่ืองจากราคายางพาราข้ึนอยู่กบั
ตลาด และเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงซับซ้อนและแกไ้ขไดย้าก ซ่ึงสอดคลองกบังานวิจยัของ
ประภารัตน์ ช่างเรือน (2552: 56) [9]  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
 ควรมีหน่วยงานท่ีดีมีหน้าท่ีควบคุมดูแลช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราในดา้น
ต่างๆ เช่น การให้ค  าแนะน าการปลูกยางพาราท่ีถูกตอ้ง การเลือกสูตรและวิธีการใช้ปุ๋ยท่ี
เหมาะสม วิธีดูแลท านุบ ารุงต้นยางให้สมบูรณ์อย่างสม ่ าเสมอ และมีการพฒันาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขม้มาช่วยให้ผลผลิตเพิ่ม ให้มีคุณภาพมากข้ึน และลดตน้ทุน
การผลิตลง ภาครัฐควรช่วยพยงุราคายางพารา ช่วยจดัการอบรมดา้นการบริหารจดัการสวน
ยางและการเงินอยา่งครบวงจร หากท าเช่นน้ีได ้จะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาดา้นต่างๆให้
เกษตรกรชาวสวนยางอยา่งใกลชิ้ดอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาผลกระทบจากราคายางพาราตกต ่าในลกัษณะเชิงปริมาณควบคู่ไป
ดว้ยเพื่อจะไดว้ดัระดบัความตอ้งการของเกษตรกรและวดัปริมาณเม็ดเ งินท่ีหายไปจากการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีศึกษาเน่ืองจากผลกระทบราคายางพาราตกต ่า
ต่อเน่ืองมาเป็นเวลายาวนานเกือบ 2 ปี 
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สมดุล และยุ่งยนื. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 
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 ก่อสร้างของโครงการบา้นจดัสรรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี. 
 วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี. 
[9] ประภารัตน์ ช่างเรือน. 2552. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความ
 เขม้แขง็ของชุมชนดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม กรณีศึกษา: ชุมชน
 ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย. การศึกษาอิสระรัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต.มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย. 
[10] อุไร เจือหนองคลา้. 2552. การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มอาชีพศึกษากรณีการบริหารส่วนต าบลดอน
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แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดไท จังหวดัปทุมธานี 
MOTIVATION IN BUSINESS SETTING OF 

ENTREPRENEURS IN THE AREA OF 
TALADTAI, PHATHUMTHANI  

ณิชาภา สายทอง1   ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 
                              ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับของแรงจูงใจ

ทางด้านการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท 
จงัหวดัปทุมธานี ( 2 )เพื่อศึกษาระดบัของปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการ
จากการเรียนรู้ ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี   
( 3 )เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิดระดบัของ
แรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณ
ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี และ( 4 ) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิดระดบัของปัจจยัทางด้านแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการ
จากการเรียนรู้ ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

ระเบียบวิธีการวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการท่ี
ประกอบธุรกิจบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 333 ชุด ดว้ย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ผูท้  าการวิจยัไดเ้ลือกจ ากดัขอบเขตโดยเลือก
เฉพาะอาคารและลานสินคา้ท่ีส าคญั จ านวน 20 อาคาร/ลานสินค้า จากผูป้ระกอบการ
ทั้งหมด แบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ระดับ คือ การเลือกแบบก าหนดโควตา (Quota 
Sampling) เก็บกลุ่มตวัอย่างในทุกอาคาร/ลานสินคา้ และ การเลือกตามท่ีมีอยู่ (Accident 
Sampling) เน่ืองจาก ในแต่ละอาคาร/ลานสินคา้ มีสัดส่วนจ านวนของผูป้ระกอบการไม่
เท่ากนั และใชส้ถิติในการวเิคราะห์หาขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าความถ่ี การ
หาค่าคะแนนเฉล่ีย การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน โดยมีการ
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาวทิยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เกิดจากแรงจูงใจทางดา้นการกระท า
ทางสังคม ดา้นปัจจยัดึงดูดมากท่ีสุด (1) ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า มีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 30,001 – 50,000 บาท และ 50,001 – 
100,000 บาทข้ึนไป  และมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 6-10 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดย
สามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในอาคารพาณิชยไ์ด้มากท่ีสุด (2) ผูป้ระกอบการมี
ระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมท่ีแตกต่างกนั โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีมี
แรงจูงใจมากท่ีสุดไปหาแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัดึงดูด ดา้นปัจจยัดา้นความสามารถ 
หรือปัจจยัสนบัสนุน และ ปัจจยัผลกัดนั (3) ผูป้ระกอบการมีระดบัของแรงจูงใจในทฤษฎี
ความตอ้งการจากการเรียนรู้แตกต่างกนั โดยความตอ้งการความส าเร็จมีผลต่อแรงจูงใจ
ของผูป้ระกอบการมากกวา่ความตอ้งการอ านาจ 
ค าส าคัญ:  แรงจูงใจ, ผูป้ระกอบการ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to study (1) The motivation level of social 

action factor in business setting of entrepreneurs in the area of  Taladthai, Phumthani. (2) 
The level’s motivations factor in business setting of entrepreneurs in the area of 
Taladthai, Phumthani. (3) The different of demographic characteristics that affect to the 
motivation level of social action factor in business setting of entrepreneurs in the area of 
Taladthai, Phumthani. (4) ) The different of demographic characteristics that affect to the 
level’s motivations factor in business setting of entrepreneurs in the area of Taladthai, 
Phumthani.  

These sample groups of this research were entrepreneurs who operate in the area 
of Taladthai, Phumthani. The research instruments were questionnaire 333 sets and used 
Nonprobability Random Sampling. The researcher choose 20 important building or 
product yard , used Quota Sampling and Accident Sampling because the researcher 
collect information in every building or product yard where have the number of 
entrepreneurs inequality. Statistic used to analyze the data was descriptive statistics and 
compare means by statistically correlated with the procedures at 0.05 level of significant. 

The findings of this research were that most of entrepreneurs have motivation 
from pull factor more than the others. (1) Most of entrepreneurs were woman, age 40-49 
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years old, married status, secondary education or lower, average income 30,001 – 50,000 
and 50,001 – 100,000 per month, experience in business 6-10 years and the most 
collecting information in the commercial building. (2) Entrepreneurs have different 
motivation level of social action from the highest level to the lowest level were pull 
factor, ability factor and push factor. (3) Entrepreneurs have different motivation level of 
learned needs theory from the highest level to the lowest level were need for achievement 
and need for power. 
Keywords:  Motivation, Entrepreneur 
บทน า 

ในการพฒันาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั เราจะเห็นไดว้่า SMEs ถือเป็นกลไกส าคญั 
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลายประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันา เน่ืองจาก
SMEsซ่ึงเป็นวิสาหกิจท่ีใช ้เงินทุนจ านวนไม่สูงมากนกั กิจการจึงมีการบริหารจดัการท่ีไม่
ซับซ้อนมากนักเม่ือเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ ส่งผลให้SMEsมีความคล่องตัวในการ
บริหารธุรกิจและสามารถปรับตวัเขา้กบั สถานการณ์ทัว่ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น บทบาท
ของSMEsจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงกิจการท่ีสนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัประเทศ
แต่เพียงเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทส าคญัมากข้ึนในระดบัธุรกิจภาคประชาชน ท่ีน าไปสู่การ
กระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยสร้างความเขม้แข็ง ต่อระบบเศรษฐกิจและสนบัสนุนให้
เศรษฐกิจเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

จากขอ้มูลล่าสุด ณ ส้ินปี 2555 มีจ านวนวสิาหกิจรวมทั้งส้ิน 2,781,945 ราย จ าแนก
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 2,739,142 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.5 ของ
จ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ โดยเป็นจ านวนวิสาหกิจขนาดเล็กมากท่ีสุด จ านวนทั้งส้ิน 
2,724,902 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.9 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.5 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งประเทศ โดยมีลกัษณะการกระจาย
ตวัอยูใ่นกลุ่มภาคการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มากท่ีสุด จ านวน 1,193,038 
ราย คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งประเทศ รองลงมาอยูใ่น
ภาคบริการ 1,035,089 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้ง
ประเทศ และอยูใ่นภาคการผลิต จ านวน 511,015 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.7 ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งประเทศ  

สถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบนั จะพบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ไทยยงัคงตอ้งเผชิญ
กบัความทา้ทายท่ีเพิ่มข้ึนทั้งจาก ปัจจยัภายในประเทศ ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนจาก
จ านวน SMEs ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง การด าเนินนโยบายของภาครัฐ เช่น นโยบาย เพิ่ม



237 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

รายไดแ้รงงาน 300 บาท ซ่ึงส่งผลให้ SMEs ท่ีมีอยู ่และท่ีก าลงัเขา้มาสู่ตลาดจ าเป็นตอ้งเร่ง
ปรับตวัเพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างฐานของกิจการให้เขม้แข็ง 
จะเห็นไดว้่า SMEs ไทยเป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ
อย่างแทจ้ริง และจากการศึกษางานวิจยัของสิรินาถ ปัดถามงั ในหัวขอ้แรงจูงใจในการ
ประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบการ บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร ปี 2554 พบว่า 
ผูป้ระกอบการมีระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั โดยระดบัท่ีมีระดบัของแรงจูงใจมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดึงดูด ในดา้นของความ
ตอ้งการมีอิสระในการท างาน  ส่วนในดา้นของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการประกอบธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั แรงจูงใจท่ีมีระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด คือ ความตอ้งการความส าเร็จ ในดา้นของ
ความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ  

ดว้ยเหตุน้ี ในการศึกษาวจิยัเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ
บริเวณตลาดไท จังหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัต้องการทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับผลการวิจัย
ดงักล่าววา่ ระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก พ.ศ 2554 – 2556 อีกทั้งยงัมีหลายปัจจยัท่ีเขา้มา
มีผลกระทบต่อ SMEs ในหลายด้าน เช่น การเข้า สู่  AEC การข้ึนค่าแรง 300 บาท 
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ฯลฯ ปัจจัยทั้ งหลายเหล่าน้ีส่งผลให้ผลการวิจัยมีการ
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่อย่างไร โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกผูป้ระกอบการรายย่อย ในกลุ่ม
กิจการคา้ปลีก ในบริเวณตลาดไท เน่ืองจากตลาดไทเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
เป็นแหล่งกระจายสินคา้ท่ีส าคญัและเป็นศูนยร์วมของผูป้ระกอบการจ านวนมากกวา่ 2,000 
รายโดยแบ่งเป็นอาคารและลานสินคา้ต่างๆกวา่ 20 อาคาร/ลานสินคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งออก
ตามประเภทและชนิดของสินค้าในแต่ละอาคาร โดยผู ้ท  าการวิจัยจะท าการศึกษา
ผูป้ระกอบการโดยการสุ่มตวัอยา่งจากทุกๆอาคารและลานสินคา้ จ  านวน 333 ตวัอยา่ง โดย
จ ากดัขอบเขต เลือกเฉพาะอาคารและลานสินคา้ท่ีส าคญัๆจ านวน 20 อาคาร/ลานสินคา้  
จากผูป้ระกอบการทั้งหมดของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานีในการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาระดบัของปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ 
ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี  
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิดระดบั
ของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณ
ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

4. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิดระดบั
ของปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ในการประกอบธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมในการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้ งย ังสามารถคาดคะเนการเพิ่ม ข้ึนของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ได ้ 

2. ท าใหท้ราบถึงระดบัของแรงจูงใจ ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัในการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนในสาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการได ้

3. ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิด
ระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถน าแรงจูงใจไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล ซ่ึงเม่ือปรับใช้แรงจูงใจกบับุคคลได้อย่างเหมาะสม
แลว้ ก็จะท าใหผ้ลลพัธ์หรือแรงจูงใจท่ีไดอ้อกมานั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิด
ระดบัของแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ในการจูงใจบุคคล
ในทฤษฎีน้ี จึงตอ้งใชว้ิธีการจูงใจท่ีแตกต่างกนัส าหรับการจูงใจแต่ละบุคคลเพื่อก่อให้เกิด
ผลลพัธ์หรือแรงจูงใจท่ีไดอ้อกมานั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เกิดระดบัของแรงจูงใจทางดา้น
การกระท าทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ในการประกอบธุรกิจของผป้ระกอบการบริเวณตลาด
ไท จงัหวดัปทุมธานี 

2. ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดระดับของปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ในการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์, แรงจูงใจทางดา้น
การกระท าของสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัดึงดูด, ปัจจยัผลกัดนั, ปัจจยัดา้นความสามารถ หรือ 
ปัจจยัสนบัสนุน และแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ความส าเร็จและความตอ้งการอ านาจ  

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจ บริเวณตลาดไท โดย
การสุ่มตวัอย่างจากทุกๆอาคารและลานสินค้า จ  านวน 333 ตวัอย่าง โดยจ ากัดขอบเขต 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
 

แรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม 

1.ปัจจยัดึงดูด  
2.ปัจจยัผลกัดนั  
3.ปัจจยัดา้นความสามารถ หรือ ปัจจยั
สนบัสนุน  

แรงจูงใจในทฤษฎคีวามต้องการจากการเรียนรู้  

1. ความตอ้งการความส าเร็จ  
2. ความตอ้งการอ านาจ 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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เลือกเฉพาะอาคารและลานสินคา้ท่ีส าคญัๆจ านวน 20 อาคาร/ลานสินคา้ จากผูป้ระกอบการ
ทั้งหมดของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ใช้เวลาในการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 และ
เร่ิมเก็บขอ้มูลในเดือนกนัยายน รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจยัทั้งหมดโดยประมาณ เป็น
เวลา  9 เดือน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ ในท่ีน้ีหมายถึง แรงจูงใจของผูป้ระกอบการ
บริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี  

2. ผูป้ระกอบการ ในท่ีน้ีหมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจอยู่ในบริเวณ
ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

3. ตลาดไท คือ ตลาดกลางสินคา้การเกษตร แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดั
ปทุมธานี เป็นศูนยก์ลางสินคา้เกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร  

4. การกระท าทางสังคม ในท่ีน้ีหมายถึง ทฤษฎีของรีดเดอร์ ว่าด้วยแนวคิด
เก่ียวกบัการกระท าทางสังคมวา่มีเหตุผลใดท่ีช่วยสนบัสนุนในการตดัสินใจกระท าอยา่งใด
อย่างหน่ึงประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยดึงดูด ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยด้าน
ความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุน 

5. ปัจจยัดึงดูด ในท่ีน้ีหมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกสนใจใน
การเป็นผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี  

6. ปัจจยัผลกัดนั ในท่ีน้ีหมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีมีแรงผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการ 
หรือแรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท  

7. ปัจจยัสนบัสนุน หรือ ปัจจยัดา้นความสามารถ ในท่ีน้ีหมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถ หรือสนบัสนุนให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี  

8. ทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ในท่ีน้ีหมายถึงทฤษฎีของเดวิด ซี แมคเคิล
แลนด ์เป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ย ความตอ้งการท่ีก่อตวัข้ึนจากการเรียนรู้ในสังคมซ่ึงถูกพฒันาข้ึน
ในแต่ละช่วงชีวิตของคน ได้แก่ ความตอ้งการท่ีส าคญัสามประการ คือ ความตอ้งการ
ความส าเร็จ ความตอ้งการอ านาจ ความตอ้งการความผกูพนั ซ่ึงในงานวิจยัเล่มน้ี ไดเ้ลือก
มาเพียงแค่ 2 ใน 3 ทฤษฎีเท่านั้น คือ ความตอ้งการความส าเร็จ และ ความตอ้งการอ านาจ 
เน่ืองจากทั้ง 2 ทฤษฎีน้ีตรงกบัลกัษณะนิสัยของผูป้ระกอบการ ซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการ  
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9. ความต้องการความส า เ ร็จ ในท่ีน้ีหมายถึงแรงจูงใจท่ี เ ป็นแรงขับให้
ผูป้ระกอบการในบริเวณตลาดไท พยายามท่ีจะประกอบกิจการใหป้ระสบความส าเร็จ  

10. ความต้องการอ านาจ ในท่ีน้ีหมายถึง  ความต้องการมีอ านาจของ
ผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท ซ่ึงอ านาจดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมท่ีเป็น
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แรงจูงใจในการทบทวนวรรณกรรม และน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด โดย
ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
แนวคิดทฤษฎแีรงจูงใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจอธิบายถึงความตอ้งการหรือปรารถนาภายในของบุคคล ซ่ึงกระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรม  หรือเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงกลไกความตอ้งการของพนกังาน  ซ่ึงไดแ้ก่  
สาเหตุท่ีพนกังานมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั (McShane and 
Von Glinow: 597) ทฤษฎีเน้ือหาเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับมี 4 ทฤษฎี คือ 
1.ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow 
2.ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 
3.ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg 
4.ทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ของ  McClelland 

ซ่ึงทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี คือ ทฤษฎีความต้องการจากการ
เรียนรู้ของ  McClelland มีรายละเอียดดงัน้ี 
ทฤษฎคีวามต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) 

David C.McClelland ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยา จากมหาวิทยาลยั Harvard กบั
บทความท่ีมีช่ือเสียงของเขาท่ีตีพิมพ์ในวารสารนักจิตวิทยาอเมริกัน เร่ือง Testing for 
Competence Rather than for Intelligence ในปี 1973 

การศึกษาทางดา้นจิตวทิยามกัเป็นการศึกษาต่อมาจากแนวคิดท่ีเคยมีผูเ้สนอไวแ้ลว้
ในอดีต แนวคิดของ McClelland ก็เช่นกนั กล่าวกนัว่าแนวคิดของ McClelland ไม่ใช่
แนวคิดใหม่เสียทีเดียว เพราะในปี 1920 Frederick Taylor บิดาของวิทยาศาสตร์การจดัการ
ได้กล่าวถึงส่ิงท่ีคล้ายกนักบัสมรรถนะมาก่อน (Raelin& Cooledge,1996) อย่างไรก็ดี 
McClelland ไดน้ าสมรรถนะมาสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

เดวิด ซี แมคเคิลแลนด์ เป็นผูเ้สนอทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ข้ึน โดย
สรุปว่าคนเราเรียนรู้ความตอ้งการจากสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง ความตอ้งการจึงถูกก่อตวัและ
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พฒันามาตลอดช่วงชีวิตของแต่ละคน และเรียนรู้วา่ในทางสังคมแลว้ เรามีความตอ้งการท่ี
ส าคญัสามประการ คือ 

1. ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for achievement) เป็นความตอ้งการท่ีจะ
ท างานได้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีมาตรฐานสูงข้ึนในชีวิต มีผูค้วามต้องการ
ความส าเร็จสูงจะมีลกัษณะพฤติกรรม ดงัน้ี 

- มีเป้าหมายในการท างานสูง ชดัเจนและทา้ทายความสามารถ 
- มุ่งท่ีความส าเร็จของงานมากกวา่รางวลั หรือผลตอบแทนเป็นเงินทอง 
- ตอ้งการขอ้มูลยอ้นกลบัในความกา้วหนา้สู่ความส าเร็จทุกระดบั 
- รับผดิชอบงานส่วนตวัมากกวา่การมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น  
2. ความตอ้งการอ านาจ (Need for power) เป็นความตอ้งการท่ีจะมีส่วนควบคุม 

สร้างอิทธิพล หรือรับผิดชอบในกิจกรรของผูอ่ื้น ผูมี้ความตอ้งการอ านาจจะมีลกัษณะ
พฤติกรรม ดงัน้ี 

- แสวงหาโอกาสในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
- ชอบการแข่งขนัในสถานการณ์ท่ีมีโอกาสใหต้นเองครอบง าคนอ่ืนได ้
- สนุกสนานในการเชิญหนา้หรือโตแ้ยง้ ต่อสู่กบัผูอ่ื้น  
ความตอ้งการอ านาจมีสองลกัษณะ คือ อ านาจบุคคล และอ านาจสถาบนั อ านาจ

บุคคลมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่องคก์ร แต่อ านาจสถาบนัมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยท างานร่วมกบัคนอ่ืน 

3. ความตอ้งการความผูกพนั (Need for affiliation) เป็นความตอ้งการท่ีจะรักษา
มิตรภาพและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ไวอ้ยา่งใกลชิ้ด ผูมี้ความตอ้งการความผกูพนัมี
ลกัษณะ ดงัน้ี 

- พยายามสร้างและรักษาสัมพนัธภาพและมิตรภาพใหย้ ัง่ยนื 
- อยากใหบุ้คคลอ่ืนช่ืนชอบตวัเอง 
- สนุกสนานกบังานเล้ียง กิจกรรมทางสังคม และการพบปะสังสรรค ์
- แสวงหาการมีส่วนร่วม ดว้ยการร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม หรือองคก์รต่างๆ 
นอกจากงานในลกัษณะดงักล่าวแลว้ McClelland ไดพ้บวา่ปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยั

หน่ึงท่ีมีผลต่อการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพคือส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
งานท่ีเขาท าดว้ย ซ่ึงสัดส่วนของความตอ้งการทั้งสามน้ี ในแต่ละคนมีไม่เหมือนกนั บางคน
อาจมีความตอ้งการอ านาจสูงกว่าความตอ้งการดา้นอ่ืน ในขณะท่ีอีกคนหน่ึงอาจมีความ
ตอ้งการความส าเร็จสูง เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีแสดงอุปนิสัยของคนคนนั้นไดด้งันั้นเม่ือ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รหรือหน่วยงาน ก็จะท าให้ผูท่ี้น าไปใชต้อ้งคอยตอบสนองความ
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ต้องการเหล่านั้นให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนเพื่อให้คนเหล่านั้ นสามารถน า
ความสามารถของตนออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

สรุปได้ว่า ในงานวิจยัเล่มน้ี ไดเ้ลือกทฤษฎีของ McClelland คือ ทฤษฎีความ
ตอ้งการจากการเรียนรู้ มาใช้อ้างอิงในกรอบแนวคิดซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัแปรตามและน า
ทฤษฎีน้ีรองรับแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกความตอ้งการของ McClelland 
มาใช้อา้งอิง 2 ขอ้เท่านั้น คือ ความตอ้งการความส าเร็จ หรือท่ีเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่อ านาจ 
และ ความตอ้งการอ านาจ หรือท่ีเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่อ านาจ เน่ืองจากความตอ้งการทั้ง 2 
ขอ้น้ีมีความเหมาะสมและตรงกบัลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ  
แนวคิดและทฤษฎกีารกระท าของสังคม หรือ ทฤษฎกีารตัดสินใจและการกระท าทางสังคม  

รีดเดอร์ (Reeder,1971 : 278) ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัหรือสาเหตุท่ีมีต่อ
การกระท าทางสังคมว่า ในการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลหลายคน แต่ละ
บุคคลจะมีเหตุผลในการตดัสินใจกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงแตกต่างกนั โดยการตดัสินใจนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัเหตุผลพื้นฐาท่ีผูต้ดัสินใจคิดวา่ สอดคลอ้งหรือตรงกบัปัญหา เหตุผลบางประการ
อาจจะต่อตา้นการตดัสินใจ ดงันั้น ผูต้ดัสินใจจะตระหนกัถึงน ้ าหนกัของเหตุผล ท่ีน ามา
ตดัสินใจว่ามีความแตกต่างกัน เหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินใจอาจเป็นเพียงเหตุผลหน่ึง
ประการหรือมากกวา่ หรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระท าทั้งหมด ทั้งน้ีกลุ่มของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจ สามารถเปล่ียนแปลงได ้ในบางกรณีการกระท าทางสังคมอาจจะมีทางเลือก
สองหรือสามทาง ในการตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ ผูต้ดัสินใจอาจจะเลือกทางเลือกท่ี
แตกต่างกนัไป จะสามารถมองเห็นเหตุผลในการตดัสินใจของแต่ละคนไดจ้ากส่ิงท่ีเลือก 
ดงันั้นการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษยด์ว้ยเหตุผลในการตดัสินใจดงักล่าวท่ีมิไดจ้  ากดั
อยู่เพียงปัจจยัประการเดียว แต่จะประกอบไปด้วยปัจจยัหลายประการ ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ี
น ามาช่วยสนับสนุนในการตดัสินใจ อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัดึงดูด (Pull Factor) ประกอบดว้ย 
1.1 เป้าประสงค ์หรือจุดมุ่งหมาย (Goals) คือ กิจกรรม วตัถุ คุณลกัษณะ ความเช่ือ 

ความรู้ กิจธุระหรือสภาพความเป็นอยู ่ท่ีบุคคลตอ้งการ ความมุ่งหมายท่ีจะให้บรรลุผลใน
การกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น ผูก้ระท าจะมีการก าหนดเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ล่วงหน้า 
และผูก้ระท าจะพยายามท่ีจะกระท าทุกวถีิทางเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น  

1.2 ความเช่ือ (Belief Orientation) คือ การรับรู้หรือความเขา้ใจของแต่ละคนหรือ
ของกลุ่ม ท่ีมีต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือ
ความรู้นั่นเอง ซ่ึงความเช่ือจะมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคล และพฤติกรรมทางสังคม 
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บุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเช่ือท่ีตนยึดมัน่อยู ่ในการกระท า
ทางสังคมใดๆตอ้งอาศยัความเช่ืออยู่ดว้ยเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ความเช่ือน้ีจะส่งผลให้
บุคคลกระท า หรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้นก็เป็นได ้

1.3 ค่านิยม (Value) เป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดถือ เป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและก าหนดการ
กระท าของตนเอง เป็นความเช่ืออย่างหน่ึงท่ีมรลกัษณะค่อนขา้งถาวร ผูก้ระท าเช่ือว่าวิถี
ปฎิบติับางอย่างเป็นส่ิงท่ีตวัเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบท่ีจะยึดถือปฎิบติั ค่านิยมของ
มนุษยห์รือของผูก้ระท าทางสังคมจะแสดงออกทางทศันคติและพฤติกรรมของผูก้ระท าทุก
รูปแบบ ดงันั้นค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระท าทางสังคมของบุคคล 
โดยบุคคลพยายามท่ีจะกระท าใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีตนเองยดึถืออยู ่

1.4 นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habit and Customs) คือแบบอย่างพฤติกรรมท่ี
สังคมก าหนดไวแ้ลว้วา่จะสืบต่อกนัมาดว้ยประเพณี ซ่ึงถา้มรการละเมิดก็จะถูกบงัคบัดว้ย
การท่ีสังคมไม่เห็นชอบดว้ย เช่น ไม่มีการอนุมติั ไม่มีความร่วมมือหรืออาจลงโทษอย่าง
เด็ดขาดตามระเบียบ กฎหมาย ดงันั้นการตดัสินใจท่ีจะเลือกกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงของมนุษย ์หรือของผูก้ระท าทางสังคมส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากแบบอย่างพฤติกรรมท่ี
สังคมก าหนดไวแ้ลว้ 

2. ปัจจยัผลกั (Push Factors) ประกอบดว้ย 
2.1 ความคาดหวงั (Expectation) เป็นการรับรู้ของผูก้ระท าทางสังคมว่า บุคคลอ่ืน 

กลุ่มหรือสังคมโดยทัว่ไปตอ้งการให้เช่ือหรือรู้สึกหรือประพฤติปฎิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง 
โดยเฉพาะภายใตส้ถานการณ์นั้น หรือกล่าวไดว้า่ความคาดหวงั คือ ท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับตวัเอง ซ่ึงคาดหวงัหรือต้องการให้บุคคลนั้นยึกถือ
ปฎิบติัและกระท าในส่ิงท่ีตนตนตอ้งการ ดัวนั้นในการตดัสินใจกระท าพฤติกรรมของ
บุคคล ส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัและท่าทีของบุคคลอ่ืนดว้ย 

2.2 ขอ้ผูกพนั (Commitment) เป็นส่ิงท่ีผูก้ระท าเช่ือวา่ ตนเองผูกพนัท่ีจะตอ้งการ
กระท าให้สอดคล้องกบัสถานการณืหรือประเด็นปัญหาท่ีตนเก่ียวข้องทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ทั้งน้ีผูก้ระท าจะท าตามค าสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูอ่ื้น ดงันั้นขอ้ผกูพนัจึงมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจและการกระท าทางสังคมของบุคคล เน่ืองจากบุคคลนั้นๆรู้สึกว่าตนเองมีขอ้
ผกูพนัท่ีจะตอ้งกระท า 

2.3 การบังคับ (Forces) เป็นความเช่ือท่ีอยู่ในใจของผู ้กระท าว่า ตนเองต้อง
ตดัสินใจหรือกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยท่ีตนเองรู้สึกวา่ไม่มีทางเลือกอ่ืนๆอีก นอกจาก
จะตอ้งประพฤติปฎิยติัตามในสถานการณ์ท่ีผูก้ระท าตั้งใจกระท าส่ิงต่าง แต่ยงัไม่แน่ใจว่า
การกระท านั้นดีหรือไม่ การบงัคบัจะเป็นส่ิงช่วยกระตุน้ให้ผูก้ระท าตดัสินใจปฎิบติัไดเ้ร็ว
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ข้ึน ดงันั้นการบงัคบัจึงมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจและการกระท าทางสังคม เน่ืองจาก
บุคคลมกัมีความโนม้เอียงท่ีจะประพฤติปฎิบติัเม่ือถูกบงัคบัใหท้ า 

3. ปัจจยัความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุน (Ability Factors) 
3.1 โอกาส (Opportunity) คือ ความเช่ือของผูก้ระท าท่ีมีต่อสถานการณ์หรือ

ทางเลือกท่ีมีอยู ่ซ่ึงเม่ือผูก้ระท าพิจารณาแลว้เห็นวา่ ภายใตส้ถานการณ์นั้นมีช่องทางจงัหวะ
เวลาท่ีเหมาะสมและเปิดโอกาสให้เลือกกระท าได้ ดังนั้ นการท่ีบุคคลจะตัดสินใจละ
ประพฤติปฎิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดลงไป จึงข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีมีในสถานการณ์นั้น 

3.2 ความสามารถ (Ability) คือ การรับรู้ของผูก้ระท าเก่ียวกบัก าลงัหรือพลงัของ
ตนเองในการท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนบรรลุผลส าเร็จภายใตส้ถานการณ์นั้นๆ ผูก้ระท า
จะตระหนักถึงความสามารถของตนเองก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจและกระท าทางสังคม
เพราะรู้วา่ถา้ตดัสินใจกระท าไปแลว้จะมีความสามารถกระท าไดแ้น่นอน ดงันั้นดดยทัว่ไป
แลว้บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดๆจะพิจารณาขีดความสามารถของตนเองเสียก่อน 

3.3 การสนบัสนุน (Support) คือ การช่วยเหลือซ่ึงผูก้ระท าเช่ือว่าก าลงัไดรั้บหรือ
จะไดรั้บจากผูอ่ื้นในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงผูก้ระท าจะเป็นผูเ้ลือก ดงันั้นบุคคลมกัมีความโน้ม
เอียงท่ีจะตดัสินใจและกระท าพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดเม่ือรู้ว่าจะไดรั้บการสนบัสนุน
จากผูอ่ื้น 

สรุปไดว้่า การกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนของบุคคลแต่ละคนนั้นจะมี
เหตุผลในการตดัสินใจกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างกนั โดยผูต้ดัสินใจจะตระหนกัดีถึง
น ้ าหนกัของเหตุผลท่ีน ามาตดัสินใจวา่มีความแตกต่างกนั เหตุผลท่ีใช้ในการตดัสินใจอาจ
เป็นเพียงเหตุผลหน่ึงประการ หรือมากกว่าหน่ึงเหตุผลหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระท า
ทั้งหมด ซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นตวัสนบัสนุนในการตดัสินใจของแต่ละบุคคลนั้น ก็จะมีปัจจยัดึงดูด 
ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัความสามารถหรือปัจจยัสนบัสนุน ซ่ึงแต่ละปัจจยั บุคคลแต่ละคน
จะมีความตอ้งการในแต่ละปัจจยัท่ีแตกต่างกนั บางคนมีความตอ้งการปัจจยัดึงดูดมาก บาง
คนอาจจะตอ้งการทั้งปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลักดันหรืออาจจะตอ้งการทั้งสามปัจจยัก็
เป็นได ้
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สิรินาถ ปัดถามัง (2554) ศึกษาเ ร่ือง แรงจูงใจในการประกอบธรกิจของ
ผูป้ระกอบการบริเวณตลาดนัดสวนจตุจกัร โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบธุรกิจ 8 
ประเภทธุรกิจ พบวา่ ผูป้ระกอบการมีระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมใน
การประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั โดยระดบัท่ีมีระดบัของแรงจูงใจมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดึงดูด 
ในดา้นของความตอ้งการมีอิสระในการท างาน  ส่วนในดา้นของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการ
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ประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกัน แรงจูงใจท่ีมีระดับแรงจูงใจมากท่ีสุด คือ ความต้องการ
ความส าเร็จ ในดา้นของความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ 

ภาสกร แช่มประเสริฐ (2545) ศึกษา เร่ือง ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม
และขนาดกลางในจังหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 205 คน พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการสูงและต ่า นั้น มีภูมิหลงัในดา้นเพศ และระดบัช่วงอายุ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการสูงนั้น มีอตัราส่วนจ านวนเพศชายมากกวา่เพศหญิง ถึงร้อย
ละ 53.6 ในขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการต ่าเป็นเพศชาย
มากกวา่เพศหญิง เพียงร้อยละ 20.8 ในเร่ืองของอายนุั้น แมว้า่อายุเฉล่ียของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จสูงและต ่าไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่ ระดบัช่วงอายุของทั้งสองกลุ่ม มี
ความแตกต่างกนั โดยกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีความส าเร็จในการด าเนินกิจการสูงนั้น มี
ระดับช่วงอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี รวมร้อยละ 70.5 แต่กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการต ่า นั้น มีระดบัช่วงอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี เพียงร้อยละ 
53.5 
วธีิด าเนินการวจัิย 

รูปแบบของการศึกษาวจัิย 
เป็นการวิจยัท่ีมุ่งหาขอ้เท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็น

ตวัเลขเป็นหลกัฐานยืนยนัความถูกตอ้ง ของขอ้คน้พบและขอ้สรุปต่างๆ มีการใชเ้คร่ืองมือ
ท่ีมีความเป็นปรนยัและอตันยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจอยูบ่ริเวณ

ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 333 คน โดยค านวณจากจ านวนของผูป้ระกอบการ
ทั้งหมดประมาณ 2,000 ราย เลือกใชว้ิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของ ทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973:125)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น Check 

List วเิคราะห์ค านวณจ านวนและค่าร้อยละ 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดึงดูด ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัสนบัสนุนหรือปัจจยัดา้นความสามารถ 
ซ่ึงแบบสอบถามเป็นลกัษณะ Likert Scale แบ่งระดบัแรงจูงใจออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ ทฤษฎีความต้องการจากการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ยความตอ้งการความส าเร็จ และความตอ้งการอ านาจ ซ่ึงแบบสอบถาม
เป็นลกัษณะ Likert Scale แบ่งระดบัแรงจูงใจออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามแบบอตันยั  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จาการวเิคราะห์ขอ้มูลทางลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 40-
49 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า มีรายไดเ้ฉล่ีย
ตั้งแต่ 30,001 – 50,000 บาท และ 50,001 – 100,000 บาท และมีระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ 6-10 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในอาคารพาณิชยไ์ด้
มากท่ีสุด 

2. การศึกษาระดับแรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม 
ด้านปัจจัยดึงดูด 
พบว่า ระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคม ในดา้นปัจจยัดึงดูด มี

ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 3.95 ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในระดบัมาก โดยกลุ่มผูป้ระกอบการ
ตวัอย่างมีแรงดึงดูดในการประกอบการในระดบัสูงสุด คือ ระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ความตอ้งการอิสระในการท างาน คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 4.30 

ด้านปัจจัยผลกัดัน 
พบว่า ระดบัของแรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม ในด้านปัจจยัผลกัดนั 

(ก่อนเป็นผูป้ระกอบการ) มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 2.85 ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในระดบั
ปานกลาง โดยกลุ่มผูป้ระกอบการตวัอยา่งมีแรงผลกัดนัในการประกอบการในระดบัสูงสุด
คือ ระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ งานประจ ามีรายไดไ้ม่เพียงพอ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.18 
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ด้านปัจจัยด้านความสามารถ หรือปัจจัยสนับสนุน 
พบว่า  ระดับของแรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม ในปัจจัยด้าน

ความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุน มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 2.94 ซ่ึงเป็นแรงจูงใจ
ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มผูป้ระกอบการตวัอยา่งมีแรงจูงใจดา้นความสามารถ หรือปัจจยั
สนับสนุนในการประกอบการในระดบัสูงสุดคือ ระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
การมองเห็นลู่ทาง หรือ มีโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.90 

3. การศึกษาแรงจูงใจในทฤษฎคีวามต้องการจากการเรียนรู้  
ด้านความต้องการความส าเร็จ 
พบวา่ ระดบัของแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ดา้นความตอ้งการ

ความส าเร็จ (ลกัษณะนิสัยของผูป้ระกอบการ) มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 3.71 ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจในระดบัมาก โดยกลุ่มผูป้ระกอบการตวัอย่างมีความตอ้งการความส าเร็จในการ
ประกอบการในระดบัมากในทุกปัจจยั ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูป้ระกอบการท่ีมี
ลกัษณะนิสัยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และควบคุมระบบการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.82 

ด้านความต้องการอ านาจ 
พบวา่ ระดบัของแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ดา้นความตอ้งการ

อ านาจ (ลกัษณะนิสัยของผูป้ระกอบการ) มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 3.16 ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจในระดบัปานกลางโดยกลุ่มผูป้ระกอบการตวัอยา่งมีความตอ้งการอ านาจในการ
ประกอบการในระดบัสูงสุดคือ ระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความกลา้เส่ียงใน
ดา้นของการท างานและการแข่งขนักบัคู่แข่ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.53 
สรุปผลการวจัิย 

แรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม 
1. ปัจจยัดึงดูด 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และ

รายได้ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้เกิดระดบัของแรงจูงใจทางด้านปัจจยัดึงดูดท่ีแตกต่างกนั 
โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบั ความต้องการอิสระในการท างานมากท่ีสุด รองลงมา
เป็นความตอ้งการความร ่ ารวย และความตอ้งการความกา้วหนา้ในกิจการ อยูใ่นระดบัมาก 
และความตอ้งการมีช่ือเสียงในกิจการของตนเองในระดบัปานกลาง  
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2. ปัจจยัผลกัดนั 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบั

แรงจูงใจ ดา้นปัจจยัผลกัดนัท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ และ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึง
ลกัษณะประชากรศาสตร์ทั้ง 2 อยา่งน้ี มีแรงผลกัดนัในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั 
โดยผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจกบั ปัจจยัเร่ืองงานประจ ามีรายได้ไม่เพยีงพอมากท่ีสุด ซ่ึง
มีแรงจูงใจในระดบัปานกลาง รองลงมาเป็น ความรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะสมกบังานเดิม 
หรือองคก์รนั้นๆ การงานท่ีท าอยูเ่ดิมไม่มีความมัน่คง ถูกคาดหวงัใหเ้ป็นผูป้ระกอบการจาก
ครอบครัว / สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัว และการถูกให้ออกจากงาน / ว่างงาน มี
แรงจูงใจในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยตามล าดบั 

3. ปัจจยัดา้นความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุน 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบั

แรงจูงใจ ดา้นปัจจยัความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุนท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ และระดบั
การศึกษา ซ่ึงลกัษณะประชากรศาสตร์เหล่าน้ีมีแรงสนบัสนุนในการเป็นผูป้ระกอบการท่ี
แตกต่างกนั โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบั การมองเห็นลู่ทาง หรือ มีโอกาสในการ
เป็นผู้ประกอบการ มากท่ีสุด มีแรงจูงใจในระดบัมาก รองลงมาเป็น ปัจจยัดา้นมีความรู้
ความสามารถในการประกอบธุกิจเป็นอยา่งดี มีแรงจูงใจในระดบัมาก มีเงินลงทุนเพียงพอ
ในการประกอบธุรกิจ และการไดรั้บการสนบัสนุนในการประกอบธุรกิจจากครอบครัว 
หรือเพื่อนฝงู มีแรงจูงใจในระดบัปานกลาง ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบการท่ีเติบโตจากการเขา้
สู่ AECจึงประกอบกิจการของตนเอง น้อย และการไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการ
ส่งเสริมใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม่ มีแรงจูงใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

แรงจูงใจในทฤษฎคีวามต้องการจากการเรียนรู้ 
1. ความตอ้งการความส าเร็จ 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบั

แรงจูงใจ ด้านความตอ้งการความส าเร็จท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงลกัษณะประชากรศาสตร์เหล่าน้ีมีแรงจูงใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบัลกัษณะนิสัยท่ีมีการ
วางแผน ก าหนดเป้าหมายและควบคุมระบบการท างานด้วยตัวเอง มากท่ีสุด โดยมีระดบั
ของแรงจูงใจอยูท่ี่ ระดบัมาก รองลมาคือ มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุกิจเป็น
อยา่งดี มีเงินลงทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ การไดรั้บการสนบัสนุนในการประกอบ
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ธุรกิจจากครอบครัว หรือเพื่อนฝูงและการไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการส่งเสริม
ใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม่โดยมีแรงจูงใจในระดบัมากทั้งหมด 

2. ความตอ้งการอ านาจ 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบั

แรงจูงใจ ดา้นความตอ้งการอ านาจท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ รายได ้และระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ  โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบัลกัษณะนิสัย ความกล้าเส่ียงทั้งในด้าน
ของการท างานและการแข่งขันกับคู่แข่งมากท่ีสุด มีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัอ่ืนท่ี
เหลือมีแรงจูงใจระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความสามารถในการโน้มน้าวให้ผูอ่ื้นท าในส่ิงท่ี
ตนเองตอ้งการได ้ความตอ้งการเป็นผูน้ าและมีอ านาจเหนือคู่แข่งและการแสวงหาช่ือเสียง
ใหก้บักิจการของตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 

 จากขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั  แบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. ดา้นปัจจยัดึงดูด 
ผูป้ระกอบการกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแรงจูงใจในการเป็น

ผูป้ระกอบการวา่ การประกอบกิจการของตนเองมีอิสระสูง เป็นนายของตนเอง มีความเป็น
ตวัของตวัเอง ท ามากไดม้ากข้ึนอยู่กบัความมุ่งมานะและความตั้งใจในการประกอกิจการ
ของตนเอง ทั้งน้ี มีปัจจยัเร่ืองเงินเขา้มาเป็นแรงดึงดูดในความมุ่งมัน่ในการประกอบกิจการ 

2. ดา้นปัจจยัสนบัสนุน 
ผูป้ระกอบการกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแรงจูงใจในการเป็น

ผูป้ระกอบการว่า ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนในการเป็นผูป้ระกอบการ คือ โอกาสในการ
ประกอบธุรกิจ เงินลงทุนท่ีเพียงพอ สถานท่ีประกอบกิจการเป็นส่ิงส าคญั เพราะหากเลือก
สถานท่ีไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่เหมาะสมกับตลาดอาจท าให้เกิดความ
ลม้เหลวในการประกอบกิจการ ควรมีความรู้ความสามารถความช านาญในการประกอบ
กิจการของตนเองเพื่อความอยูร่อดของกิจการ และควรมีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

3. ดา้นความส าเร็จ 
ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างได้ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแรงจูงใจในการประสบ

ความส าเร็จโดยแบ่งเป็น  
4. ดา้นผูป้ระกอบการ 
ในการประสบความส าเร็จได ้ผูป้ระกอบการจะตอ้งคิดให้ดีก่อนท่ีจะลงมือท า ควร

ศึกษาหาความรู้ก่อนการเร่ิมประกอบกิจการ มีความขยนัหมัน่เพียร อดทน มีความพยายาม 
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รักในกิจการ ประหยดัอดออม สามารถยอมรับความเส่ียงในการประกอบธุรกิจได้ ควร
สร้างความภูมิใจในตนเอง อย่าค้าก าไรเกินควร มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และควรมีการจัดการขยะท่ีดี ซ่ึงการจดัการขยะเป็นประเด็นท่ีผูป้ระกอบ
กิจการมกัมองขา้ม เน่ืองจากในการประกอบกิจการจะตอ้งเกิดขยะจากการประกอบกิจการ
เป็นเร่ืองปกติ เช่น เศษพลาสติก ขยะจากอาหาร บรรจุภณัฑ ์กล่องสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็น
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการทุกคนในการจดัการขยะในสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าของตนเอง เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคต และช่วยลดระยะเวลาในการท าความ
สะอาดของตลาดดว้ย 

5. ดา้นสินคา้ 
ควรจ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียว ควรรักษามาตรฐานของ

สินคา้ในการจ าหน่ายดว้ย เพราะนอกจากจะมีความรับผดิชอบต่อลูกคา้แลว้ ยงัสามารถช่วย
เพิ่มจ านวนของลูกคา้ประจ าไดด้ว้ย 

6. ดา้นการบริการ 
ควรใส่ใจในการบริการลูกคา้ทุกระดับให้มีความประทบัใจ ต้อนรับลูกค้าด้วย

ความยิม้แยม้แจ่มใส สามารถแนะน าลูกคา้ไดค้วรมีอธัยาศยัดี จริงใจในการให้บริการ ใน
บางสินคา้ควรมีบริการหลงัการขายเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ ซ่ึงการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ คือการศึกษาในส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนเป็น
ผูป้ระกอบการอาจศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกับผูป้ระกอบการในแง่มุมใหม่ๆ เช่น ศึกษาความ
เปล่ียนแปลงของแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนก่อนประกอบกิจการและหลงัการประกอบกิจการ ศึกษา
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการเป็นผูป้ระกอบการ และปัจจยัท่ีท าให้ลม้เหลวในการ
ประกอบกิจการ เป็นตน้ 

2. ควรมีการเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มเป้าหมายอ่ืน อาจเป็นผูป้ระกอบการ
เดิมแต่สถานท่ีแตกต่าง หรือเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งอ่ืน เพื่อให้งานวิจยัท่ีไดใ้นคร้ัง
ต่อไปมีความหลากหลายและมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

3. ในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ควรมีจ านวนขอ้ท่ีน้อย แต่มีประสิทธิภาพใน
การเก็บขอ้มูล ควรใช้ค  าถามท่ีง่ายต่อการตีความ ง่ายต่อการเขา้ใจ และถา้เป็นไปไดผู้ว้ิจยั
ควรลงมือช่วยในการท าแบบสอบถามให้แก่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีขาดความเขา้ใจในการ
ท าแบบสอบถาม อาจเป็นการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด 
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4. ควรมีการศึกษาในหัวข้อน้ีซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง เพื่อต้องการทราบว่าระยะเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างจะส่งผลต่อระดบัแรงจูงใจอยา่งไร และช่วย
ใหข้อ้มูลมีความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน 
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การสร้างนักบินมืออาชีพของประเทศไทย 
(The Foundation of  Thai pilot Airmanship) 

นาวาอากาศโท คนินทร์ สุพิริยะนนัท ์1 ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ 2 
      ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองการสร้างนกับินมืออาชีพของประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างนกับินให้มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ต่อวิชาชีพการบินส าหรับประเทศ
ไทย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารกรรมวิธีการคดัเลือก
นกับิน หลกัสูตรการฝึกศึกษาดา้นการบิน และกระบวนการเรียนการสอนของศิษยก์ารบิน 
ทั้งในส่วนของกองทพัอากาศและการบินพลเรือน น าเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนา
วเิคราะห์  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  คุณสมบติัท่ีพึงประสงคด์า้นพุทธพิสัย ไดแ้ก่ เป็นผูมี้ความรู้ดา้นศาสตร์การบิน
อยา่งถ่องแท ้ 
 2.  คุณสมบติัท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะพิสัย ไดแ้ก่เป็นผูมี้ทกัษะและความช านาญ
ในการบินสูง 
 3.  คุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ด้านเจตพิสัย ได้แก่ เป็นผูมี้ความตระหนักรู้ใน
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มดา้นการบิน รักษาวินยัการบินโดยเคร่งครัด มีจิตส านึกแห่ง
ความปลอดภยั และมีวจิารณญาณในการตดัสินใจท่ีดี  
 ครูการบินจะมีบทบาทส าคญัยิ่งในฐานะเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงและหล่อ
หลอมทกัษะทั้ง 3ดา้นเขา้ดว้ยกนัใหก้บัศิษยผ์า่นการฝึกบินในแต่ละเท่ียวบิน  
 

ค าส าคัญ:  การสร้างนกับิน,มืออาชีพ, ประเทศไทย 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 The foundation of Thai pilot airmanship is the qualitative research based on the 
objectives of studying, creating and developing needed qualifications for being the 
professional pilot. This research is presented in terms of analytical description, focus on 
student pilot and pilot trainee selection process, flight training courses both for the Royal 
Thai Air Force pilots and civilian pilots. 
 The results of this research were; 
 1.  The needed qualification for Cognitive domain is well rounded in terms of 
flight academic. 
 2.  The needed qualifications for Psychomotor domain are high flight skill and 
proficiency. 
 3.  The needed qualifications for Affective domain are Situational Awareness 
(SA), flight environment awareness, strong discipline, safety mind and good judgment. 
 The instructor pilots have the crucial role to connect and expand these 3 domains 
of learning for student pilots, Furthermore, the domains will be created and developed 
through flight training processes. 
 

Key word:  The Foundation, Thai pilot, Airmanship 
 
บทน า 

ในโลกของการบินมีอุบติัเหตุร้ายแรงเกิดข้ึนหลายคร้ัง น ามาซ่ึงความสูญเสียท่ี
ประเมินค่า มิไดโ้ดยเฉพาะชีวิตของผูค้น ดงัเช่นเหตุการณ์การชนกนับนทางวิ่ง (runway) 
ของเคร่ืองบินโดยสารสายการบิน KLM สัญชาติเนเธอร์แลนด์ (the Netherlands) และสาย
การบิน Pan Am สัญชาติสหรัฐอเมริกา (USA) โดยเคร่ืองของ KLM ท  าการวิ่งข้ึนทั้งท่ียงั
ไม่ไดรั้บค าอนุญาตให้ท าการวิ่งข้ึน (take off clearance) จากเจา้หนา้ท่ีหอบงัคบัการบิน ซ่ึง
ในขณะนั้นเคร่ืองของ Pan Am ยงัเคล่ือนท่ี (taxi)ไม่พน้จากทางวิ่ง ในยุคสมยันั้นเคร่ืองบิน
ของทั้งสองสายการบินเป็นเคร่ืองบินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือเคร่ืองแบบ Boeing 747 (Super 
jumbojet) ยงัผลให้มีผูเ้สียชีวิตทั้งส้ิน 583 คน เหตุการณ์ คร้ังนั้นเกิดข้ึน ณ สนามบินลอส         
โรดีออส (Los Rodeos) บนเกาะ เทเนรีฟ(Tenerife) ประเทศสเปน เม่ือวนัท่ี 27 มี.ค. 2520 
นบัเป็นอุบติัเหตุท่ีร้ายแรงท่ีสุดของประวติัศาสตร์การบินจนถึงปัจจุบนั ผลการสืบสวน
อากาศยานอุบติัเหตุพบสาเหตุหลกัคือ เกิดจากความผิดพลาดในการตดัสินใจของกปัตนั
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สายการบิน KLM (pilot error)  ซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัอยา่งสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุ
หลายๆคร้ัง ตั้ งแต่การบินถือก าเนิดข้ึนมานับแต่ยุคบุกเบิกโดยสองพี่น้องตระกูลไรท ์
(Wright brothers) 

นกับินมืออาชีพหมายถึงนกับินท่ีมีคุณสมบติัพึงประสงคสู์งสุดของวิชาชีพการบิน 
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการหลอมรวมของวิถีการด าเนินชีวิตกับอาชีพการบิน เป็น
ตวัอยา่งท่ีแทจ้ริงของเพื่อนร่วมอาชีพและแรงบนัดาลใจของผูท่ี้จะพฒันาไปให้ถึงจุดสูงสุด
ของวิชาชีพ คุณสมบติัพึงประสงค์ดงักล่าวไดแ้ก่  เป็นผูมี้ความรู้ดา้นศาสตร์การบินอย่าง
ถ่องแท ้มีทกัษะและความช านาญดา้นการบินสูง มีจิตส านึกของความปลอดภยั ตลอดจนมี
วจิารณญาณในการตดัสินใจท่ีดี ซ่ึงไดแ้ก่การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและทนัเวลา การ
ตดัสินใจท่ีดีนั้นเป็นคุณสมบติัหน่ึงของความเป็นนักบินมืออาชีพ (Airmanship) จาก
ตวัอย่างของการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุขา้งตน้นั้น แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพ
ของกปัตนัสายการบิน KLM ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้นกับินเป็น
อาชีพท่ีตอ้งปฏิบติังานในสภาวะท่ีมีความเส่ียงแฝงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจยัท่ีควบคุม
ไม่ได้ อาทิเช่นความแปรปรวนของสภาพอากาศ  พายุ ฝนฟ้าคะนอง ทศันวิสัย ในการ
มองเห็นท่ีลดลง การเปล่ียนแปลงของความกดดนับรรยากาศ และท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นงานท่ี
ตอ้งท าบนอากาศและมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา ซ่ึงเป็นสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคยโดยปกติ
ของมนุษย ์และยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัท่ีพยายามจะควบคุมให้ได ้เช่น ความพร้อมของ
นกับิน ลูกเรือ(Air crew) หรือความพร้อมของเคร่ืองบิน เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ (Navigation aids) ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด อาจกล่าวไดว้า่ในแต่
ละ เ ท่ียว บินแทบจะไม่ มีอะไรท่ี เหมือนเ ดิม เลย  ทั้ ง เพื่ อนร่วมงาน เ ส้นทางบิน 
(Route/Airway) สภาวะแวดลอ้มดา้นการบิน (Flight environment) เช่น สภาพอากาศ หรือ
แม้กระทัง่เคร่ืองบิน นักบินจึงต้องมีความพร้อมสูงสุดอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามความ
เหน่ือยลา้ (Fatigue) ความเครียด (Stress) ความกดดนั (Pressure) ทศันคติ (Attitude) บุคลิก 
(Personality) หรือนิสัย (Trait) ส่วนตวัของนกับินลว้นส่งผลต่อการท างาน โดยเฉพาะการ
ตดัสินใจ (judgment) ในแต่ละขั้นตอนการบินนั้น อาจผิดพลาดไดโ้ดยง่าย ดงันั้นเพื่อเป็น
การป้องกนัหรือแก้ไขเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้เกิดอุบติัเหตุได้อย่างทนัท่วงที นักบินจึง
จ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเรียกว่าความเป็นนักบินมืออาชีพ (Airmanship) ท่ีตอ้งพยายาม
เสริมสร้างใหเ้กิดข้ึนกบัตนเองใหเ้ร็วท่ีสุดใหไ้ดแ้ละตอ้งรักษาไวต้ลอดอาชีพการบิน 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นโดยเด่นชดัวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
กระบวนการสร้างความเป็นนกับินมืออาชีพ (The Foundation of Airmanship) เพื่อให้การ
บินเป็นไปดว้ยความปลอดภยั มีประสิทธิภาพ 
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ค าถามการวจัิย 
 นักบินมืออาชีพมีคุณสมบติัอย่างไรและมีวิธีสร้างความเป็นนักบินมืออาชีพได้
อยา่งไร 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความเป็นนกับินมืออาชีพของประเทศไทย จ าแนกตามดา้น
พุทธพิสัย ทกัษะพิสัย และดา้นเจตพิสัย 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ผลการวจิยัเป็นขอ้มูลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับินไทย  
 2.  ผลการวจิยัเป็นขอ้มูลในการเพิ่มความปลอดภยัในการบิน และลดอตัราสูญเสีย
อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความผดิพลาดของนกับิน (Pilot errors)      
 3.  ผลการวจิยัเป็นขอ้มูลในการบริหารทรัพยากรดา้นการบินไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
ขั้นตอนการศึกษา 
 การวิจัยเร่ืองการสร้างนักบินมืออาชีพ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) การเก็บรวมรวบขอ้มูลผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสาร กระบวนการคดัเลือกนกับิน การ
สร้างหรือผลิตนักบิน  และหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการบินต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ 
(Domain of Learning)ในกระบวนการเรียนการสอนของศิษย์การบินกองทพัอากาศและ
นกับินฝึกหดัพลเรือน ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวเิคราะห์ 
 2.  การรวบรวมขอ้มูล 
 3.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาขอ้สรุป 
 โดยศึกษากระบวนการคดัเลือกศิษยก์ารบินของกองทพัอากาศ และนกับินฝึกหัด
พลเรือน วิเคราะห์หลกัสูตรภาควิชาการ (Academic modules) และหลกัสูตรภาคอากาศ 
(Flight modules) ในการฝึกบิน ตลอดจนหลกัสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษยก์ารบินของ
กองทพัอากาศ และหลกัสูตรครูการบินในส่วนของพลเรือน             (Flight Instructor 
Course) วิเคราะห์การตรวจสอบภาควิชาการ การตรวจสอบมาตรฐานการบิน ส าหรับ
นกับินในส่วนของกองทพัอากาศ และนกับินฝึกหัดพลเรือน โดยท าการวิเคราะห์ในดา้น 
พุทธพิสัย ทกัษะพิสัย และเจตพิสัย ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ในการฝึกศึกษาดา้นการบิน (Domain 
of Learning) อีกทั้งศึกษาสาเหตุหรือปัจจยัหลกัของการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุจากสถิติ
อากาศยานอุบติัเหตุ (aircraft accident) ของ National Transportation Safety Board: NTSB 
หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศแห่งชาติของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา และจาก 
PlaneCrashInfo.com ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลอากาศยานอุบติัเหตุจากทัว่โลก 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ 
1.  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นพุทธพิสัย 
 1.1 วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ 
 ศิษย์การบินต้องเพิ่มทักษะการบินด้วยเคร่ืองว ัดประกอบการบิน 

(Instrument flying) ความรู้และความช านาญดา้นน้ีควรตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา 
โดยสามารถท าไดด้ว้ยการเพิ่มชัว่โมงบินกบัเคร่ืองฝึกบินจ าลอง             (Flight simulator)             
  

 1.2  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของนกับินฝึกหดัพลเรือน 
 ภาควิชาการ (Academic modules) ได้ถูกออกแบบให้นักบินฝึกหัด

สามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย ต าราวิชาการเป็นสากล นิยมใช้กนัในสถาบนัการบิน พล
เรือนทั่วไป ให้ความส าคัญกับการฝึกบินเดินทางภายใต้กฎการบินด้วยเคร่ืองว ัด
ประกอบการบิน (IFR: Instrument Flight Rule) และการใชเ้คร่ืองอ านวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ (Navigation aids) นกับินฝึกหดัจะมีความเช่ียวชาญในการบินดว้ยเคร่ืองวดั
ประกอบการบิน ตรงตามลกัษณะของการบินพาณิชยท์ัว่ไป 

 ในภาพรวมหลกัสูตรการฝึกบินต่างๆไดถู้กออกแบบให้ผูท่ี้เขา้รับการฝึก
ศึกษาทั้งท่ีสังกดักองทพัอากาศและส่วนพลเรือน จะตอ้งเรียนรู้และผา่นการตรวจสอบภาค
วิชาการก่อนท่ีจะท าการฝึกบินในภาคอากาศในล าดบัต่อไป    (Academic modules or 
ground school รายละเอียดในบทท่ี 2) เป็นการพฒันาพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ให้มี
ความพร้อมตั้งแต่ในระดบัของการรู้(Knowledge) เขา้ใจ (Comprehension)  น าไปใช ้
(Application) ซ่ึงเป็นกระบวนการคิดหรือพฒันาสติปัญญาในระดบัตน้ถึงระดับกลาง 
จนถึงระดับของการวิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) และประเมินค่า 
(Evaluation)  ซ่ึงเป็นทกัษะในระดบัสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการปฏิบติัการบินนั้น เป็นการ
ท างานท่ีมีลกัษณะของความเป็นเฉพาะทาง (Specialist-รายละเอียดลกัษณะการท างานของ
อาชีพนกับินในบทท่ี 2) จึงมีความจ าเป็นตอ้งรู้จริง น าไปใช้ไดใ้นทุกสถานการณ์ทั้งใน
สภาวะการบินปกติ และในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดงันั้นพุทธพิสัยทางดา้นการบินในท่ีน้ีจึง
หมายความไดถึ้งความสามารถทางดา้นสติปัญญา ไหวพริบในการคิดแกปั้ญหาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบิน เป็นการบูรณาการความรู้ (Knowledge integration) โดยมี
ความเขา้ใจในศาสตร์ด้านการบินอย่างถ่องแท ้สามารถน าไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกิดประโยชน์ และความปลอดภยัสูงสุด เป็นการเพิ่มคุณค่าในการบิน (Flying value) หรือ 
หากเป็นภารกิจฝึกบินก็จะเกิดความคุ้มค่าในการฝึกบิน      (Training value) บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามหลักสูตรหรือบทเรียน (Syllabus) นั้นๆ ทุกวิชามีวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมท่ีชดัเจน นอกจากหลกัสูตรภาควิชาการส าหรับการฝึกบินเบ้ืองตน้แลว้  การเขา้
รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะต่างๆ เช่นหลักสูตรการบริหารทรัพยากรการบิน (Crew 
Resource Management: CRM )หรือหลกัสูตร ARM (Aviation Resource Management) 
ส าหรับนักบินทัว่ไปนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นการพฒันาเพิ่มเติมความรู้เพื่อให้
สามารถวเิคราะห์และประเมินค่าตนเองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

 1.  การพฒันาในเร่ืองการรู้จกัตนเอง (Self-Knowledge Development) 
 2.  การพฒันาในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัอากาศยานท่ีตอ้งท าการบิน (Aircraft 

Knowledge Development) 
 3.  การพฒันาในเร่ืองการท างานเป็นทีม (Team Development)  
 4.  การพฒันาความรู้สภาพแวดลอ้มดา้นการบิน (Flight Environment 

Knowledge Development) 
 5.  การพฒันาความรู้ดา้นความเส่ียง (Risk Management Development) 
 จะเห็นได้ว่าการพฒันาพุทธพิสัยเพื่อให้มีความรู้ในศาสตร์ด้านการบิน

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น นกับินสามารถพฒันาไดท้ั้งจากการเขา้อบรมในหลกัสูตรท่ีเปิดเป็น
ทางการจากบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการบิน เช่นหลกัสูตร ARM, CRM, TRM และ
หลกัสูตรจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สรีระวิทยาการบิน ซ่ึงเปิดการอบรมโดยสถาบนัเวช
ศาสตร์การบิน กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ หรือท าการศึกษาดว้ยตนเองจากส่ือ
ท่ีน่าสนใจในโลกออนไลน์ (Social network) ต่างๆ เช่น สารคดีการสอบสวนอากาศยาน
อุบติัเหตุ (aircraft investigation) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามยงัมีความรู้ชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ความรู้
เฉ่ือย (Inert  Knowledge) หรือความรู้ท่ีไม่สามารถเรียกเอามาใช้ได้เม่ืออยู่ในสภาวะ
เง่ือนไขท่ีเคร่งเครียด เช่นความรู้ในขั้นตอนปฏิบติักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ  (Emergency 
procedures; Bold phase) ท่ีสามารถท่องจ าไดอ้ยา่งข้ึนใจเม่ืออยูท่ี่พื้น แต่กลบัหายส้ินไปเม่ือ
ท าการบิน ส่ิงน้ียอ่มไม่เกิดประโยชน์อนัใดเลย ดงันั้นนกับินตอ้งเพิ่มความสามารถในการ
เสริมสร้างความรู้   การจดจ า หมัน่ฝึกฝนทบทวนขั้นตอนอยูเ่สมอ จินตนาการหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย จะแก้ไขอย่างไร ท าบ่อยๆในชีวิตประจ าวนั ทั้ ง
ระหว่างท่ีท าการบิน หรือเม่ือว่างจากภารกิจการบิน ส่ิงน้ีจะท าให้สามารถเรียกความรู้ท่ี
จ  าเป็นออกมาใชไ้ดท้นั เวลา 
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 2.  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นทกัษะพิสัย 
 2.1  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ 
 เน่ืองจากภาคการบิน (Flight modules) ของหลกัสูตรศิษยก์ารบินมีวฏัภาค

การบินท่ีตอ้งใช้ทกัษะการควบคุมบงัคบัเคร่ืองบินเพิ่มมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัการบิน
ภาคพลเรือน ดงันั้นศิษยก์ารบินกองทพัอากาศจะมีความเช่ียวชาญในการบินท่ีตอ้งใชท้กัษะ
พิสัยดา้นการบงัคบัเคร่ืองบินมาก เช่นบินผาดแผลง หรือการบินเกาะหมู่  แต่อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากการฝึกบินหมู่น้ีตอ้งอาศยัทกัษะการควบคุมบงัคบัอากาศยานให้อยูใ่นต าแหน่งท่ี
ตอ้งการอีกทั้งทกัษะการเป็นหัวหน้าหมู่บินนั้นไม่ง่าย มกัจะมีศิษยก์ารบินจ านวนหน่ึงไม่
ผา่นการตรวจสอบมาตรฐานการบิน เพราะสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี    

 1.  ไม่สามารถพฒันาทกัษะในการควบคุมบงัคบัอากาศยานท่ีท าการบิน
ให้อยู่ในต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้น Syllabus เช่นอยู่ในต าแหน่งท่ีใกลเ้กินไป อาจเกิด
อนัตรายได ้หรือห่างเกินไป ไม่สามารถรักษาต าแหน่งของลูกหมู่ได ้ 

 2.  เม่ือปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าหมู่บิน ไม่สามารถน าหมู่บินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นมีการตดัสินใจท่ีไม่ดี น าหมู่บินเขา้ไปในสภาพอากาศท่ี               ไม่
เหมาะสม บินออกนอกพื้นท่ีการฝึกบิน หรือบินเขา้เมฆ เกิดความไม่ปลอดภยัต่อหมู่บิน  

 ซ่ึงทกัษะการบินหมู่น้ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในภารกิจการรบของกองทพัอากาศ 
ส าหรับหลกัสูตรนกับินฝึกหดัพลเรือนจะไม่มีการฝึกบินหมู่ใดๆทั้งส้ิน และบรรยากาศใน
การฝึกศึกษาตลอดหลกัสูตรนั้น หลกัสูตรศิษยก์ารบิน กองทพัอากาศ ซ่ึงเป็นสถาบนัผลิต
นักรบทางอากาศ จะมีความกดดันสูงกว่าการ       ฝึกบินของนักบินฝึกหัดพลเรือน 
เน่ืองจากความตอ้งการทางดา้นยทุธการท่ีต่างกนั 

 2.2  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของนกับินฝึกหดัพลเรือน 
 หลกัสูตรภาคอากาศ (Flight modules) จะมีวฏัภาคการบินท่ีน้อยกว่า

หลกัสูตรของกองทพัอากาศ เน่ืองจากความตอ้งการของภารกิจแตกต่างกนั           ความ
กดดนัในขณะเขา้รับการฝึกในหลกัสูตรจะนอ้ยกวา่ดว้ยเช่นกนัเน่ืองจากไม่มี การฝึกบินหมู่ 
และไม่เนน้การบินผาดแผลง (Aerobatic flight) แต่อยา่งใด เป็นการฝึกบินเดินทาง (Cross 
country) และการบินดว้ยเคร่ืองวดัประกอบการบิน         (Instrument flying) เป็นส่วนใหญ่ 
ตรงตามลกัษณะการท างานของอาชีพนักบินพาณิชย์ การฝึกบินเน้นการท างานเป็นทีม 
(Dual flight) เพื่อสร้างทกัษะการท างานร่วมกนั (Team management) ฝึกการใชร้ะบบการ
บินอตัโนมติัขั้นกา้วหนา้ต่างๆ          (Flight automation) ในการบิน 

 ในภาพรวมทางการบินนั้น การท าการบินกบัอากาศยานแบบต่างๆ หรือ
การบินกบัเคร่ืองบินจ าลอง (Flight Simulator) เป็นการเพิ่มทกัษะ (Skill) ในการบงัคบั
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เคร่ืองบินโดยตรง ส าหรับการฝึกบิน (Flight training module) นั้นจะเป็นการมุ่งพฒันา
ทางดา้นการใชก้ลไกทางร่างกายใหส้ัมพนัธ์กบัสมอง เป็นทกัษะทางดา้นการปฏิบติั ทกัษะ
น้ีจะเพิ่มมากข้ึนตามชัว่โมงบินท่ีมากข้ึน กล่าวไดว้่ายิ่งท าการบินไดอ้ย่างต่อเน่ืองมากข้ึน
เท่าไร ทกัษะความช านาญก็จะเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามทกัษะน้ีจะลดลง
เร่ือยๆ หากนกับินไม่ไดท้  าการบินเป็นระยะเวลานานๆ เรียกวา่อาการเร้ือการบิน ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการบินเพื่อรักษาสมรรถภาพการบินตามวาระ ซ่ึงจะก าหนดเป็นห้วงระยะเวลาท่ี
เหมาะสม เช่นการบินตรวจสอบวุฒิสามารถทางดา้นการบินจากกองตรวจสอบมาตรฐาน
การบิน กองทพัอากาศ 

 นกับินตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตนเอง หมัน่สังเกตอยูเ่สมอวา่ ทกัษะและ
ความช านาญของตนเองนั้น  ลดน้อยถอยลงเพียงใดด้วยใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติเขา้ขา้ง
ตนเอง ระลึกไวเ้สมอว่าจ านวนชั่วโมงบินและความช านาญท่ีมีอยู่นั้น ไม่ได้รับประกัน
ความปลอดภยัใดๆ เลย โดยเฉพาะเม่ือตอ้งเปล่ียนไปบินกบัอากาศยานแบบใหม่ หรือไม่ได้
ท  าการบินต่อเน่ืองมานานแล้ว อย่าให้มีทศันคติท่ีเป็นอันตรายต่อการบินใดๆ เกิดข้ึน
เด็ดขาด นกับินตอ้งรู้ขีดจ ากดัของตนเอง ทราบจุดอ่อน จุดแข็งไม่ประมาท การท่ีเคยท าได้
ในอดีตมิไดห้มายความว่าจะท าไดดี้อีกในปัจจุบนั ทุกคร้ังท่ีท าการบิน ตอ้งเตรียมพร้อม
ล่วงหน้า ฝึกซ้อมในใจ จ าลองสถานการณ์การบินทั้งยามปกติและเม่ือมีเหตุไม่คาดคิด
เกิดข้ึน จะแกไ้ขอยา่งไร ท าให้สม ่าเสมอ      จนเป็นอตัโนมติั หรือเป็น Mind-set เม่ือมีเหตุ
ฉุกเฉินใดๆ เกิดข้ึน จะสามารถนึกออก บอกได ้แกไ้ขเป็นและ ทนัเวลา ขณะท าการบินตอ้ง
บินให้มีคุณภาพสูงสุด ใส่ใจปรับแต่งการบินให้มีความประณีต เพื่อท่ีจะได้สมรรถนะ
สูงสุด คุม้ค่า ประหยดั และปลอดภยัสูงสุด นกับินทุกคนตอ้งเพียรพยายามไปให้ถึงความ
เช่ียวชาญขั้นสูง         เร่ิมตั้งแต่ขั้นมีความปลอดภยั (Safety) มีประสิทธิผล (Effectiveness) 
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และสุดท้ายคือ มีความถูกต้องแม่นย  า (Precision and 
continuous improvement-รายละเอียดทกัษะฝีมือบิน 4 ขั้นในบทท่ี2) ให้เตือนตนเองอยู่
เสมอว่า ทกัษะฝีมือบินน้ี มิไดอ้ยูไ่ดอ้ย่างมัน่คงถาวร ดงันั้นตอ้งเอาใจใส่และประเมินตน
อยา่งต่อเน่ือง เม่ือผ่านการฝึกบินจนมีทกัษะฝีมือและความช านาญระดบัสูง ก็จะเกิดความ
เช่ือมัน่ตามมา ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัมาก นบัเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในการบิน นกับิน  ท่ีมี
ความเช่ือมัน่จะมีวธีิรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติต่างๆไดดี้ มีสติ ไม่ลุกลน ต่ืนกลวัเกินเหตุ 
ควบคุมจิตใจให้ผ่อนคลายได้ ไม่รู้สึกยุ่งยากกบัการท่ีตอ้งควบคุมตนเอง สามารถบงัคบั
เคร่ืองบินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นเจตพิสัย 
       3.1  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ 
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 การสร้างจิตส านึกของความปลอดภยัในการบินของกองทพัอากาศนั้น จะ
ด าเนินการอบรมหลกัสูตรนิรภยัการบิน โดยส านักนิรภยัการบิน กองทพัอากาศ จะส่ง
เจา้หน้าท่ีผูมี้ความเช่ียวชาญไปด าเนินการอบรมให้ เช่นท่ี โรงเรียนการบิน ฐานทพัอากาศ
ก าแพงแสน หรือเปิดหลกัสูตร ณ ท่ีตั้งส านกังานนิรภยัฯ ให้กบัหน่วยงานและผูท่ี้สนใจเขา้
รับการศึกษาตามหว้งระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

       3.2  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของนกับินฝึกหดัพลเรือน 
 หลักสูตรการฝึกบินพลเรือนนั้น มีวิชาท่ีว่าด้วยมนุษย์ปัจจัย (Human 

factor) ซ่ึงมีสาระของการพฒันาเจตพิสัยด้านการบิน ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับ
กา้วหนา้ (Advanced Human Factors Concept) นกับินฝึกหดัจะไดรั้บการอบรมทั้งในระดบั 
PPL (Private Pilot License) และ IR (Instrument Rating)     

 การบินภาคพลเรือนนั้นให้ความส าคญักบัการพฒันาเจตพิสัยมาก มีการ
เปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อการพฒันาวฒัธรรมความปลอดภัยในการท างานระหว่าง
อุตสาหกรรมการบินร่วมกนัอยู่เสมอ เช่น CRM ของ บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
TRM ของบริษทัวทิยกุารบิน จ ากดั เป็นตน้ 

 ในภาพรวมเจตพิสัย (Affective Domain) หรือวิภาววิสัย หมายถึง
พฤติกรรมดา้นความรู้สึก อารมณ์ จิตใจ เช่น ความเช่ือ ความศรัทธา ทศันคติ ค่านิยม คุณค่า 
ฯลฯ ดงันั้นในทางการบินจึงหมายถึงคุณลกัษณะภายในจิตใจท่ีเหมาะสมต่อการเป็นนกับิน 
ไดแ้ก่ มีทศันคติท่ีดี มีการตดัสินใจท่ีดี สุขุมรอบคอบ ไม่มีนิสัยชอบเส่ียงโดยไม่จ  าเป็น มี
ความกระตือรือร้น ขยนัหมัน่เพียร สามารถท างานภายใตค้วามกดดนัไดดี้ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
ตลอดจนมีแรงจูงใจในการบิน เจตพิสัยจะส่งอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การตดัสินใจ 
(Decision making process) ส าหรับนกับินหรือผูท้  างานในอากาศเราเรียกกระบวนการน้ีวา่ 
Aeronautical Decision Making (ADM) ซ่ึงส่งผลต่อความปลอดภยัดา้นการบินโดยตรง ผูท่ี้
เขา้รับการฝึกบินจะไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นเจตพิสัย โดยครูการบินเป็นผูช้ี้แนะ อบรม
สั่งสอน หรือเขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรดา้นการบินท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเจตพิสัย 
เพื่อใหเ้ป็นผูมี้คุณสมบติัพึงประสงคท์างวชิาชีพดา้นการบิน คุณสมบติัส าคญัดา้นเจตพิสัยมี
ดงัน้ี 

 1.   วนิยัการบิน  
 2.  การพฒันาการตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situational Awareness 

Development)  
      3. การพัฒนาการมีวิจารณญาณในการตัดสินใจท่ีดี (Judgment 

Development) 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นพุทธพิสัย 
 1.  ศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ ควรศึกษาความรู้ดา้นการบริหารทรัพยากร

การบิน (CRM) ให้มากข้ึน โดยเพิ่มเติมในหลกัสูตรการฝึกบินของโรงเรียนการบินทั้งฝูง
ฝึกบินขั้นตน้ และฝูงฝึกบินขั้นปลายในวิชานิรภยัการบิน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มทกัษะการ
ท างานร่วมกนั รู้จกัการบริหารความเส่ียง การตระหนกัในสภาพแวดลอ้มดา้นการบิน รู้และ
เขา้ใจขีดจ ากดัของตนเองตลอดจนเคร่ืองบินท่ีตอ้งท าการบิน เป็นการบริหารทรัพยากรดา้น
การบินใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.   นกับินฝึกหดัพลเรือนควรไดรั้บการแถลงยอ่ในภาพรวมของหลกัสูตร
ภาควชิาการ (Academic modules) ใหมี้ความเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของแต่
ละ Module ก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้รับการศึกษาใน Module แรก อีกทั้งตอ้งมีการเช่ือมโยงระหวา่ง 
Module เพื่อความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของการเรียน และหลังจากผ่านการ
ตรวจสอบทั้งภาควชิาการและภาคอากาศแลว้ของแต่ละ Module  ควรจะมีการสรุปบทเรียน
เพื่อหาขอ้บกพร่องเพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

 ผลการวเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นทกัษะพิสัย 
 1.  ศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ ควรฝึกให้มีทกัษะการบิน (Skill) จาก

มาตรฐานการฝึกท่ีดี ทั้งท่าทางการบินปกติ และท่าทางการบินผิดปกติ (Unusual flight) 
รวมทั้งท่าทางการบินผาดแผลง (Aerobatic flight) จะท าให้เกิดทกัษะไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
และมีความช านาญขั้นสูงเม่ือท าการฝึกบินอย่างต่อเน่ือง เป็นการตอบสนองต่อภารกิจการ
บินทางทหารท่ีมีความหลากหลาย ทั้งภารกิจในการรบ และภารกิจฝึกบินปกติ  

 2.  นกับินฝึกหัดพลเรือน ให้ความส าคญักบัการฝึกบินเดินทาง (Cross 
country) และการบินดว้ยเคร่ืองวดัประกอบการบิน (Instrument flying) เป็นส่วนใหญ่ ตรง
ตามลกัษณะการท างานของอาชีพนกับินพาณิชย ์การฝึกบินเน้นการท างานเป็นทีม (Dual 
flight) เพื่อสร้างทกัษะการท างานร่วมกนั (Team management) การเพิ่มทกัษะความช านาญ
นอกจากท าไดจ้ากการท าการบินโดยปกติแลว้ ยงัเพิ่มไดโ้ดยการฝึกบินกบัเคร่ืองบินจ าลอง
ท่ีเรียกวา่ Computer  Based Training Device (CBTD) ซ่ึงเป็นเคร่ือง Computer ช่วยในการ
ฝึกบินขนาดเล็ก   

 ผลการวเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นเจตพิสัย 
 1.  ศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ ควรศึกษาท าความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้น

เร่ืองทศันคติอนัตรายส าหรับการเป็นนกับินมืออาชีพ ตอ้งรู้จกัการบริหารความเส่ียงมีความ
ระมดัระวงั ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะของภารกิจการบินของกองทพัอากาศนั้น มีหลายภารกิจ
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ท่ีตอ้งใชค้วามกลา้หาญ มุ่งมัน่ และเส่ียงอนัตราย อีกทั้งอากาศยานท่ีตอ้งท าการบินนั้นเป็น
อากาศยานสมรรถนะสูง สามารถเอ้ือหรือเยา้ยวนให้อยากแสดงออกซ่ึงฝีไมล้ายมือให้
สาธารณชนไดรั้บรู้ นบัเป็นอนัตรายอย่างยิ่ง เพราะ       มกักระท าดว้ยความห้าวหาญ ฮึก
เหิม ขาดความรอบคอบ ประมาท และขาดการประเมินความสามารถของตนเองและสภาวะ
แวดล้อมด้านการบินอย่างถ่องแท้ ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ควรเข้ารับการอบรมใน
หลกัสูตรส าคญัเพิ่มเติม เช่น ARM, TRM,CRM หรือเขา้รับการทบทวนในหลกัสูตร 
สรีรวทิยาการบิน ของสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กรมแพทยท์หารอากาศ เป็นตน้ 

 2.  นกับินฝึกหัดพลเรือน เม่ือส าเร็จการศึกษาไปแลว้และปฏิบติัหน้าท่ี
นักบินประจ าสังกัดของตน ควรเข้า รับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรการบินท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พิ่มประสิทธิภาพในการท างานและความปลอดภยัในการบิน เช่น  

 1.  หลกัสูตร ARM (Aviation Resource Management) ของกองทพัอากาศ 
 2.  หลกัสูตรนิรภยัการบิน ของส านกันิรภยัการบิน กองทพัอากาศ 
 3.  หลกัสูตร TRM (Team Resource Management) ของบริษทัวิทยุการ

บินแห่งประเทศไทย จ ากดั (AEROTHAI)         
  4.  หลกัสูตร CRM (Crew Resource Management) ซ่ึงมกัจะเปิดอบรม

โดยสายการบินต่างๆ เช่น บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) หรือบริษทั ไทยแอร์เอเชีย 
จ  ากดั (มหาชน) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
1.  หลกัสูตรศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ  
ส าหรับหลกัสูตรภาควิชาการน้ีจะเป็นคู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการอบรม

ภาควิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และควรเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรการบิน (CRM) ให้มากข้ึน โดยเพิ่มเติมในหลกัสูตรการฝึกบินของโรงเรียนการ
บินทั้งฝูงฝึกบินขั้นตน้ และฝูงฝึกบินขั้นปลายในวิชานิรภยัการบิน     ควรจดัหาส่ือการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีความน่าสนใจ เช่นส่ือ Multimedia ต่างๆอยา่งเพียงพอ อีกทั้ง
ในอนาคตหากเคร่ืองบินท่ีใชฝึ้กบิน หรือกฎเกณฑ์ในดา้นการบินมีการเปล่ียนแปลง กอปร
กับวิทยาการด้านการบินได้รับการพัฒนาก้าวหน้าข้ึน จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร เพื่ อให้ ศิษย์การบินท่ีจะจบการศึกษาออกไปเป็นนักบินท่ีมีความ รู้  มี
ความสามารถในการปฏิบติัการบินไดอ้ยา่งปลอดภยั              มีประสิทธิภาพ และก่อนท่ีจะ
ไดรั้บการบรรจุเป็นนกับินประจ ากองบินต่างๆ จะตอ้งเขา้รับการอบรมพิเศษ วิชาหลกันิยม



270 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

กองทพัอากาศ  วิชาการรบร่วม เพื่อให้นกับินใหม่ไดมี้ความรู้พื้นฐาน และเขา้ใจลกัษณะ
ของการท างานและการเติบโตกา้วหนา้ในวิชาชีพของตนเองในฐานะนกับินกองทพัอากาศ
ไทย 

2.  หลกัสูตรครูการบินกองทพัอากาศและหลกัสูตรครูการบินพลเรือน  
บทบาทของครูการบินมีผลอย่างมากต่อความส าเร็จของศิษย ์ครูควรแนะน าศิษย์

ใหเ้ห็นภาพรวมหรือโครงสร้างตลอดหลกัสูตรการบิน และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของภาค
วิชาการ (Academic modules) และภาคการบิน (Flight modules) ซ่ึงเป็นการแสดงให้ศิษย์
เขา้ใจหลกัการและเหตุผลของการใชค้วามรู้หรือศาสตร์ดา้นการบิน (Cognitive Domain) 
เขา้กบัการฝึกบิน (Psychomotor Domain)  โดยให้ความส าคญัของการบรรลุวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมของแต่ละบทเรียน นอกจากนั้นควรอบรมสั่งสอนด้านเจตพิสัยการบิน 
(Affective Domain) เพื่อให้ศิษยมี์ความตระหนกัรู้ (SA: Situational Awareness) ใน
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมขณะท าการบินอยู่เสมอ เป็นการปลูกจิตส านึกของความ
ปลอดภัย น ามาซ่ึงการมีวิจารณญาณในการตัดสินใจท่ีดี ซ่ึงการอบรมด้านเจตพิสัยน้ี
สามารถท าได้ทั้ งในขณะท าการบินและในช่วงเวลาของการแถลงย่อก่อนท าการบิน            
(Flight Briefing) หรือในช่วงการวิเคราะห์บทเรียนหลงัการบินเสร็จส้ินแลว้ก็ได ้เป็นการ
เช่ือมโยงทกัษะทั้ง 3ดา้นเขา้ดว้ยกนัผา่นการฝึกบินในแต่ละเท่ียวบินนัน่เอง 

 ครูการบินควรให้ความส าคญัให้มากกบัการแถลงย่อก่อนการบิน เพราะ
เป็นการท าความเขา้ใจสาระของการบินในเท่ียวบินนั้น ควรให้เวลาศิษยอ์ยา่งเพียงพอท่ีจะ
ไดเ้ตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนบิน จะก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการฝึก (Training value) อีก
ทั้งการให้ค  าแนะน าหรือวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของศิษย์หลังการฝึกบินนั้น จะเป็น
แนวทางในการเรียนรู้จากการสรุปบทเรียน (Lesson learned) ของศิษยท่ี์จะใชใ้นการพฒันา
ความกา้วหนา้ในเท่ียวบินถดัไป   

 การมีพื้นฐานการเป็นนักบินท่ีดีเร่ิมจากครูการบิน ครูคือแบบอย่างท่ีมี
อิทธิพลโดยตรงอยา่งมากต่อรูปแบบการบินหรือวิถีชีวิตของลูกศิษย ์(Role model) ครูท่ีดี
ตอ้งสามารถสร้างแรงบนัดาลใจแห่งการพฒันาตนเอง หรือสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแก่
ศิษยไ์ด ้กล่าวไดว้า่ประสบการณ์ท่ีศิษย ์หรือนกับินฝึกหดัเรียนรู้จาก       ครูการบิน จากการ
อบรมสั่งสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดว้ยลกัษณะการท างานท่ีใกลชิ้ดเป็นตายดว้ยกนั
นั้น จะประทบัเขา้ไปในจิตใจของศิษย ์ไม่มีศิษยค์นใดท่ีจะลืมช่วงชีวิตของการฝึกศึกษา
อย่างหนกั ตอ้งอุทิศ ก าลงักาย จิตใจ สติปัญญา และความสามารถทั้งมวลตลอดหลกัสูตร 
ความผูกพนัระหว่างครูกับศิษย์ท่ีมากมายน้ีเองจะหล่อหลอมให้พวกเขามีนิสัย หรือ
พฤติกรรมการบินเฉกเช่นเดียวกนักบัครูของเขา บทบาทของครูการบินจึงมีความส าคญัมาก 
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ไม่เพียงแต่ในวิชาชีพการบินเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการประพฤติปฏิบติัตนในฐานะพลเมือง
ของสังคมดว้ย ดงันั้นในฐานะบุคคลตน้แบบ ครูการบินจึงควรถือโอกาสอนัส าคญัน้ีตั้งแต่
วนัแรกในการท่ีจะสร้างคนคุณภาพ ดว้ยการสั่งสอนช้ีแนะในส่ิงท่ีถูกท่ีควรของการด ารง
ตนในครรลองของความดีความงาม เป็นคนดี ปลูกฝังแนวคิด ปรัชญา และทศันคติในการ
เป็นนกับินท่ีดีและเป็นคนคุณภาพของสังคมไปพร้อมๆ กนั 

3.  ปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จส าหรับศิษยก์ารบินกองทพัอากาศและนักบิน
ฝึกหดัพลเรือน มีดงัน้ี 

 1.  จะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ศึกษาวตัถุประสงค์ของแต่ละ
รายการแสดงวชิาท่ีสอนหรือหลกัสูตร (Syllabus) และเตรียมตวัล่วงหนา้ 

 2.  มีการจัดการตัวเองท่ีดี  บริหารเวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมท่ีตอ้งท าไดดี้ทั้งเร่ืองส่วนตวั การพกัผอ่น 
และการท างาน มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 

 3.  มีความสามารถรับการเปล่ียนแปลงสูง และบริหารความกดดนัและ
ความเครียดไดดี้ หากมีปัญหาส่วนตวัต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจและความ
พร้อมในการบิน ดงันั้นตอ้งพยายามแกไ้ขใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนเขา้รับการฝึกอบรม 

 4.  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคโดยไม่ท้อถอย หรือมี AQ สูง 
(Adversity Quotient: AQ) เรียนรู้จากความผิดพลาด (Lesson learned) เพื่อการพฒันา ทั้ง
จากบทเรียนในอดีตและของตนเอง  

 5.  มองโลกแง่ดี (Positive thinking) มีทศันคติท่ีเช่ือว่าสามารถท าได ้       
(Can do attitude) มีจิตใจรักการบิน มองการบินเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถ คิดอยูเ่สมอ
วา่ตนเองสามารถท าไดดี้ หรือยงัสามารถพฒันาไดย้ิง่ข้ึนไปอีก  

 6.  มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการบินของตนเอง มีหลกัคิด ปรัชญา และ
ทศันคติในการเป็นนกับินท่ีดีและเป็นคนคุณภาพของสังคมในขณะเดียวกนั 

 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  การคดัเลือกศิษย์การบินกองทัพอากาศไทย กรณีศึกษาปัจจัยของ

บุคลิกลกัษณะส่วนบุคคลกบัผลสัมฤทธ์ิในการฝึกบิน 
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การปรับตัวของธุรกจิโรงแรมไทยเพือ่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
กรณีศึกษา: โรงแรมเอม็โพเรียมสวที บาย ชาเทรียม 

ADAPTATION OF THAI HOTEL HOSPITALITY TOWARDS 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

CASE STUDY: EMPORIUM SUITES BY CHATRIUM 
ปวณีา ศิวาลยั 1  ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ 2 

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทย
เพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และศึกษาแนวทางการบริหารจดัการของ
โรงแรมเอม็โพเรียมสวที บาย ชาเทรียม เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ
โรงแรม รวมถึงใช้วิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ รายงานวิจยั 
บทความ และบทวเิคราะห์จากแหล่งต่างๆ  
 ผลการศึกษาพบวา่การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะส่งผลดี
ต่อธุรกิจโรงแรมในด้านโอกาสท่ีจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ การปรับราคาห้องพกัและ
แพคเกจ การไดแ้รงงานท่ีมีทกัษะทางดา้นภาษาและงานเฉพาะดา้น แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือการ
รักษากลุ่มลูกคา้เก่าไวใ้ห้ได้โดยการรักษามาตรฐานในการให้บริการ เน้นการน าเสนอ
บริการท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย เช่นการยิม้และตอ้นรับลูกคา้อยา่งอบอุ่น การดูแลเอา
ใจใส่อย่างเป็นมิตร รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการขายและการตลาดท่ีดี แต่ก็มีส่ิงท่ี
ตอ้งระวงัคือคู่แข่งท่ีมาลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมก็เพิ่มมากข้ึน รวมถึงอาจมีการโยกยา้ย
แรงงานบ่อยข้ึนดว้ยเช่นกนั  
 

                                                           
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรม
สังคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าสาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรม
สังคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ดงันั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตวัในการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีข้ึนใน
ธุรกิจโรงแรม ควรเร่ิมจากการวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจตนเอง ท าการก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าหรือเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อน าไปวางกลยุทธ์และแผนการบริหารควบคู่กับการ
ส่งเสริมและพฒันาบุคลกรในองคก์ร 
ค าส าคัญ:  การปรับตวั, ธุรกิจโรงแรม, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the “Adaptation of Thai Hotel 

Hospitality Towards ASEAN Economic Community” and the management of the 
Emporium Suites by Chatrium. This research is a qualitative study by using in-depth 
interviews from management team who have experienced in hotel business and 
documentary research. 

The result indicated that ASEAN Economic Community 2015 will be a good 
opportunity for hotel business to attract new customers, increase hotel rates and 
packages, employ people with better working and language skills. However, more 
importantly it is best to maintain current customers and offer services with our famous 
Thai hospitality such as warm Thai smile, personalized service combined with good sales 
and marketing strategies. There will be, however, an intense competition and more 
competitors, as well as employment movements. To be ready for this competition and 
adapt to the changes, the hotel should start analyzing its business, knowing and 
understanding its specific targets to improve strategies, together with developing and 
updating the knowledge and skills of their employees. 
 
KEYWORDS:  ADAPTATION, THAI HOTEL, ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. 
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บทน า 
การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

ท่ีจะมีข้ึนอยา่งเป็นทางการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 นั้นจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
และก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
ประกอบดว้ย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า 
และกมัพูชา อีกทั้งจะเกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี 
และด้วยการท่ีประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ืออ านวยและเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่งและการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียวนั้นสามารถท า
รายไดใ้ห้กบัประเทศไทยในแต่ละปีมูลค่ามหาศาล จากขอ้มูลการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย พบวา่ในปี พ.ศ.2555 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาประเทศไทยทั้งส้ินประมาณ 22 ลา้น
คน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 15 ส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ.2555 นั้น
รวมทั้ ง ส้ิน 9.65 แสนล้านบาทซ่ึงเพิ่ม ข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 24 นักท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น และคาดวา่ในปี พ.ศ.2556 จะ
มีนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเขา้มาเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 ซ่ึงจะท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 13 ซ่ึง
จะสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (พาตา้) 
ท่ีระบุวา่ประเทศท่ีมีรายไดด้า้นการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด 10 อนัดบัแรก ในปี พ.ศ.2556 พบว่า 
ประเทศไทย อยู่อนัดบั 5 ด้วยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 26,680 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 
8.31 แสนลา้นบาท) และเม่ือเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวของไทยจะมีการต่ืนตวัและเป็นท่ีสนใจจากนกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนเป็น
อย่างมากรวมถึงธุรกิจโรงแรมเพราะโรงแรมถือเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีบรรจุอยู่ในเง่ือนไขของ
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปัจจุบนับางประเทศในกลุ่มอาเซียนก็เร่ิมท า
การก าหนดกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนส าหรับสมาชิกประเทศอ่ืนท่ีจะเขา้ไปลงทุนใน
ประเทศของตนเช่นท่ีอินโดนีเซียก าหนดว่าให้ต่างชาติลงทุนในธุรกิจโรงแรมไดเ้ฉพาะท่ี
เป็นระดบัมากกวา่ 3 ดาวข้ึนไปซ่ึงเป็นไปไดท่ี้ตอ้งการจะกนัโรงแรมระดบัตั้งแต่ 3 ดาวลง
มาให้เป็นอาชีพของคนทอ้งถ่ินขณะท่ีประเทศพม่าไดก้ าหนดเง่ือนไขการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมของต่างชาติไวว้่าโรงแรมนั้นจะตอ้งจา้งแรงงานท่ีเป็นชาวพม่ามากกว่าคร่ึงหน่ึง
เป็นตน้ ส่วนประเทศไทยนั้นยงัไม่มีการก าหนดเง่ือนไขใดๆนอกจากวงเงินในการลงทุน 
แต่ปัจจุบนัทางสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ก าลงัท าการหารือกบักระทรวงพาณิชยถึ์งการ
วางเง่ือนไขการลงทุนของผูป้ระกอบการโรงแรมข้ามชาติท่ีสนใจเข้าจะมาลงทุนใน
ประเทศไทย โดยมีจุดประสงคเ์พื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอ่ยยงั
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สามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้ แม้จะเปิด AEC เพื่อไม่ให้ผูป้ระกอบการของประเทศไทย
เสียเปรียบในการแข่งขนัจากการเปิดเสรีในส่วนน้ี  

 ธุรกิจโรงแรมและท่ีพักเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว จึงท าใหมี้การเกิดข้ึนของโรงแรมและท่ีพกัตามจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น
ท่ีนิยมไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กระบ่ี เชียงใหม่ ชลบุรี หรือประจวบคีรีขนัธ์ 
เป็นต้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครท่ีเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ มีทั้ งสถานท่ี
ท่องเท่ียว ศูนยก์ารคา้ชั้นน า จึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจเดินทางเขา้มาเป็นจ านวน
มาก เม่ือดูสถิติการท่องเท่ียวในประเทศในปี พ.ศ.2554 ของกรมการท่องเท่ียว กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาจะพบว่านักท่องเท่ียวร้อยละ 92.7 จะเท่ียวแบบค้างคืนใน
กรุงเทพมหานคร โดยพกัเฉล่ีย 4.95 วนัซ่ึงสร้างรายได้ในกรุงเทพหานครคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 2.90 แสนลา้นบาท อีกทั้งในปี พ.ศ.2555 กรุงเทพมหานครได้รับการจดัอนัดบั
จากนิตยสารและเว็บไซต์ท่องเท่ียวส าคัญๆ เช่นเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในโลก 
(World’s Best Awards 2012) โดยนิตยสาร Travel & Leisure ซ่ึงเป็นปีท่ี 4 ท่ี
กรุงเทพมหานครไดรั้บรางวลัน้ี เป็นเมืองท่ีเหมาะกบัการช้อปป้ิงซ้ือของมากท่ีสุดในโลก
อนัดบั 2 และเมืองท่ีมีค่าเงินถูกและคุม้ค่าต่อการมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลกอนัดบั 3 โดย 
Trip Advisor เป็นตน้ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กรุงเทพมหานครไดรั้บรางวลัและไดรั้บการจดั
อนัดบัดา้นการท่องเท่ียวในระดบันานาชาตินั้นไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป ระบบ
ขนส่งมวลชน วฒันธรรม ความสะดวกสบายและโรงแรมท่ีพกั (โดยในกรุงเทพมหานครมี
ท่ีพกัจ านวน 709 แห่ง 95,583 หอ้ง) แมว้า่จ  านวนท่ีพกัในกรุงเทพมหานครจะมีอยูม่ากแต่ก็
ยงัมีการขยายตวัและการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรับการเติบโต
ของตลาด จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัซ่ึงมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงอยู่
แลว้อาจไดรั้บผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากโอกาสท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเพิ่ม
มากข้ึน เช่นมีโอกาสในการปรับอตัราค่าห้องพกัเพิ่มข้ึนจากปัจจุบนัท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่า
หลายประเทศในอาเซียนและจากผูป้ระกอบการทั้งในและต่างประเทศท่ีมองเห็นโอกาส
และอยากจะเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ีจากการเปิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะมีข้ึน
ในปี พ.ศ.2558  

ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมส่วนหน่ึงในประเทศไทยมีการใชเ้ชนต่างชาติเขา้มาบริหาร
จดัการเน่ืองดว้ยช่ือเสียงและมาตรฐานการบริการท่ีเป็นสากล ประกอบกบัการมีฐานขอ้มูล
ลูกค้าท่ีมากกว่าท าให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกคา้ได้ตรงจุด ส่งผลให้เป็นท่ี
ยอมรับและไดรั้บความไวว้างใจท่ีจะใช้บริการจากลูกคา้ ส าหรับเชนต่างประเทศท่ีเขา้มา
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บริหารโรงแรมในประเทศไทย เช่น เชนอินเตอร์เนชั่นแนล  โฮเต็ล กรุ๊ป (International 
Hotels Group: IHG) ซ่ึงแบรนด์โรงแรมท่ีเป็นท่ีรู้จกัภายใตเ้ชนน้ี เช่น Intercontinental และ 
Holiday Inn เชนเมอริเดียน (Meridian) บริหารโรงแรม Westin และ Sheraton นอกจากน้ียงั
มีเชนแอคคอร์ (Accor) ซ่ึงมีหลากหลายแบรนด์ตามระดบัความหรูหราและราคา เ ช่น 
Sotel, Grand Mercure, Novotel และ All season (Ibis Style) เป็นตน้ ในส่วนโรงแรมเชน
ของไทยนั้นมีหลายๆโรงแรมไดรั้บการยอมรับจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยการเขา้มา
ใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองเช่น เชนออนิกซ์ ฮอสพิทาลิต้ี กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ซ่ึง
บริหารโรงแรมอมารี เชนเซ็นทารา และเชนดุสิต เป็นตน้ โดยจุดส าคญัท่ีท าให้เชนโรงแรม
ไทยได้รับการยอมรับในระดบัโลก คือการบริการในรูปแบบของคนไทย การน าเสนอ
เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยอนัเป็นส่ิงท่ีเชนต่างประเทศท าไม่ได้ เป็นยุทธศาสตร์การ
สร้างจุดต่างให้เป็นท่ียอมรับของตลาดเพราะความเป็นเอเชียถือเป็นจุดเด่นประการหน่ึงท่ี
ชาวตะวนัตกใหค้วามสนใจ และเม่ือมีการเปิด AEC  อยา่งสมบูรณ์ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ก็จะมี
เชนต่างประเทศและเชนของไทยมาแข่งขนัรับบริหารโรงแรมอีกมาก เช่นเม่ือไม่นานมาน้ี
เชนฮิลตนั เวิลด์ไวด์ มาร่วมลงทุนกบับริษทัแมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด 
เปิดตวัโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย (Waldorf Astoria) ซ่ึงถือเป็นโรงแรมท่ีหรูหราท่ีสุด
ในเครือโรงแรมฮิลตนั และถือเป็นแห่งแรกในอาเซียน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้
ภายในปี พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการเปิด AEC โดยมุ่งเน้นไปท่ีตลาดท่องเท่ียว และ
นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมแล้วก็ยงัมีธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ท่ีจบัตลาดการพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) ซ่ึงมีแนวโน้มขยายตวัตามการขยายเครือข่ายของธุรกิจในกลุ่ม
อาเซียน 

ดว้ยเหตุน้ี ท าให้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัการ
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตวัและ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจด าเนินอยู่ได้แม้ว่าจะเกิดคู่แข่งข้ึนมามากมาย และด้วย
โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม เป็นโรงแรมท่ีมีกลุ่มลูกคา้องคก์ร (Corporate) ท่ีมี
การพ านกัระยะยาว (Long Stay) มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ผูว้จิยัจึงยิง่ให้ความสนใจเป็น
กรณีศึกษาถึงการบริหารจดัการของผูบ้ริหารท่ียงัคงรักษาให้ลูกค้ากลุ่มเดิมยงัคงมาใช้
บริการอยา่งต่อเน่ือง และกลยุทธ์ท่ีจะเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่เขา้มาหลงัจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
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ค าถามการวจัิย 
โรงแรมเอม็โพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม จะมีการปรับตวัอยา่งไรเพื่อรักษากลุ่ม

ลูกคา้ประเภทองคก์ร (Corporate) ท่ีมีระยะเวลาพกัอาศยัในระยะยาว (Long stay) 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการโรงแรมเอม็โพเรียมสวที บาย ชา 
เทรียม เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2. เพื่อไดแ้นวทางในการบริหารจดัการของโรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชา เทรี
ยม 

3. เพื่อสามารถน าเอาความรู้ไปใชใ้นการวางแผนและพฒันาองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจโรงแรมต่อไป 
แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาการปรับตวัของธุรกิจโรงแรม
ไทยเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 
 แนวคิดว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 

วชัรัศม์ิ ลีละวฒัน์ (2555) ทฤษฎีการรวมตวัทางเศรษฐกิจไดจ้  าแนกรูปแบบการ
รวมตวัทางเศรษฐกิจเป็น 5 รูปแบบดว้ยกนัคือ 
1) ขอ้ตกลงสิทธิพิเศษทางภาษี (Preferential tariff arrangement หรือ PTA) หมายถึงการให้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระหวา่งประเทศสมาชิกดว้ยกนัเอง สินคา้ใดๆก็ตามท่ีน าเขา้จาก
ประเทศท่ีมี PTA ร่วมกนั จะถูกเก็บภาษีในอตัราท่ีต ่ากวา่สินคา้เขา้ท่ีมาจากประเทศอ่ืนท่ีไม่
เป็นสมาชิก 
2) ขอ้ตกลงการคา้เสรี (Free trade arrangement หรือ FTA) หมายความว่าภาษีศุลกากร
ระหวา่งประเทศในกลุ่มถูกก าจดัลง การไหลเขา้ออกของสินคา้และบริการจะเป็นไปไดโ้ดย
เสรี 
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 (3) สหภาพศุลกากร (Customs union) จะมีเง่ือนไขเพิ่มข้ึนจาก FTA คือ ประเทศสมาชิก
ก าหนดให้ใช้ภาษีศุลกากรในอตัราเดียวกนัส าหรับสินคา้เขา้ท่ีมาจากประเทศท่ีไม่อยู่ใน
สหภาพศุลกากร 
(4) ตลาดร่วม (Common market) จะครอบคลุมถึงการเปิดเสรีการคา้สินคา้และบริการและ
ปัจจยัการผลิต คือภายในตลาดร่วมนั้นการไหลเขา้ออกของทุนและการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
จะเป็นไปอยา่งเสรี 
  การรวมตวัทางเศรษฐกิจท่ีถือว่าแน่นแฟ้นท่ีสุดคือ สหภาพเศรษฐกิจ (Economic 
union) เน่ืองจากประเทศสมาชิกมีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจคลา้ยๆกบัว่าเป็นประเทศ
เดียวกนั มีการก าหนดทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลงัท่ีสอดคลอ้ง
ร่วมกนั เช่นจากสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ ซ่ึงในจ านวนน้ี 17 ประเทศในยโูรโซนมีการ
รวมตวัท่ีเขม้ขน้ข้ึนไปอีกดว้ยการใชเ้งินยโูรเป็นเงินสกุลเดียวกนั 

ส าหรับอาเซียนกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจเร่ิมจากการเป็น PTA จากนั้นก็
ก่อตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2535 แต่ก็กา้วขา้มการเป็น “สหภาพศุลกากร” 
ไปเป็น “ตลาดร่วม” โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของภูมิภาค 
 แนวคิดว่าการวางแผน 

ฟรีมนัท์ (Fremont), แคส (E. Kast) และ เจมส์ (James), โรเซนวิว (E. 
Rosenzweig)    (1970) อธิบายวา่ การวางแผน คือ กระบวนการพิจารณาตดัสินใจล่วงหนา้
วา่จะท าอะไร อยา่งไร มีการเลือกวตัถุประสงค ์นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบติัเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคน์ั้น 

ไมเนอร์ (Miner) (1978) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบของแผนไวว้า่ควรประกอบ 
ดว้ย 1) ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์2) กลยทุธ์ท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น 
3) ระบุจุดมุ่งประสงค์ท่ีเป็นทั้งปริมาณและคุณภาพ 4) ระบุเง่ือนไขภายในของแผนและ
สภาพแวดลอ้มของแผนท่ีตอ้งการเพื่อท่ีจะเอ้ืออ านวยให้การท างานเป็นไปไดแ้ละบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 แนวคิดว่าด้วยการจัดการเชิงกลยทุธ์ 

บุญเลิศ เยน็คงคา และคณะ (2549) กล่าวว่าการจดัการเชิงกลยุทธ์มีความส าคญั
ดงัน้ี 1) ช่วยให้องค์การมีวตัถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอย่างชดัเจน 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูป้ฏิบติังานในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 2) ช่วย
ให้การด าเนินงานสอดคล้องในหน้าท่ีต่างๆภายในองค์การ เพื่อน าไปสู่วตัถุประสงค์ท่ี
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ก าหนดไว ้3) เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคเ์พื่อพฒันาองคก์าร 4) ช่วยให้องคก์ารสามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน แลว้
เปล่ียนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาสท่ีจะด าเนินธุรกิจในอนาคต 5) ช่วยให้ผูบ้ริหารมี
วสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบและสามารถลดความเส่ียงได ้

แนวคิดว่าด้วยการบริการ 
จินตนา บุญบงการ (2539) การบริการคือ ส่ิงท่ีจบัตอ้งสัมผสัแตะตอ้งอาศยัไดย้าก 

และเส่ือมสูญสภาพไปไดง่้าย บริการจะท าข้ึนทนัทีและส่งมอบให้ผูรั้บบริการทนัทีหรือ
เกือบจะทนัที ดงันั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจาก
ผูใ้ห้ไปยงัผูรั้บบริการ ไม่ใช่ส่ิงท่ีจับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานท่ี
รูปแบบ และท่ีส าคญัเป็นส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยทางจิตใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจ ค าว่าบริการ
ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ SERVICE ซ่ึงถา้หากหาความหมายดีๆ ให้กบัอกัษรภาษาองักฤษ 7 
ตวัน้ี อาจไดค้วามหมายของการบริการท่ีสามารถยึดเป็นหลกัการปฏิบติัไดต้ามความหมาย
ขององัษรทั้ง 7 ตวัน้ี คือ 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความ
ล าบากยุง่ยากของผูม้ารับการบริการ 
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงคจ์ากผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว 
R = Respectful แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติผูรั้บบริการ 
V = Voluntariness Manner การให้บริการท่ีท าอย่างสมคัรใจเต็มใจท าไม่ใช่ท างาน
อยา่งเสียไม่ได ้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการและภาพลกัษณ์ขององคก์ร
ดว้ย 
C = Courtesy ความอ่อนนอ้ม อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี 
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการ
มากกวา่ผูรั้บบริการคาดหวงัเอาไว ้

ระเบียบวธีิวจัิย 
รูปแบบการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ผู ้วิจ ัยได้ใช้วิ ธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 
Methodology)  โดยผูว้ิจยัพยายามคน้หาประสบการณ์ ความคิด และความรู้สึกของกลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูล ดว้ยการเตรียมขอ้มูลและเตรียมค าถาม โดยใชก้รอบแนวความคิดท่ีไดจ้ากการ
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ทบทวนวรรรกรรมเป็นแนวทางของการตั้งค  าถามเพื่อให้ไดค้  าตอบตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูว้างนโยบายของโรงแรม กลุ่ม
ผูบ้ริหารโรงแรม กลุ่มผูป้ฏิบติังาน และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ 
ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตอ้งการเขา้ใจถึงการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัได้ก าหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดงักล่าวดงัน้ี 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็น
ขอ้มูลจากประสบการณ์ตรงของผูท่ี้มีประสบการณ์บริหารธุรกิจโรงแรม 

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจโรงแรมทั้งผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและกลุ่มลูกคา้รวม 25 คนดงัน้ี 

 ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบายจ านวน 1 คน 
 กลุ่มผูบ้ริหารท่ีน านโยบายไปปฏิบติัจ านวน 8 ท่าน 
 กลุ่มผูป้ฏิบติังานจ านวน 10 ท่าน 
 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการจ านวน 6 ท่าน  
2.ข้อมูลทุติยภูมิ  (secondary Data)คือวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสมบูรณ์ โดยผูว้ิจยัใช้ข้อมูลจากการวิจัย
เอกสารน้ีเป็นแนวทางของการวิเคราะห์และตีความข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกไดแ้ก่ หนงัสือรายงานวิจยั นิตยสารหนงัสือพิมพ ์บทความ บทวิเคราะห์ และเวป
ไซต์ต่างๆ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้เวลาเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆเป็นเวลา 3 เดือนคือ มิถุนายน - สิงหาคม 2556  
วธีิด าเนินการวจัิย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูศึ้กษามุ่งท่ีจะไดค้  าตอบของกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการสัมภาษณ์ 2 วิธีผสมผสานกนัคือ การ
สัมภาษณ์แบบมาตรฐาน (Standardize Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างของ
ค าถามตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา แนวค าถามท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้เพื่อเจาะลึกใน
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ประเด็นท่ีศึกษา และการสัมภาษณ์แบบก่ึงมาตรฐาน (Semi Standardize Interview) เป็น
การผสมผสานวธีิการสัมภาษณ์แบบมาตรฐานและแบบไม่มีการตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้มาใช้
ร่วมกนั การสัมภาษณ์ในลกัษณะน้ีแมจ้ะมีค าถามท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้แต่ในขณะเดียวกนัก็
สามารถใช้เทคนิคการตั้งแนวค าถามเฉพาะหน้ามาแทรกในระหว่างการสัมภาษณ์เม่ือ
ตอ้งการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นใหม่หรือเร่ืองท่ีสนใจ ในขณะท่ีสัมภาษณ์กนัอยู ่ท  าให้
ได้รับขอ้มูลท่ีลึกลงไปและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษายิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัได้ศึกษาจาก
หลกัฐานจากเอกสารต่างๆอนัไดแ้ก่ รายงานการวิจยั หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หนงัสือ ต ารา
วชิาการ บทความ บทวเิคราะห์ และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยในขั้นตอนน้ีผู ้

ศึกษาได้ท าการถอดเทปท่ีสัมภาษณ์และขอ้มูลท่ีได้จดบนัทึกไวจ้ากกลุ่มประชากรผูใ้ห้
สัมภาษณ์ขอ้มูลส าคญั ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย กลุ่มผูบ้ริหารท่ีน า
นโยบายไปปฏิบัติ กลุ่มผูป้ฏิบติังาน และกลุ่มผูใ้ช้บริการ จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มา
ประมวลและจดักลุ่มเพื่อความชดัเจน แลว้น ามาลดทอนขนาดและปริมาณขอ้มูล การเลือก
แสดงหลกัฐานขอ้มูล และการสร้างและทดสอบยืนยนัผลสรุป กระบวนการน้ีไดท้  าไปใน
ขณะท่ีเก็บข้อมูลและปรับเปล่ียนไปตามหลักฐานท่ีได้ ท าการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
ส่วนย่อยๆท่ีมีอยู่ไปยงัส่วนใหญ่หรือภาพรวม โดยให้ความส าคญักบัการตีความ การให้
ความหมายพฤติกรรมและการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
สรุปผลการวจัิย 
 1. การปรับตัวของธุรกจิโรงแรมไทย 

จากการศึกษาพบว่า การเปิดเสรีการบริการดา้นท่องเท่ียวนั้นมีผลกระทบทั้งใน
ดา้นบวกและดา้นลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวของไทยซ่ึงรวมถึงธุรกิจท่ีพกัและโรงแรมจะตอ้งเตรียมวางแผน
ทางธุรกิจเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้สู่ AEC 

การปรับตวัของธุรกิจโรงแรมควรเร่ิมจากการวิเคราะห์ถึงศกัยภาพขอกิจการก่อน
วา่มีความโดดเด่นในดา้นใด และก าหนดตลาดเป้าหมายให้ชดัเจนวา่จะเนน้ให้บริการลูกคา้
กลุ่มไหนเป็นหลกัเช่น กลุ่มนกัธุรกิจ กลุ่มท่องเท่ียว กลุ่มพ านกัท่องเท่ียวระยะยาว จากนั้น
จึงปรับแผนการบริการหรือการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมถึงท าการพฒันา
บุคลากรในทกัษะเฉพาะดา้นและการใชภ้าษา (ซ่ึงยงัคงเป็นจุดเสียเปรียบของคนไทย)  
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 2. การปรับตัวของโรงแรมเอม็โพเรียมสวที 
 จากการศึกษาพบวา่ การท าธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนันั้นจะส าเร็จไดต้อ้งมีการสร้าง
พนัธมิตรทางธุรกิจ ทั้งเครือข่ายทางธุรกิจอ่ืนและเครือข่ายของตนเองซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
จะท าใหเ้ราไดเ้ปรียบคู่แข่ง  

ส าหรับโรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียมนั้นมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่ม
องคก์ร (Corporate) และมีการพ านกัระยะยาว (Long stay) การบริหารจดัการในดา้นต่างๆ
สามารถสรุปผลออกมาไดด้งัน้ี 
ดา้นกลยทุธ์การขายและการตลาด:  

การรักษาฐานลูกคา้เดิมเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างมากในธุรกิจโรงแรมท่ีมีเป้าหมาย
ลูกคา้เป็นกลุ่มองคก์ร เพราะเป็นกลุ่มใหญ่ซ่ึงหากลูกคา้พอใจก็จะกลบัมาใช้บริการเร่ือยๆ 
เป็นลูกคา้ประจ า แต่ผูบ้ริหารก็ยงัมีนโยบายในการมองหากลุ่มลูกคา้ใหม่ๆท่ีมีศกัยภาพ 
นอกจากน้ียงัจะท าการปรับเปล่ียน Package ดา้นราคาและขอ้เสนอต่างๆ รวมถึงผลกัดนั
โปรแกรม CPP+ (Chatrium Point Plus+) ซ่ึงจะใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการจูงใจลูกคา้เน่ืองจาก
ลูกคา้จะสามารถสะสมแตม้จากการใช้บริการตามโรงแรมในเครือต่างๆของชาเทรียมไว้
แลกเป็นรางวลั 
ดา้นการบริการ: 

นโยบายดา้นการบริการท่ีส าคญัท่ีสุดคือการรักษามาตรฐานการในการให้บริการ
ลูกคา้ของแผนกต่างๆท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัในการท าให้ลูกคา้พึงพอใจและรู้สึกว่าเอ็มโพ
เรียมสวทีคือบา้นหลงัท่ีสองของพวกเขา โดยการใหบ้ริการท่ีน าเสนอรูปแบบของความเป็น
ไทยทั้งการไหว ้การยิ้ม การทกัทายลูกคา้ดว้ยช่ือ รวมถึงแสดงออกถึงการดูและเอาใจใส่ 
พร้อมให้บริการ รับฟังปัญหาและช่วยเหลือแกไ้ข การแสดงออกถึงการมี Service mind น้ี
เป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้และท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
ดา้นบุคลากร: 
 ในธุรกิจโรงแรมท่ีมีการให้บริการบุคลากรเป็นส่วนส าคญัอย่างมากท่ีจะช่วย
ส่งเสริมความพึงพอใจของลูกคา้ ทางโรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม เน้นการ
พฒันาให้ความรู้บุคลากรในดา้นภาษาและทกัษะการท างาน เช่นเปิดสอนภาษาองักฤษใน
หวัขอ้เก่ียวกบัการส่ือสารกบัลูกคา้ และมีการท า OJT (On the Job Training) สอนงาน 
ทกัษะเฉพาะภายในแผนกเช่นการปูเตียง ต าแหน่งการจดัอุปกรณ์ในหอ้งพกัลูกคา้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ธุรกิจโรงแรมควรจะมีการประเมินความพร้อมของตนเอง

ก่อนเพื่อท าการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจวา่จะเนน้ไปท่ีกลุ่มใดและหาจุดเด่นของเราเพื่อ
น าไปใช้ในการแข่งขนั รวมทั้งจะตอ้งมีการพฒันาบุคลากรในด้านภาษาและทกัษะการ
ท างานมีความจะเป็นเพื่อช่วยยกศกัยภาพของการบริการซ่ึงเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ
โรงแรม 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถท าการเปรียบเทียบโรงแรมประเภทต่างๆใน

กรุงเทพหรือจงัหวดัแหล่งท่องเท่ียวเป็นตน้เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาและมุมมองท่ีน่าสนใจ
มากข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะเน้นประเด็นเร่ืองกลุ่มลูกคา้องค์กรซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ศักยภาพและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
กติติกรรมประกาศ 
             ขอขอบพระคุณ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ท่ีให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบเน้ือหาและ
ค าแนะน าเพิ่มเติมท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  และขอขอบคุณผูบ้ริหาร
และบุคลากรโรงแรมเอม็โพเรียมสวที บาย ชาเทรียมท่ีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล 
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Opportunity Development and Entrepreneurial Process  
Affect on Entrepreneurial Process 
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Main purpose of this study is to carry out a research on topic that combines 

several factors which have effect on entrepreneurial process and point out the significant 
effects that influences entrepreneur’s performance. However, the author decided to focus 
merely on Individual (prior knowledge, background, and experience), opportunity 
development (causation and effectuation process) and entrepreneurial learning process. 

Qualitative approach was collected for this study. This qualitative approach 
includes both primary and secondary data. Primary data consists of empirical data and 
practical data which empirical data has been collected through two open questionnaires 
and one general interview guide approach , while practical data was conducted by using 
experimentation which the author as a nascent entrepreneur who wants to create his own 
business venture experimented the research. Secondary data was adopted through 
literature, such as, book, article, theories, journals, and web pages of respectful 
organization. 

The result of this research found that, first, prior knowledge has strong influence 
on entrepreneur during startup stage. Moreover, effectuation process is the predominant 
factor in entrepreneurial process. Finally, entrepreneurial network is significant factors 
and useful for entrepreneur in creating business venture. 
Keywords:  Entrepreneurial process, Effectuation, Causation, Prior knowledge, Effect.  
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1. Introduction 
Now a day, pedagogy of entrepreneurship is ordinary style of teaching in entrepreneurial 
institution orbusiness school. Many textbooks on entrepreneurship are built around 
business planning models (e.g. Allen, 2003; Kuratko and Hodgetts, 2004; Scarborough 
and Zimmerer, 2003; Timmons and Spinelli, 2004). According to Honing and Karlsson; 
“business plan is a rational activity that assists the owners of new firms (entrepreneurs) to 
earn larger profits through efficiency gains and/or increased sales” (Honig and karlsson, 
2004:35). However regarding to empirical research of the effectiveness of business plan 
has been mixed (Honig and Karlsson, 2004; Liao and Gartner, 2006), entrepreneurship 
programs in many universities use business plan processes as a primary deliverable. 
Astonishingly, many business and organization who utilize business plan in order to 
attempts to predict the future or diminish risk by doing business plans or research in 
order to see what customers actually want or the possible to do the business, they still fail 
even doing with step-by-step rational process of business plan. Consequently, if the 
business plans (surveys, questionnaire and so on) cannot warranty that firms will succeed 
on their business in future, what else can help them to achieve their goal. 
There are two kinds of opportunity in this era. Literally, first is opportunity discovery; is 
implied that information sufficient to identify opportunity exists at a certain point in the 
process of discovery. On the other hands, opportunity development refers to better 
conceptualization of this process-because it incorporates the identification, 
thedevelopment, and the evaluation of an opportunity (Ardichvili et al., 2003; 
Bhave,1994; Dekoning, 1999). In other words, the opportunity development focuses on 
creation rather than discovery. 
Due to focus on process of opportunity, D Hjorth suggests that stories of 
entrepreneurship start not from a focus on opportunity recognition/discovery that is 
already locked into the anticipated and strategized process of opportunity utilization. 
Instead, we can start with tactical opportunity creation in everyday practices, expressing 
a desire to become another and to increase the productive/creative powers of organizing. 
Likewise, Sarasvathy (2008) mentions that in the patchwork quilt approach (effectuation) 
the job of entrepreneur is to develop the opportunity by experimenting and changing 
direction when new information emerges or becomes available. Moreover, the patchwork 
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quilter sees the world as still in-the-making with an important role for human action 
(Saravathy, 2008).In addition, effectuation theory also mentions about experiment 
(affordable loss), and controllable an unpredictable future which as similar to D,Hjorth.s 
suggestion of opportunity creation. In other words, this idea is telling us that human has 
capability of controlling and managing themselves, their business and so on, rather than 
looking for, wait the opportunity which, that means, we are not be able to control it but 
only follower. 

Purpose 

1. To find out the possible opportunity in creating the business. 
2. To investigate what happen during the time that entrepreneurs are creating their 

business (Effectuation and Causation Theory). 
3. Background and prior knowledge are important value for entrepreneur when 

they are in period of business creation. 

Gartner concerns about the entrepreneurship program graduates was that these cases were 
the success stories of these programs only and that we wouldn’t have any stories at all of 
those people who were in these programs but who did not start business. And, of cause, 
we would not have any stories at all of those people who started business without taking 
entrepreneurship courses (Gartner, 2008, p.353). Therefore, the author, who is student in 
master of International business; innovation and entrepreneurship, believes that sooner or 
later he will create and have his own business. For this reason, the author would like to 
study the process that can contribute and support him to achieve his prosperity. 
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The Theoretical Framework 

2. Methodology 
To investigate and find out the answers of this study, the author created the research in 
which have both empirical data and practical data. Empirical data was conducted by 
using interview and questionnaires, on the other hand, the author use double processes 
for investigation in practical data(experimentation). While the author who roles the 
nascent entrepreneur, is doing the experiment and investigation, the author will write 
down the information about the author’s feeling and effect of the author’s action every 
step. Empirical data will be used in interview method while practical data will be 
considered to use in experiment method.  
Empirical data  

The figure here shows the process 
of collecting data. The author 
attempted to directly interview with 
five interviewees, but only three of 
them willingly responded back to 

the author. Even though two owners restaurant give author the permission to talk with 
them, but they did not have time to talk with the author enough for collecting data that is 
useful for study. Therefore, the author chose open questionnaire in order for 
entrepreneurs can be able to do the questionnaire when they have a free time. The 
reasons that the author chose open questionnaire because the author expect to find wide 
and unexpected answer. 
 
 
 
 
 
 

Practical data  
For better understanding in practical data collection, figure 2 shows the double processes 
of collecting data. The author decided to use both experimentation and observation in this 
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study. First is experimentation, the author wants to set up his business by using 
opportunity development (causation and effectuation processes). At the same time, the 
author observed the effect (performance, emotion and behavior) that occur during his 
start-up business period. The practical data is constituted by language and narrative as 
field note (research diary). Because experimentation is like as vehicle of learning as basis 
for praxis and knowledge creation ((Erik Lindhult, 2004), therefore, the author then 
wrote the information which gained from practice following the theory as cause-effect 
relations. 
Analysis 
All data this part comes from three entrepreneurs who have difference background, 
experience, prior knowledge and career. Moreover, both of empirical data and practical 
data are analyzed through theories; opportunity development and entrepreneurial learning 
process. 
Empirical data  

Background and Prior knowledge  

The result is the high education and high career prospects of entrepreneurs seem to have 
both positive and negative leverages in their aspiration. Entrepreneur C has a 
postgraduate qualification before set up her business and her degree is in science of 
education, while entrepreneur A and B have a postgraduate qualification to a bachelor in 
business and domestic science. It is interesting that education of three of them had 
influenced their career. The entrepreneur’s university degree has given them the extra 
confidence to create their businesses. 

To sum up, an entrepreneur’s prior knowledge and background influence the kind of 
business they get involved in. the result shows that majority of entrepreneur in this paper 
have indicated that their prior knowledge have influence in their business whether they 
will end up with that kind of business or not. In fact, while their business is growing, 
their prior knowledge and experiment are expanded as well. 

Entrepreneur Causation Effectuation 
A 16.5 % 83.5 % 
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Table 1: % of using opportunity development process of entrepreneurs  
(the contrast between causation and effectuation process) 

 

Causation process 
Entrepreneur B sets up his 
business by looking for want the 
market needs and then he started 

creating their concept. Moreover, competitive consideration was applied before 
investment. In order to set up this business constantly, he persuaded his friend involving 
in his business. In this circumstance, entrepreneur B seemed to focus on the offer rather 
than potential businesses which the same as Sarasvathy has mentioned that causation 
process is a particular effect as given and focus on selecting between mean to create that 
effect (Sarasvathy, 2001). 
Effectuation process 
- Who I am (affordable loss)  

 In the main point, the view of affordable loss is in a financial context. 
Effectuation holds that entrepreneurs generally emphasize affordable loss as contrasted to 
focusing on expected returns. Entrepreneurs consider risk as opportunity and whatever 
the outcome is, they seem to be that at least they have tried something and much better 
than have never tried anything at all. “I am never scared of investment; at least I will 
realize that this way is not best direction.”Actually, entrepreneurs are less scared to take a 
risk. They seem to get excited when they decide to invest something. “If I fail, it means I 
learn something” they know how much they might loss and they are ready to learn if it 
does. 
 
 
 

Table 2; % of using three approaches of effectuation process 
- What I know (contingencies) 

Exploitation of contingencies identified by Sarasvathy that “Effectuators tend to 
remain flexible since the structure of the emerging organization is dependent on 
contingent opportunities.” Thus, “the need for prediction is greatly reduced” (Sarasvathy, 

B 67.0 % 33.3 % 
C 11.0 % 89.0% 

Def: entrepreneur A, B and C are the participants whom the author had an interview and answering open questionnaire with.  

 



292 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

2001: 252).According to entrepreneur A and C’s stories, while they were starting-up their 
business, they were flexible and took advantage of opportunities as they arose 
(entrepreneur A saw an opportunity when there was no Thai shop in her city, 
entrepreneur C saw opportunity when her friends wanted her tray. As the result, 
entrepreneurs A and C remain flexible so they can take advantage of changing 
environmental contingencies.On the other hand, entrepreneur B developed his business 
by combining the best advantages of resources and capabilities for his business. In fact, 
he checked out what the market demand and offered it to the market.Moreover, 
entrepreneurs (effectuator) maintain the flexibility in order to abandon unproductive 
experiment, the same as entrepreneur C, she has changed her business plan and product 
while starting-up business many times and moved to other possibilities. 
- Whom I know (strategic alliance)  

The important process while using strategic alliance for entrepreneur is; first of all the 
entrepreneur works closely with people or organizations (friends, customer of supplier) 
in order to be able to greatly expand his/her capabilities. Furthermore, entrepreneur has 
focused on developing relationship alliances with other people. After that people 
(customer, friend etc.) help and contribute his/her business directly whether indirectly. In 
fact, his/her partnerships and people outside business play an important role in providing 
product and service. 
Learning process effects on entrepreneur 

Because experience is recognized as the major source of learning for the 
entrepreneur (Choueke and Armstrong, 1998; Cope, 2003; Politis, 2005), the result 
shows that experiences have strong influence on business creation because all 
participants have acquired the experiences before forming their own business. Moreover, 
for Cognitive/affect approach, entrepreneurial personality and attitudes are likely to pre-
deposit to their management. Furthermore, their internality drive to help other people not 
only involve in their business but also those who are less fortunate because of their 
generous character. Moreover, they seem to prefer keeping a low profile. Their 
satisfaction comes from their accomplishment but keeping it silently. In fact, they do not 
like to tell anyone about their capacities. While networking approach mentions about 
skill and knowledge of small to medium-sized enterprise owner are acquired through 
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their social relationship both inside and outside their organization. Network approach 
cannot be happen by only entrepreneur, but it relies on interaction between entrepreneur 
(individual) and other people. Therefore, another important factor for entrepreneur is to 
build their network because the first step to build the great network begins at 
entrepreneur. 
Practical analysis 
Prior knowledge, background and experience 
Prior knowledge has been identified as an important component of creativity (Shepherd 
and DeTienne, 2005). Prior knowledge has an importance role to entrepreneur because it 
can lead to what person will do in the future. While the author attempted to create 
business in order to investigate what happened when entrepreneur was setting up their 
business, the author realized that every business he has thought involving in food area. 
For example, edible container that made by soy bean curd, healthy foods business and 
innovative restaurant which all of ideas was changed following the effect in that time. 
- Who I am  

Financial context seems to have strong effect on starting-up business. Majority 
of entrepreneur face the problem in lacking of resource. The same as the author who 
wanted to create edible container but he could not go any further because his prior 
knowledge tell him that what was required in the future. Therefore, this idea was rejected 
and changed to another possibility.  
Because of failure, the author needed to look for other possibilities. In that time, the 
author had many ideas that could be successful but finally he has decided to create 
restaurant which is about herb, treatment and health. The same as entrepreneur C, who 
had changed her business many times due to effect from people, finance or her 
perception. 
 
 
 
 
Table 3: % of using opportunity development                                                        
Table 4: % of using three approaches (effectuation process of the author)  

Effectuation theory 
Who I 

am 
What I 
know 

Whom I 
know 

20.50 % 26.00 % 54.50 % 

Causation Effectuation 
9.10 % 90.90 % 
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- What I know 
It seems to happen when entrepreneurs (effectuators) start-up their business, they 

are flexible in their business and take the advantage from it. While the author decided to 
create business, he saw the soy bean curd that could be the biodegradable container. 
Thus, he tried to create edible container. Moreover, when edible container seemed to be 
unsuccessful and then he acknowledged in family member’s illness, which motivated 
him create innovative restaurant. 
- Whom I know  

In the author’s perspective, the strategic alliance is another important key to 
entrepreneur (especially effectuator). When the author wanted to create edible container, 
the author went to Idea lab in order to talk about his idea and ask for resource. The effect 
that the author deals with was there is no laboratory for the author’s experimentation and 
the Idea lab require the prototype and their advice seemed unsatisfied the author. This 
effect motivated the author keep working on his project harder. Furthermore, many times 
that the author’s idea was developed because of external effects; especially people. These 
effects had toughly influence to the author creating his business.  
Learning process 

Likewise, the author has attempted to create the business which some of ideas is 
fail. It could say that the author has learned both success and failure. In fact, learning 
from experience is a process of doing something difference from old experiences. Hence, 
entrepreneurial learning not only means learning from what have been successfully done 
or keeping away from what have failed, but also interpreting and applying the experience 
by the learners from what they have learned is a key of learning process. 
Experimentation has been described as “a series of trial and error changes pursued along 
various dimensions of strategy, over a relatively short period of time, in an effort to 
identify and establish a viable basis for competing” (Nicholls-Nixon et al., 2000:496). 

Empirical data and Practical data  
 The relationship between individual (Prior knowledge, experience, background)  

and Opportunity development  
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Surprisingly, the result from empirical data and practical data show that prior 
knowledge has strong influence to entrepreneur during entrepreneurial process 
(especially startup stage). All participants (include the author) is likely to create business 
venture that involves to their prior knowledge that they already have.   
In addition, all of traits, confident, belief for success in business could say that emerge 
primary in family. Even though, entrepreneurs have a high degree of passion, persistence, 
enjoyment, discipline, ruthless and shrewd in what they do, they are also ethical, 
sensible, and manage their business with integrity. 
At the same time; their educational knowledge may limit capability to think wide. 
Therefore, talking with people would help entrepreneurs combining their prior 
knowledge with new knowledge. As the result, entrepreneurs would see their business 
opportunity clearer, better and wider.        
 The relationship between Causation and Effectuation process 

After analyzing both of entrepreneurs’ data and nascent entrepreneurial data(the 
author),  the author has discovered that effectuation process emerges in beginning of 
entrepreneurial process while causation process seem to appear when business is in stable 
stage (mature stage).  
The correlation between causation process (expected maximizing return) and effectuation 
process (affordable loss) is both internal factor, in fact, it is cognitive approach (learning 
process). Undoubtedly, entrepreneur’s performance is difference in each stage in 
business, when firm grows through mature stage, the entrepreneurs seem to change their 
focus on profitable and expand their business than affordable loss.        
 Why the effectuation (especially whom I know) happen more than other (what I 

know, who I am)?   

As the author mentioned before that there are both internal factor and external 
factor that affect on entrepreneur’s performance, behavior and making decision. In the 
effectuation process also both external and internal factor, which is, affordable loss, 
experimentation and contingency are internal factors, on the other hand, strategic alliance 
are external factors.  
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When the author examined effect according to performance and behavior of participants, 
the result of effectuation process (especially whom I know) arise during the 
entrepreneurial process more than other processes (what I know, who I am). Therefore, 
the author could say that external factor (whom I know or strategic alliance) is more 
effective in business’s start-up stage than the internal factors (affordable loss, 
experimentation and contingency are internal factors). In short, the strategic alliance is 
predominant factor in effectuation process than the other factors.   
 Comparison between Opportunity development, Learning process, prior 

knowledge  

From the result, while all participants leaned to set up their business following 
effectuation process, on the other hand, causation processes seem to arise more at 
entrepreneur B then other. The contrast between entrepreneur B and the other participants 
is experience.  
Entrepreneur B has been in restaurant business before he set up his own restaurant. 
Actually, he seems to expand his business rather than starting-up a new business (he has 
been a partner in several restaurants). Moreover, the objective of his business was to get 
high expected return instead of affordable loss and experiment in effectuation process. 
Moreover, according to entrepreneurial process, entrepreneurial cognition and making 
decision can be leaded by experience. Entrepreneur, who has experience in particular 
business, seem to realize and recognize what the customers want more than other 
entrepreneur who does not. Therefore, entrepreneur who has experience is likely to invest 
in business by borrowing money because of confident in its profit. On the other hand, 
entrepreneurs who have no experience uses affordable loss and experiment in his/her 
business in order to eliminate an uncertain one.    
In summary, network seems to have strong influence in opportunity development 
processes, entrepreneurial learning process and prior knowledge. First of all, as the 
author mentioned that external factor (strategic alliance) has strong influence on 
entrepreneurial process which the author could say that strategic alliance is 
entrepreneurial network. Likewise, in entrepreneurial learning process, the networking 
approach is the last approach after experiential and cognitive approach because the 
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network cannot constantly survive if without strong foundation (individual). 
Furthermore, the more entrepreneurial networks are built, the more prior knowledge 
acquires.  
After the author analyzed all data that came from empirical and practical data, the author 
realizes that while the author was in starting-up period, the author has changed business 
form all the time in order to find the possible business. The author now would like to set 
up restaurant business which, actually, the first business that the author wanted to do was 
edible container. Hence, the author believes that in the future, if the author continues 
looking for possible way to do the business, the author’s product or service may be vastly 
different from beginning product or service. 
Therefore, when the author is back to Thailand, the author will use the idea (healthy 
restaurant) of opportunity development for setting the author’s business. The author will 
of course apply the knowledge, that has gained from study about opportunity 
development (both effectuation process and causation process), in real situation in 
Thailand. Moreover, the author is aware of the fact that knowledge comes from study 
may be not the same as knowledge that comes from experience. Therefore, in this 
research the author could say that the author has both knowledge which first come from 
study (research), on the other hand, the author has knowledge that come from experience 
because the author has already started his business (practical). This knowledge will be 
very useful for the author to do the business in the future 
Discussion  
After analyzing empirical data and practical data by relevant theories, the research shows 
that each entrepreneur has his/her own process when they started-up their business which 
depends on several factors. Hence, the author merely focuses on factors individual, 
opportunity development and learning process that effect on entrepreneur’s behavior, 
performance and making decision during entrepreneurial process.  
Firstly, the prior knowledge has strongly affected on entrepreneur creating their business. 
While entrepreneur plans to start-up business, his/her prior knowledge leads 
entrepreneurs creates business that involve in their prior knowledge.Moreover, in 
effectuation process, whom I know or strategic alliance tends to arise and predominate 
other effectuator’s set of means (who I am and what I know). In addition, strategic 
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partner take the significant role and is useful for entrepreneur during starting-up of 
his/her business. In contrast, causation process is appeared in mature stage of business 
rather than startup stage. In fact, entrepreneurs who have well experience in business they 
attemptto use causation process in their business. 
Besides, another important thing is entrepreneurial learning process. Learning is the most 
important factor from entrepreneur in interaction with effect. In fact, learning process is 
internal factor in all entrepreneurs, while external factor comes from outside 
entrepreneur. While entrepreneur faces with any circumstances, they interpret the effect 
and react to their business depending on knowledge, experience, and characteristic in that 
time.  
As has already been mentioned, in startup stage of business, entrepreneurial network 
have strong effect during entrepreneurial process. Therefore, the author could mention 
that individuals, who want to do the business, they should create the network to support 
and contribute their business.  
Self-criticism 
1) The author should have interviewed all participants because the author will not gain 
only information that the author wanted to analyze but also acquires the emotion and 
feeling about their experience which it may be useful for this research (learning 
process).2) The author realizes that personal involvement of the author may bias research 
results. A high degree of personal involvement is likely to misrepresent the way other 
people perceive circumstances and events especially when the author faced to 
circumstances involve stress or situation that might lead to an intense emotional 
response.3) If the author could have opportunity to interview some entrepreneur, the 
author would interview successful entrepreneurs who may have more interesting 
information when they start-up their business. Moreover, they may have more detail 
while they set up their business. 
Recommendation and suggestions 
1) In the future, researchers, who would like to study or repeat this research and have 
more time in collecting data, should gain the data by interviews. The data from 
questionnaires may be insufficient for analysis, therefore, collecting data by interview 
can be useful because interviewees can go with the flow but the author should also have 
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main questions in order to avoid getting lost the main point.2) In addition, it may be 
better if the researchers could interview different kind of entrepreneurs (difference 
culture, background and business) for variety of data which can be reliability and trusty 
for research. 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อละครโทรทัศน์ไทยในเมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(THAI DRAMA IN CHINA, SATISFACTION, THE POPULARITY 

OF THAI DRAMAS) 
วนัวสิา สันทวจิิตรกุล1  รศ.นฤมิตร สอดศุข2 

      ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีวตัถุประสงค์เพื่อแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการละครไทยไดพ้ฒันาละคร
โทรทศัน์ไทยให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูช้มในประเทศจีนประชากรท่ีใช้ในการ
วิจยัได้แก่ ประชากรเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 400 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson 
Correlation)ผลการศึกษาพบว่าผูรั้บชมละครโทรทศัน์ไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
88.9 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 69.6 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 44.1  
การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 69.2 และมีเงินเดือน 2,000-3,999 หยวน ร้อยละ 37.2 
นิยมชมละครโทรทศัน์ไทยประเภทตลกขบขนั เหตุผลในการรับชมเพื่อความบนัเทิง โดย
ช่วงเวลาท่ีนิยมรับชมคือช่วงหลงัข่าวภาคค ่า (20.20-22.30 น.)ความถ่ีในการรับชม 1-2 
คร้ัง/สัปดาห์ เพื่อนๆ เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับชม  ดา้นปัจจยัความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ด้าน
เศรษฐกิจ พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสนใจได้แก่สินค้าไทยและการท่องเท่ียว
เมืองไทย เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.24 ดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นการเรียนรู้วฒันธรรมไทยและประเพณีไทย เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ท่ี
ระดบัค่าเฉล่ีย 4.13 และดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นละครโทรทศัน์ไทยสามารถท าให้เขา้ใจ
คนไทยไดม้ากข้ึน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.16 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
  
 
                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 
วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 



302 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มเมืองกวางโจว สาธารณ
ประชาชนจีน โดยรวมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยกเวน้ปัจจยัด้านอาชีพ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 ส่วนค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความพึงพอใจ
กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครไทยทั้งดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคมอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
ค าส าคัญ:  ละครไทยในจีน ,ความพึงพอใจ , ความนิยมละครไทย 
 

ABSTRACT 
 The study of the influential factors in the popularity of Thai dramas in 
Guangzhou City of The People’s Republic of China aimed to guideline for the Thai 
producer to developing to meet the needs of the audience in China. The population of the 
research was the people of Guangzhou City 400 persons by using a questionnaire to 
collect data and analyzed by using percentages, Standard deviation, the t-test, ANOVA 
and correlation coefficient Pearson Correlation. The result of this study found that the 
majorities were females 88.9, age between 21-30 years 69.6, occupation as a private 
company 44.1, education as bachelor's degree 69.2 and salary per month 2000 to 3999 
Yuan 37.2.The type of Thai drama was comic by reason to entertainments. The period for 
watching television was the time after the evening news (20.20 to 22.30), the frequency 
of watching 1-2 times / week, the influenced persons were friends. Factors of satisfaction 
found was at the high level, the influential factors as the economic factors influencing 
attention including Thai products and tourist in Thailand as the highest level, cultural 
factors found that they interested on learning about Thai culture as the highest level and 
social factors found the watching Thai drama could be understanding Thai people as the 
highest by Statistically significant at the 0.05 level. 
 The hypothesis testing found that the Personal factors all sides were affected 
except the occupation factor by Significant at the 0.05 level and the correlation between 
satisfaction with the factors of affecting as the economic, cultural and social was low by 
Statistically significant at the 0.01 level. 
KEY WORDS: THAI DRAMA IN CHINA, SATISFACTION,THE POPULARITY 
OF THAI DRAMAS 
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บทน า 
ปัจจุบนัประเทศจีนมีกระแสนิยมไทย หรือกระแสไทยป๊อป (Thai Pop) โดยเฉพาะ

ในกลุ่มวยัรุ่นชาวจีนต่างก็ตั้งกลุ่มแฟนคลบัละครไทย หรือท่ีชาวจีนเรียกกนัวา่  “ไทหม่ี” (
泰米) ท่ีแปลแบบตรงตวัวา่ “ขา้วไทย” ซ่ึงหมายถึงพวกท่ีคลัง่ไคลล้ะครไทย รวมไปถึง
ดารา นกัแสดงและนกัร้องไทย เป็นตน้   

ยคุทองละครไทยตีตลาดแดนมงักร เป็นปรากฏการณ์ความแรงของละครไทยท่ีเร่ิม
ปะทุจาก “เลือดขตัติยา” ท่ีออกอากาศในช่อง CCTV 8 ของจีน ตามมาด้วย “สงคราม
นางฟ้า” ท่ีดงัเป็นพลุแตก จุดกระแสความนิยมละครไทยในแดนมงักรท่ีโด่งดงัถึงขีดสุด ใน
ปี 2551 และล่าสุด “มาลยัสามชาย” ละครไทยท่ีเร่ิมออนแอร์ในเดือนกรกฎาคม 2554 ก็
สามารถเบียดเรตต้ิงชิงอนัดบั 1 มาได ้หลงัจากออนแอร์ไปไดเ้พียงวนัเดียว โดยดาราแสดง
น า อาทิ ต๊ิก เจษฎาภรณ์ ผลดี, ออ้ม พิยดา อคัรเศรณี, ป้อง ณวฒัน์ กุลรัตนรักษ ์คือ ดารา
ไทยอนัดับต้นๆ ท่ีแฟนละครชาวจีน โปรดปรานมากท่ีสุด ขณะท่ีกระแสละครไทยใน
อินเตอร์เน็ต ก็มาแรงไม่แพก้นั ละครไทยหลายเร่ืองมีสถิติผูช้มหลายสิบลา้นคน ไม่ต่างจาก
กระแสคลัง่ซีรีส์เกาหลีในเมืองไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือตน้ปี 2554 ท่ีผา่นมา ถกลเกียรติ 
วีรวรรณ ยงัเป็นผูก้  ากบัละครไทยคนแรก ท่ีไดรั้บรางวลัพิเศษในฐานะทีมผูผ้ลิตละครจาก
ประเทศไทย ท่ีสามารถสร้างกระแสนิยมให้กบัแฟนๆ ละครชาวจีน (Asian TV Series 
Special Award) ในงาน “เซ่ียงไฮ ้ทีวี เฟสติวลั2011” (Shanghai TV Festival 2011) ซ่ึงเป็น
เทศกาลละครเอเชียท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ดงันั้น ระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมา จึงถือเป็นยุคทองผอ่งอ าไพของละครไทยในจีน
แผน่ดินใหญ่โดยแทปั้จจยัท่ีท าใหล้ะครไทยประสบความส าเร็จในจีนมาจากบทประพนัธ์ท่ี
ดี ดารานกัแสดง และเรตต้ิงในประเทศไทยจุดเด่นอีกประการหน่ึงของละครไทยก็คือ ถ่าย
ท าดี ดนตรีไพเราะ น่ีคือองคป์ระกอบท่ีตอบวา่ ท าไมละครไทยถึงไปโด่งดงัในเมืองจีน 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ กระแสความนิยมละครไทยในประเทศจีนจึงเป็นเร่ืองท่ีน่า
จบัตามองเป็นอย่างมากว่าปัจจยัด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคมเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองจีนเช่นไร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อละครโทรทัศน์ไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้เป็น
แนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการละครไทยไดพ้ฒันาละครโทรทศัน์ไทยให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูช้มในประเทศจีนต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวาง

โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับชมละครโทรทศัน์ไทยของผูช้มท่ีส่งผล

ต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. เพื่อศึกษาผลสะทอ้นทางปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรมและสังคมท่ีส่งผลต่อ

ละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ค าถามการวจัิย / สมมุติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มท่ีแตกต่างกนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครไทยในเมือง
กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 2. ปัจจยัด้านความพึงพอใจของผูช้มมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 
วฒันธรรมและสังคมท่ีส่งผลต่อละครไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
             การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะมุ่งศึกษาเฉพาะละครท่ีผลิตโดยคนไทยและออกอากาศ
ในสถานีโทรทศัน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 เท่านั้น และ
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูช้มละครชาวจีนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเมืองกวาง
โจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15 – 40 ปีข้ึนไป   
แปรตน้และตน้แปรตามดงัน้ี 

     ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

ปัจจยัด้านความพงึพอใจ 
- แรงจูงใจ 

- พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร 

 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อละครไทยในเมอืง
กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจนี 

- ดา้นเศรษฐกิจ 

- ดา้นวฒันธรรม 

- ดา้นสงัคม 
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ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง / ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชป้ระกอบการก าหนดสมมติฐาน  การก าหนดตวัแปร  กรอบ
แนวความคิด  และแนวทางใน การด าเนินงานวิจยั โดยไดก้ าหนดประเด็นในการน าเสนอ
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการได้รับบริการ 
ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction) หมายถึง ระดบัความรู้สึกของ

ลูกคา้ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ หรือจาก
การท างานของผลิตภณัฑ์กบัการคาดหวงัของลูกค้า (พรรณราย ทรัพยะประภา .2548. 
จิตวทิยาประยุกตใ์นชีวิตและการท างาน. หนา้ 231-232) ลูกคา้ยอ่มยอ่มจะมีความพึงพอใจ
ถา้คุณค่าหรือประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บจากสินคา้และบริการนั้นเท่ากนัหรือสูงกวา่ระดบัความ
คาดหวงัของเขา แต่ถา้ผลจากการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นต ่ากวา่ความคาดหวงัของเขาแลว้ 
เขาก็ยอ่มจะรู้สึกไม่พึงพอใจ 

2. ทฤษฎแีรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motivation) คือ ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความ
ตอ้งการ (Needs) พลงักดดนั (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรน
เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็
ได้ แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าทั้ งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ 
ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์
ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือตอ้งการนั้น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดก็ตาม
ท่ีมาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวั
มนุษย ์ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอยา่งเดียว หรือทั้งสอง
อย่างพร้อมกนัได ้อาจกล่าวไดว้่า แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความตอ้งการ
ของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการเป็นส่ิงเร้าภายในท่ีส าคญักบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียงัมี
ส่ิงเร้าอ่ืน ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ีเป็นมิตร การบงัคบัขู่เข็ญ การให้
รางวลัหรือก าลงัใจหรือการท าใหเ้กิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดแรงจูงใจได ้

3.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรม 
พฤติกรรมมีลกัษณะเป็นกิริยาอาการหรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้

ให้ตอบสนองต่อส่ิงเร้า อาจจะแสดงออกมาภายนอกปรากฏให้เห็น เช่น การเดิน การวิ่ง 
การพูด การดูการซ้ือของ หรืออาจเก็บไวอ้ยู่ภายในไม่แสดงออกมา เช่น ความรู้สึกนึกคิด 
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ความสงสัย ความสนใจลว้นแลว้เป็นลกัษณะของพฤติกรรม ซ่ึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
นั้นอาจแตกต่างกนัออกไป หรือมีความคลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆอยา่ง ท่ีอยู่
รอบกาย รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์และประสบการณ์ท่ีจะหล่อหลอมให้แต่ละบุคคล
เกิดพฤติกรรมมีผูท้รงคุณวฒิุไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ พฤติกรรม ไวเ้ป็นท่ีน่าสนใจ 

4. ทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure) 
การเปิดรับข่าวสารเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารอย่างหน่ึง ซ่ึงพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารจากส่ือต่างๆนั้น จะมีความแตกต่างเป็นแบบเฉพาะของแต่ละคน ซ่ึงจะมี
ปัจจยัพื้นฐานหลายประการ ท่ีจะเป็นแรงผลักดันท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงได้เปิดรับ
ข่าวสารหรือส่ือต่างๆ ซ่ึงในกระบวนการติดต่อส่ือสารนั้น เดวิด เบอร์โล (ปรมะ สตะเวทิน
, 2538:14; อา้งอิงจาก Berlo, DavidK.. 1960) ไดใ้ชอ้กัษรยอ่ S M C R แทนองคป์ระกอบ
ของขั้นตอนในการส่ือความหมายเพื่อแสดงรูปแบบของกระบวนการส่ือสาร ซ่ึงมี
องค์ประกอบส าคญัคือ ผูส่้ง (Sender) ข่าวสาร (Message) ส่ือ (Channel) และผูรั้บสาร 
(Receiver) (Berlo David K..1960) ส าหรับกระบวนการส่ือสารมวลชนนั้นก็จะมี
องคป์ระกอบพื้นฐานเฉกเช่นเดียวกนักบักระบวนการส่ือสารทัว่ไป 

5. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัละครโทรทัศน์ 

ในปัจจุบนัละครโทรทศัน์ไทยได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนซ่ึงปัจจยั
หน่ึงอาจจะเป็น เพราะละครโทรทศัน์ไทย ท าใหผู้ช้มไดค้วามแปลกใหม่ ไดท้ราบถึงสังคม
และวฒันธรรมท่ีหลากหลายทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างกนักบัสังคมจีน โดยจุดเร่ิมตน้ของ
ละครโทรทศัน์ไทยในประเทศจีนนั้นคงตอ้งจากท่ีประเทศไทยไดเ้ร่ิมส่งละครโทรทศัน์
และภาพยนตร์ไทยเขา้ไปประเทศจีนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000  ตอนนั้นกระแสเกาหลีก าลงัเป็นท่ี
นิยมในจีนโดยเฉพาะเร่ือง Endless Love (รักน้ีชัว่นิรันดร์) ท่ีน าแสดงโดย ซอง เฮ เคียว ซ่ึง
เป็นเวลาเดียวกบัท่ีบริษทัฮนัมีเดีย คลัเจอร์ จ  ากดั อนัเป็นบริษทัตวัแทนน าเขา้และส่งออก
ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ผูบุ้กเบิกของไทย ได้น าเสนอละครไทยให้เขา้ไปฉายใน
ประเทศจีน แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเพราะหากจะเปรียบเทียบอตัราส่วน
การขายละครไทยใหก้บัจีนจะมีอตัราส่วนอยูท่ี่ ละครไทย 1 เร่ืองต่อละครเกาหลี 10-20เร่ือง  
 เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2002 ซ่ึงมีการจดัเทศกาลภาพยนตร์และโทรทศัน์ในนคร
เซ่ียงไฮข้ึ้น นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของละครโทรทศัน์ไทยในจีนก็วา่ได ้เน่ืองจากบริษทัฮนัมีเดีย 
คลัเจอร์ จ  ากดั ของไทยไดมี้โอกาสเขา้ร่วมงานเทศกาลดงักล่าว และมีการจดันิทรรศการ
ภายในงาน ต่อมาภายในปีเดียวกนันั้นเองไดส่้งผลให้ภาพยนตร์ไทยเร่ืองแรกคือเร่ือง “แม่
เบ้ีย” (灵蛇爱) สามารถเขา้ไปฉายในประเทศจีนผา่นทางสถานีโทรทศัน์ CCTV 6 และ
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ในค.ศ. 2003 ปีถดัมาก็มีละครโทรทศัน์ไทยเร่ืองแรกคือเร่ือง “สาวใชห้วัใจชิคาโก”้ (俏
女佣) ไดเ้ขา้ไปฉายในจีน ทางผา่นสถานีโทรทศัน์ CCTV 8 แต่ทั้งสองเร่ืองก็ไดก้ระแส
ตอบรับไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ในปีค.ศ.2006 ละครโทรทศัน์ไทยอีกเร่ืองหน่ึงไดรั้บโอกาสไปฉายท่ีประเทศจีน
คือเร่ือง “เลือดหงส์” (凤凰血) โดยออกอากาศผา่นทางช่อง CCTV 1 และ CCTV 8 ใน
ขณะเดียวกนัทางช่องสถานีโทรทศัน์ หยูเ่ป่ย  ก็ไดก้ารฉายละครโทรทศัน์เกาหลี เร่ือง “แด
จงักึม” (Dae Jang Geum ) และ เร่ือง “เจา้หญิงวุน่วายกบัเจา้ชายเยน็ชา” (Goong) ซ่ึงส่งผล
กระทบให้การฉายละครโทรทศัน์ไทยเร่ือง “เลือดหงส์” ในคร้ังน้ียงัไม่สามารถเรียกความ
นิยมจากผูช้มละครชาวจีนได้ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะความแตกต่างทางการน าเสนอและ
เน้ือหาของละครก็เป็นได้ แต่ถึงอย่างไงก็ดีคนจีนก็ยงัคงชอบดูละครเกาหลีมากกว่า 
จนกระทัง่ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ทางสถานีโทรทศัน์หูนานไดน้ าละครเร่ือง “เลือดขตัติยา”  
(出逃的公主) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นละครเร่ืองแรกท่ีสร้างมาจากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของไทยเขา้ไปฉายท่ีประเทศจีน และในปีเดียวกนัทางช่องสถานีโทรทศัน์ CCTV 8 ก็ไดน้ า
ละคร เร่ือง “คุณนายสายลบั” (卧底警花)เขา้ไปฉายอีกดว้ย 
 จนกระทัง่ละครโทรทศัน์ไทยเร่ือง “สงครามนางฟ้า” (天使之争) ไดมี้โอกาส
เขา้ไปฉายในประเทศจีนทางช่องสถานีโทรทศัน์อนัฮุย เม่ือในปีค.ศ. 2008  จึงนับเป็น
ความส าเร็จคร้ังส าคญัเป็นคร้ังแรกและมีกระแสตอบรับเป็นอย่างมากจนส่งผลให้ละคร
ไทยเร่ืองอ่ืนๆไดมี้โอกาสเขา้ไปฉายในประเทศจีนเพิ่มมากข้ึน 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทยในเมืองกวางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน” เป็นการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
เคร่ืองมือในการศึกษาวจิยั คือ แบบสอบถาม โดยใหผู้ต้อบแทนสอบถามเป็นผูก้รอก
ค าตอบดว้ยตนเอง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคือ ประชาชนเมืองกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 – 40 ปีข้ึนไปท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเมืองกวางโจว จ านวน
ทั้งหมด 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีศึกษา

ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบคิดจากการศึกษา ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบบสอบถามมีทั้งชนิดค าถามปลายปิด (Close – Ended question) 
ค าถามปลายเปิด (Open – Ended question)  
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ( 
Statistical Package for the Social Science: SPSS for Windows) เพื่อหาค่าสถิติและ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ , 
ค่าสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)และ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 89.9 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ 69.6 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 44.1 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 69.2 และมีเงินเดือน 2,000-3,999 หยวน ร้อยละ 37.2  
เคยรับชมละครไทยเร่ือง หัวใจช็อคโกแลต ร้อยละ 38.5 ละอองดาว ร้อยละ 48.8แม่หญิง 
ร้อยละ 46.8 ดอกรักริมทาง ร้อยละ 44.8 มาลยัสามชาย ร้อยละ 39.8 สูตรเสน่หา ร้อยละ 
38.3 วงเวยีนหวัใจ ร้อยละ 37.5 อุม้รัก ร้อยละ 36.8 เงาหวัใจ ร้อยละ 32.5 
 
ตารางแสดงสรุปผลการทดสอบการเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มท่ี
แตกต่างกนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทย 
ล าดบั ปัจจยั รายการ ผลการ

ทดสอบ
สมมติฐาน 

1 เพศ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยอมรับ 
2 อาย ุ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยอมรับ 
3 อาชีพ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ปฏิเสธ 
4 ระดบัการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยอมรับ 
5 เงินเดือน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทย ยอมรับ 

จากตารางท่ีแสดงสรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูช้มท่ีแตกต่างกนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทยพบว่าผลการทดสอบสมมติฐาน
ทั้งส้ิน 5 ขอ้ สมมติฐานไดรั้บการยอมรับจ านวน 4 ขอ้ และปฏิเสธจ านวน 1 ขอ้ 
ตารางแสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความพึงพอใจกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อละครโทรทศัน์ไทย 
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ล าดบั ปัจจยัความพึง
พอใจ 

รายการ ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

1 ความพึงพอใจ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์
ไทยดา้นเศรษฐกิจ 

ต ่า ยอมรับ 

2 ความพึงพอใจ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์
ไทยดา้นวฒันธรรม 

ต ่า ยอมรับ 

3 ความพึงพอใจ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์
ไทยดา้นสังคม 

ต ่า ยอมรับ 

 
จากตารางแสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความพึงพอใจ

ของผูช้มกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อละครโทรทศัน์ไทยพบวา่ผลการทดสอบสมมติฐานทั้งส้ิน 3 
ขอ้ สมมติฐานไดรั้บการยอมรับจ านวน 3 ขอ้ และปฏิเสธจ านวน – ขอ้ 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า ผูรั้บชมละครโทรทศัน์ไทยชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
มีเงินเดือน ประมาณ 2,000-3,999 หยวนต่อเดือน ส่วนใหญ่นิยมชมละครโทรทศัน์ไทย
ประเภทตลกขบขนั โดยมีเหตุผลในการรับชมเพื่อความบนัเทิง ส าหรับเวลาท่ีนิยมรับชม
คือช่วงหลงัข่าวภาคค ่า (20.20-22.30 น.) โดยมีความถ่ีในการรับชม 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ และ
เพื่อนๆ เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับชม  ส่วนปัจจยัด้านความพึงพอใจ พบว่าค่า
ความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีระดับ 3.90 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเปิด
รับชมเป็นเพราะนกัแสดงชาวไทยหล่อและสวย และปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทย
โดยภาพรวม มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีระดบั 3.64  

ทั้งน้ีพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและ
เงินเดือน ยกเวน้ด้านอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อละครโทรทศัน์ไทยแตกต่างกัน จากผล
การศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่คนจีนส่วนใหญ่ท่ีนิยมชมละครโทรทศัน์ไทยจะอยูใ่นกลุ่มชนชั้น
กลาง ซ่ึงหากยอ้นกลบัมาพิจารณาในปัจจุบนัตั้งแต่จีนเปิดประเทศจะพบวา่กลุ่มคนชนชั้น
กลางมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  

ก าจร หลุยยะพงศแ์ละสมสุข หินวมิาน (2552: บทคดัยอ่) ไดใ้หค้วามหมายของชั้น
กลางไวว้่า ชนชั้นกลางเป็นชนชั้นใหม่และถือก าเนิดในสังคมท่ีทนัสมยั เป็นกลุ่มชนท่ี
ตอ้งการส่ือท่ีเป็นของตนเองเพื่อแสดงใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ของตน(อนัต่างไปจากชนชั้นอ่ืนท่ีมี
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ส่ือของตนอยู่แล้ว)ดงันั้นส่ือภาพยนตร์จึงเป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีสอดรับกบักลุ่มชนชั้นกลาง
เพราะเป็นส่ือท่ีท่ีตอ้งใชท้ั้งเงินและความรู้ 
นอกจากแนวคิดดงักล่าวแล้ว เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศท่ีอยู่ภายใต้ระบอบการ
ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่ือสารมวลชนจีนท่ี
กล่าวไวว้่าส่ือมวลชนจีนจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัฐ(พรรคคอมมิวนิสต์) และมี
การระบบควบคุมและตรวจสอบส่ืออย่างเขม้งวด ด้วยเหตุน้ีเม่ือละครโทรทศัน์ไทยได้มี
โอกาสน าไปฉายในประเทศจีนจึงส่งผลให้ผูช้มในกลุ่มชนชั้นกลางมีเหตุผลในการเปิด
รับชมแตกต่างกนัออกไป  

จากผลการศึกษาจะเห็นวา่ผูช้มในกลุ่มชนชั้นกลางส่วนใหญ่มองวา่ทางดา้นเศรฐ
กิจละครโทรทศัน์ไทยเป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจสินค้าไทยและการ
ท่องเท่ียวเมืองไทย การท่ีประเทศจีนมีกลุ่มชนชั้นกลางเพิ่มมากข้ึนไดส่้งผลให้พฤติกรรม
การบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากมีรายไดแ้ละก าลงัซ้ือเพิ่มมากข้ึน และเม่ือผูช้ม
ไดรั้บชมละครโทรทศัน์ไทยก็ท าให้ชาวจีนอยากมาสัมผสับรรยากาศเมืองไทยเหมือนกบั
ในละคร นอกจากน้ี ผูช้มชาวจีนยงัมีความเห็นว่าการน าละครโทรทศัน์ไทยเขา้ไปฉายใน
จีนยงัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า เพราะมีความแตกต่างหลากหลายจากของจีน ทั้งน้ีภาพยนตร์
หรือละครในประเทศจีนท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐมกัสร้างละครเป็นแนวภาพยนตร์
สารคดี เส้นทางชีวิตของกรรมกร เกษตรกรและทหาร หรือภาพยนตร์อิงประวติัศาสตร์ 
และแม้ภายหลังการปฏิรูปวฒันธรรมในยุคส่ีทันสมัย จะมีแนวคิดเปิดกว้างให้สร้าง
ภาพยนตร์ตามแบบจินตนิยมได้เพิ่มข้ึน แต่รัฐก็ยงับงัคบัให้ผูผ้ลิตภาพยนตร์ตอ้งท าตาม
กรอบทฤษฎีท่ีจีนตั้งเอาไวเ้ป็นส าคญั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้คนจีนส่วนใหญ่หนัมาสนใจละคร
โทรทศัน์ไทยท่ีน าเขา้ไปฉาย เพราะส่วนใหญ่เป็นเร่ืองตลกเบาสมอง และรักกุ๊กก๊ิก ซ่ึงช่วย
ให้สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดไดดี้กวา่ และมีบทประพนัธ์ท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของผูช้มละครโทรทศัน์ชาวจีนมากกว่า ดงัจะเห็นไดจ้ากเรตต้ิง หรือระดบัความนิยมชม
ของละครเร่ืองรอยอดีตแห่งรัก ซ่ึงน าแสดงโดย บ้ี สุกฤษฎ์ิ และมิวพีรชยา และออนแอร์ท่ี
จีนรอบแรกในปีค.ศ 2010ปรากฏวา่เม่ือทางช่อง CCTV ไดน้ ามารีรันหรือฉายซ ้ าเป็นรอบท่ี 
7 ในช่วงบ่ายพบวา่เรตต้ิงช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00-17.00 น.ยงัดี โดยการท าเรตต้ิงเฉล่ียได0้.59 
ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 1 ของละครท่ีออนแอร์หรืออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ในจีน ระหวา่ง
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2012 - 7 กรกฎาคม 2012  

อยา่งไรก็ตาม ตอ้งถือวา่อุตสาหกรรมการผลิตละครโทรทศัน์ไทยในจีนยงัไม่โดด
เด่นเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจเป็นเพราะละครโทรทศัน์ไทยท่ีน าไปฉาย ส่วนใหญ่ยงัเป็นเร่ือง
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ค่อนขา้งเก่าท่ีถ่ายท ามานานพอสมควร ดงันั้น เทคนิคในการถ่ายท าหรือคุณภาพของภาพจึง
อาจจะยงัไม่ดีเท่าท่ีควรหากเปรียบเทียบกบัละครจากประเทศอ่ืนๆ 

ทางด้านปัจจยัวฒันธรรม พบว่าละครโทรทศัน์ไทยสามารถสะทอ้นให้เกิดการ
เรียนรู้วฒันธรรมไทยและประเพณีไทยได้เป็นอย่างดีในฐานะท่ีไทยเป็นประเทศท่ีมี
เอกลกัษณ์ของตนเอง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีวฒันธรรมดา้นความสุภาพอ่อนโยนและมี
ความเป็นมิตร แต่ในขณะเดียวกนัประเทศไทยก็ไดเ้ปิดรับเอาค่านิยมตะวนัตกท่ีมีความเป็น
ปัจเจกบุคคลเขา้มาผสมผสาน และน าเสนอผ่านทางส่ือละครโทรทศัน์ อย่างเช่น ในเร่ือง 
สงครามนางฟ้า ท่ีนกัแสดงน าหญิงในเร่ืองค่อนขา้งเป็นผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจในตวัเอง มี
การแต่งตวัท่ีทนัสมยั ซ่ึงเน้ือหาละครประเภทน้ีไม่เคยมีในประเทศจีนมาก่อน เม่ือผูช้มชาว
จีนไดรั้บชมละครไทยก็ท าให้รู้สึกวา่คลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมของตนท่ีก าลงัเร่ิมเปล่ียนไป
จากเดิม ท่ีมีความเป็นปัจเจกบุคคลเพิ่มมากข้ึน และรู้สึกวา่ละครโทรทศัน์ไทยก็ไม่ขดัต่อ
วฒันธรรมประเพณีของตน นอกจากนั้นยงัเป็นส่ือทางวฒันธรรมท่ีท าให้คนของทั้งสอง
ประเทศเกิดความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนมเพิ่มมากข้ึน จนท าให้ผูช้มชาวจีนเกิดความสนใจท่ี
จะเรียนรู้วฒันธรรมไทยและภาษาไทยเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

ด้านปัจจยัทางสังคมก็ช่วยท าให้ประชาชนชาวจีนเขา้ใจคนไทยมากข้ึน อนัสืบ
เน่ืองมาจากปัจจยัท่ีประเทศไทยเปิดรับค่านิยมตะวนัตกเขา้มา และน าเสนอผ่านทางส่ือ
ต่างๆ ทั้งในดา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้ง ค่อนขา้งมีอิสระทางดา้น
ความคิด และมีเสรีภาพในการใชชี้วติท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกนักบักลุ่มชนชั้นกลางในจีน ซ่ึง
ก าลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านจากประเทศสังคมนิยมแบบเดิมเข้าสู่ประเทศสังคมนิยม
การตลาด ท่ีมีอิสระในดา้นความคิดและเสรีภาพเพิ่มมากข้ึน ดว้ยองคป์รกอบดงักล่าวละคร
ไทยจึงเป็นเสมือนส่ิงท่ีช่วยตอบสนองหรือทดแทนความตอ้งการของชาวจีน ท่ีไม่สามารถ
แสดงพฤติกรรมบางอยา่งออกมาไดใ้นสังคมจีน ดงันั้นเม่ือไดรั้บชมละครโทรทศัน์ไทยจึง
ท าใหเ้ขา้ใจคนไทยและประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัละครโทรทศัน์ไทยส่วนใหญ่
ท่ีไดรั้บเสียงช่ืนชมจากแฟนละครชาวจีน ลว้นสะทอ้นให้เห็นวา่ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรคม์ากกวา่ละครเกาหลี ถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตไดอ้ยา่งมีชีวิตชีวากวา่  ขณะเดียวกนั
ก็มีกล่ินอายความเป็นเอเชียไปพร้อมกัน นั่นคือ ยึดมั่นหลักคุณธรรม ความอบอุ่นใน
ครอบครัว มิตรภาพในสังคม เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อกระแสความนิยมละคร
ไทยในแผน่ดินจีนดงัท่ีเป็น อยูใ่นปัจจุบนัดงัน้ีจึงเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีคนจีนก าลงันิยมในปัจจุบนั
มิใช่แค่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตแบบไทยเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง “วฒันธรรม” ดา้นภาพยนตร์ 
ละครโทรทศัน์ไทย หรือเพลงไทยด้วย (ละครไทยในจีน,ออนไลน์) ซ่ึงปัจจยัดังกล่าว
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ก่อให้เกิดความซึมซับและเขา้ใจวฒันธรรม หรือไลฟ์สไตล์ของคนไทยไดง่้ายข้ึนและเพิ่ม
มากข้ึน 

ส าหรับดา้นคุณภาพการผลิตละครโทรทศัน์ไทย ผูรั้บชมชาวจีนส่วนใหญ่เห็นว่า
ยงัอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงคงเป็นผลจากการน าไปเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ทั้งน้ีเพราะประเทศ
จีนไม่ได้น าเข้าเฉพาะละครโทรทัศน์จากไทยเท่านั้ น แต่ยงัน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกาหลี ซ่ึงปัจจุบนัละครโทรทศัน์เกาหลียงัได้รับความนิยม
สูงสุดในประเทศจีน ดงันั้น หากผูช้มชาวจีนน าละครโทรทศัน์ไทยไปเปรียบเทียบกบัละคร
โทรทศัน์เกาหลี ทั้งดา้นนกัแสดง ผูผ้ลิต เทคนิค และบทประพนัธ์ ก็จะพบความแตกต่างทั้ง
ดา้นนกัแสดง ผูผ้ลิตรายการ และเทคนิค โดยนกัแสดงไทยยงัด้อยคุณภาพดา้นถ่ายทอด
อารมณ์ ยงัขาดเทคนิคการถ่ายท าท่ีทนัสมยัมากพอ  รวมทั้งเอฟเฟค หรือเทคนิคพิเศษต่างๆ
ยงัไม่สมจริง เน่ืองเพราะวงการภาพยนตร์ไทยเพิ่งจะเร่ิมน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการ
แสดงเม่ือไม่นานมาน้ี และละครโทรทศัน์ไทยบางเร่ืองก็ไม่ไดทุ้่มทุนในการผลิตมากนกั 
โดยส่วนใหญ่มกัสร้างแบบสุกเอาเผากินนัน่เอง ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโอล า จนัทวิ
ไล (2554:บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาการใชแ้ละความพึงพอใจต่อการรับชมละครโทรทศัน์ไทยของ
ประชาชนลาว พบวา่  แรงจูงใจในการรับชมละครโทรทศัน์ไทยของชาวลาวในนครหลวง
เวียงจนัทร์โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในระดับต ่านอกจากนั้นยงั
สอดคล้องกับทฤษฎีของ วินดาห์ลสเวน และ ซิกนิตเซอร์ เบนโน (Windahl Sven; 
&SignitzerBenno. 1977: 175) ซ่ึงไดส้ร้างแบบจ าลองเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับและ
การบริโภคส่ือของผูรั้บสารไว ้ดงัน้ี 

ก่อนเปิดรับ ผูรั้บสารจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ีตนตอ้งการบริโภค เพื่อความพึงพอใจของ
ตวัเอง โดยเลือกส่ิงท่ีตอ้งการจากขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัสารท่ีตอ้งการเปิดรับ 

ระหวา่งเปิดรับสาร ผูรั้บสารจะเลือกเขา้ใจและตีความเน้ือหาของสาร รวมทั้งบ่งช้ี
ถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสาร 

หลงัเปิดรับ ผูรั้บสารจะเลือกจดจ าขอ้มูลข่าวสารจากสารท่ีไดเ้ปิดรับไปแลว้ และ
น าเน้ือหาของสารท่ีผา่นมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืนเก่ียวกบัสารท่ีไดเ้ปิดรับมา 

จากแบบจ าลองดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ผูช้มชาวจีนไดมี้การเลือกการเปิดรับชมละคร
โทรทศัน์ไทย เพื่อท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของตน โดยผูช้มไดเ้ขา้ใจในเน้ือหาของ
ละครโทรทศัน์ไทยในทางดา้นบทบาทหรือสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของตน จน
ท าให้ละครโทรทศัน์ไทยมีจ านวนผูช้มชาวจีนเพิ่มมากข้ึน มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ของละครโทรทศัน์ไทย จนท าใหเ้กิดกระแสนิยมละครโทรทศัน์ไทยในประเทศจีน ดงัเช่น
ปัจจุบนั 
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ส่วนปัจจยัทางด้านการเมืองท่ีไม่ได้สอบถามในงานวิจยัช้ินน้ี เน่ืองจากเห็นว่า
รัฐบาลจีนไดก้ าหนดกฎหมายมาตรการการควบคุมและตรวจสอบไวแ้ลว้อยา่งเขม้งวด ไม่
วา่จะเป็นเร่ืองความเป็นภยัต่อเอกภาพ ความมัน่คงของชาติ หรือการเปิดเผยความลบัของ
ชาติ โดยจีนไดก้ลัน่กรองส่ือต่างๆ และมัน่ใจว่าส่ือท่ีจะเขา้ไปเผยแพร่ในประเทศ จะไม่
สร้างความร้าวฉาน หรือช้ีน าให้เกิดความเรียกร้องตอ้งการทางเสรีภาพ เพราะรัฐบาลจีน
ทราบวา่ ส่ือเป็นช่องทางเดียวท่ีสามารถขา้ถึงประชาชนไดทุ้กระดบัชั้น 

ดงันั้น ละครโทรทศัน์ไทยท่ีผ่านการอนุมติัตรวจสอบจากทางการจีนให้เขา้ไป
เผยแพร่ในประเทศจีนได ้จึงลว้นมีเน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และจุดมุ่งหมาย
ของประเทศจีน ทางดา้นความมัน่คงอยูแ่ลว้โดยพื้นฐาน 
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การบริหารจัดการความเครียดของผู้จัดการธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน)  

STRESS MANAGEMENT OF MANAGERS OF THE SIAM COMMERCIAL BANK  

PUBLIC COMPANY  LIMITED 

อนงค ์ บุญพลู1  ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ2   
------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความเครียดของผูจ้ดัการ และศึกษา

การบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั  โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
คือ ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั ในกรุงเทพมหานคร  จ  านวน 210 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวจิยัพบวา่  ผูจ้ดัการธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั ในกรุงเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่มีระดบัความเครียด สูงกว่าปกติเล็กนอ้ย  ผูจ้ดัการฯ มีการบริหารจดัการความเครียด
เป็นบางคร้ังเม่ือเกิดความเครียด โดยผูจ้ดัการฯ ท่ีปฏิบติังานในขนาดของสาขาต่างกนั มี
ระดบัความเครียดไม่แตกต่างกนั  และวิธีการบริหารจดัการความเครียดท่ีใช้มากท่ีสุดคือ  
การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง  รองลงมา  การแสวงหาการสนับสนุนทาง
สังคม  การผ่อนคลาย  การแสวงหาความเพลิดเพลิน  การปรับความคิดโดยการบิดเบือน
ความจริง  และการระบายความเครียด  สถานภาพทางการสมรสของผู ้จ ัดการมี
ความสัมพนัธ์กบัวธีิการจดัการความเครียด ดว้ยการปรับความคิดโดยการบิดเบือนความจริง  
และการเปรียบเทียบการบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการฯ จ าแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล พบวา่  ผูจ้ดัการท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลต่างกนั  มีวิธีการบริหารจดัการความเครียดไม่
แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ:  การบริหารจดัการความเครียด, ผูจ้ดัการ, ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน) 
--------------------------------------------- 
1นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและ
การเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 



317 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the stress level of managers and 

study the stress management of managers of the Siam Commercial Bank Public 
Company Limited. The samples were 210 managers of Siam Commercial Bank Public 
Company Limited in Bangkok.  The instrument was a questionnaire. The data corrected 
by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

The result of this research were; the stress of managers of the Siam 
Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok were more a little usually. The 
managers who work in difference office were not difference  the stress.  The managers 
managed the stress sometime. The highest management the stress method was performed 
accepting the truth, supporting social seeking, relaxation, amusement, coping strategy by 
misrepresentation and let off the tension. The management which difference personal 
data were not difference the stress management. 
KEYWORDS:  Stress Management, Managers, Siam Commercial Bank Public 
Company Limited 
 
บทน า 

ในสภาพการณ์ปัจจุบนั มนุษยต์อ้งมีการต่อสู้ด้ินรนเพื่อให้ตนเองสามารถด ารง
ตนและด าเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมปัจจุบัน และจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ในทุกๆด้านรวมถึงปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบติังานในองคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ
ปรับเปล่ียนดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาจึงเป็นปัญหาก่อให้เกิดความเครียด (Stress) ซ่ึง
เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้เสมอกับมนุษย์ทุกๆ  คนไม่มีใครสามารถหลีกเล่ียงได ้
ความเครียดจึงเป็นปัญหาท่ีไดรั้บการสนใจศึกษาในทุกสายอาชีพ เพื่อหาทางป้องกนั แกไ้ข 
หรือใหเ้กิดผลกระทบต่อบุคคลหรือส่วนรวมใหน้อ้ยท่ีสุด (จิราพร  หินทอง.  2551 : 1) 

ความเครียด เป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัมนุษยทุ์กคนมานานแสนนาน จนไม่มีมนุษยค์นใด
สามารถหลีกหนีความเครียดได ้ในยามท่ีมีความสุข ความเครียดก็จากจะไป และพร้อมท่ีจะ
กลบัมาเม่ือมีความทุกข ์ ถึงแมว้า่จะไม่ตอ้งการเลยก็ตาม จึงไม่รู้สึกแปลกใจเลย  ถา้วนัหน่ึง
คนใกลต้วั บอกวา่ “วนัน้ีฉนัรู้สึกเครียดมากเลย”  เพราะความเครียดเป็นเร่ืองปกติ ไม่ใช่ส่ิง
ท่ีเลวร้ายเลย ถา้รู้จกัความเครียดและมีวิธีจดัการกบัความเครียดอยา่งเหมาะสม (วชิระ  เพง็
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จนัทร์. ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ ์: ค) ความเครียดจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไดก้บัทุกเพศ ทุกวยั แมจ้ะ
ไม่ใช่ส่ิงผดิปกติ แต่เป็นส่ิงท่ีเป็นอนัตรายเพราะถา้ในชีวิตประจ าวนัของคน ท่ีตอ้งวนเวียน
อยูก่บัความเครียดจะส่งผลต่อภาวะจิตใจซ่ึงจะไม่เป็นสุข ท าให้ชีวิตไม่มีความสุข ไม่ใช่แต่
เฉพาะตวัเราเท่านั้นรวมทั้งบุคคลท่ีอยู่รอบขา้งตน้ไม่มีความสุขไปดว้ย แต่ถา้เราสามารถ
ควบคุมความเครียดอยูใ่นระดบัท่ีพอดี ความเครียดก็จะเป็นแรงกระตุน้ให้คนเรามีพลงัและ
มุ่งมัน่ในการไปสู่ความส าเร็จของชีวิตได้ ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีดีอย่างหน่ึงแต่ทั้งน้ีทั้งนั้นเม่ือเรา
รู้สึกเครียดเม่ือไร ก็ควรท่ีจะหาวิธีการผอ่นคลายความเครียดก่อนท่ีจะปล่อยให้ลุกลามและ
เป็นปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลงั 

ความเครียดท่ีเกิดข้ึนไม่วา่ปริมาณมากหรือนอ้ยเพียงใด ปฏิกิริยาการตอบสนอง
ต่อความเครียดมกัจะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บั “วิธีการตีความปัญหา” และ “เวลาท่ีใช้
ในการพลิกฟ้ืนเยยีวยา” ของแต่ละบุคคล (วนิษา เรซ.  2552: 12) โดยธรรมชาติ เม่ือมีส่ิงเร้า
มากระทบจิตใจจนบุคคลสามารถรับรู้ไดถึ้งภาวะเสียสมดุล  มนุษยจ์ะพยายามปรับเปล่ียน
สภาพทางกายและจิตให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงเพื่อเขา้สู่ภาวะสมดุลใหม่ 
หากการปรับตวัไม่ส าเร็จจะก่อให้เกิดปัญหาทางกายและจิตแก่บุคคลนั้น (อภิชยั  มงคล. 
2552: 7) กายและจิตมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งลึกซ้ึง โรคทางกายหลายโรค เช่น โรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคหวัใจเตน้ผิดปกติ  โรคเบาหวาน โรคไมเกรน ฯลฯ ส่วนใหญ่มกัมีสาเหตุ
มาจากสภาวะจิตท่ีเสียสมดุล แมบ้างคร้ังอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนก็ตาม แต่หากได้รับ
ความเครียดเพิ่ม ข้ึนอีกก็จะทาใหร่้างกายเกิดอาการทรุดลงอยา่งรวดเร็ว ความเครียดท่ีส่งผล
กระทบทางกายมกัมีสาเหตุมาจากสภาวะจิตท่ีเสียสมดุล  กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เป็นโรคท่ีมี
สาเหตุจากจิตแต่กลบัแสดงอาการออกทางกาย 

ผลท่ีเกิดจากความเครียดนั้น สมศรี  กิตติพงศพ์ิศาล  (2556 : 1) กล่าววา่  เป็นท่ี
ทราบกนัแลว้วา่ความเครียด กลดักลุม้ใจ ไม่สบายใจมกัเป็นบ่อเกิดของโรคอนัเป็นผลมา
จากการท างานท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งร่างกาย จิตใจ ท่ีผา่นมามีการคน้พบความสัมพนัธ์ของ
จิตใจ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายวา่ท างานสัมพนัธ์
กนัตลอดเวลา คนท่ีมีความเครียดสูงจึงมกัมีปัญหาในเร่ืองของระบบการยอ่ย โรคกระเพาะ
อาหาร การท างานของระบบคุ้มกนัโรคแย่ลงท าให้ป่วยบ่อย  การดูแลตนเองเพื่อให้
ห่างไกลจากความเครียดจึงเป็นกลวิธีอนัชาญฉลาดของผูท่ี้มีสติปัญญา รู้จกัรักษาใจตนเอง
ไม่ให้ทุกขจ์นเกินไป เพราะเป็นกฎธรรมดาของโลกท่ีวา่ คนเราเกิดมาตอ้งพบปะเจอะเจอ
เร่ืองท่ีท าให้เราไม่สมหวงั มีการสูญเสีย ประสบความลม้เหลวบา้งหรือบางคร้ังตอ้งพบกบั
มรสุมชีวิตท่ีตอ้งใชเ้วลาและความพยายาม ความอดทน อดกลั้นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค ซ่ึง
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ส่ิงเหล่าน้ีลว้นก่อให้เกิดความเครียดทุกขใ์จกบัเราทั้งส้ิน การจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึก
หรือความเครียดภายในจิตใจในขณะท่ีเรายงัไม่สามารถจดัการกบัสถานการณ์ภายนอกได ้

ความเครียดเป็นปัญหาท่ีส าคญั  และเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในองคก์าร  ซ่ึงความเครียด
จะเกิดข้ึนได้กับคนทุกคนและในทุกระดับของการท างาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือ
ผูบ้ริหาร ความเครียดอาจจะเกิดข้ึนกบับุคคลเพียงคนเดียว เกิดข้ึนกบัทีมงานหรือแผนก 
หรือเกิดข้ึนกบัทั้งองค์กรก็ได้ ระดับของความเครียดจะมีผลกระทบกบับุคลิกภาพของ
พนกังาน ความขดัแยง้ในบทบาท สมรรถภาพในการท างาน รวมไปถึงความเส่ียงของการ
เกิดอุบติัเหตุในการท างานดว้ย  เม่ือพดูถึงความเครียด ผูบ้ริหารหรือผูน้ าคนใดไม่เคยสัมผสั 
คงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้แน่นอน  ความเครียด ไม่ใช่ส่ิงเลวร้านไปเลยทีเดียว  หาก
ความเครียดท่ีมีในระดบัท่ีเหมาะสม  จะช่วยกระตุน้ให้เกิดพลงัในการสร้างสรรค์งาน เกิด
ความมุมานะพยายามท างานให้ส าเร็จในทางตรงกนัขา้ม หากความเครียดเลยขีดท่ีพอดี  จะ
กลบักลายเป็นพลงัท าลาย โกรธแคน้  ลงัเล  ทอ้แท ้ หดหู่  ส้ินหวงั  อยากท าร้ายตนเอง และ
ผูอ่ื้น  เช่น พฤติกรรมเกร้ียวกราดต่อคนรอบขา้ง  ใชค้  าพูดท่ีขาดสติยบัย ั้ง  จนถูกมองวา่บา้
อ านาจ หรือไม่ก็น้อยใจลาออกไปเอง  เห็นได้ทั่วไปจากผู ้น าระดับสูงในบ้านเมือง  
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดจะออกมารูปไหนข้ึนกบัภูมิหลงัท่ีมาของผูน้ าและระดบั
ความรุนแรงของความเครียด (สมชยั  ตั้งพร้อมพนัธ์.  2556) 

จากผลการส ารวจความเครียดของผูบ้ริหาร พบว่า  ประเทศไทยถูกจดัอยู่ใน
อนัดบั 5 ของโลกจากผลการวดัระดบัความเครียดของผูบ้ริหารในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา
โดย 55% ของผูบ้ริหารไทยเปิดเผยวา่รู้สึกถึงความเครียดท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงรองจากประเทศ
กรีซ (67%) จีน (60%) ไตห้วนั (57%) และเวียดนาม (56%) ตามล าดบั  ซ่ึง Grant Thornton 
International Business Report (IBR) ไดก้ารท าส ารวจโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในหวัขอ้
น้ีส่วนใหญ่จดัท าข้ึนในเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศไทยก าลงัประสบปัญหา
อุทกภยัอยา่งหนกั ดงันั้นตวัเลขระดบัความเครียดท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมในปี 2553 เพียงแค่ 10% 
มาเป็น 55% ในปี 2554 อยา่งไรก็ตาม อตัราการเพิ่มของความเครียดของผูบ้ริหารทัว่โลก
โดยรวมแลว้จดัวา่อยูใ่นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดจากการท าส ารวจตั้งแต่ปี 2548 ท่ีผา่นมา ซ่ึงขอ้มูลน้ี
ได้มาจากผลการส ารวจธุรกิจกว่า 6,000 แห่งทัว่โลกจากรายงานผลการส ารวจธุรกิจ
นานาชาติของ  แกรนท ์ธอร์นตนั หรือ Grant Thornton International Business Report 
(IBR) ดว้ยสภาวะของเศรษฐกิจท่ีตกต ่าอีกทั้งในหลายๆ ประเทศท่ียงัตอ้งเผชิญหน้ากบั
ความไม่มีเสถียรภาพทางธุรกิจ จึงเป็นท่ีน่าจบัตามองเป็นอยา่งยิ่งว่าผูบ้ริหารทั้งหลายจะมี
นโยบายการจดัการบริหารอยา่งไรเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวิธีการหลีกเล่ียง
ความเครียด ไม่ว่าจะใชว้ิธีชะลอการเติบโตของธุรกิจหรือการน าเอาแนววิธีบริหารจดัการ
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ต่างๆ จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาเพื่อใช้แกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน (ข่าวประชาสัมพนัธ์
ทัว่ไป. 2555) 

ธนาคารไทยพาณิชย์  เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย มีจ านวนสาขา
ใหบ้ริการลูกคา้มากท่ีสุดในประเทศ สาขาท่ีใหบ้ริการมีทั้งเปิดให้บริการในศูนยก์ารคา้และ
สาขา คือสาขาท่ีเปิดบริการ 5 ว ัน การบริหารสาขาให้บรรลุเป้าหมายจะข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของผูน้ าสาขา คือ ผูจ้ดัการธนาคารหรือผูจ้ดัการสาขา ซ่ึงในการบริการสาขา
ให้อยู่รอดนั้น ตอ้งมีปัจจยัหลายอย่างเช่น ยอดเงินฝาก สินเช่ือ กองทุน ประกนั รายได้ท่ี
สาขาท าไดต้ามเป้าหมายท่ีเขตก าหนด อีกทั้งบริการลูกนอ้งในสาขาใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ประทบัใจมากท่ีสุด เหตุผลดงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบต่อผูน้ าสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์
หรือผูจ้ดัการสาขาใหก่้อเกิดความเครียด 

การปรับกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อก้าวเป็น “ยูนิเวอร์แซลแบงก้ิง” แสวงหา
ช่องทางด าเนินธุรกิจ เพิ่มผลิตภณัฑ์สนองความตอ้งการลูกคา้  แต่เกิดปัญหาภายในท าให้
พนกังานธนาคารไทยพาณิชยเ์ครียดถึงขั้นเสียชีวิต  3  ราย  ซ่ึงประธานสหภาพแรงงาน ได้
ยืนยนัว่า พนักงานส่วนใหญ่เกิดความคบัขอ้งใจ  เพราะธนาคารตั้งเป้าหมายสูง และใช้
มาตรฐานต่างชาติวดัผลงานและประเมินเงินเดือน  ในขณะท่ีนโยบายของธนาคารอ่ืนๆ ยงั
เดินหนา้เป็นธนาคารใหบ้ริการครบวงจร (ASTV ผูจ้ดัการรายวนั.  2548) 

นอกจากน้ี  ธนาคารไทยพาณิชย ์ เป็นธนาคารอีกแห่งหน่ึง ท่ีไดส้รรหาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ  เช่น  ประกนั ลิสช่ิง ฯลฯ  รวมถึงการเดินเขา้หาลูกคา้  ตลอดจนการปรับโฉม
องคก์รทั้งโครงสร้างภายใน  และการจา้งบริษทัท่ีปรึกษาจากต่างประเทศเขา้มาเสริม เพื่อ
ผลกัดนัตวัเองไปสู่จุดหมายความเป็น ยนิูเวอร์แซลแบงก์ก้ิง จนเป็นท่ียอมรับมาก แต่อีกมุม
หน่ึง ก็ประสบปัญหาภายใน เช่น การประทว้งของพนกังาน หรือแมแ้ต่การสูญเสียชีวิตของ
พนกังานแลว้ถึง 3 ราย ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก าลงัสะทอ้นถึงความกดดนัของพนกังานอนัเกิดจาก
การถูกก าหนดใหต้อ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานหรือไม่ 

ปัญหา และผลกระทบของความเครียด แสดงให้เห็นว่า ระดับความเครียดมี
ความสัมพนัธ์กบัผลงาน หากคนเรามีความเครียดในระดบัท่ีเหมาะสม จะช่วยกระตุน้ให้
เกิดแรงขบัในการสร้างผลงานไดดี้  แต่หากมีมากเกินไปก็จะส่งผลให้ผลงานแย่ลง  การ
บริหารจดัการความเครียด (stress management) เป็นการจดัการเก่ียวกบัความเครียดเพื่อลด
อาการความเครียด  ดว้ยเหตุดงักล่าว  จึงมีความสนใจศึกษา การบริหารจดัการความเครียด
ของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั  เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการบริหารจดัการความเครียดให้กบัผูบ้ริหาร  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมความเช่ือมัน่ ศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร ต่อไป 
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ค าถามการวจัิย 
1. ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) มีความเครียดระดบัมากน้อย

เพียงใด  
2. ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) มีการบริหารจดัการความเครียด

แบบใด 
3. ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน) มีความเครียดและวิธีการบริหาร

จดัการความเครียดแตกต่างกนัหรือไม่ 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดบัความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
2.  เพื่อศึกษาการบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์

จ  ากดั (มหาชน)  
3.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 

(มหาชน) จ าแนกตามขนาดของสาขาธนาคารท่ีรับผดิชอบ 
4.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทย

พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูจ้ดัการ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ผลการวิจยัน าเป็นขอ้มูลส าหรับผูจ้ดัการธนาคารฯ น าไปใช้ในการพฒันา
ตนเอง เพื่อจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึน 

2.  ผลการวิจยัน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
จดัการความเครียด ท่ีอยูใ่นต าแหน่งผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้จะกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งผูจ้ดัการ ให้เขา้ใจ
ในเร่ืองสาเหตุของความเครียดและผลกระทบของความเครียด  ตลอดจนรู้จกัน าหลกัการ
บริหารจดัการความเครียดไปใชอ้ยา่งถูกวธีิ  

3. ผลการวิจยัจะเป็นองคค์วามรู้ให้กบัผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้สนใจ ในการ
พฒันาตนเองใหรู้้จกัวธีิการจดัการความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัใหล้ดลง 
แนวคิด 

การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์ จ  ากดั 
(มหาชน)  ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองความเครียดและการ
บริหารจดัการความเครียด  ตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียด  

ความหมายของความเครียด  เซลเย (Selye, 1993: 214) กล่าวว่า ความเครียด 
หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมาคุกคามทั้งจากภายใน และ
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ภายนอกร่างกาย โดยเป็นปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไม่เฉพาะเจาะจงต่อข้อเรียกร้องใด ๆ 
(demand) หรือสาเหตุความเครียด (stressor) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงภายในร่างกาย
เก่ียวกบัโครงสร้างปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อปรับตวัต่อส่ิงท่ีมาคุกคามนั้น  สอดคลอ้งกบั แนร์
โรว ์และ บูสซ์ลี (Narrow and  Buschle, 1987: 108 ) กล่าววา่ ความเครียดเป็นภาวะท่ี
ร่างกายมีการตอบสนองหรือมีการปรับตวัต่อส่ิงท่ีมากระตุน้ทั้งจากภายในและภายนอกท่ีมี
ผลท าใหร่้างกายขาดสมดุล 

สาเหตุของความเครียดเกิดข้ึนจากการสูญเสีย  ความกลวัว่าจะได้รับอนัตราย  
ความคบัขอ้งใจท่ีมาจากสัญชาตญาณ (Engel, 1962)  นอกจากน้ียงัเกิดจาก อาชีพการงาน  
บทบาทหนา้ท่ีและสัมพนัธภาพในสังคม  สภาพแวดลอ้ม  และอุปนิสัยส่วนตวั (Brown and 
Moberg, 1980)  สาเหตุต่างๆ เหล่าน้ี เป็นสาเหตุทางดา้นร่างกาย และสาเหตุทางดา้นจิตใจ 
ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัของมนุษย ์(Darley, Glucksbery and Kinchla, 1986)   

ส าหรับการจัดการความเครียด  เป็นความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการ
เปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมของบุคคล  เพื่อจดัการกบัความตอ้งการภายในและ/
หรือภายนอก  เม่ือมีการประเมินแลว้พบวา่เป็นความกดดนัอยา่งรุนแรงหรือเกินกวา่ท่ีจะใช้
แหล่งช่วยเหลือของบุคคล โดยกระบวนการจดัการความเครียด เป็นกระบวนการทาง
สติปัญญา (cognitive process)  เพื่อแยกแยะระหวา่งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและอนัตราย  ตอ้ง
ใช้ระบบการคิดท่ีมีความรอบคอบ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการประเมินของสมองและแหล่งทรัพยากรของบุคคล (Lazarus and 
Folkman, 1984) 

Lazarus (1966)  จ  าแนกรูปแบบกลวิธีการจดัการความเครียดออกเป็น 2 รูปแบบ 
ไดแ้ก่  การจดัการความเครียดโดยทางตรง และการจดัการความเครียดโดยทางออ้ม   ส่วน 
Lazarus and Folkman (1984)  จ  าแนกรูปแบบกลวิธีการจดัการความเครียดออกเป็น 3 
รูปแบบ  ไดแ้ก่ การจดัการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา เป็นการท่ีบุคคลจดัการกบั
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนโดยมุ่งเน้นท่ีจะจดัการกบัปัญหา มีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เขา้ใจ
ปัญหาดีข้ึน มีการวางแผนและกระท าตามแผนท่ีวางไว ้ และกลวิธีการจดัการความเครียด
แบบมุ่งจดัการกับอารมณ์ เป็นการลดหรือบรรเทาความเครียดท่ีเกิดข้ึนโดยจดัการกับ
อารมณ์  ไดแ้ก่ การคิดถึงส่ิงท่ีปรารถนา  การถอยห่าง  การมุ่งเน้นทางบวก  การต าหนิ
ตนเอง  การลดความตึงเครียด  การแยกตวั  และกลวิธีการจดัการความเครียดแบบผสม  
เป็นวธีิการบุคคลยงัไม่ตดัสินวา่จะจดัการกบัความเครียดโดยมุ่งแกไ้ขปัญหาหรือมุ่งจดัการ
กบัอารมณ์ บุคคลจะแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นในการแกไ้ขปัญหาหรือจดัการกบั
อารมณ์ 
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ส าหรับทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเครียด ไดแ้ก่  ทฤษฎีความเครียดของฮนัส์-เซลย ี 
เซลยี ท่ีกล่าวว่าเม่ือมีความเครียด (stress) เกิดข้ึนจะก่อให้เกิดกลุ่มอาการปรับตวัทัว่ๆ ไป 
(General Adaptation Syndrome : GAS)  ซ่ึงมี 3 ระยะดว้ยกนั คือ  ระยะตกใจ  ระยะ
ตา้นทาน  และระยะหมดแรง  และทฤษฎีการปรับตวัของรอย ท่ีกล่าววา่ ระบบการปรับตวั
ของบุคคลเป็นระบบเปิด  ภายในมีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิง  มีปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา (Roy, C. & Heather, A.A., 1999)  รอยมอง
วา่  บุคคลประกอบดว้ยกาย  จิต  และสังคม (biopsychosocial being)  มีความเป็นองคร์วม 
ไม่สามารถแยกจากกนัไดเ้พื่อความปกติสุข  หรือภาวะสุขภาพท่ีดี  นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บั
ระดบัการปรับตวั (adaptation level)  ซ่ึงเป็นปัจจยัน าเขา้สู่ระบบการปรับตวัของบุคคลอีก
ตวัหน่ึง  ระดบัการปรับตวัก็คือ  ระดบัหรือขอบเขตท่ีแสดงถึงความสามารถของบุคคลใน
การตอบสนองทางบวกต่อสถานการณ์หน่ึง  หรือเป็นผลจากการท่ีบุคคลตอบสนองต่อส่ิง
เร้านัน่เอง   
ระเบียบวธีิวจัิย 

รูปแบบการวจัิย  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย์จ  ากัด(มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 210  คน  
ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน) มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการบริหารจดัการความเครียดของ

ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) โดยน าแบบส ารวจความเครียดของกรม
สุขภาพจิตมาใชใ้นการศึกษาระดบัความเครียดของผูจ้ดัการ และวิธีการจดัการความเครียด
ของ Lazarus and Folkman (1984) ไดแ้ก่  การยอมรับความจริง  การบิดเบือนความจริง  
การผ่อนคลาย  การแสวงหาการสนบัสนุนทางสังคม  การระบายความเครียด  และการ
แสวงหาความเพลิดเพลิน 

ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์

จ  ากดั (มหาชน) ท่ีตั้งในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาวจิยัคือ ระหวา่งเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์ใน 17 เขตพื้นท่ี รวม 525 สาขา ใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 525 คน 
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์ใน 17 เขตพื้นท่ี รวม 227 สาขา 

ในกรุงเทพมหานคร ก าหนดขนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของทา
โร่  ยามาเน่ (Taro  Yamane. 1973)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 210 คน 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ผูว้ิจยัใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถาม โดยการสุ่มจบัฉลากรายช่ือสาขาธนาคารท่ีตั้งในกรุงเทพฯ มาจ านวน  
220  สาขา แล้วด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง  โดยขอความอนุเคราะห์จาก
ผูจ้ดัการสาขาต่างๆ  ใหต้อบแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการตรวจสอบแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์

ขอ้มูล  โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมา
ช่วยในการประมวลผล  ซ่ึงสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าที (t-test)  ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ (Scheffe’ test)    
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูจ้ดัการ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง     มีอายุต  ่ากว่า 40 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  สถานภาพโสด  รายไดต้  ่ากว่า 
50,000 บาท  ระยะเวลาในต าแหน่งผูจ้ดัการต ่ากวา่ 5 ปี  ปฏิบติังานในสาขายอ่ย   

2. ผลการศึกษาระดับความเครียดของผู ้จ ัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากัด
(มหาชน) 

การประเมินและวิเคราะห์ระดบัความเครียดของผูจ้ดัการ ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั(มหาชน) พบว่า  ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั ส่วนใหญ่ มีระดบัความเครียด
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สูงกว่าปกติเล็กน้อย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  
รองลงมา ปกติ/ไม่เครียด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.95  เครียดปานกลาง จ านวน 41 
คนคิดเป็นร้อยละ 19.52 และเครียดมาก จ านวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 

3. ผลการศึกษาการบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั(มหาชน)  มีดงัน้ี 

การบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั ภาพรวม มี
การปฏิบติับางคร้ังเม่ือเกิดความเครียด   โดยมีการบริหารจดัการความเครียดมากท่ีสุดคือ 
การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง  รองลงมา การแสวงหาการสนบัสนุนทางสังคม  
การผอ่นคลาย  การแสวงหาความเพลิดเพลิน  การปรับความคิดโดยการบิดเบือนความจริง  
และการระบายความเครียด  ตามล าดบั 

4. การเปรียบเทียบระดับความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย์จ  ากัด
(มหาชน) จ าแนกตามขนาดสาขาท่ีปฏิบติังาน 

การเปรียบเทียบระดับความเครียดของผู ้จ ัดการธนาคารไทยพาณิชย์จ  ากัด
(มหาชน) จ าแนกตามขนาดสาขาท่ีปฏิบติังาน  พบว่า  ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
(มหาชน) ท่ีปฏิบติังานในขนาดสาขาต่างกนั มีระดบัความเครียดไม่แตกต่างกนั 

5. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความเครียดของผูจ้ ัดการธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  

การเปรียบเทียบการบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน) พบว่า ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั(มหาชน) ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล
ต่างกัน ได้แก่  เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพ  รายได้ต่อเดือน  ระยะเวลาท างานใน
ต าแหน่งผูจ้ดัการ และขนาดของสาขาท่ีปฏิบติังาน  มีวิธีการบริหารจดัการความเครียดไม่
แตกต่างกนั 

จากขอ้คน้พบดงักล่าว มีประเด็นอภิปรายผล ดงัน้ี  
ระดับความเครียดของผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากัด (มหาชน) พบว่า 

ผูจ้ดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั ส่วนใหญ่ มีระดบัความเครียดสูงกวา่ปกติเล็กนอ้ย ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่าธนาคารไทยพาณิชจ ากดั(มหาชน) มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
ให้เป็นธนาคารทางเลือก มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  ใช้การกระจายอ านาจ 
แบ่งเบาภาระงานของสาขาใหญ่  โดยกระจายเป็นสาขาย่อยๆ มากข้ึน เพื่อให้ผูจ้ดัการมี
ภาระงานในการบริหารจดัการลดลงในเร่ืองของการดูแลพนักงาน  นอกจากน้ี  ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั ยงัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อให้พนกังานมีความเครียดจากการท างานไม่มาก
เกินไป  โดยการจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อเช่ือมความสัมพนัธภาพระหว่างผูบ้ริหารและ



326 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

พนักงานระดบัปฏิบติัการ เช่น การพบปะสังสรรค์ประจ าเดือน  กิจกรรมสังสรรค์ตาม
เทศกาลต่างๆ  นอกจากน้ีไดจ้ดัสวสัดิการส าหรับพนกังาน เช่น การลาพกัผอ่นประจ าปี การ
น าพนักงานท่องเท่ียว เป็นตน้  จึงท าให้ปัญหาการให้บริการลดลงและความเครียดท่ีเกิด
จากการปฏิบติังานไม่สูงกวา่เกณฑ์ปกติ   ซ่ึง กรมสุขภาพจิต (2546) และ  Selye (1993: 
214) ไดก้ล่าววา่ การเกิดความเครียดนั้น เป็นปฏิกิริยาท่ีร่างกายแสดงออกมาโดยมีผลมา
จากความสามารถในการปรับตวั กบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมาคุกคามทั้งภายในและภายนอก
ร่างกาย และดว้ยการท่ีมีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการสาขาของธนาคาร ซ่ึงนบัว่าเป็นผูน้ าองค์กร 
จะตอ้งเลือกปรับตวัให้ถูกตอ้งตามการผนัแปรของสถานการณ์  ดงัท่ี เฮอร์เซ และบลาน
ชาร์ด (Hersey, P. H. and Blanchard, K. H. 2001) ท่ีกล่าววา่ ผูน้ าท่ีจะบรรลุความส าเร็จได ้
ตอ้งมีการปรับรูปแบบของตนตามความผนัแปรของสถานการณ์และความพร้อมของผูต้าม   

วิธีการบริหารจัดการความเครียดของผู ้จ ัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากัด 
(มหาชน) พบวา่ ใชว้ิธีการปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง  มากท่ีสุด  ซ่ึงเป็นเพราะ 
โดยธรรมชาติ ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งหวัหนา้งานหรือผูบ้ริหารท่ีตอ้งรับผิดชอบดา้นการวินิจฉยั
สั่งการ วางแผน คุมนโยบาย ควบคุมดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นจ านวนมาก ท าให้มีปัญหา
ตอ้งแก้ไขอยู่เสมอ  เม่ือเกิดความเครียดข้ึนกบับุคคลก็จะท าให้อารมณ์ไม่ดี  มีความวิตก
กงัวล ทุกขใ์จ ไม่สบายใจ  จิตใจแปรปรวน  บุคคลท่ีเกิดความเครียดจึงประเมินความเครียด
ท่ีเกิดข้ึน แลว้พยายามหาวิธีการเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรม เพื่อลดความรุนแรง
ของความเครียดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการปรับความคิดให้ยอมรับความจริงท่ีผูจ้ดัการส่วนใหญ่
น ามาใช ้ก็คือ การมีความคิดท่ีวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะช่วยเปล่ียนแปลงชีวิตไปในทางท่ีดีได ้
ดงัท่ี Lazarus and Folkman (1984) ได้กล่าวว่า กระบวนการจดัการความเครียด เป็น
กระบวนการใช้สติปัญญา เพื่อแยกแยะสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และใช้ระบบความคิดอย่าง
รอบคอบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสามารถในการประเมินของสมองและแหล่งทรัพยากรของ
บุคคล  โดยวิธีการจดัการความเครียดนั้น มีทั้ งทางตรงและทางอ้อม ผลการวิจยัคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบั นิธิพนัธ์  บุญเพิ่ม (2553)  ศึกษาเร่ือง  ความเครียดและการจดัการความเครียด
ของนกัศึกษาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ท่ีพบวา่ 
นกัศึกษามีวิธีการจดัการความเครียดโดยการปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง มาก
ท่ีสุด 

การเปรียบเทียบ ระดับความเครียดของผู ้จ ัดการธนาคารไทยพาณิชย์  จ  ากัด 
(มหาชน) พบวา่  ท่ีปฏิบติังานในขนาดของสาขาท่ีต่างกนั  มีระดบัความเครียดไม่แตกต่างกนั  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ไม่ว่าจะ
เป็นสาขาขนาดใดก็ตาม  จะตอ้งมีรูปแบบการให้บริการลูกคา้ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั  ให้
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ความสะดวกสบายกบัลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้มากท่ีสุด จึงท าให้ผูจ้ดัการมี
ภาวะความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกัน ซ่ึง แนร์โรว ์และ บูสซ์ลี (Narrow and  
Buschle, 1987: 108 ) กล่าววา่ ความเครียดเป็นภาวะท่ีร่างกายมีการตอบสนองหรือมีการ
ปรับตัวต่อส่ิงท่ีมากระตุ้นทั้ งจากภายในและภายนอกท่ีมีผลท าให้ร่างกายขาดสมดุล  
สอดคลอ้งกบั เซลเย (Selye, 1993: 214) กล่าววา่ ความเครียด หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ ท่ีมาคุกคามทั้งจากภายใน และภายนอกร่างกาย โดยเป็น
ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไม่เฉพาะเจาะจงต่อข้อเรียกร้องใด ๆ (demand) หรือสาเหตุ
ความเครียด (stressor) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงภายในร่างกายเก่ียวกบัโครงสร้าง
ปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อปรับตวัต่อส่ิงท่ีมาคุกคามนั้น 

เม่ือเปรียบเทียบวิธีการบริหารจดัการความเครียดของผูจ้ดัการ จ าแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปของผูจ้ดัการ ได้แก่  เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพการสมรส  รายได้ต่อเดือน  
ระยะเวลาในต าแหน่งผูจ้ดัการ  และขนาดของสาขาท่ีปฏิบติังาน  พบว่า  ผูจ้ดัการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ  ากัด ท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกนั  มีวิธีการบริหารจดัการความเครียดไม่
แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน) ไดจ้ดัให้มีการอบรม
สัมมนาผูบ้ริหารในหลายหลกัสูตร  เช่น  หลกัสูตรการส่งเสริมศกัยภาพการบริหารองคก์ร  
หลกัสูตรพฒันาบุคลิกภาพผูน้ า ซ่ึงในหลกัสูตรการพฒันาบุคลิกภาพผูน้ าจะมีเร่ืองเก่ียวกบั
การจัดการความเครียดสอดแทรกด้วย  ข้อค้นพบจากการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ ชญานุตม ์ กุสุโมทย ์(2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดใน
การท างานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ศึกษาเฉพาะกรณีสายการบินแห่งหน่ึง พบวา่ 
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีเพศ สถานภาพการสมรส  อายุงาน  ระดบัการศึกษา และ
รายไดแ้ตกต่างกนัมีความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ  กิตติพล  ปานเจริญ (2548) ศึกษาเร่ือง สาเหตุของความเครียดในการท างานของ
ขา้ราชการในส านกังานท่ีดินจงัหวดัระยอง พบวา่ ขา้ราชการส านกังานท่ีดินจงัหวดัระยอง 
ท่ีมีอายุ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และสถานท่ีท่ีปฏิบติังานต่างกนั  ไม่มีผลต่อความเครียดใน
การท างาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
1.1  การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง  เป็นวิธีการท่ีผูจ้ ัดการฯ 

น ามาใชม้ากท่ีสุด  แต่มีวธีิการหน่ึงท่ีผูจ้ดัการน าเอามาใชน้อ้ยท่ีสุดคือ บอกตวัเองเพื่อท าให้
ตวัเองดีข้ึน  ดงันั้น ผูจ้ดัการ ควรจะรู้สึกตวัเองอยูเ่สมอวา่เกิดปัญหาอะไรข้ึน แลว้พยายาม
ปรับตวัใหย้อมรับใหไ้ด ้
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1.2  การปรับตวัโดยการบิดเบือนความจริง ผูจ้ดัการมกัจะต าหนิหรือโทษคน
อ่ืนว่า เป็นคนสร้างปัญหา  เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในองค์กร  ผู ้จ ัดการ ควรมี
วจิารณญาณในการไตร่ตรองสาเหตุของปัญหา ก่อนท่ีจะโทษคนอ่ืน   

1.3  การผ่อนคลาย ผูจ้ ัดการฯ จะใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อระบาย
ความเครียด ซ่ึงส่ิงท่ีควรจะน ามาปฏิบติัมากท่ีสุดก็คือ การสงบจิตใจ เพื่อให้เกิดสมาธิใน
การท างาน หาวิธีการผอ่นคลายดว้ยการนัง่สมาธิ  ออกก าลงักายโดยการเล่นกีฬา  วาดรูป 
เป็นตน้ 

1.4  การแสวงหาการสนบัสนุนทางสังคม เม่ือเกิดความเครียดข้ึนผูจ้ดัการฯ 
ควรแสวงหาคนมาร่วมปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ โดยมองคนท่ีมีปัญหาคล้ายกับ
ตนเองแลว้เล่าปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาให้คลายความตึงเครียด และอาจไดแ้นวทางในการ
แกไ้ขปัญหา 

1.5 การระบายความเครียด  ผูจ้ดัการจะระบายความเครียดดว้ยการบ่น ดุด่า 
โวยวายใส่พนกังาน หรือคนรอบขา้ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท าอยา่งยิ่ง ผูจ้ดัการฯ จึงควร
พิจารณาหาวธีิการอ่ืน ดว้ยการระงบัอารมณ์ตนเอง ไม่ท าลายส่ิงของ หรือท าร้ายตวัเอง 

1.6 การแสวงหาความเพลิดเพลิน ผูจ้ดัการฯ ควรระบายความเครียดดว้ยการ
หากิจกรรมท่ีท าให้เกิดความเพลิดเพลินเช่น  การเดินเล่น  และไปท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ต่างๆ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1  การวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูจ้ดัการ 

เพื่อให้เขา้ใจถึงสภาพปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความเครียด และวิธีการจดัการ
ความเครียด 

2.2  การวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษารายละเอียดวา่ปัจจยัในการปฏิบติังานอะไรบา้ง
ท่ีท าใหเ้กิดความเครียดในการท างาน 
บรรณานุกรม 
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ภาวะผู้น าของข้าราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ 
LEADERSHIP OF THE OFFICER UNDER SUPERVISION OF THE QUARTER 

MASTER DEPARTMENT OF THE ROYAL THAI AIR FORCE 
เรืออากาศเอกอ านาจ สุดสอน 1   ดร.เกสรา สุขสวา่ง 2 

                                 ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
จ าแนกตามข้อมูลลักษณะทัว่ไปของขา้ราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ กลุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 161 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และสถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 
(mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติแบบ t-
test โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05  

จากผลการวิจยั พบวา่ 1) ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีชั้น
ยศระดบันาวาอากาศโท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ตามล าดบั 2) ภาวะผูน้ าของ
ข้าราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่า ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการ
ทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าด้านบุคลิกภายนอก อยู่ในระดบัมาก รองลงมา
ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าในระดบัปานกลาง 
คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง และดา้นการแสดงออก ตามล าดบั 3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ า
ของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี การศึกษา และระดบัชั้นยศท่ีต่างกนั มี
ความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 4) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของ
ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ า
ของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ  
 __________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 5) ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี เพศ และอายท่ีุ
ต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ:  ภาวะผูน้ า, ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
 

ABSTRACT 
The independent research about the leadership of the office under supervision of 

the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force includes the purposes: 1) To study 
about the leadership of the officer under supervision of the Quartermaster Department, 
Royal Thai Air Force, 2) To study in the comparative way about the leadership of the 
officer under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, 
categorize based on the general information of the officer under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force. The sample group comprises of 161 
officers under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force by 
using the questionnaire as the tool for the research, and the statistics being used on the 
research are the percentage, mean, standard deviation and assumption test using the 
statistics of t-test by determining the statistically significant value at the level 0.05.  

From the research, it is found that: 1) Officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, are included in the sample group. Most 
of them are male aged between 41 – 50 years and graduate in the bachelor degree and in 
the rank of Wing Commander. Most of them are married respectively.  2) The leadership 
of the officers under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force 
in perspective is in the intermediate level. Upon the individual consideration and 
arranging in order respectively, it is found that the officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, have opinions about the leadership on 
the external personality in the considerable level. In the following order, the officers 
under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, have opinions 
about the leadership in the intermediate level; self value and expression respectively.  3) 
From the comparative study about the leadership of the officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force with the different education and rank, 
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the opinions about the leadership of the officers under supervision of the Quartermaster 
Department, Royal Thai Air Force, are in perspective different on significant statistics at 
the level 0.01. 4) From the comparative study about the leadership of the officers under 
supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force with the different 
status, the opinions about the leadership of the officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, are in perspective different on 
significant statistics at the level 0.05. 5) From the comparative study about the leadership 
of the officers under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force 
with the different sex and age, the opinions about the leadership of the officers under 
supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, are in perspective 
not different 
Keywords:  LEADERSHIP, THE OFFICER UNDER SUPERVISION OF THE 
QUARTER MASTER DEPARTMENT OF THE ROYAL THAI AIR FORCE 
 
บทน า 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมประเภทหน่ึงจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมาอยู่อาศยัรวมกนัเป็น
สังคมกลุ่มใหญ่ การรวมกนัของสังคมมนุษยก่์อให้เกิดความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่าง
สมาชิกในสังคม ในขณะเดียวกนักลุ่มสังคมก็จะมีการรวมตวักนัท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม หรืออาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่แนวทางท่ี
กลุ่มตอ้งการ บุคคลท่ีจะเนน้ใหค้วามสะดวกแนะน าสนบัสนุน ช่วยเหลือท าให้คนอ่ืนคลอ้ย
ตามไปสู่วตัถุประสงคด์งักล่าวเรียกวา่ผูน้ า 

ผูน้ า (Leader) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งประการหน่ึงต่อความส าเร็จขององคก์ร เพราะ
ผูน้ ามีภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตอ้งวางแผนสั่งการดูแล และควบคุม
ให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ปัญหาท่ีเป็นท่ีสนใจของนกัวิชาการและบุคคลทัว่ไปอยูต่รงท่ีวา่ ผูน้  า
ท าอยา่งไรหรือมีวิธีการน าอยา่งไรจึงท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูต้ามเกิดความผกูพนักบั
งานแลว้ทุ่มเทความสามารถ และพยายามท่ีจะท าให้งานส าเร็จดว้ยความเต็มใจ ในขณะท่ี
ผูน้ าบางคนน าอย่างไร นอกจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไม่เต็มใจในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเกลียดชงัและพร้อมท่ีจะร่วมกนัขบัไล่ผูน้ าให้ไปจากองค์กร 
การศึกษานั้นได้ศึกษาตั้งแต่คุณลักษณะ (Traits) ของผูน้ า อ านาจ (Power) ของผูน้ า 
พฤติกรรม (Behavior) ของผูน้ าแบบต่างๆ ในปัจจุบนัน้ี ก็ยงัมีการศึกษาภาวะผูน้ าอยู่
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ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผู ้น าท่ีมีประสิทธิภาพในแต่ละองค์การและใน
สถานการณ์ต่างๆ กนั เพื่อใหเ้ขา้ใจภาวะผูน้ า (Leadership) และผูน้ าดีข้ึน 

ภาวะผูน้ าหรือความสามารถในการน าเป็นค าท่ีมีความหมายในทางบวกเป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปหากมีการกล่าวถึงบุคคลใดวา่มีภาวะผูน้ าดีเป็นการแสดงวา่บุคคลนั้น
ไดรั้บการยอมรับเช่ือถือจากผูค้นในสังคมนั้นภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองของนามธรรมไม่มีตวัตน
ตรวจวดัไม่ได้ไม่อาจทราบไดว้่าผูมี้ภาวะผูน้ าท่ีดีนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะท่ีดี
อยา่งไรบา้งไม่วา่จะเป็นความช่ือสัตย ์ความกลา้หาญ ความเสียสละ หรืออ่ืนใด รวมทั้งแต่
ละคุณลกัษณะจะตอ้งมีจ านวนเท่าใดก่ีขีดก่ีกิโลกรัม  หากแต่เม่ือรวมๆ กนัแลว้ท าให้บุคคล
ผูน้ั้นได้รับการยอมรับเช่ือถือให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจปฏิบติัภารกิจเพื่อส่วนรวมได้
ส าเร็จเป็นส่ิงท่ีสามารถสัมผสัรับรู้จากผูเ้ก่ียวขอ้งได้ว่าบุคคลใดมีภาวะผูน้ าอยู่ในตนเอง
หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

ทหารกับความเป็นผูน้ านั้นได้มีการปลูกฝังกนัมาตั้งแต่เร่ิมเป็นทหาร หลายคน
ไดรั้บการปลูกฝังในสมยัท่ีเป็นนกัเรียนทหาร แต่หลงัจากท่ีเขา้รับราชการมาระยะหน่ึง จะ
พบว่าไม่ได้มีการปลูกฝังเพิ่มเติม ซ่ึงเร่ืองน้ีก็ไม่ไดแ้ตกต่างอะไรไปจากอุดมการณ์ความ
เป็นทหารอาชีพ ท่ีไม่มีกระบวนการท่ีปลูกฝังหรือตอกย  ้าอยา่งต่อเน่ือง ท าให้พบวา่ หลายๆ 
คนไดลื้มไปแลว้ว่า ความเป็นผูน้ าคืออะไร ท าอย่างไรถึงจะเป็นผูน้ าได ้ถึงแมใ้นปัจจุบนั 
เราอาจจะกล่าวกนัวา่ คงไม่มีสงครามขนาดใหญ่เกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้แต่ความเป็นผูน้ า
นั้นจะตอ้งไม่ห่างหายไปจากผูท่ี้ทหาร ซ่ึงเม่ือหันไปมองพลเรือนแล้วจะพบว่าปัจจุบนั
องคก์รต่างๆ ไดห้นัมาให้ความสนใจในภาวะผูน้ า และไดมี้การผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ มา
ท าการฝึกฝนและสร้างภาวะผูน้ า เพราะการบริหารจดัการสมยัใหม่มีความต้องการให้
ผูบ้ริหารในระดับต่างมีความเป็นผูน้ าท่ีกล้าตัดสินใจบนความเส่ียงต่างๆ เน่ืองจากมี
สารสนเทศหรือขอ้มูลไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นคนท่ีเป็นทหารควรท่ีจะตระหนกัไวว้่า พล
เรือนในปัจจุบนัน้ีมีความเป็นผูน้ าไม่น้อยไปกว่าทหาร และในบางคนอาจจะมีมากกว่า
ทหารหลายๆ นาย ทหารเองนั้นตอ้งอาศยัภาวะผูน้ าเป็นอยา่งมากเพราะหลายคนจะตอ้งน า
ทหารเขา้ท าการรบ (ไม่ว่าสนามรบนั้นจะเป็นอย่างไร) อย่างไรก็ตาม ความเป็นผูน้ าและ
อุดมการณ์ความเป็นทหาร ทุกคนมีอยู่ในตวั ข้ึนอยู่กบัว่าเรามีส่ิงเหล่าน้ีอย่างเพียบพร้อม
หรือไม่ หรือวา่เราตอ้งเติมเตม็อะไรเพิ่มเติมลงไปบา้ง 

ทหารบุคลากรท่ีเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีมีคุณค่า เป็นก าลังหลักในการป้องกัน
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาฝึกอบรมวิชาการทหาร เพื่อให้เป็นก าลงัพลทีมี
ประสิทธิภาพ เป็นผูมี้ระเบียบวนิยั มีลกัษณะการเป็นผูน้ า มีสุขภาพอนามยัแข็งแรงสมบูรณ์
ทั้งร่ายการและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และสามารถปรับตวัให้ทนัต่อกระแส
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การเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตามรัฐธรรมนูญยงัคงก าหนด
และระบุหนา้ท่ีของทหารในการสร้างความมัน่คงของชาติไวว้า่ “รัฐตอ้งจดัให้มีก าลงัทหาร
ไวเ้พื่อรักษาเอกราชความมัน่คงของรัฐ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ผลประโยชน์แห่งชาติ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และเพื่อการพฒันา
ประเทศ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 72) 

กรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นหน่วยข้ึนตรงกองทพัอากาศท่ีมีหน้าหลกัในการ
บริการทางดา้นการสนบัสนุนดา้นการส่งก าลงับ ารุงให้กบักองทพัอากาศ ในเตรียมก าลงั
เพื่อป้องกนัประเทศ และเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีการส่งเสริมและพฒันาขา้ราชการสังกดั
กรมพลาธิการทหารอากาศมีลกัษณะภาวะผูน้ าท่ีดี โดยใช้แนวคิดท่ีว่าผูน้  าทางทหารท่ีจะ
ประสบความส าเร็จนั้น จะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา หมัน่ศึกษาหาความรู้ ปรับ
ตนเองเขา้กบัสถานการณ์ ทนัต่อเหตุการณ์เป็นโดยพลวตั โดยใช้ระบบสารสนเทศและ
นวตักรรมทางเทคโนโลยีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงาน ดว้ยสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีตอ้งตอบสนองต่อ
ภารกิจหลกักองกองทพั ท่ีจะตอ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถ และความเป็นผูน้ าในการท่ี
ปฏิบติัภารกิจใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงในดา้นความรู้ความสามารถขา้ราชการเหล่าน้ีจะได้
ผา่นกระบวนการการพฒันาบุคคลากรในส่วนของกองทพัอากาศเป็นล าดบัอยู่เสมอ ซ่ึงมี
การพฒันาภาวะผูน้ าสอดแทรกอยู่บา้ง แต่ยงัคงไม่เพียงพอ จึงควรมีการให้ความรู้และ
พฒันาในส่วนดงักล่าวใหม้ากข้ึน 

จากเหตุผลและความส าคญัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น จะเห็นวา่การพฒันาประเทศให้มี
ความเจริญกา้วหนา้และมีความมัน่คงในทุกๆ ดา้นนั้น จะตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
คุณภาพเป็นส าคญั โดยเฉพาะทหารจะตอ้งไดรั้บความรู้และประสบการณ์ท่ีดีเพียงพอ มี
ภาวะความเป็นผูน้ าสามารถด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจศึกษา ภาวะผูน้ าของขา้ราชการทหารสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อทราบถึง
ความมีภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ และสามารถน างานวิจยั
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรของกองทพัให้มีคุณภาพ
ต่อไป  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 

จ าแนกตามขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เป็นการขยายองคค์วามรู้ดา้นภาวะผูน้ าใหแ้ก่ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการ

ทหารอากาศและสร้างโอกาสการเป็นผูน้ าทางดา้นการทหารในอนาคต 
2. สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงโครงสร้างการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศใหมี้ความสามารถในการเป็นผูน้ าชุมชนในการ
พฒันาประเทศต่อไป 

3. เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในดา้นภาวะผูน้ าไดใ้ชใ้นการอา้งอิงทางวชิาการ
และวจิยัต่อไป 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                        ตัวแปรอสิระ                                                                               ตัวแปรตาม 
      
ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของข้าราชการสังกดั

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 ชั้นยศ 
 สถานภาพสมรส           

 
สมมติฐานของการวจัิย 

ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมีขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของขา้ราชการ
สังกดักรมพลาธิการทหารอากาศต่างกนั มีภาวะผูน้ าแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศเท่านั้น 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของขา้ราชการสังกดั
กรมพลาธิการทหารอากาศ, ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ใน

ภาวะผู้น าของข้าราชการ 
กรมพลาธิการทหารอากาศ 

 ดา้นบุคลิกภายนอก 
 ดา้นคุณค่าในตวัเอง 
 ดา้นการแสดงออก 
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คร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ าทางทหารซ่ึงมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
บุคลิกภาพภายนอก ดา้นคุณค่าในตวัผูน้ า และดา้นการแสดงออกของผูน้ าเท่านั้น 

3.  ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 เท่านั้น 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของนายทหารสัญญาบตัร สังกดักรม
พลาธิการประกอบดว้ย ดา้นบุคลิกภายนอก ดา้นคุณค่าในตวัเองและดา้นการแสดงออก 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการ หมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคลของนายทหารสัญญา
บตัร สังกดักรมพลาธิการ มีดงัน้ี 

2.1 อายุ หมายถึง อายุจริงของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่ 30 ปี 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี และ50 ปีข้ึนไป 

2.2 การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของขา้ราชการสังกัดกรม
พลาธิการทหารอากาศ ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป 

2.3 ชั้นยศ หมายถึง ชั้นยศนายทหารสัญญาบตัร ไดแ้ก่ เรืออากาศตรี เรือ
อากาศโท เรืออากาศเอก นาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท และนาวาอากาศเอก 

2.4 สถานภาพ หมายถึง พิจารณาสถานภาพสมรสของขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศ ไดแ้ก่ โสด สมรส หมา้ย 

3. ภาวะผูน้ าของขา้ราชการ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของขา้ราชการ ในการ
ปฏิบติังานจ าแนกตาม ดา้นบุคลิกภายนอก ดา้นคุณค่าในตวัเอง และดา้นการแสดงออก มี
ดงัน้ี 

3.1 ดา้นบุคลิกภาพภายนอก ไดแ้ก่ ท่าทางสง่าผา่เผย มารยาทสุภาพเรียบร้อย 
ปฏิบติัตนอยู่ในระเบียบวินัยของทหาร กระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการท างาน ตั้งใจ
ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ให้เกียรติผูอ่ื้น วางตวัได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประพฤติตนเป็นคนดี แสดงออกเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูอ่ื้น เป็นตน้ 

3.2 ดา้นคุณค่าในตวัเอง ไดแ้ก่ แสดงความคิดเห็นไดดี้และถูกตอ้ง มีความรอบ
รู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความเป็นประชาธิปไตย มีความเด็ดขาด
และกลา้ตดัสินใจ สามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว มีเหตุผลและใชว้ิจารณญาณใน
การตดัสินใจ ให้ความเสมอภาคและยุติธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง มีความอดทน มีความซ่ือสัตย ์ ยึดมัน่ในคุณธรรม ไม่มีอคติต่อผูอ่ื้น ไม่หว ัน่เกรง
อิทธิพลใดๆ เป็นตน้ 
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3.3 ด้านการแสดงออก ได้แก่ มีความคิดริเร่ิมในการท างานไม่เห็นแก่ตวั 
ภาคภูมิใจในการเป็นทหาร มีความน่าเช่ือถือและน่าไวว้างใจ จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน เป็น
ตน้ 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ ต่อไปน้ี   
แนวคิดเกีย่วกบัภาวะผู้น า 

กฤช ไวยากรณ์ (2542 : 15) ใหค้วามหมายภาวะผูน้ าไวว้า่ ภาวะผูน้ า คือ การท่ีผูน้ า
ใช้อิทธิพลและอ านาจหน้าท่ีในความสัมพนัธ์ซ่ึงมีอยู่ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อปฏิบติัการและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซ่ึงกนัและกนั เพื่อมุ่งให้
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2546 : 126) ให้ความหมายภาวะผูน้ าไวว้า่ ภาวะผูน้ า คือ 
การท าใหส่ิ้งต่างๆ ส าเร็จลุล่วงโดยผา่นคนอ่ืน โดยมีจุดประสงคท่ี์ตอ้งท าให้งานสัมฤทธ์ิผล 
ผูน้ าท่ีสามารถน าเฉพาะส่ิงท่ีตอ้งการสนบัสนุนของทีมงาน ซ่ึงถูกชกัจูงให้ด าเนินการตาม
ภาวะผูน้ าจึงเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและดลบนัดาลให้เอกบุคคลหรือทีม เพื่อให้สามารถ
ท าใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดเพื่อใหผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ สรุปภาวะของผูน้ าไดว้า่เป็นความสามารถของบุคคลท่ี
มีอ านาจ บทบาท และอิทธิพลของหน่วยงานในการปกครองบงัคบับญัชา การวางแผน การ
จดัองคก์าร การส่ือสาร การแกปั้ญหา การตดัสินใจและการจูงใจ หรือการน าให้ผูอ่ื้นปฏิบติั
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ หรือภาวะผูน้ า คือ การใช้ความสามารถ ทกัษะ ในการน าพา
องคก์ารไปสู่เป้าหมาย โดยใชห้ลกัการกระบวนการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง
การเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 

บทบาทของภาวะผูน้ า (Leadership roles) ภาวะผูน้ าท่ีดีขององคก์าร ควรมีลกัษณะ 
ดงัน้ี (รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2544 : 16) 

1) เป็นตวัแทนในทุกสถานการณ์ (Figurehead) ผูน้ าท่ีมีต าแหน่งสูงขององคก์าร 
จะตอ้งเป็นตวัแทนท ากิจกรรมต่างๆ คือ (1) เป็นตวัแทนท่ีดีขององคก์าร (2) เป็นตวัแทนท่ี
จะรวบรวม ขอ้มูลท่ีอยูภ่ายนอกองคก์าร (3) ใหก้ารตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน 

2) เป็นนักพูดท่ีดี (Spokesperson) ผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถในการพูดและ
น าเสนอกิจกรรม ตลอดจนมีการวางแผน มีความสามารถในดา้นต่างๆ และมีวิสัยทศัน์ท่ีดี
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กบับุคคลหรือ ฝ่ายต่างๆ คือ (1) ฝ่ายบริหารระดบัสูง (2) ลูกคา้ (3) บุคคลภายนอก เช่น 
สหภาพแรงงาน (4) เพื่อนร่วม อาชีพ (5) ชุมชน 

3) เป็นนกัเจรจาต่อรอง (Negotiator) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการเจรจาต่อรอง ดงัน้ี 
3.1) สามารถเจรจาต่อรองกบัผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือกวา่ในการเจรจา 

ดา้นขอเงินทุน ส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือการสนบัสนุนอ่ืนๆ 
3.2) สามารถต่อรองกบัหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ เพื่อท่ีจะต่อรองดา้น

พนกังาน และเจรจากบัหน่วยงานภายนอกในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และรูปแบบ
การ สนบัสนุนอ่ืนๆ 

3.3) สามารถต่อรองกบัลูกคา้ผูข้ายปัจจยัการผลิต และผูข้ายสินคา้หรือผู ้
ใหบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดการซ้ือขาย การก าหนดตารางเวลา และเง่ือนไขการขนส่ง 

4) การสอนงาน (Coach) ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะตอ้งมีเวลาและความสามารถ ท่ีจะ
สอนทีมงาน ดงัน้ี 

4.1) ตอ้งพยายามช่วยใหที้มงานประสบความส าเร็จ 
4.2) ช่วยใหส้มาชิกทีมงานมีการป้อนกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน 
4.3) เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่วา่สมาชิกทีมงานมีขั้นตอนการท างานและมีการ 

ปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 
5) เป็นผูส้ามารถสร้างทีมงานได้ (Team builder) ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมี 

ดงัน้ี 
5.1) เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่วา่สมาชิกทีมงานมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จ 

เช่น มีการใชจ้ดหมายชมเชยแก่ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 
5.2) ริเร่ิมกิจกรรมท่ีสร้างขวญัและก าลงัใจแก่กลุ่ม เช่น การจดัเล้ียงสังสรรค ์

และการสนบัสนุนดา้นกีฬา 
5.3) จดัประชุมพบปะสังสรรคเ์ป็นช่วงๆ เพื่อกระตุน้ให้สมาชิกในทีมงานมี 

การอภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองความส าเร็จ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
6) แสดงบทบาทการท างานเป็นทีม (Team player) มีพฤติกรรมท่ีผูน้ าจะตอ้ง 

ปฏิบติั 3 ประการ ดงัน้ี 
1) การวางตวัเป็นสมาชิกและผูน้ าทีมท่ีเหมาะสม 
2) มีความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในองคก์าร 
3) แสดงความจริงใจต่อผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยให้การ

สนบัสนุนแผนการท างานเป็นทีมและกระตุน้ใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่งเตม็ท่ี 
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7) สามารถแกปั้ญหาดา้นเทคนิคได ้ (Technical problem solver) เป็นส่ิงส าคญั 
ส าหรับผูบ้ ังคับบัญชาระดับต้นและผูบ้ริหารระดับกลางท่ีจะช่วยสมาชิกของทีมงาน
แกปั้ญหาดา้นเทคนิคโดยมีกิจกรรม 2 ประการ ดงัน้ี 

7.1) ผูน้ าควรใหบ้ริการในฐานะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูแ้นะน าดา้นเทคนิค 
7.2) เป็นผูส้ร้างผลประโยชน์เก่ียวกบัการท างานประจ า เช่น สนบัสนุนการ 

สร้างยอดขาย หรือปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองจกัรต่างๆ 
8) การประกอบการ (Entrepreneur) เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าความคิดริเร่ิมมี ความคิด

เชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) และมีความรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการการ 
พฒันาเปล่ียนแปลงธุรกิจ ถึงแมจ้ะไม่ใช่กิจการของตนเอง ซ่ึงมีกิจกรรมของการเป็นผูน้ าท่ี
มีบทบาทเป็น ผูป้ระกอบการ 3 ประการ ดงัน้ี 

8.1) หาวิธีการท่ีจะตอ้งปรับปรุงการปฏิบติังานของหน่วยงาน ซ่ึงจะตอ้งมี
ความ เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ภายนอก เช่น การเยี่ยมเยียนธุรกิจ การจดัประชุมกลุ่มอาชีพ 
หรือการจดัแสดง สินคา้ หรือการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษา 

8.2) มีการพูดคุยกบัลูกคา้และพนกังานถึงความจ าเป็น และความตอ้งการท่ี 
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงขององคก์าร 

8.3) มีการอ่านส่ิงตีพิมพ ์บทความ นิตยสารของกลุ่มวิชาชีพ เพื่อท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ี 
จะเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมและในวงการอาชีพนั้น 
 

กล่าวโดยสรุป บทบาทของภาวะผูน้ า คือ การเป็นผูน้ าในทุกสถานการณ์ มีศิลปะ
การเป็น นกัพูดท่ีดี สามารถเจรจาต่อรองกบับุคคลหรือฝ่ายต่างๆ อย่างไดผ้ล เป็นผูมี้
ความสามารถในการสร้าง ทีมงาน การวางตวัเป็นสมาชิกและผูน้ าทีมท่ีเหมาะสม สามารถ
สอนงาน แกปั้ญหาดา้นเทคนิคของทีมให้ ประสบความส าเร็จได้ รวมทั้งมีการตดัสินใจใน
สภาวะต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทนัเวลาอยา่งเหมาะสม 
แนวคิดเกีย่วกบัภาวะผู้น าของทหาร 

แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของทหาร เป็นจินตนาการท่ีจะท าให้ผูน้ ารู้จกัความ
รับผดิชอบของตน รู้จกัใชคุ้ณลกัษณะอนัเขม้แข็งต่างๆ ของตนให้เกิดประโยชน์ รู้จกัแกไ้ข
ความอ่อนแอของตน และรู้จกัใช้หลกัการของความเป็นผูน้ าต่างๆ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน ในระหวา่งท่ีผูน้  าท าการ ปกครอง บงัคบับญัชาหน่วยของตนอยูน่ั้น ผูน้ าจะใช้
เทคนิคของความเป็นผูน้ าบางประการ โดยวธีิเลือก 

1. ความรับผดิชอบชั้นมูลฐานของผูน้ าและ/หรือผูบ้งัคบับญัชา 
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ผูบ้งัคบับญัชาทางทหารจะตอ้งรับผิดชอบต่อการปฏิบติัการต่างๆ ทั้งปวงภายใน 
หน่วยของตน ผูบ้งัคบับญัชาแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
หน่วย ของตน ได้กระท าลงไปหรือไม่กระท า ขอบเขตแห่งความรับผิดชอบของ
ผูบ้งัคบับญัชาอนักวา้งขวางน้ีสามารถจะท าให้แคบลงได ้โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส านึก
อยูเ่สมอวา่ ความรับผิดชอบ ต่างๆ ของตนแต่ละอยา่งนั้น จะตอ้งพยายามกระท าให้ส าเร็จ
ลุล่วงไป ภายในขอบเขตแห่งความรับผิดชอบขั้นมูลฐานของผูบ้งัคบับญัชา กล่าวคือ การ
ปฏิบติัใหภ้ารกิจส าเร็จลุล่วงไป และการดูแลสวสัดิภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้ความ
รับผดิชอบทั้งสองประการน้ีส าเร็จลงดว้ยดี ผูบ้งัคบับญัชาท่ีดีจะตอ้ง พยายามใชศิ้ลปะของ
ความเป็นผูน้ า คือ ใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล 

2. ผูน้ าจะตอ้งใชคุ้ณลกัษณะอนัเขม้แขง็ของตนใหเ้กิดประโยชน์ 
ผูน้ าจะตอ้งเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนตามหน้าท่ีของเขาเหล่านั้น ทั้งเป็น

รายบุคคล และเป็นกลุ่มเล็กๆ และจะตอ้งเขา้ใจตวัของตวัเองดว้ย ทั้งน้ี เพราะวา่ผลของ
ความเป็นผูน้ านั้นจะเกิดข้ึน ไดก้็ต่อเม่ือมีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมีการปฏิบติัต่อกนั ผูน้ า
จ  าเป็นจะตอ้งประเมินค่าตนเองและ พิจารณาคุณลกัษณะของตนท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะตอ้งท าให้ผูใ้ต้
บงับญัชาของตน ความเช่ือฟัง มีความมัน่ใจ มี ความเคารพนบัถือต่อตนอยา่งจริงใจและให้
ความร่วมมืออยา่งจงรักภกัดี แต่ขอ้ส าคญัอยูท่ี่วา่ ผูน้ าจะตอ้ง ท าการประเมินค่าตวัเองดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อตรวจดูวา่ตนมีคุณลกัษณะของผูน้ ามากนอ้ยเพียงไร หลงัจากผูน้ า
ไดท้  าการพิจารณาหาคุณลกัษณะอนัดีเด่นของตนแล้ว ผูน้ าควรจะไดน้ าคุณลกัษณะอนั 
ดีเด่นของตนนั้นไปใชใ้ห้บงัเกิดประโยชน์ และในขณะเดียวกนัก็ควรจะไดป้รับปรุงแกไ้ข
คุณลกัษณะ อนัเป็นจุดอ่อนของตนไปพร้อมๆ กนัดว้ย 

3. ผูน้ าตอ้งใชห้ลกัการของผูน้ าเป็นเคร่ืองน าทางตนเอง 
หลกัการของผูน้ า จะเป็นเคร่ืองช่วยท าให้ปกครองบงัคบับญัชา หน่วยไดอ้ย่าง 

เหมาะสมหลกัการของผูน้ าเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงหลกัการท่ีดีท่ีสุดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความ เป็นผูน้ าท่ีผูบ้งัคบับญัชาผูมี้ช่ือเสียงในอดีตไดแ้สดงไวใ้ห้เห็น  ในการ
พิจารณาถึงแนวความคิดเก่ียวกบั การสงครามทั้งในปัจจุบนัและอนาคต แสดงให้เห็นไดว้า่
หลกัการของผูน้ าเหล่าน้ียอ่มจะน าไปใชใ้น อนาคตไดเ้ช่นเดียวกนั 

4. การปฏิบติัและการสั่งการของผูน้ า 
การปฏิบติัและการสั่งการของผูน้ า คือ วิธีการต่างๆ ท่ีผูน้  าใช้เพื่อส่งเสริมให้

หนทาง ปฏิบติัท่ีไดพ้ิจารณามาแลว้ บงัเกิดผลดีตามความเหมาะสมท่ีจะให้ความรับผิดชอบ
ของตนส าเร็จลุล่วง ไปตั้งแต่หน่ึงอยา่งข้ึนไป ผูน้ าไม่ควรจะมัน่ใจวา่การปฏิบติัหรือการสั่ง
การอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะตอ้ง ประสบผลส าเร็จโดยสมบูรณ์เสมอไป ทั้งน้ีมีปัจจยัต่างๆ ท่ี
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เก่ียวข้องอยู่หลายประการ ซ่ึงได้แก่ความรู้ เก่ียวกับบุคลิกลักษณะของตนเอง 
บุคลิกลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ การประเมินค่า
เก่ียวกบัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีหน่วยของตนก าลงัเผชิญอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง หลงัจาก ท่ี
เร่ิมปฏิบติัการหรือออกค าสั่งการไปแลว้ ผูน้ าจะตอ้งต่ืนตวัอยูเ่สมอ และจะตอ้งพร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงผูน้ าจะตอ้งสั่งการต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูน้ าไม่เพียงแต่
จะตอ้งสั่ง การเร่ืองต่างๆ ท่ีตนคิดวา่จะสั่งการเท่านั้น แต่ผูน้ าจะตอ้งมีความมัน่ใจวา่เร่ืองท่ี
ตนสั่งการนั้นผูรั้บค าสั่ง ตอ้งสามารถเขา้ใจอยา่งถ่องแทด้ว้ย ค าสั่งการต่างๆ นั้นถึงแมว้า่จะ
มีความเหมาะสมดีสักเพียงไรก็ตาม แต่ถ้าไม่มีการสั่งการต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างมี
ประสิทธิภาพแลว้ ค าสั่งก็อาจจะไร้ค่า 

5. การก ากบัดูแล 
ผูน้ าท่ีดีย่อมจะตระหนักดีว่าตนเองจะต้องใช้เวลาไป เพื่อการก ากบัดูแลและ

ปฏิบติังาน ท่ีก าลงัด าเนินการอยูม่ากกวา่การใชเ้วลา เพื่อท าและออกค าสั่งการให้ปฏิบติังาน
ในการก ากบัดูแลท่ี ถูกตอ้งนั้น ผูน้ าจะตอ้งพยายามเสริมสร้างสมรรถภาพในการท างาน
ของตนเองในเร่ืองท่ีตรวจนั้นๆ ให้ มีความรู้อยา่งเพียงพอ เพื่อให้ตนสามารถทราบไดว้่า
งานนั้นไดด้ าเนินไปอยา่งเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ ผูน้ าจะตอ้งท าการก ากบัดูแลในลกัษณะ
ของการตรวจความคืบหน้าของการปฏิบติังานตามค าสั่ง และ การน้ีจะตอ้งกระท าใน
ลกัษณะท่ีไม่เป็นการรบกวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหไ้ดรั้บ ความล าบากใจจนเกินไป 

6. ผูน้ าตอ้งประเมินค่าหน่วยของตนอยา่งต่อเน่ือง 
ผูน้ าจะตอ้งประเมินค่าหน่วยของตนอยา่งต่อเน่ือง โดยใชเ้คร่ืองช้ีความเป็นผูน้ า ส่ี

ประการเป็นเคร่ืองวดั ซ่ึงไดแ้ก่ ขวญั ความรักหมู่คณะ วินยั และสมรรถภาพ การประเมิน
ค่าน้ีจะเป็น เคร่ืองช่วยให้ผูน้  าไดมี้การพิจารณาถึงปัญหาความเป็นผูน้ าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
หน่วยประสิทธิภาพของ ผูน้ าและประสิทธิภาพในการรบของหน่วย ความสามารถในการ
ปกครองบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนๆ ก็คือ ศิลปะของความเป็นผูน้ า ศิลปะของความเป็นผูน้ าน้ี
ยอ่มประกอบดว้ย การท าความเขา้ใจ การคาดหมาย และการควบคุม พฤติกรรมของบุคคล
เหล่านั้น ผูบ้งัคบับญัชาจะสามารถท างานของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถา้มีความพยายาม อยา่ง
แน่วแน่ท่ีจะท าความเขา้ใจตวัของตวัเอง และทหารท่ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของตนทุกๆ 
คน โดยตลอด ผูบ้งัคบับญัชาไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นนกัจิตวิทยา แต่จ าเป็นจะตอ้งมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกั พื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย ์ เพื่อให้การปกครองบงัคบับญัชาทหารใน
หน่วยของตนบงัเกิดผล อยา่งสูงสุด ผูน้ าจะตอ้งส านึกอยูเ่สมอวา่ การปฏิบติัการและการสั่ง
การต่างๆ ของตนนั้น ย่อมจะบงัเกิดผลต่อทหารภายใตบ้งัคบับญัชาของตนแตกต่างกนั
ออกไปเป็นรายบุคคล และทหารแต่ละบุคคล เหล่านั้น ก็ยอ่มจะมีความรู้สึกตอบสนอง
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แตกต่างกนัออกไปดว้ย ความสัมพนัธ์ของปฏิกิริยาตอบโตต่้างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งทหาร
เป็นบุคคลของกลุ่มน้ี จะเป็นผลท าใหผู้น้  าไดท้ราบถึงทศันคติของกลุ่ม 

7. บทบาทของผูน้ า 
ก่อนอ่ืนผูน้ าจะตอ้งรู้จกัตวัเอง ผูน้ าจะรู้จกัตวัเอง ตนจะตอ้งมีใจกล้าพอท่ีจะ

ประเมินค่า ความเขม้แข็ง ความอ่อนแอของตนในเร่ืองเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางคุณธรรม 
ทางกาย และทางใจอย่าง เท่ียงธรรมท่ีสุด ผูน้ าจะต้องพยายามล่วงรู้ให้ได้ว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนมองตนในแง่ใด ขั้นต่อไป ผูน้ าจะตอ้งท าความเขา้ใจและสามารถ
จดจ าความแตกต่างของบุคคลท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองบงัคบั บญัชาของตนได้ทุกคน 
จะตอ้งสามารถจดจ าลกัษณะต่างๆ ของแต่ละบุคคล วิเคราะห์ไดเ้ป็นคนๆ ไป จึงจะท าให้
ตนสามารถเลือกวิธีการชกัจูงใจ และการเขา้ถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การท่ีผูน้ ามีความเขา้ใจในเร่ืองแบบอยา่งของพฤติกรรมของมนุษย ์ความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล และ วิธีการกระตุน้ให้ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยบ์รรลุผลส าเร็จนั้นจะท าให้
หน่วยมีพื้นฐานดีในอนัท่ี จะท าให้เกิดความสัมพนัธ์ในการท างานและท าให้ทุกคนภายใน
หน่วยมีการปฏิบัติต่อกันดีตามท่ีต้องการดังนั้ น ผูน้ าจะต้องพยายามเสริมสร้างให้
ผูใ้ต้บังคับบัญชาของตนเกิดทัศนคติเก่ียวกับความเช่ือมั่นและความเคารพนับถือต่อ
ความสามารถในความเป็นผู ้น าของตนผูใ้ต้บังคับบัญชาทุกคนมักจะมีความรู้สึกว่า 
ผูบ้งัคบับญัชาของตนนั้นย่อมเป็นท่ีพึ่งของตนได ้ เพราะผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้นเป็นผูดู้แล
ทุกขสุ์ขของตน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนจะพร้อมท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มในชีวิต
ทหารไดดี้ยิ่งข้ึน และผล ประการสุดทา้ยหน่วยนั้นจะเป็นหน่วยทหารท่ีมีสมรรถภาพและ
เป็นหน่วยท่ีไดรั้บการปลูกฝังอบรมมา เป็นอยา่งดีแลว้ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าและแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของทหาร 
ผูว้จิยัไดส้รุปภาวะผูน้ าของทหารท่ีจะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือคุณลกัษณะและ พฤติกรรม
ของผูน้ าของขา้ราชการชั้นสัญญาบตัร 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพภายนอก ดา้นคุณค่าใน
ตวัเองและดา้นการแสดงออก 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิตย์ (2547) ไดศึ้กษา การศึกษาภาวะผูน้ าทางการทหาร : 
กรณีศึกษานายทหารนกัเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นท่ี 64 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาภาวะผูน้ าและรูปแบบ ภาวะผูน้ าทางการทหารท่ีควรจะเป็นของนายทหารนกัเรียน
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นท่ี 64 โดยไดน้ าทฤษฎีการบริหารระบบ 4 ของลิเคริร์ทมา
เป็นกรอบในการศึกษาวิจยั ใช้การวิจยัเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถามประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC+ ประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณาและ
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สถิติเชิงวิเคราะห์หาค่าระดับความคิดเห็นท่ีแปลความหมายตามมาตรวดัของลิเคร์ิต 
ผลการวิจยั สรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรท่ีท าการศึกษาโดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 35-39 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัทางทหารในประเทศอายุ
ราชการ 10-14 ปี พรรคเหล่าทหารเรือ (ทร.) มีชั้นยศนาวาตรีหรือเทียบเท่าสังกดังานฝ่าย
ปฏิบติัการ เงินเดือน 15,00-20,000 บาท และระยะเวลาปฏิบติังานในต าแหน่งเดิม 2-5 ปี 
ภาวะผูน้ าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของนายทหารนกัเรียน ฯ เป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบ
เผด็จการอยา่งมีศิลป์กบัผูน้ าแบบปรึกษาหารือเช่นเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมมุติฐานใน
การวจิยัท่ีวา่ภาวะผูน้ าท่ีควรจะเป็นคือผสมผสานแบบเผด็จการอยา่งมีศิลป์กบัปรึกษาหารือ 
ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งภาวะผูน้ าท่ีเป็นอยูก่บัรูปแบบภาวะ ผูน้ าทางการทหาร
ท่ีควรจะเป็นมีความคลา้ยคลึงกนัแต่แตกต่างอยูท่ี่กระบวนการส่ือสารในความเป็นจริงของ
ยคุปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารไดเ้จริญไปมาก  การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัเป็นไป
อยา่งคล่องตวั สะดวก และรวดเร็วทุกคนจึงสามารถเขา้ถึงการส่ือสารไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั
และอุปกรณ์ขวางกั้นแต่ในความคิดเห็นทางด้านการส่ือสารในวงการทหารนายทหาร
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาคิดว่าน่าจะยงัตอ้งรักษาระดับความลบัทาง
การทหารไวค้วรท่ีจะมีความเด็ดขาดเขม้งวดในการส่ือสารมากกว่าสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบนัโดยเฉพาะข่าวสารและการส่ือสารทางดา้นความมัน่คงของประเทศชาติ 
 พชัรี จิรจีรังชยั (2545 : 116) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดั กรมสามญัศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ผลการศึกษาสรุปไดว้่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพอยูใ่น
ระดบัมากแต่ใชภ้าวะผูน้ าแบบ แลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 Leithwood และ Jantzi (2000) ไดท้  าการศึกษา ภาวะผูน้ าของครูใหญ่และครูท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิต่อความกา้วหนา้ของนกัเรียน โดยการวจิยัไดแ้ยกการวิจยัภาวะผูน้ าของครูใหญ่ 
และภาวะผูน้ าของครูออกจากกนั หลงัจากนั้นจึงน าเอาผลการศึกษาของทั้งสองกลุ่ม มา
เปรียบเทียบกนั ส่ิงหน่ึงท่ีคน้พบและเป็นประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ความมีภาวะผูน้ าของครูใหญ่ 
และครู ต่างมีผลกระทบต่อผูเ้รียนในระดบัปานกลาง คือ ในราว 66% ของสภาพการณ์อ่ืนๆ 
ในสถานศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ าของครูจะมีผลต่อผูเ้รียนมากกว่าความมีภาวะผูน้ าของ
ครูใหญ่ รวมถึงได้เสนอแนะว่า การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดคิดอาจเกิดข้ึนได้เสมอใน
ทศวรรษท่ี 21 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ต้องการวิธีปฎิบติัท่ีจะเป็นทางเลือกในการปฏิรูป
สถานศึกษาและความมีภาวะผูน้ า เช่น หากสถานศึกษามุ่งท่ีจะสร้างให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาจจะไม่เหมาะสมหากจะใช้ภาวะผูน้ าของบุคคลใด
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บุคคลหน่ึง โดยเสนอว่า ความมีภาวะผูน้ าร่วมในสถานศึกษาย่อมดีกว่าความมีภาวะผูน้ า
ของบุคลากรเพียงไม่ก่ีคน 
 Bass (1997) ไดท้  าการศึกษาและรวบรวมงานวิจยัท่ีพิสูจน์ยืนยนัวา่ ความสัมพนัธ์
ท่ีเป็นล าดบัขั้น (hierarchy of correlations) ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ าแบบต่างๆ และ
ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ความพยายามและความพึงพอใจ ผลการศึกษา พบวา่ ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่า และท าให้เกิดความพยายามและความพึงพอใจ
มากข้ึนกวา่ภาวะผูน้ าแบบให้รางวลัตามสถานการณ์ (contingent reward) การบริหารแบบ
วางเฉย (management-by-exception) แบบเชิงรุก (MBE-A) แบบเชิงรับ (MBE-P) และการ
ปล่อยตามสบาย(laissez-faire) ตามล าดบั ผลการศึกษาน้ีพบในสหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน 
สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น จีน ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด ์อิตาลี สวเีดน และเยอรมนั 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นายทหารสัญญาบตัร สังกดักรมพลาธิการทหาร

อากาศ ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชา นายทหารฝ่ายอ านวยการ หวัหนา้หน่วย แผนก/ฝ่าย /
หมวด โดยก าหนดสุ่มตวัอย่างผูบ้ริหารระดบัสูง และฝ่ายอ านวยการ 43 คน นายทหาร
สัญญาบตัรระดบัรองลงไป 118 คน รวมทั้งส้ิน 161 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของขา้ราชการสังกดั

กรมพลาธิการทหารอากาศลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  
ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรม

พลาธิการทหารอากาศ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบัตามแนว
ประเมินของเบสท ์(Best, 1981) ดงัน้ี  
  5            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบัมากท่ีสุด 
  4            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบัมาก 
  3            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบัปานกลาง 
  2            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบันอ้ย 
  1            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆ 



346 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของข้าราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร

อากาศ 
จากผลการวเิคราะห์ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.4 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.5 มีชั้นยศระดบันาวาอากาศโท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และมีสถานภาพ
สมรส จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าของข้าราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ 

จากผลการวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศโดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (X =3.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ย พบวา่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้น
บุคลิกภายนอกมากท่ีสุด (X =3.67) รองลงมา คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง (X =3.24) และดา้น
การแสดงออก (X =3.21) ตามล าดบั 

3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของข้าราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ 

จ าแนกตาม ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของข้าราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
ตารางแสดงภาพรวมการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ จ าแนกตามขอ้มูลลกัษณะทัว่ไป 
 

 
ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศใน

ภาพรวม พบวา่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี การศึกษา และระดบัชั้นยศ
ท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดย

ภาวะผู้น า เพศ อายุ การศึกษา ช้ันยศ สถานภาพ 

1. ดา้นบุคลิกภายนอก 0.01 0.05 0.01 0.01 0.05 
2. ดา้นคุณค่าในตวัเอง - 0.01 0.05 - 0.01 
3. ดา้นการแสดงออก - 0.01 0.01 0.01 0.01 
รวม - - 0.01 0.01 0.05 
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ภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส าหรับขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดั
กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี เพศ และอายุท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
สรุปผลการวจัิย 

1) ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีชั้นยศระดบันาวาอากาศ
โท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ตามล าดบั 

2) ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ขา้ราชการ
สังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าด้านบุคลิกภายนอก อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง และดา้นการแสดงออก ตามล าดบั 

3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ี
มี การศึกษา และระดบัชั้นยศท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

4) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ี
มีสถานภาพท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ี
มี เพศ และอายุท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
อภิปรายผล 

ในการวจิยัเร่ืองภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ คร้ังน้ี มี
ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผลในเร่ือง ภาวะผูน้ าของข้าราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศ ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้นบุคลิกภายนอกมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะขา้ราชการทหารควรมี
ความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการท างาน ตั้ งใจปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทหาร ให้เกียรติผูอ่ื้นเสมอ มีความประพฤติท่ีดีเป็น
แบบอยา่งแก่ผูอ่ื้น รวมทั้งประพฤติตนเป็นคนดีอยูเ่สมอ การสร้างความเป็นผูน้ าดว้ยตนเอง
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สามารถกระท าไดด้ว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงของคนทุกคน แมว้่าจะเป็นเร่ืองยากท่ีจะตอ้ง
เขม้งวดต่อตนเองไม่ยอมท าส่ิงใดตามสบายดว้ยความเคยชินจะตอ้งคิดถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน หากค าว่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมีอยู่ในจิตใจตลอดเวลา การกระท าตาม
หลกัการท่ีถูกตอ้งจะตามมาเสมอ ต าราเก่ียวกบัภาวะผูน้ ามีวิธีการหลากหลายในการสร้าง
ความเป็นผูน้ าตามวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั แต่มีวิธีการท่ีน่าสนใจ คือ หลกัการสร้าง
ความเป็นผูน้ าดว้ยตนเองโดยการใช้ความเป็นคนทั้ง ๔ ดา้นอย่างฉลาด คือ ดา้นร่างกาย 
ดา้นสมอง ดา้นจิตใจ และดา้นจิตวิญญาณของ ดร.Stephen R Covey ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาวะ
ผูน้ าชาวอเมริกนัท่ีไดรั้บการยกย่องในระดบัสากลไดร้วบรวมขอ้มูลจากหลายประเทศทัว่
โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของจิตวิญญาณและทางสายกลางตามแนวทางพุทธศาสนา
น ามาพิจารณาไตร่ตรองจนตกผลึกทางความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นหนงัสือ“ อุปนิสัยท่ี ๘ 
จากประสิทธิผลสู่ความยิง่ใหญ่ ”น่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะกบัสังคมไทย ท่ีให้ความส าคญั
เก่ียวกบัจิตใจและจิตวิญญาณไดเ้สนอความคิดในการสร้างผูน้ าดว้ยตนเอง  โดยการใช้
ร่างกายอย่างฉลาดเร่ิมจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไดรั้บการพกัผอ่นท่ีพอเพียง 
ท าการฝึกฝนร่างกายใหเ้กิดความสามารถพิเศษดา้นต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การพูด การร้อง
เพลง ตลอดไปถึงความสามารถต่างๆในการประกอบอาชีพ โดยการมีวินัยในตนเอง 
ควบคุมตนเองท าการฝึกอย่างสม ่าเสมอจนเกิดความสามารถพิเศษหรือความเก่งตามท่ี
ตนเองตอ้งการในดา้นจิตใจเป็นการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อผูอ่ื้นเป็น
ความฉลาดทางอารมณ์เขา้ใจผูอ่ื้นรู้จกัตนเองพอใจในส่ิงท่ีตนมี มีไฟในตวัท่ีจะต่อสู้เพื่อ
ความส าเร็จท่ีตอ้งการในด้านสมองเป็นการหาความรู้พฒันาตนเองท าให้เกิดปัญญาเกิด
ความตอ้งการจะท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนเกิดวิสัยทศัน์และสุดทา้ย คือ ดา้นจิตวิญญาณเป็นการ
น าพลงัดา้นดีในตนเองออกมาให้เหนือกวา่ความเห็นแก่ตวั ท าให้เห็นคุณค่าทางดา้นจิตใจ
มากกวา่ดา้นวตัถุท าใหเ้กิดความดีประจ าใจเป็นผูมี้คุณธรรม  หากผูใ้ดใชค้วามเป็นคนทั้ง ๔ 
ดา้นอยา่งฉลาดแลว้ จะท าใหเ้กิดความมัน่ใจในตนเอง สงบน่ิง เขม้แขง็ กลา้หาญ มีน ้ าใจต่อ
ผูอ่ื้น ท าให้บุคคลรอบขา้งเกิดความเช่ือถือ เช่ือฟัง ภาวการณ์น ายอ่มเกิดข้ึน  แมว้า่ไม่มียศ
ต าแหน่งแต่ก็เป็น “ ผูน้ าแห่งการท าความดี ” รองลงมา คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง ทั้งน้ีเพราะ
ขา้ราชการทหารควรมีการควบคุมอารมณ์ตนเองได ้มีความยุติธรรมให้ความเสมอภาคแก่
ทุกคน และมีความซ่ือสัตย ์เช่ือมัน่ในตนเองและผูอ่ื้น ความเป็นผูน้ าท่ีดีจึงจะบงัเกิดข้ึนใน
ตวัเอง การเรียนรู้แลว้น าไปปฏิบติัจนกลายเป็นธรรมชาติ  ความเคยชินของตนเองท าให้
ไดรั้บการยอมรับเช่ือถือ มากกวา่การเสแสร้งน าไปปฏิบติั เพราะการเสแสร้งนั้น อาจตบตา
ผูร่้วมงานไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึงแต่ไม่อาจหลอกลวงไดต้ลอดไป โดยเฉพาะในช่วงเวลา
ยากล าบาก หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอนัตราย ตวัตนท่ีแทจ้ริงของแต่ละบุคคลย่อมแสดง
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ออกมา เป็นการท าลายเกียรติภูมิของผูน้ าอยา่งน่าอดสูท่ีสุด ประสิทธิภาพของผูน้ าสามารถ
ตรวจวัดได้จากความส าเ ร็จของงานและความพอใจของเพื่อนร่วมงาน  ผู้น า ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงจะตอ้งมีความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการบริหารจดัการ จิตวิทยาและภาวะผูต้าม 
เพื่อใช้คนให้เป็นอีกดว้ย เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูน้  าเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึนว่า
ผูน้ ามิได้ควบคุมบงัคบัผูค้นแต่ต้องน าพวกเขา จึงต้องเร่ิมต้นจากการควบคุมตนเองน า
ตนเองให้ได้เสียก่อน จากนั้นแสดงความรู้ความสามารถในการท างานและแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจะท าให้บุคคลรอบขา้งเกิดความศรัทธาให้การยอมรับ แต่ความส าเร็จของงานท่ี
เกิดข้ึนนั้ นจะไม่ย ั่งยืนยาวนาน  ถ้าเกิดจากความต้องการของผู ้น าแต่เพียงฝ่าย
เดียว จ าเป็นตอ้งให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในความส าเร็จอนันั้นโดยการร่วมคิดร่วมคุย
และร่วมท าเพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกนัจะไดทิ้ศทางท่ีชัดเจนให้หน่วยรองน าไปปฏิบติั 
ทุกคนในหน่วย จะมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ตน้ ช่วยกนัดูแล
รักษาให้คงอยูต่ลอดไป และดา้นการแสดงออก เน่ืองจากขา้ราชการทหารจะตอ้งค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลกั และควรมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ท่ี
ส าคัญการแสดงความภาคภูมิใจในการเป็นทหาร อี กทั้ งย ังต้องปฏิบัติหน้า ท่ี เป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดีอยู่เสมอ ค าว่าเพื่อนร่วมงานหมายถึงบุคคลภายในหน่วยทั้ง 3 ระดบั 
คือ ผูบ้งัคบับญัชา ระดบัเดียวกนัและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การปฏิบติังานใดก็ตามจนไดรั้บ
ความส าเร็จแลว้ท าใหบุ้คคลทั้งสามระดบัน้ีมีความพอใจเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก โดยเฉพาะ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีมุมมอง มีความตอ้งการท่ีแตกต่างออกไปอาจ ไม่มีความไวว้างใจผูน้ า
หน่วยรอง ไม่มีความเขา้ใจในภารกิจของหน่วยรองอยา่งแทจ้ริง หรือตอ้งการผลประโยชน์
อ่ืนใด ในส่วนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เช่นเดียวกนัหากเกิดความรู้สึกวา่ตนเองไม่มีส่วนร่วม
ไม่ไดรั้บความส าคญัตอ้งท างานหนกัมากข้ึน รวมทั้งเสียผลประโยชน์ท่ีเคยไดรั้บก็จะเกิด
ความไม่พอใจแมว้า่งานนั้น ไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ส าหรับเพื่อนระดบัเดียวกนัอาจไม่มี
ปัญหามากนกันอกจากผูท่ี้คอยช่วงชิงต าแหน่งหนา้ท่ีอาจไม่ยินดีนกัท่ีเกิดความส าเร็จ ผูน้  า
ท่ีต้องการให้งานส าเร็จและได้รับความพอใจจากเพื่อนร่วมงาน จึงต้องให้เกียรติให้
ความส าคญัต่อการท าหนา้ท่ีของทุกคนทุกฝ่าย ผูน้ าจะตอ้งยึดหลกั “เขม้งวดในเร่ืองส าคญั
และผอ่นปรนในบางเร่ือง”  โดยจะตอ้งเขม้งวดจริงจงัผลกัดนัให้กระท าดว้ยความถูกตอ้ง  
ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผูท่ี้ไม่ตอบสนองหรือขดัขวางต่อความส าเร็จภารกิจ ส่วนเร่ืองราว
อย่างอ่ืนท่ีมิได้กระทบต่อความส าเร็จภารกิจมากนักหรือเป็นการเพิ่มก าลังใจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและครอบครัวสามารถยอมรับผอ่นปรนได ้

ส่วนผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ
ในภาพรวม พบวา่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี การศึกษา และระดบัชั้น
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ยศท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส าหรับขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดั
กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทั้งน้ีเพราะระดบัการศึกษา ชั้นยศ และสถานภาพสมรส มีส่วนในการแสดงความมีภาวะ
ผูน้ าของขา้ราชการทหาร เช่น ขา้ราชการทหารท่ีมีชั้นยศสูง จะมีความเป็นผูน้ าเน่ืองดว้ยมี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคอยรับฟังค าสั่งในการปฏิบติัหนา้ท่ี จึงตอ้งปฏิบติัตนเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ี
ดี ต่างจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติังานตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชา ปฏิบติั
ตนเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดีอยู่เสมอ และขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี 
เพศ และอายุท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะไม่วา่จะเพศชายหรือหญิง อายุต่างกนั ต่างมี
หน้าท่ีต้องปฏิบติัและรับใช้ชาติเช่นเดียวกัน ท าให้มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าไม่
แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นบุคลิกภายนอก ควรให้ความส าคญัต่อภาวะผูน้ าในการแสดงออกเพื่อสร้าง
ความประทบัใจแก่ผูอ่ื้น 

2. ดา้นคุณค่าในตวัเอง ควรให้ความส าคญัต่อภาวะผูน้ าในเร่ืองความเด็ดขาดกลา้
ตดัสินใจ และการท างานเสร็จตามก าหนดเวลา 

3. ดา้นการแสดงออก ควรให้ความส าคญัต่อภาวะผูน้ าในเร่ืองการแสดงความรัก
และเสียสละต่อหมู่คณะ และการปฏิบติัตนเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

ควรศึกษาวิจยัถึงพฒันาการของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อ
เป็นการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ และเพื่อด ารงคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
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บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
ในการพฒันาการท่องเทีย่วจังหวดันครราชสีมา 

ROLES OF NAKHONRATCHASIMA PROVINCE ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION IN NAKHONRATCHASIMA TOURISM DEVELOPMENT 

อสิรีย์  ภักดิ์ศรีแพง 1 ดร.รัตพงษ์  สอนสุภาพ2   
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมาในการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดันครราชสีมา  โดยมีกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาคือผูบ้ริหาร หวัหน้าส่วนราชการสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  
จ  านวน 8 คน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวใน 5 อ าเภอๆ ละ 3 คน รวม 
15 คน  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกดว้ยตนเอง  In-dept 
Interview)  และศึกษาจากเอกสาร  บทความ  วิทยานิพนธ์  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้น
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ (Interpretation)  ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตและการสัมภาษณ์ท่ีได้
จดบนัทึกจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือเป็นปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น  และวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis)  ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาเอกสาร (Document research)หลงัจากนั้นท าการ
สร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Inductive)  โดยการเขียนเป็นประโยคหรือขอ้ความ  ตามแนว
กรอบทฤษฎี  หรือตอบปัญหาของการวจิยั  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา   มีความรู้ เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง มีความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยู่ใน
ระดบัปานกลาง-ดี  องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ใน
ความรับผดิชอบ  แต่มีนโยบายและแผนงานในการพฒันาการท่องเท่ียว เนน้การสนบัสนุน
การจดักิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ท่ีถูกบรรจุเขา้ในปฏิทินการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) มาส่งเสริมเป็นล าดบัตน้ เม่ือเทียบงบประมาณท่ีมีอยู่กบัพื้นท่ี
รับผดิชอบ 32 อ าเภอ ถือวา่ยงัไม่พอเพียง จึงท าให้การพฒันาการท่องเท่ียวไม่เป็นรูปธรรม
เท่าท่ีควร 
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและ
การเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา  วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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          กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียว ยงัไม่มีความเขา้ใจถึงบทบาท
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในดา้นการท่องเท่ียว  ทราบเพียง
บทบาทดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และมีความคาดหวงัให้สนบัสนุนงบประมาณใน
การจดักิจกรรมทุกระดบั และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  โดยผู ้ศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาภายใตบ้ทบาทขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 3 ดา้น คือ ดา้นบุคคล  ดา้น
งบประมาณ  ดา้นการวางนโยบายและแผนงาน  
 

ค าส าคัญ :  บทบาท, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา , การท่องเท่ียวของจงัหวดั
นครราชสีมา 

 
ABSTRACT 

 This research aimed to investigate the roles of the Nakhonratchasima Province 
Administrative Organization in Nakhonratchasima's tourism development . This research 
is a qualitative research by assume example from 6 of Nakhonratchasima Province 
Administrative Organization’s CEO, 15 entrepreneurs involved in Nakhonratchasima 
tourism. The research used in-dept interviews and document research to be an instrument 
directly focus to the target group. The research results are summarized by descriptive 
statistics and Inferential Statistics. Personnel of Nakhonratchasima Province 
Administrative Organization related to the sample understanding the role of the 
organization for the tourism development in the province is moderate to good. The 
organization not directly  responsible for any tourist attractions  but has the roles only to 
emphasis on supporting the activities of other government agencies by focusing on the 
activities to be entered in the calendar of the Tourism Authority of Thailand  to promote 
a priority. Problems and obstacles in the development of tourism  is a lack of budget, 
compared with the mission and size of the area that needs to be spread across the 32 
districts. 
 Entrepreneurs are recognize Nakhonratchasima Province Administrative 
Organization as an organization that responsible for the construction, repair, 
transportation , water resources. They are expected to get support in both tourist budget 
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and activities budget. There are 3 branchs need to be considered which are personel, 
budget, policy and planning in order to develop tourist in Nakhonratchasima. 
 

KEYWORDS :   Roles , Nakhonratchasima Province Administrative Organization , 
Nakhonratchasima tourism 
 
บทน า 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดของประเทศไทย เพียงจงัหวดัละหน่ึงแห่ง ยกเวน้กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั จัดตั้ งข้ึนเพื่อบริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจงัหวดั ตลอดทั้งช่วยเหลือพฒันางานของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รวมทั้งการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อไม่ให้ภารกิจงานเกิดความ
ซ ้ าซอ้น  โดยมีเขตพื้นท่ีรับผดิชอบครอบคลุมทั้งจงัหวดั   

ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ในฐานะองค์กรปกครอง        ส่วน
ทอ้งถ่ินขนาดใหญ่    มีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน มี
งบประมาณมากท่ีสุดระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พื้นท่ีในการรับผิดชอบครอบคลุม
ทั้งจงัหวดั  มีความพร้อมดา้นบุคลากร  จะตอ้งตระหนกัเร่ืองการก าหนดนโยบายในการ
พฒันาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในจงัหวดัและให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  ทั้ง
การวางนโยบายดา้นการท่องเท่ียว  การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละให้เกิดการพฒันาในเวลา
เดียวกนั  การให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน           การบริการและสร้างจิตส านึกแก่
นกัท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียว  นับเป็นอุตสาหกรรมด้านการบริการท่ีมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและท ารายได้ให้ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก  เป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจ  ในฐานะท่ีเป็นแหล่งรายไดจ้ากต่างประเทศท่ีส าคญัท่ีสุดท าให้
เกิดรายไดห้มุนเวยีนปีละหลายแสนลา้นบาท  ซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน  สร้างอาชีพแก่ประชาชน  และเกิดการพฒันาสาธารณูปโภค  และส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ อยา่งมากมาย  เพื่อรองรับกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว   

นครราชสีมา  เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูง  เน่ืองจากมีทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเยี่ยมเยือนจ านวน
มาก  โดยในปี 2554  มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมเยือนจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 
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5,632,780 คน  และในปี 2555 จ านวน 5,913,214 คน  น ารายไดม้าสู่จงัหวดัเป็นจ านวน
มหาศาล หากดูผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีการรวบรวมและจดัท าเป็น
สถิติ (ส านกังานคลงัจงัหวดันครราชสีมา) สาขาโรงแรมและภตัตาคาร มีค่าเท่ากบั 1,519 
ลา้นบาท สูงข้ึนจากในปีท่ีผา่นมา 41 ลา้นบาท  อตัราขยายตวัของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี 
ขยายตวัร้อยละ 4.5 หมวดโรงแรม ค่ายพกั และท่ีพกัชัว่คราว ขยายตวัร้อยละ 3.8  หมวด
โรงแรม ขยายตวัร้อยละ 3.4 เป็นผลจากจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน จากการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัและการ     จดังานต่าง ๆ  เช่น  เทศกาลแห่เทียนเขา้พรรษา  เทศกาล
อาหารป้ิงย่าง งานปากช่องคาวบอยเฟสติวลั รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัท่องเท่ียวและนกัลงทุน ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวและ     
นกัลงทุนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 

แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีศกัยภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 1)  แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
 จงัหวดันครราชสีมามีสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติหลายแห่ง      มี

ความหลากหลาย  มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนั ในลกัษณะแหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่น       หยอ่นใจ  
แหล่งท่องเท่ียวแบบผจญภยั และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , 
สวนองุ่น ฯลฯ 

 2)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 
 สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีช่ือเสียงเป็น

ในระดบั ประเทศ เช่น  ปราสาทหินพิมาย , แหล่งโบราณคดีบา้นปราสาท , วดัท่ีมีพระ
สุปฏิปัณโณ และจิตรกรรมฝาผนงัโบราณหลายแห่ง 

 3)  แหล่งท่องเท่ียวทางประเพณี  วฒันธรรม 
 นครราชสีมามีงานประเพณี ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงในระดบัชาติ เช่น 

งานแห่เทียนเขา้พรรษา  ซ่ึงมีความงดงามไม่ยิ่งหยอ่นกวา่จงัหวดัอุบลราชธานี  , งานฉลอง
วนัแห่งชยัชนะทา้วสุรนารี , งานเทศกาลเท่ียวพิมาย ฯลฯ  

4)  แหล่งท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
 จงัหวดันครราชสีมามีสนามกอล์ฟมาตรฐานและอุตสาหกรรมการผลิต

ไวน์ท่ีมีช่ือเสียง   เช่น สวนองุ่นเอกชนในพื้นท่ีเขาใหญ่ อ.ปากช่อง ฯลฯ 
 

ในหลายปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของนครราชสีมา  เป็นธุรกิจท่ีเติบโต
อยา่งรวดเร็ว   แข่งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  ทั้งการขยายตวัของสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  หรือเทคโนโลย ี ในทางกลบักนัการเปล่ียนแปลงของกระแสเหล่าน้ีกลบัเป็นการ
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สร้างปัญหาและรบกวนธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  ความเจริญในทอ้งถ่ินอย่างรวดเร็วส่งผล
กระทบต่อวฒันธรรมประเพณีและเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนในชุมชน   

ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการศึกษาถึงบทบาทขององค์การบริหาร      ส่วน
จงัหวดันครราชสีมาท่ีมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดันครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบาย  แผนงานท่ีเหมาะสมในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว  และเพื่อเป็นการป้องกนัและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เช่น  การรุกล ้าพื้นท่ีป่าสงวน  การเขา้พื้นท่ี
ท่องเท่ียวโดยไม่มีการจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว  ฯลฯ 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาในการ
พฒันาการท่องเท่ียว จงัหวดันครราชสีมา 

2.  เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
จงัหวดันครราชสีมา 

3.  เพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาของการท่องเท่ียวจงัหวดั
นครราชสีมา 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าใหท้ราบถึงบทบาท และกระบวนการจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาในการพฒันาการท่องเท่ียว 

2.  ท าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัการพฒันาการท่องเท่ียวใน
ทอ้งถ่ิน   

3.  ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายด้านการ
ท่องเท่ียวขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ   คดัเลือกกลุ่มประชากรจากระดับผูบ้ริหาร 

หวัหน้าส่วนราชการสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการท่องเท่ียว จ านวน 8 คน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 15 คน 

 
 



357 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา  ผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology)   โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผสมผสานกนั คือ 
สัมภาษณ์แบบมาตรฐาน (Standard Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างของค าถาม
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการสัมภาษณ์ก่ึงมาตรฐาน   (Semi Standard Interview) 
ท่ีไม่มีการตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้มาใชร่้วมกนัทั้งสองวิธี  โดยเป็นการตั้งค  าถามเฉพาะหน้า
แทรกในระหวา่งสัมภาษณ์  เม่ือพบประเด็นท่ีน่าสนใจในขณะสนทนา  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัมากยิ่งข้ึน  และศึกษา บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาประกอบการวเิคราะห์และการศึกษาคร้ังน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ (Interpretation)   ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตและการ

สัมภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือเป็นปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น  รวมถึงการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร  หลงัจากนั้นจะไดท้  าการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนัย 
(Inductive)  โดยการเขียนเป็นประโยคหรือขอ้ความ  ตามแนวกรอบทฤษฎี  หรือตอบ
ปัญหาของการวจิยั    
สรุปผลการวจัิย 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
1. บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเพศชายทุกคน   ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  รองมาคือปริญญาโท  มี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งประมาณ 5-10  ปี  มีความรู้  เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทขององค์การบริหาร          ส่วนจังหวดั
นครราชสีมาต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอยู่ในระดับปานกลาง-ดี  ไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมดา้นการท่องเท่ียว  แต่เคยศึกษาดูงานดา้นการท่องเท่ียว                องคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวดันครราชสีมา มีงบประมาณในการพฒันาจงัหวดั                ในทุกๆ ด้าน 
ประมาณ 1,500 ล้านบาท ต่อปี  ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ใน                 ความรับผิดชอบ  
เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวจะอยู่ในพื้นท่ีการรับผิดชอบของเทศบาล หรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาการท่องเท่ียว           โดยเน้นการ
สนับสนุนการจดักิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
สถานศึกษา  สมาคม  ชมรม ท่ีเป็นกิจกรรมหลกัของจงัหวดัหรือทอ้งถ่ิน  โดยเนน้พิจารณา
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กิจกรรมท่ีถูกบรรจุเขา้ในปฏิทินการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
มาส่งเสริมเป็นล าดบัตน้ 

2. ผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 25-50 ปี  การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งท่ี
เป็นคนในพื้นท่ี  และบางส่วนเป็นเจ้าของกิจการ  จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความ
สับสน  เน่ืองจากเขา้ใจว่าองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) คือหน่วยงานเดียวกนักบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส่วนผูท่ี้รู้จกัว่าองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เป็น
คนละหน่วยงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีความเขา้ใจว่ามีหน้าท่ีในการ
ก่อสร้าง  ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า หากพดูถึงเร่ืองการท่องเท่ียวผูป้ระกอบการ
จะนึกถึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)   

 3. ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 5 อ  าเภอ ไดแ้ก่ ปาก
ช่อง  วงัน ้ าเขียว  พิมาย  ปักธงชัย  โชคชัย ส่วนใหญ่พบว่า  มีความตอ้งการให้องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสนบัสนุนการท่องเท่ียวทั้งในดา้นงบประมาณในการจดักิจกรรม  ทั้ง
งานประจ าปี  และกิจกรรมระดบัชุมชน ให้กิจกรรมเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง   การจดั
อบรมแก่บุคลากร หรือสนบัสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี   
เพื่อจดักิจกรรมเท่านั้น  ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและผูป้ระกอบการ  องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมายงัไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบการมากนัก ประชาชน
และผูป้ระกอบการยงัไม่มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี  และมีความเขา้ใจวา่มีหนา้ท่ีหลกั
ในการสนบัสนุนงบประมาณจดักิจกรรมเท่านั้น 

 4. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีวาระ
คราวละ 4 ปี ซ่ึงเม่ือมีการเลือกตั้งใหม่  หากมีการเปล่ียนแปลงนายกฯ  แนวนโยบายในการ
บริหารงานก็จะเปล่ียนไป  ท าใหไ้ม่เกิดความต่อเน่ืองของโครงการและการพฒันา 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียวตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และบุคคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคือปัญหาความไม่เพียงพอของงบประมาณ  
เม่ือเทียบกบัภารกิจและขนาดของพื้นท่ีท่ีต้องกระจายงบประมาณลงไปให้ทัว่ถึงทั้ง 32 
อ  าเภอ  แต่ในขณะท่ีผูป้ระกอบการกลบัมองวา่งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมามีจ านวนมาก  แต่เนน้หนกัไปทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเร่ืองโครงสร้าง
พื้นฐาน  ยงัไม่ให้ความส าคญัเร่ืองการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวมากเท่าท่ีควร  อีก
ทั้งปัญหาเร่ืองบุคลากรระดบัปฏิบติัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาเอง  ท่ี
ยงัมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวน้อย  คิดเพียงแต่จะ
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สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมแก่หน่วยงานในพื้นท่ีเท่านั้น  ยงัเป็นการท างาน
เชิงรับ  ไม่มีการท างานเชิงรุก 

บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้านต่างๆ 

บทบาทในการส ารวจทรัพยากรการท่องเทีย่ว   
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ยงัไม่มีการออกส ารวจอย่างจริงจัง  

เน่ืองจากไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ จะอยูใ่นความ
รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  มีเพียงการออกส ารวจร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
นครราชสีมา  แต่มิได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นข้อมูลพื้นฐานทางการ
ท่องเท่ียว 

บทบาทในการให้บริการนักท่องเทีย่ว   
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  มีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว  สังกัดส านักปลัดฯ  ท่ีมีหน้าท่ีจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว  ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น วารสาร โบรชวัร์ โปสเตอร์ ฯลฯ 
เพื่อใช้แจกจ่ายแก่ประชาชนทัว่ไป หรือนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาสอบถามข้อมูล  ทั้ งท่ีฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ฯ และศูนยป์ระสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา   ประจ า
อ าเภอ   ส่ือโทรทัศน์  มีการจัดท าวีดีทัศน์ แนะน าแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา  รวมทั้ งมีการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่นักท่องเท่ียวและผูท่ี้โทรเข้ามา
สอบถามขอ้มูลอีกด้วย  และในช่วงเทศกาลไดมี้การประสานความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ  อาสาสมัครมูลนิธิ ในการดูแลความปลอดภัย  และอ านวยความสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียว 

บทบาทด้านการจัดเตรียมและพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการ
นักท่องเทีย่ว  

องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  มีการจดัท าและปรับปรุง  ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคมซ่ึงไดรั้บการถ่ายโอนมาจากกรมทางหลวงชนบท  ซ่ึงเป็นเส้นทางเช่ือม
ต่อไปยงัแหล่งท่องเท่ียว  มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมคัรต ารวจท่องเท่ียว  เพื่อเป็นก าลงัเสริมของต ารวจท่องเท่ียวในการประจ ายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวหลกัๆ ของจงัหวดันครราชสีมา เช่น ปราสาทหินพิมาย  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
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ฯลฯ  เพื่อคอยให้ขอ้มูล  อ านวยความสะดวก  ดูแลรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว   
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา   มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม

กิจกรรมในพื้นท่ี  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมขององค์กรเอง  หรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในแต่ละ
อ าเภอ เช่น การจดังานฉลองวนัแห่งชัยชนะของทา้วสุรนารี หรืองานย่าโม ซ่ึงเป็นงาน
ประจ าปีของจงัหวดันครราชสีมา  รวมถึงงานประจ าอ าเภอ  ผ่านการจดัท าโครงการของ
ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ประจ าอ าเภอ  หรือการขอ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นท่ีอ าเภอ เช่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  
ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

บทบาทในการวางแผนและนโยบายในการพฒันาการท่องเทีย่ว   
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  มีการวางนโยบายและแผนพฒันาดา้น

การท่องเท่ียวไวใ้นแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาโดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมทางการท่องเท่ียว  มีการประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อให้
การจดักิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ นอกจากนั้นยงัมีการวางแผนจดั
เตรียมการอบรมให้ความรู้แก่นกัเรียนโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทั้ง 58 
โรงเรียน  เพื่อเป็นมคัคุเทศก์น้อยในชุมชนของตนเอง  ส่งเสริมการศึกษาดูงานในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ และมีช่ือเสียง  เพื่อน าความรู้กลบัมาปรับใชใ้นพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา 

บทบาทด้านส่งเสริมตลาดท่องเทีย่ว  
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมามีการประสานส่ือมวลชนในพื้นท่ี  ทั้งส่ือ

ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ให้จดัท าข่าวการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียว
ขององคก์ร  เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บทราบและเกิดความตอ้งการเดินทางเขา้พื้นท่ีเพื่อร่วม
กิจกรรมต่อไป และมีการเชิญชวนรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสวมใส่ผา้พื้นเมืองของ
จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ ทั้งผา้ไหม และผา้หางกระรอก  ซ่ึง
เป็นสินคา้ข้ึนช่ือ  เป็นแหล่งผลิตท่ีมีช่ือเสียงในระดบัประเทศ  อีกทั้งน าผูป้ระกอบการไป
เปิดตลาดในหลายพื้นท่ี  ทั้งในจงัหวดันครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร 
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ปัญหาและอุปสรรค 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ทั้งระดบั

ผูบ้ริหาร ระดบัหัวหน้าส่วนราชการ และระดบัปฏิบติังาน  พบว่าปัญหาและอุปสรรคใน
การพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดันครราชสีมา  ดงัน้ี  

ด้านบุคคล    
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ยงัให้ความส าคญักบัการ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานในทอ้งถ่ินมากกว่าการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว  เน่ืองจากการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาท่ีสามารถเห็นเป็นรูปธรรม  ในขณะท่ีการ
ท่องเท่ียวตอ้งพฒันาอย่างต่อเน่ือง และไม่เกิดประโยชน์ด้านฐานเสียงของนักการเมือง
ระดบัทอ้งถ่ินเท่าการดูแลดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

บุคลากรยงัไม่ตระหนักถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวพนักับธุรกิจหลายแขนง  ทั้ งธุรกิจท่ีพกั  ร้านอาหาร  ระบบขนส่ง
มวลชน สินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ  และเป็นธุรกิจท่ีน ารายไดม้าสู่พื้นท่ีเป็นจ านวนมาก   

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้  ความเข้าใจเฉพาะด้านการท่องเท่ียว หัวหน้าศูนย์
ประสานงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประจ าอ าเภอทั้ง 5 อ  าเภอ  ต าแหน่งคือ เจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไป  และภาระงานมิไดมี้การดูแล  หรือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยตรง  ยงัคงมี
ความเขา้ใจวา่ภารกิจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  คือการสนบัสนุน
งบประมาณในการจดังานประเพณี หรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียว แก่หน่วยงานในพื้นท่ี
แต่ละอ าเภอ 

ด้านงบประมาณ   
 นบัตั้งแต่ปี 2546 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ไม่สามารถจดัสรรงบประมาณ

เพื่อการพฒันาบริการการท่องเท่ียว  เช่น การจดัอบรมแก่หน่วยงาน  ผูป้ระกอบการ  หรือ
การสนบัสนุนงบประมาณในการจดังานประเพณีในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีรับผิดชอบได ้ คงเหลือ
แต่เพียงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านส่ือเท่านั้น และในส่วนขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา  แม้งบประมาณในการบริหารงานต่อปีดูเหมือนจะมาก  หากแต่ไม่มี
การจดัสรรงบประมาณตามศกัยภาพทางการท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ี  งบประมาณดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว  เม่ือเทียบกับการพฒันาด้านอ่ืนๆ แล้วนั้ น  ยงัถือว่าน้อยและไม่
เพียงพอ  ไม่สามารถกระจายได้ทัว่ถึงทั้ง 32 อ าเภอ   กิจกรรมและงานประเพณีท่ีได้รับ
งบประมาณในการสนบัสนุน ส่วนใหญ่ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากผูบ้ริหาร  ซ่ึงบางพื้นท่ี
ไม่ใช่พื้นท่ีๆ เป็นฐานเสียงทางการเมือง  งบประมาณท่ีไดรั้บก็จะลดหลัน่กนัลงไป 
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ด้านนโยบายและแผนงาน  
จากการท่ีไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

จังหวดันครราชสีมา  ท าให้แผนพฒันาและนโยบายในการพฒันาด้านการท่องเท่ียว  
เป็นไปในลกัษณะภาพกวา้ง  ไม่มีการก าหนดเป็นนโยบายท่ีเร่งด่วน  และขาดความจริงจงั
ในการวางแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบร่วมกบัหน่วยงานและ
ชุมชนในพื้นท่ี  จึงออกมาในภาพของการสนบัสนุนงบประมาณเป็นหลกั 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านบุคคล 
ควรจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้  สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ให้ตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาการ
ท่องเท่ียว  และด าเนินการจดัอบรมดา้นการจดัการท่องเท่ียวหลกัสูตรระยะสั้นแก่หัวหน้า
ส่วนราชการและผูป้ฏิบติังานในสังกดั  เพื่อให้มีการร่วมมือพฒันาการท่องเท่ียวในระยะ
ยาว  รวมถึงให้บุคลากรมีการจดัท าขอ้มูลพื้นฐานทางการท่องเท่ียว  เพื่อใช้ในการจดัท า
แผนงาน  หรือการฝึกอบรม 

ด้านงบประมาณ 
ควรจดัสรรงบประมาณตามศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  และกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียว ไม่ควรใชเ้กณฑค์วามพึงพอใจของผูบ้ริหารองคก์ร  หรือใชพ้ื้นท่ีๆ เป็นฐานเสียง
ในการจดัการเลือกตั้งเป็นตวัก าหนดในการกระจายงบประมาณ  ประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ส านักงานนครราชสีมา  
เพื่อจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวไดถู้กตอ้ง  และ
สมประโยชน์ท่ีสุด จดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงในการส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ในทอ้งถ่ิน  ใหมี้ส านึกรักษบ์า้นเกิด  อยากดูแลพื้นท่ีของตน อยากพฒันาและมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ด้านนโยบายและแผนงาน  
  ควรจดัท าแผนงานระยะสั้นและระยะยาวโดยระบุกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการให้
ชดัเจน  เป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน  อีกทั้งประชุม  หารือ  ระดมความคิดวางแผนแม่บทในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประชาชนในพื้นท่ี  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เน่ืองจากแผนงานและนโยบายโดยมาก  เป็นแนวนโยบายจาก
ผูบ้ริหาร  มิใช่จากความตอ้งการของประชาชนแต่ละทอ้งถ่ิน   จึงยงัไม่สามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการของคนในชุมชนได ้ เม่ือมีแผนแม่บทแลว้จะตอ้งให้ทุกองคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินรับทราบรายละเอียด  เพื่อจะไดมี้การประสานแผนพฒันาดา้การท่องเท่ียวของแต่
ละแห่งใหส้อดคลอ้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เพื่อใหเ้ป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  และแผน
ระยะยาวตอ้งมองการท่องเท่ียวในเชิงธุรกิจ  ท่ีจะส่งเสริมและพฒันาอย่างไรให้เกิดก าไร
จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได ้ ดงันั้นในแผนงานควรจะเป็นแผนท่ีครบวงจร  ทั้งการ
พฒันาตวัแหล่งท่องเท่ียว  พฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว พฒันาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นของท่ีระลึก ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในพืน้ที่อ าเภอปากช่อง  วังน ้าเขียว  ปักธงชัย  พิ
มาย และโชคชัย 
 - องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ควรมีการประชาสัมพนัธ์บทบาท  
ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรให้ประชาชนไดรั้บทราบมากกวา่น้ี  ในทุกๆดา้น  เพราะ
ในปัจจุบนัประชาชนมีความเขา้ใจว่าภาระงานหลักๆ ขององค์การบริหาร ส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา  คือการซ่อมสร้างเส้นทางคมนาคม การขุดเจาะบ่อบาดาล  แหล่งน ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  และเม่ือพูดถึงบทบาททางด้านการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  ส่วนใหญ่จะทราบเพียงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  เป็นองคก์รท่ีมี
งบประมาณเป็นจ านวนมาก   การพฒันาคือการจัดสรรงบประมาณแก่เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  หรือหน่วยงานท่ีจดักิจกรรมภายในอ าเภอเท่านั้น 
 - องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา    ควรสนบัสนุนการจดัอบรมเพื่อเสริม
ความรู้  สร้างความเข้าใจแก่ผูป้ระกอบการ ในเร่ืองอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  และ
ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัและแนะแนวทางในการปฏิบติัตวั  เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพฒันา
พื้นท่ีๆ ตนเองอยู ่
 - การพฒันาการท่องเท่ียวควรเร่ิมจากความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินเกิดจาก
ความตอ้งการของชุมชน  น าความตอ้งการของคนในพื้นท่ีไปจดัท าแผนพฒันา  ให้คนใน
ชุมชนรู้วา่ตอ้งบริหารจดัการอย่างไร  โดยองค์การบริหาร ส่วนจงัหวดันครราชสีมาเป็นพี่
เล้ียงคอยสนบัสนุน 
 - องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ควรประสานความร่วมมือกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลหาแนวทางในการ
พฒันาร่วมกนั 
 - องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ควรจดัสรรงบประมาณลงในพื้นท่ี
ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมควรดูปัญหาและจดัล าดับความเร่งด่วนในการแก้ไข มิใช่ทุ่ม
งบประมาณไปท่ีการดูแลโครงสร้างพื้นฐานมากกวา่นโยบายดา้นอ่ืนๆ   
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กระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

วรัญญา ศรีเสวก 1  ดร.สัญญพงษ ์ล่ิมประเสริฐ 2 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองกระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั(มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง 
นวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสร้างคุณค่าร่วมใหก้บัองคก์รและสังคม โดยเป็น
งานวิจยัเชิงคุณภาพ เสนอผลการวิจยัแบบพรรณาวิเคราะห์ โดยมีประเด็น  ในการศึกษา
และการรวมรวบขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง ตลอดจนผูท่ี้
มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

การวิจัยเร่ืองกระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั(มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง
นวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสร้างคุณค่าร่วมให้กบัองคก์รและสังคม โดยเป็น
งานวจิยัเชิงคุณภาพ เสนอผลการวจิยัแบบพรรณาวิเคราะห์ โดยมีประเด็นในการศึกษาและ
การรวมรวบขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงตลอดจนผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  

ผลการวจิยัพบวา่  
 • นวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Innovation) ของบริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ทั้ งในรูปแบบของนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
(Process)นวตักรรมผลิตภณัท์และบริการ(Product)รวมถึงนวตักรรมโครงการเพื่อสังคม ( 
Initiative) ท่ีสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าให้กับ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม มิได้เกิดในระดบักิจกรรมแต่เกิดจากมุมมองความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในเชิงระบบ (Process Based) มุ่งเน้นการด าเนินงานจากภายในสู่ภายนอกองค์กร 
(Inside - Out) และมุ่งเนน้ผลการด าเนินงาน (Performance Driven) ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 • กระบวนการสร้างนวตักรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ของ บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เกิดข้ึนโดยมีขั้นตอนหลกัส าคญัไดแ้ก่  
 1) การก าหนดพนัธสัญญาขององคก์รในการสร้างมูลค่าให้กบัองคก์ร ในการสร้าง
ผลก าไรในระดบัท่ีเหมาะสม พร้อมไปกบัการสร้างคุณค่าใหก้บัส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
 2) บทบาทน าของผูน้ าองคก์รในการแสดงความมุ่งมัน่ ผา่นการก าหนดวิสัยทศัน์ 
นโยบาย ตลอดจนจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 3) ก าหนดอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจโดยเป็นส่วนหน่ึงท่ีทุกหน่วยงานตอ้งด าเนินงาน
เพื่อให้ถึงเป้าหมายโดยก าหนดเป็นแผนงานระยะสั้ นระยะยาว และใช้เคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการอ่ืนๆ เช่น การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤต ฯลฯมาใช้
ในการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อท่ีน าไปสู่การริเร่ิม
โครงการและการลงทุนใหม่ โดยมีดัชนีทางส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นเคร่ืองช้ีวดัการ
ด าเนินงานทั้งในระดบับุคคล หน่วยงานและองคก์ร  

 
ABSTRACT 

 
 The study about “CSR Innovation of Bangchak Petroleum PLC has the 
objectives to identify the Process that CSR Innovation has created the shared value 
between the company and the society. This research contains a qualitative approach and 
presents the findings in a narrative analysis format. It focuses the subjects and data from 
related document as well as the interview with the high-level management and the key 
stakeholders of the Bangchak Petroleum PLC. 
The research findings show as following: 
 The Bangchak Petroleum PLC’s CSR Innovation either in the process of 
Innovation management, Product and services and Initiative Campaigns have created the 
values to the company as equal to the value creation to the environment and society. The 
output does not generate at the activity level but is a result of the Process-Based 
operation which emphasizes from Inside-Out and Performance Driven direction arising 
around the economy, society and environment. 
 



368 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

 The process to the creation of the CSR Innovation of Bangchak Petroleum PLC 
comprises of 4 stages as following: 

1) The identification of the company’s Mission in order to create the value to the 
company by generating the profit at an appropriate level in parallel with the value to the 
environment and the society. 

2) The Leadership of the Management that shows the commitment through its Vision, 
Policy as well as the Budget and Resources Planning in order to implement its CSR 

3) The embedding into the business strategy which is rolled out into each functions to 
achieve the goal. There are short and long-term plan together with other administrative 
tools, for example, Risk Management, Crisis Management, etc. These tools are used to 
analyze the social and stakeholders’ issues so it will lead to the initiation of the new 
projects and investment. The environmental and social index are the measurements for 
the operations at the individual, functional and corporate level. 
 
บทน า   

ประเด็นปัญหาในการวจิยัคร้ังน้ีหยบิยกมาจากสถานการณ์การขบัเคล่ือนดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รในวงการธุรกิจไทย แมว้า่แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ร(Corporate Social Responsibility : CSR) ในประเทศไทยเร่ิมแพร่หลายในช่วง 
10 กวา่ปีท่ีผา่นมา และเติบโตข้ึนเป็นล าดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนบัตั้งแต่ปี 2542  ท่ีแนวคิด
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ดว้ยอิทธิพลของความหมายแบบตะวนัตกไดเ้ขา้มามี
บทบาทในสังคมไทย โดยเร่ิมตน้จากกระแสความคิดท่ีวา่ “ธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของสังคม” 
และมีส่วนสร้างผลกระทบส าคญัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มจากการมุ่งแสวงหาก าไรสูงสุด 
ธุรกิจจึงควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัพฒันาและ
ช่วยเหลือสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Stigson2007,World 
Business Council for Sustainable Development : WBCSD)  
 ปัจจุบนับริษทัจ านวนมากยงัมีการปฏิบติั CSR อยา่งไร้ทิศทาง หรือไม่มีการปฏิบติั
เชิงกลยุทธ์ ขาดองค์ความรู้ในการท า CSR ไม่ทราบว่าการปฏิบติัควรเร่ิมตน้อย่างไร 
กิจกรรม CSR ควรมีขอบเขตแค่ไหน หลายๆองคก์รธุรกิจปฏิบติัดา้น CSR บนพื้นฐานของ 
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 แนวคิด การคืนก าไรให้สังคม โดยปรากฎออกมาในรูปแบบของโครงการและ
กิจกรรมเชิงสังคมสงเคราะห์ การให้ การบริจาค กิจกรรมเก่ียวกบัการศึกษาและการฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีเป้าหมายการด าเนินการอยู่ท่ีการสร้างภาพลกัษณ์ ในปี 2550 จากการ
ส ารวจของสมาคมจดทะเียีนไทยกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงไตรมาส
แรกของปี 2550 โดยตั้งค  าถามเก่ียวกบัการใชง้บประมาณและประเภทกิจกรรม CSR ผล
ส ารวจพบว่า บริษทัในตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ยงัเขา้ใจวา่ CSR คือการบริจาคจากภาค
ธุรกิจใหก้บัองคก์รมูลนิธิดา้นสังคม (สมาคมบริษทัจดทะเบียน,2550) 
  ไม่เพียงปัจจยัในประเทศท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรให้ขยายวงกวา้งออกไป เช่น การมอบรางวลั CSR Awards ให้กบับริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในปี 2549 การประกาศแนวทางธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ภายใตก้รอบ “เข็มทิศธุรกิจ”  ปัจจยัภายนอกประเทศจากการเกิดข้ึนของมาตรฐาน
ใหม่ๆอาทิ  ISO 26000 มาตรฐานวา่ดว้ยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
เรียกร้องใหธุ้รกิจท่ีท า CSR ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะอาทิ  Global Reporting Initiative 
(GRI)  มาตรฐานการจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (ประกาศสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม
ในการส่งเสริมบริษทัจดทะเบยันในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม,2554) ลว้นแต่
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหแ้นวคิด CSR ในประเทศไทยขยายวงอยา่ง 
 อยา่งไรก็ตามในรายงานวิจยัในระยะหลงักลบัพบวา่ ปัจจุบนับริษทัจ านวนมากยงั
มีการปฏิบติั CSR อยา่งไร้ทิศทาง หรือไม่มีการปฏิบติัเชิงกลยุทธ์ ขาดองคค์วามรู้ในการท า 
CSR ไม่ทราบว่าการปฏิบติัควรเร่ิมตน้อย่างไร กิจกรรม CSR ควรมีขอบเขตแค่ไหน 
หลายๆองคก์รธุรกิจปฏิบติัดา้น CSR บนพื้นฐานของ 
 ในปี 2553 ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีว ัดภาวะสังคม ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ส ารวจความคิดเห็นและทศันคติ
ทางสังครายไตรมาส เร่ือง ภารกิจร่วมของเอกชนในการแกไ้ขปัญหาความยากจนและความ
เหล่ือมล ้าทางสังคม : CSR และ Social Enterprises จากการส ารวจบริษทักวา่  แห่งพบวา่ 
96.79 มีการท า CSR โดยกิจกรรม CSR ท่ีบริษทัส่วนใหญ่ไดร้ะบุวา่ท า CSR เป็นลกัษณะ
ของการบริจาคเงินหรือส่ิงของ เช่น เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยัต่างๆ ช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส มอบทุนการศึกษาแกผู้ด้อ้ยโอกาส โดยให้เหตุผลวา่เป็นเร่ืองง่ายและสะดวก
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.ส ารวจความคิดเห็นและ
ทศันคติทางสังครายไตรมาส,2553) 
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 ทว่ามีกิจกรรม CSR จ านวนไม่น้อยทั้งในรูปแบบการให้ การบริจาค ตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสังคมในการสนบัสนุนการศึกษา การฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม เช่น การปลูกป่า ก าลงั
ถูกตั้งค  าถามถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมเพื่อสังคมท่ีนอกจากจะไม่สร้าง
คุณค่าต่อสังคมแล้ว ยงัก าลงัสร้างปัญหาทางสังคมตามมา เช่น การปลูกป่าในพื้นท่ีซ ้ าๆ 
โดยไม่ใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษา การสร้างฝายชะลอน ้าท่ีขาดความรู้และหลกัวิธีการ
ซ่ึงสร้างผลกระทบเชิงลบกับระบบนิเวศน์ การให้เงินสนับสนุนคนในชุมชนโดยขาด
วธีิการและกระบวนการท่ีน ามาสู่ความแตกแยกและความล่มสลายในชุมชน เป็นตน้  
 ขณะท่ีองคก์รธุรกิจก็สามารถสร้างคุณค่าให้กบัองคก์รในการสร้างภาพลกัษณ์การ
เป็นองค์กรท่ีดีไดเ้พียงเท่านั้น ซ่ึงไม่สามารถสร้างประสิทธิผลจากการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรในการสร้างคุณค่าขององค์กรได้อย่างเต็มท่ี ในหลายองค์กรการด าเนินการเร่ือง
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รจึงกลายเป็นตน้ทุนและขอ้จ ากดัในการด าเนินธุรกิจ 
 จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั มีความเป็นไปไดท่ี้ปัญหาจากการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่ีขาดองค์กรความรู้ ขาดกลยุทธ์และเป้าหมายท่ี
ชัดเจน มีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบเชิงลบกบัสังคมให้รุนแรงข้ึน ในอนาคตอนัใกล้
องคก์รธุรกิจก าลงัถูกบงัคบัดว้ยมาตรฐานและกฎระเบียบใหม่ๆจากองคก์รท่ีก ากบัดูแล ซ่ึง
จะเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้ใหอ้งคก์รธุรกิจต่ืนตวัในการท า CSR เพิ่มข้ึนเป็นล าดบั  
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงมีเป้าหมายในการศึกษากระบวนการในการสร้าง
นวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รและ
สังคม ซ่ึงเป็นแนวคิดในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในรูปแบบใหม่ ท่ี
จะสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัองคก์รและสร้างผลกระทบเชิงบวกใหก้บัสังคม โดยกา้วขา้ม
ขอ้จ ากดัในการด าเนินแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รในรูปแบบเก่าท่ีมุ่งเนน้
การเพียงการสร้างภาพลกัษณ์ หรือการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งขาดเป้าหมายและกล
ยทุธ์ซ่ึงไม่สามารถวดัผลไดถึ้งคุณค่าท่ีองคก์รไดรั้บ เช่นเดียวกบัท่ีไม่สามารถสร้างสรรค์
คุณค่าใหม่ใหเ้กิดข้ึนกบัสังคม  
  ในการศึกษาเลือกบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เป็นกรณีศึกษา 
เน่ืองจากเป็นองคก์รหน่ึงท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นองคก์รชั้นน าท่ีมีความโดดเด่นในดา้น
การด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมของ ผลจากงานวิจยัหลายฉบบัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
สร้างคุณค่าต่อสังคมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซ่ึงสร้างคุณค่า
ใหก้บัองคก์รอยา่งการไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากชุมชนบริเวณพื้นท่ีรอบโรงกลัน่   
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ค าถามการวจัิย 
 กระบวนการในการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในแบบ
ใดท่ีจะน ามาสู่การสร้างนวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รและสังคม ท่ี
สร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รและสังคม  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสร้างคุณค่า
ใหก้บัองคก์รและสังคมของ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. กระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ี
สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและสังคมท่ีได้จากงานวิจยัคร้ังน้ี จะสามารถสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกบักระบวนการนวตักรรมและเง่ือนไขในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นส่วนเติมองคค์วามรู้เก่ียวกบันวตักรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในบริบทไทยให้มี
ความกวา้งขวางข้ึน 
 2. กรณีศึกษาเป็นผลลพัธ์อย่างหน่ึงของการศึกษาท่ีสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีเหมาะสมกบัองค์กร
ธุรกิจอ่ืน โดยไม่ตอ้งลองถูกลองผดิมากเกินไป 
ขั้นตอนการศึกษา 
 การศึกษาน้ีด าเนินการโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 
Methodology) 
 การศึกษาน้ีประกอบดว้ย 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงระบุ และออกแบบ ช่วงเก็บขอ้มูลและ
วเิคราะห์ และช่วงสังเคราะห์และสรุป 
 ในช่วงแรก (ระบุและออกแบบ) จะมีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 4 อยา่งตามล าดบั 
ไดแ้ก่ (1) ระบุวตัถุประสงค์การวิจยัและค าถามการวิจยั (2) พฒันากรอบแนวคิดของการ
วิจยั (3)เลือกกรณีศึกษาท่ีจะใช ้ควบคู่ไปกบั (4) การออกแบบโครงสร้างการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 เม่ือก าหนดกรณีศึกษาและแนวทางในการเก็บขอ้มูลเรียบร้องแล้ว ในขั้นต่อมา 
(เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์) จะเป็นการด าเนินการ (5) เก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีท่ีเป็นกรณีศึกษา 
(6)วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยวิเคราะห์กระบวนการสร้างนวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์ร และเง่ือนไขความส าเร็จของกระบวนการสร้างนวตักรรมท่ีสร้างคุณค่า
ใหก้บัองคก์รและสังคม 
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 ในช่วงสุดทา้ย (สังเคราะห์และสรุป) จะมีการเอาผลวเิคราะห์มา (7) สังเคราะห์
เป็นแนวทางเพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์รอ่ืนๆท่ีจะสร้างกระบวนการนวตักรรม
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รและสังคมในอนาคต 
สรุปผลการวจัิย 
 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัพลงังานไทยท่ีด าเนินงาน
เคียงคู่กบัการดูแลส่ิงแวดล้อมและ สังคม โดยประกอบธุรกิจปิโตรเลียมตั้งแต่การจดัหา
น ้ ามนัดิบทั้งจากแหล่งต่างประเทศ ในตะวนัออกกลาง ตะวนัออกไกล และจากแหล่ง
น ้ ามนัดิบภายในประเทศ เขา้มากลัน่เป็นน ้ ามนัส าเร็จรูปท่ีไดม้าตรฐาน ดว้ยก าลงัการผลิต
สูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวนั และจดัจ าหน่ายผา่นเครือข่ายสถานีบริการน ้ ามนับางจากกวา่ 
1,000 แห่งทัว่ประเทศ รวมถึงไดข้ยาย กิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยท่ี์เป็น
พลงังานสะอาดจากธรรมชาติ และธุรกิจผลิตพลงังานชีวภาพ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะ
พฒันาธุรกิจปัจจุบนั พร้อมขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าให้แก่กิจการอยา่ง
ย ัง่ยนื 

 มีปรัชญาในการบริหารจดัการองคก์ร ท่ีค  านึงถึงความสมดุลในการสร้าง “มูลค่า” 
ท่ีหมายถึง รายได ้ก าไร และความสามารถในการปันผลให้ผูถื้อหุ้นไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสม 
และ “คุณค่า” อนัได้แก่ การพยายามไม่ท าในส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบแต่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยเช่ือมโยงการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มแรก ผูถื้อหุ้น คู่คา้ ลูกคา้ และเจา้หน้ี องคก์รตอ้งด าเนินธุรกิจท่ีสร้าง
ผลตอบแทนเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเป็นธรรม กลุ่มท่ี 2 สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
องค์กรมีวฒันธรรมการด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม กลุ่มท่ี 3 
พนกังาน พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ  

 หลกัคิดในการบริหารจดัการองคก์รเช่นน้ี จึงถือเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันา
องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใตว้ฒันธรรมองค์กรในการพฒันาธุรกิจอย่าง
ย ัง่ยืนไปพร้อมกบัส่ิงแวดล้อมและสังคม ในการบริหารจดัการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร  ไดก้ าหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจโดยผสมผสานการสร้างมูลค่าทาง
ธุรกิจให้กบัองค์กรกบัการสร้างคุณค่าให้กบัส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยน าหลกัการดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารธุรกิจ  4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1.การพฒันา
ธุรกิจให้เติบโตและมีการกระจายความเส่ียงสู่ธุรกิจท่ีมีรายไดม้ัน่คง 2.มุ่งสู่บริษทัท่ีมีการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซคสุ์ทธิเป็นศูนย ์(Carbon Neutral Company) 3.พฒันารูปแบบ
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กิจกรรมและการด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 4) เปิดเผย 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 ท าให้กระบวนการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั บางจากฯ 
สามารถน าไปสู่การสร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีการศึกษาคร้ังน้ีให้
ความหมายถึง การท่ีกระบวนการ ความคิดใหม่ ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ท่ีสามารถสร้างคุณค่าใหก้บัองคร์และสังคม 

 นวตักรรมการบริหารจดัการ - การบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ของค์กรท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีมุ่งเน้นการท างานขา้มสายงาน โดยสอดคลอ้งกนัระหว่างการ
แสดงความรัยผิดชอบภายในกระบวนการด าเนินธุรกิจและภายนอกกระบวนการด าเนิน
ธุรกิจ ยกตวัอยา่งเช่น การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีการด าเนินการขา้มสายงาน ทั้ง
ภายในกระบวนการด าเนินธุรกิจและภายนอกกระบวนการด าเนินธุรกิจผ่านโครงการเพื่อ
สังคม โดยมีเป้าหมายส าคญัเดียวกนัในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

 นวตักรรมผลิตภณัทแ์ละบริการซ่ึงสร้างมูลค่าธุรกิจและคุณค่าสังคม - การพฒันา
และส่งเสริมการจ าหน่ายพลังงานทดแทนเป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดในประเด็นของการ
พฒันานวตักรรมผลิตภณัท์ของบริษทั บางจาก การเป็นผูน้ าด้านพลงังานทดแทนแก๊ส
โซฮอล ์โดยบริษทั บางจากฯ เป็นผูน้ าส่งเสริมการผลิตพลงังานทดแทนโดยน าเอทานอลมา
ผสมเป็นแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ซ่ึงมีคุณสมบติัเทียบเท่าน ้ ามนัเบนซิน เป็นรายแรกใน
ตลาดตั้งแต่ปี 2544 เป็นตน้มาและขยายไปสู่การเป็นผูน้ าในการและจ าหน่ายแก๊สโซฮอล ์
E20 นวตักรรมดงักล่าวจึงนอกจากตอบสนองผูบ้ริโภค และลดผลกระทบต่อดา้นสุขภาพ
และส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 

นวตักรรมโครงการเพื่อสังคม – ท่ีสามารถพฒันาโครงการเพื่อสังคมจนกระทัง่
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจดว้ยรูปแบบธุรกิจใหม่ๆตวัอยา่งเช่น โคร
การสหกรณ์ป๊ัมชุมชนตั้งข้ึนคร้ังแรกท่ีสหกรณ์การเกษตรศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี ก่อนท่ี
บริษทั บางจากฯ จะเสนอให้สหกรณ์ฯเป็นเจ้าของป๊ัม และการเป็นหน้าประวติัศาสตร์
ส าคญัส าหรับวงการคา้ปลีกน ้ ามนัไทย รวมไปถึงเป็นนวตักรรมส าคญัในวงการธุรกิจ
ปิโตรเลียมของโลก เพราะถือเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีใครคิดท ามาก่อน 
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หลกัการของป๊ัมสหกรณ์ คือการใช้พื้นท่ีของสหกรณ์เป็นท่ีตั้งสถานีบริการ โดย
กลุ่มลูกคา้หลกัคือสมาชิกของสหกรณ์เอง โดยผลก าไรท่ีไดก้็จะปันผลกลบัมาสู่สมาชิกท่ี
ใชบ้ริการ  

สหกรณ์ศรีประจนัต์ กลายเป็นต้นแบบของป๊ัมสหกรณ์ท่ีปัจจุบนัได้ขยายจนมี
จ านวนป๊ัมสหกรณ์กว่า 571 แห่งในปัจจุบนั มีรายไดห้มุนเวียนปีละ 3,500 ลา้นบาทและ
กลายเป็นช่องทางส าคญัในการสร้างรายไดใ้หบ้ริษทั บางจากฯ 

การสร้างนวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน) มิไดเ้กิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งท่ีมุ่งเนน้การด าเนินการจากภายในสู่ภายนอก (Inside 
- Out)  การมุ่งเน้นระบบ (Process Based) และมุ่งเน้นในเร่ืองของผลการด าเนินการ 
(Performance Driven)  
 บริษทั บางจากฯ ไดน้ าแนวทางการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เขา้
ไปสอดประสานกบักระบวนการด าเนินธุรกิจหลกัในการด าเนินธุรกิจ อยา่งเป็นระบบ โดย
ครอบคลุมการบริหารจดัการทั้งองคก์ร ตั้งแต่นโยบาย กลยุทธ์ แผนปฏิบติั การปฏิบติั การ
วเิคราะห์ละการประเมินผล อาทิ การปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจโดยเพิ่มสัดส่วนธุรกิจ
ใหม่ดา้นพลงังานทดแทนในอนาคตซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการพฒันาธุรกิจให้
เติบโตและมีการกระจายความเส่ียงสู่รายไดท่ี้มัน่คง ซ่ึงการพฒันารูปแบบกิจกรรมและการ
ด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างรูปแบบธุรกิจการร่วม
ด าเนินธุรกิจป๊ัมน ้ ามนัร่วมกบัสหกรณ์การเกษตรภายใต ้โครงการสหกรณ์ป๊ัมชุมชน ฯลฯ 
ซ่ึงสามารถตอบสนองการสร้างรายไดแ้ละผลก าไรให้กบัธุรกิจ และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของสังคมไดใ้นเวลาเดียวกนั โดยเป็นการด าเนินการท่ีสร้างประโยชน์ร่วมให้
เกิดข้ึนระหว่างองค์กรกบัผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ชุมชน 
ลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม 
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กระบวนการสร้างนวตักรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 • การก าหนดพนัธสัญญาและการน าองคก์ร - บริษทัมีปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ
ในการสร้างให้เกิดมูลค่าให้กับองค์กรและสร้างให้เกิดคุณค่าให้เกิดกับสังคม ด้วย
วฒันธรรมองคก์รในการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนไปพร้อมกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม โดยมี
พนัธสัญญาขององค์กรเป็นประเด็นทางสังคมท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมพลังงาน โดย
บริษทั เลือกท่ีจะแสดงความรับผิดชอบโดยด าเนินการในประเด็นด้านความมัน่คงทาง
พลงังาน โดยมีพลงังานทางเลือก และพลงังานสะอาด เป็นประเด็นหลกัในการด าเนินการ 
โดยเฉพาะการวางต าแหน่งให้องค์กรเป็นผูน้ าพลงังานทดแทน และปรับเปล่ียนทิศทาง
ธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2544 จากธุรกิจปิโตรเลียมสู่ธุรกิจพลงังานทดแทน  

 แมว้า่ในยคุแรกเร่ิมพนัธสัญญาจะส่งผา่นจากผูน้ าองคก์รคุณโสภณ สุภาพงษท่ี์เป็น
ผูน้ าองคก์รคนแรก แต่การสร้างวฒันธรรมองคก์รและวฒันธรรมพนกังานท่ีเขม้แข็ง ท าให้
องคก์รสามารถส่งผา่นความคิดดงักล่าวมาจนปัจจุบนั  

 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การก าหนดพนัธสัญญาท่ีชดัเจน พร้อมการแสดงบทบาทน าของ
ผูน้ าองคก์รในการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีชดัเจน 
การมีระบบบริหารจดัการแบะการติดตามผล การจดัระบบสนบัสนุนให้องค์กรสามารถ
ขบัเคล่ือนทุกส่วนตามท่ีได้ให้พนัธสัญญา การส่ือสารและถ่ายทอดวิสัยทศัน์ ค่านิยม 
เป้าหมาย ทิศทางและคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ฯลฯ เป็น
ปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

 • การวางกลยุทธ์ธุรกิจ - จากพนัธสัญญาขององคก์ร บริษทั บางจากฯ เลือกท่ีจะ
วางกลยทุธ์ธุรกิจดว้ยการผสมผสานความรับผดิชอบเขา้ไปในกลยุทธ์ธุรกิจ ภายใต ้กลยุทธ์
ธุรกิจเพื่อารพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นการมองกระบวนการพฒันาในเชิงระบบ เพื่อให้ความ
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รับผิดชอบถูกบูรณาการเขา้ไปสู่กระบวนการประกอบธุรกิจในทุกขั้นตอนและกลายเป็น
การปฏิบติัประจ าวนั และเป็นการพฒันาระบบการด าเนินงานท่ียึดอยูก่บัเป้าหมายและพนัธ
สัญญาท่ีองคก์รก าหนดไว ้ 

 ในการก าหนดกลยทุธ์ธุรกิจ ไดมี้การใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย โดยบริษทัไดมี้การวิเคราะห์ประเด็นความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
และวิเคราะห์เพื่อตอบสนอง เช่น การท่ีผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนมีความเป็นห่วง
ในเร่ืองการสร้างผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมของโรงกลั่น ฯลฯ การพัฒนากลยุทธ์ท่ี
ตอบสนองการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ก็เป็นการวางกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกบัผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว  

 บริษทัยงัไดก้ าหนดความรับผดิชอบต่อสังคมหรือความรับผิดชอบในกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ เขา้ไปอยูใ่นกระบวนการจดัท าแผนธุรกิจในระยะ 5 -10 ปี โดยใชเ้คร่ืองมือ
ต่างๆ ในการบริหารจดัการองค์กรสมยัใหม่ในการสนบัสนุน ไดแ้ก่ SWOT  Balance 
Scorecard การบริหารความเส่ียงทั้งองคก์ร(ERM) การบริหารจดัการวกิฤต ฯลฯ 

 • การสร้างนวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร - ในการสร้าง
นวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั บางจากฯ เกิดจากการยึดเอาพนัธ
สัญญาและกลยุทธ์ธุรกิจเป็นหลกั ในการน าไปการวางแผนปฏิบติัและปฏิบติังาน ท่ีท าให้
เกิดนวตักรรมการบริหารจัดการ นวตักรรมผลิตภัณท์ ตลอดจนนวตักรรมในระดับ
โครงการเพื่อสังคม กรณีการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทน อาทิ การท าธุรกิจโซล่าร์ 
ฟาร์ม หรือโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย ์ก็เป็นการริเร่ิมท่ีเกิดจากกลยุทธ์การพฒันาธุรกิจให้
เติบโตและมีการกระจายความเส่ียงสู่รายไดท่ี้มัน่คง หรือการพฒันาน ้ ามนัเบนซินยูโร 5 
เป็นรายแรกของเอเชีย ท่ีถือเป็นนวตักรรมผลิตภณัท์ของบริษทั ก็ตั้งอยู่บนกลยุทธธ์การ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมและการด า เนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

• คุณค่าท่ีองคก์รและสังคมไดรั้บจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม - ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั บางจากฯ ภายใตก้ระบวนการด าเนินธุรกิจท่ีกล่าวมา ท าใหบ้ริษทั บางจาก
ฯ สามารถสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รในดา้นต่างๆ อาทิ การสร้างความแตกต่างใหก้บัแบรนด์
ท่ีท าใหก้ลายมาเป็นแบรนดอ์นัท่ี 2 ของบริษทัน ้ามนัในใจผูบ้ริโภคในปัจจุบนั การสร้าง
รูปแบบธุรกิจใหม่ท่ีสร้างการเติบโตในระยะยาว การลดความเส่ียงจากการยอมรับให้ด ารง
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อยูข่องชุมชนซ่ึงถือเป็นความเส่ียงหลกัขององคก์ร การท่ีบริษทัไดรั้บความสนใจในการเขา้
มาลงทุนมากข้ึนจากนกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในบริษทัท่ีมีใหค้วามส าคญัในเร่ืองสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการท าการศึกษากรณีศึกษาในองค์กรธุรกิจท่ีไม่ได้
เป็นผูน้ าในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เพื่อลองทดสอบกระบวนการ
สร้างนวตักรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เพื่อ
ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการสร้างนวตักรรม CSR 
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แรงจูงใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อสินค้าบริโภคจากร้านโชว์ห่วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
MOTIVATION OF CONSUMER TOWARDS CONSUMER GOODS FROM 

GROCERY STORE IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 
เมธนี  อภิรมยพ์ฤกษา 1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

                         ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยั
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีมีต่อแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าร้านโชว์ห่วยและศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ร้าน
โชว์ห่วย  โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) จากการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 คน 

ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่งอายุ 31 - 40 
ปี  สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท และจบการศึกษาปริญญา
ตรี โดยส่วนใหญ่ใช้บริการร้านโชวห่์วย เพราะร้านโชวห่์วยมีการจดัพื้นท่ีการให้บริการท่ี
สามารถอ านวยความสะดวก ตั้งอยู่ใกล้ตลาดและแหล่งชุมชน ใช้บริการ 3-4 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ในช่วงเวลา 16:01 - 19:00 น. และใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังประมาณต ่ากวา่ 
200 บาท ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของร้านโชวห่์วยโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย  ดา้นสินคา้และบริการ  และดา้นส่งเสริมการตลาด  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะประชากรดา้นเพศ สถานภาพท่ีแตกต่าง
กนัมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแตกต่างกนั และพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านโชวห่์วย ดา้นสถานท่ี
สะดวกในการเลือกใชบ้ริการและระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน
การเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นสินคา้และบริการ ดา้น
สถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ , ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด , ร้านโชวห่์วย 

ABSTRACT 
This independent study had objectives to study the difference between personal 

factor and behavior which motivated to buy goods in grocery store, and to study the 
relationship between marketing mix and motivation to buy goods in grocery store by 
quantitative research and used questionnaire for 400 people. 
 From the study, it showed that most of female who aged between 31 to 40 years 
old, single status, 15,001 to 30,000 Baht for income per month, and graduated in 
Bachelor Degree, most of them went for grocery store ,because grocery store had manage 
service space which it could facilitate them ,and it located near market and community. 
They would go there for 3 to 4 times per week, between 4:01 - 07:00 pm., and they 
would spend to buy goods at least 200 Baht per time. The sample group agreed with 
marketing mix factors of grocery store for high level. They agreed with marketing mix 
factor in price the most, place of sale, goods and service, and marketing promotion. 
 The result of testing hypothesis found that the difference of characteristics in 
gender and status, it had different motivation for consumer to buy goods at grocery store 
in Bangkok Metropolitan Region. The factor of marketing mix in price, goods and 
service, place of sale, and marketing promotion had relation to motivated consumer to 
buy goods at grocery store in Bangkok Metropolitan Region by statistic significant for 
0.05 level. 
KEYWORD : Motivated , Grocery store , Marketing 
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บทน า 
ในปัจจุบนัร้านโชวห่์วยแบบดั้งเดิมก าลงัประสบปัญหาอยา่งหนกัในการแข่งขนั

กบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีเปิดด าเนินการอย่างแพร่หลายในหลายพื้นท่ี จากการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัร้านโชวห่์วย ตามทศันะของผูบ้ริโภคและผูค้า้ปลีก พบว่าผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจใน
การรอคอยการลดราคาสินคา้เพิ่มมากข้ึนและนิยมการไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
แทนการซ้ือสินค้าจากร้านโชว์ห่วย เพราะสามารถซ้ือสินค้าทุกอย่างท่ีตอ้งการได้จาก
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ รวมถึงราคาจ าหน่ายของสินคา้ท่ีถูกกว่าร้านคา้โชวห่์วยแบบดั้งเดิม 
แรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินค้าบริโภคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อก าไรและเป็นการ
ท าลายผูค้า้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีด าเนินธุรกิจในตลาด การขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
ส่งผลกระทบต่อร้านโชว์ห่วย ท าให้มีร้านโชว์ห่วยจ านวนหน่ึงต้องปิดกิจการหรือ
ปรับเปล่ียนเป็นร้านสะดวกซ้ือ เพราะไม่สามารถแข่งขนัดา้นตน้ทุน ดา้นเทคนิคการบริหาร 
การบริการต่างๆ เน่ืองจากผูซ้ื้อเร่ิมคุน้เคยกบัความทนัสมยั ท าให้ร้านโชวห่์วยมีรายได้
ลดลงจนกระทัง่ถึงจุดหน่ึงก็ตอ้งเลิกกิจการ ผลกระทบดงักล่าวก็ไดก้ลายเป็นปรากฏการณ์
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมจากพื้นท่ีกรุงเทพฯและขยายไปยงัพื้นท่ีปริมณฑล โดยร้านโชว์
ห่วยท่ีไดรั้บผลกระทบมากก็คือร้านท่ีมีท าเลอยูใ่กลแ้หล่งร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงรัศมี 1-10 กิโลเมตรท่ีอยูร่อบหา้งคา้ส่ง-คา้ปลีกขนาดใหญ่ 

รูปแบบทัว่ไปของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมหรือโชวห่์วย จะเป็นแบบร้านหน่ึงหรือ
สองคูหาตามหน้าตลาดสดหรือย่านการคา้ หลายองค์การมองว่าการแข่งขนัของธุรกิจคา้
ปลีกในอนาคต ความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัจะตกอยูก่บัหา้งสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้
ขนาดใหญ่เท่านั้นเน่ืองจากเป็นเพราะแรงจูงใจผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบาย ณ จุด
เดียวกนัท าให้ศูนยก์ารคา้ในลกัษณะ “มีทุกอยา่งในร้านเดียว (All in one) ” จึงเป็นท่ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งรวดเร็วและมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ทางรอด
ของร้านโชวห่์วยจะเหลือนอ้ยลงจากการเติบโตของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ดงักล่าว ส่งผลให้
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

จ านวนร้านโชวห่์วยช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2551 วารสารเศรษฐกิจวิเคราะห์ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ จ านวนร้านโชวห่์วยโดยเฉล่ียในช่วง 10 ปี
ท่ีผ่านมาเปล่ียนแปลงลดลงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงปี 2550-2551   
เน่ืองมาจากการเขา้มาของร้านสะดวกซ้ือและร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ ปัจจุบนัร้านโชวห่์วยก
ลบักลายเป็นธุรกิจลา้หลงั ร้านเหล่าน้ีตอ้งมีการปรับตวัมากท่ีสุดและตอ้งการการพฒันาท่ี
ถูกตอ้งอย่างมาก เพราะในท่ี สุดร้านเหล่าน้ีตอ้งปรับตวัตามความตอ้งการของลูกคา้ คนท่ี
สามารถปรับตวัไดก้็จะอยูร่อดได ้แต่ถา้การปรับตวัยากหรือชา้มากเกินไปก็ตอ้งปรับเปล่ียน
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ธุรกิจเสียใหม่ เน่ืองจากการรุกไล่จากร้านคา้ท่ีทนัสมยักวา่ มีวิธีการให้บริการท่ีดีกวา่เขา้มา
แย่งตลาดไป การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมตอ้งชัดเจนมากกว่าเดิม 
รูปแบบการจดัร้านคา้ท่ีตอ้งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีวิธีการให้บริการท่ีดีกวา่
คู่แข่งขนั 

จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกในปัจจุบนั ส่งผลให้รูปแบบ
การคา้ขายของผูป้ระกอบการร้านโชวห่์วยไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก การขยายตวั
อย่างรวดเร็วของห้างคา้ปลีกสมยัใหม่หรือแมแ้ต่ร้านสะดวกซ้ือท่ีมีจ  านวนสาขามากข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองทุกๆปี ท าให้กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภค มีช่องทางในการจบัจ่ายใชส่้อยมากข้ึนอนั
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีขนาดเล็ก ดงันั้นเพื่อให้ผูป้ระกอบการคา้ปลีกราย
ย่อยสามารถด ารงอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นการปรับตวัเพื่อความอยู่รอด อาทิเช่น การ
น าเสนอสินคา้และบริการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
การปรับปรุงรูปแบบการจดัเรียงสินค้าภายในร้านเพื่อให้สะดวกต่อการเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ตลอดจนการบริหารและควบคุมตน้ทุนซ่ึงตอ้งค านึงถึง การจดัการสินคา้คงคลงั
ให้มีประสิทธิภาพ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกควรให้ความใส่ใจ
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจคา้ปลีก  จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตั้ง
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้บริโภคจากร้านโชวห่์วยในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีก าลงัเผชิญกบักระแสการขยายตวัของร้านสะดวกซ้ือ
และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและออกแบบบริหารจดัการดา้นการบริการท่ีจะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีและกลบัมาใชบ้ริการท่ีร้านโชวห่์วย อีกต่อๆไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 
2.1 เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการซ้ือ

สินคา้ร้านโชวห่์วย 
2.2 เพื่อศึกษาความแตกต่างพฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีมีต่อแรงจูงใจในการซ้ือ

สินคา้ร้านโชวห่์วย 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือสินคา้ร้านโชวห่์วย  
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1. แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
      Schiffman; & Kanuk (2007) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการคน้ควา้ (Serching) การซ้ือ (Purchasing) การ
ใช ้(Using) การประเมิน (Evaluating) และการใชจ่้าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบริการ
โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีการตดัสินใจของแต่ละคนใน
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่เช่น เงิน เวลา และความพยายามในการบริโภคสินคา้ และยงัรวมถึง
ลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคในแง่ต่างๆ ต่อไปน้ี คือ ซ้ืออะไร ซ้ือท าไม 
ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน ซ้ือบ่อยแค่ไหน และใชสิ้นคา้บ่อยแค่ไหน 

2. แนวความคิดทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจของผู้บริโภค 
       แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้ท่ีเกิดจากความตอ้งการส่วน

บุคคลและตอ้งการไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีองคก์ารจดัให้ โดยอาจแสดงออกมาในรูป
พฤติกรรมในดา้นต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของตนเอง 

3. แนวความคิดและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 
   ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึง

บริษทัตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place/Distribution) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
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กรอบแนวคิดงานวจัิย 
รูปที ่1:  กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 

ตัวแปรอสิระ 
 

ตัวแปรตาม 

   ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  
  - เพศ 
  - อาย ุ 
 

 - สถานภาพการสมรส  
  - ระดบัการศึกษา  
  - รายไดต่้อเดือน   
  

   
   
   พฤติกรรมในการเลอืกใช้บริการร้านโชว์ห่วย  

 
  

-สถานท่ีสะดวกในการเลือกใชบ้ริการ 
 

แรงจูงใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อสินค้า 

-ระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือ 
 

บริโภคจากร้านโชว์ห่วย 

-ความบ่อยคร้ังในการใชบ้ริการ 
 

 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

-ช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการร้านโชวห่์วย 
 

  

-การใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง 
 

  

 

 

 
   ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

  - Price  
  - Place  
  - Product  
  - Promotion  
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ระเบียบวธีิวจัิย 
1. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในวิจยัน้ี คือประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีข้ึนไป  และเน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้การค านวณขนาดจ านวนกลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบ
จ านวน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %ได ้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งต ่าคือ 400 ตวัอยา่ง ท า
การสุ่มแบบตามสะดวกกบัผูต้อบแบบสอบถามจากท่ีซ้ือสินคา้ท่ีร้านโชวห่์วยหรือเคยซ้ือ
สินคา้ท่ีร้านโชวห่์วย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแจกแบบสอบถามทาง
อีเมล ์(E-mail) 

 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ  
ส่วนที่  1   แบบสอบถามจะเป็นค าถามเ ก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้าน

โชวห่์วย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านโชวห่์ว
ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจ าแนกเป็นแบบสอบถามตาม
ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 2  มีเกณฑ์มีการแบ่ง
ระดบัความคิดเห็น จ านวน 10 ระดบั (0 = แรงจูงใจนอ้ย และ 10 = แรงจูงใจมาก) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผล
ต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 
3  มีเกณฑมี์การแบ่งระดบัการรับรู้จ านวน 10 ระดบั (0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และ 10 = เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่)  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเก่ียวกบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้
บริโภคของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อร้านโชวห่์วย โดยจ าแนกเป็นแบบสอบถามตาม
ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 4  มีเกณฑ์มีการแบ่ง
ระดบัการรับรู้จ านวน 10 ระดบั (0 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด และ 10 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไดท้ดลองแจกจ านวน 30 ชุดเพื่อท าการทดสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่รายด้านใช้
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สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของแบบสอบถามโดยรวม เท่ากบั 0.846 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

3. การวเิคราะห์ทางสถิติ 
วิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และสถิติเชิงอนุมานส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานใชก้ารวเิคราะห์สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
และสถิติ F-test (Analysis of Variance: ANOVA) และสถิติ Multiple Result of Analysis 
(MRA) 
สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 มีอายุ
ระหวา่งอายุ 31 - 40 ปี  ร้อยละ 45.5  มีสถานภาพโสด ร้อยละ 59.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 52.0 และระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 70.5 

 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือของร้านโชว์ห่วย 
สรุปผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านโชวห่์วย  เพราะ

ร้านโชวห่์วยมีการจดัพื้นท่ีการให้บริการท่ีสามารถอ านวยความสะดวก ร้อยละ 38.8 ตั้งอยู่
ใกลต้ลาดและแหล่งชุมชน ร้อยละ 34.5 โดยใช้บริการร้านโชวห่์วย 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 44.5 ใชบ้ริการร้านโชวห่์วยในช่วงเวลา 16:01 - 19:00 น. ร้อยละ 69.5 และใชจ่้าย
ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังในร้านโชวห่์วยประมาณต ่ากวา่ 200 บาท  ร้อยละ 46.0 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านโชว์ห่วย 
สรุปผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ของร้านโชวห่์วย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคา มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย  ดา้นสินคา้และบริการ  และดา้น
ส่งเสริมการตลาด (ดงัตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่1:  ค่าเฉล่ียโดยรวม ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของร้านโชวห่์วย 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด Mean Std. Deviation แปลผล 

ดา้นสินคา้และบริการ 6.77 1.605 มาก 

ดา้นราคา 7.42 1.301 มาก 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 7.04 1.487 มาก 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 5.12 1.374 ปานกลาง 

รวม 6.59 1.442 มาก 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าบริโภคจากร้าน
โชว์ห่วย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สรุปผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินค้าบริโภคจากร้านโชว์ห่วย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดย
รวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย   โดยเห็นดว้ยกบัแรงจูงใจเก่ียวกบัความสามารถให้ขอ้มูลและ
แนะน าเก่ียวกบัสินคา้ในร้านเบ้ืองตน้ได้   รองลงมาคือพนักงานส่งมอบสินคา้พร้อม
ใบเสร็จรับเงินและเงินทอนให้ลูกค้าอย่างสุภาพ ยิ้มแยม้ พนักงานสามารถตอบได้ว่ามี
สินคา้ท่ีตอ้งการหรือไม่ สามารถจดัหาสินคา้ให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสินคา้คุณภาพดี สด 
ใหม่ ไม่มีหมออาย ุ

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 “ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั” 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลกัษณะประชากรดา้นเพศและสถานภาพท่ี
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภคท่ี ร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ดงั
ตารางท่ี 2)  
 
 
 



388 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ตารางท่ี 2:  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(n = 400) 

ตัวแปร 
เพศชาย (170) เพศหญงิ (230) 

T p 
x  S.D. x  S.D. 

แรง จูงใจในการ เ ลือก ซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชว์
ห่วย 

6.594 0.653 6.626 0.740 18.387** .000 

**อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนลกัษณะประชากรด้านรายได้ ระดบัการศึกษาและอายุท่ีแตกต่างกนัมี

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (ดงัตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3:  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(n = 400) 

ตัวแปร 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F p 

อายุ 
  

Between Groups 3.215 4 .804 1.634 .165 
Within Groups 94.315 395 .492     
Total 97.530 399       

ร ะ ดั บ
การศึกษา 
  

Between Groups 1.344 3 .448 .904 .439 
Within Groups 96.186 396 .495     
Total 97.530 399       

สถานภาพ 
   

Between Groups 23.282 2 11.641 26.522 .000 
Within Groups 74.248 397 .439     
Total 97.530 399       

รายได้ต่อ
เดือน 

Between Groups 1.325 4 .331 .667 .615 
Within Groups 96.205 395 .497     
Total 97.530 399       

**อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 2 “พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านโชวห่์วย ท่ีประกอบ
ไปดว้ยสถานท่ีสะดวกในการเลือกใชบ้ริการ ระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือ  ความบ่อยคร้ัง
ในการซ้ือในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการร้านโชวห่์วยท่ีแตกต่างกนั และ
การใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั” 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านโชวห่์วย 
ดา้นสถานท่ีสะดวกในการเลือกใชบ้ริการและระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือท่ีแตกต่างกนัมี
แรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ดงัตารางท่ี 4) 
ตารางท่ี  4:  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านโชว์

ห่วยกับแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(n = 400) 

ตัวแปร 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F p 

สถานท่ีสะดวกใน
การใชบ้ริการ  

Between 
Groups 

17.766 18 .987 .924 .005 

Within 
Groups 

40.171 381 1.069     

Total 42.938 399       

ระยะห่างจากร้าน
สะดวกซ้ือ  

Between 
Groups 

43.935 18 2.441 1.254 .016 

Within 
Groups 

74.825 381 1.947     

Total 78.760 399       

ความบ่อยคร้ังใน
การใชบ้ริการ   

Between 
Groups 

8.354 18 .464 1.013 .444 

Within 
Groups 

74.646 381 .458     

Total 83.000 399       
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ช่วงเวลาท่ีลูกค้า
เข้ามาใช้บริการ
ร้านโชวห่์วย 

Between 
Groups 

8.472 18 .471 .861 .627 

Within 
Groups 

28.318 381 .547     

Total 26.790 399       
การใช้จ่ายในการ
ซ้ือ สินค้า แ ต่ละ
คร้ัง 

Between 
Groups 

24.717 18 1.373 1.081 .369 

Within 
Groups 

83.781 381 1.270     

Total 88.498 399       
**อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 3 “สมมติฐาน 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย
ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพัน ธ์กับแรง จูงใจ เ ลือก ซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภค ท่ี ร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ” 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์
กับแรงจูงใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีร้านโชว์ห่วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ดงัตารางท่ี 5) 
ตารางที่ 5 : ค่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear regression) ของ                    

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัแรงจูงใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

(n = 400) 
ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

B SE. Beta t-test p 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.775 .330 - 8.414 .000 

ดา้นราคา .013 .026 .020 .511 .009 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย .169 .033 .264 5.166 .000 

ดา้นสินคา้และบริการ .246 .031 .401 7.835 .000 

ดา้นส่งเสริมการตลาด .211 .024 .315 8.720 .000 
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R 2 = 0.484,  Adjusted R 2 = 0.479,  F = 92.576, sig = 0.000 , P>0.05 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

อภิปรายผล 

จากการวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้บริโภคจากร้านโชวห่์วย 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ทางผูว้จิยัขออภิปรายในประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 เป็นท่ียอมรับว่าลกัษณะประชากรดา้นเพศท่ี
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภคท่ี ร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี
เน่ืองจากลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีทศันคติ ความคิด ความตอ้งการ การ
รับรู้ท่ีส่งต่อพฤติกรรมติกรรม ความคิด และแรงจูงใจแตกต่างกนั ซ่ึงเพศชายกบัเพศหญิงมี
แรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกัน เพราะเพศหญิงเป็นเพศท่ีมักจะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจท่ี
ไตร่ตรองเปรียบเทียบความคุม้ค่าท่ีไดม้ากกวา่เพศชาย เช่น การซ้ือสินคา้ในร้านโชวห่์วยท่ี
มีท่ีตั้งใกลก้ว่าร้านอ่ืน เพศชายอาจจะเลือกตดัสินใจซ้ือในทนัที แต่เพสหญิงจะคิดค านวน
ถึงปริมาณ ความคุม้ค่าและราคา ก่อนความสะดวก เป็นตน้ สอดคล้องกบัแนวคิดของศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2541)  ไดร้ายงานว่าเพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ทั้งของตนเองและครอบครัว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรางคณา กาบยุคล (2552, 
บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกยอ่ย  ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการบริโภคสินคา้
ร้านโชวห่์วยต่างกนัแต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุขุมาภรณ์ ชาณวงษ ์(2548, บทคดัยอ่) 
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อกิจการคา้ปลีกของร้านสะดวกซ้ือ 
ในเขต ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี ไดพ้บว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นการใช้บริการท่ีร้าน/คร้ังต่อเดือน เวลาในการซ้ือ จ านวนในการเขา้ไปใช้บริการไม่
แตกต่างกนั ทั้งเพศชายและหญิง มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ ไม่
แตกต่างกนั  
 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ลกัษณะประชากรดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั
มีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ประภาพร ภูมิธรรมรัตน์ (2548, บทคดัยอ่) ศึกษา เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้น
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การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมี
ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการบริการท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือสินค้า
แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัผลงานวจิยัของ อดุลยเดช ตนัแกว้ (2550, บทคดัยอ่) ศึกษากลยุทธ์
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของ บริษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดัของผูบ้ริโภคในเขต จงัหวดั อุบลราชธานี พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพท่ีแตกต่างกนั
มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพท่ีแตกต่างกนั เกิดผล
ต่อแรงจูงใจในการบริโภคสินคา้ร้านโชวห่์วยต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 เป็นท่ียอมรับวา่พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านโชวห่์วย ดา้นสถานท่ีสะดวกในการเลือกใชบ้ริการและระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือท่ี
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภคท่ี ร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี
เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากความรู้สึก ทศันคติ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรม (สิริรักษ ์วรรธนะพินธุ, 2548 : 12) ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคมีทศันคติ 
ความคิด ความรู้สึก อยา่งเช่น การท่ีร้านโชวห่์วยตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการใชบ้ริการ 
มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการ ผูบ้ริโภคจะเลือกใช้บริการร้านโชวืห่วยนั้น ๆ แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้ร้านโชวห่์วยตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการ ผูบ้ริโภคก็จะปฏิเสธการ
ใชบ้ริการเช่นกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงคราญ ฤาไชย (2546, บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองการศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกขนาดย่อมใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้
มากท่ีสุด คือ การท่ีร้านค้าอยู่ใกล้ท่ีพกัอาศยัสะดวกต่อการเดินทาง และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของจรัสศรี ชินวฒัน์ (2552, บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ลูกคา้ในการเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกในเขตอ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวจิยัพบวา่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกเพราะใกลส้ถานท่ีท่ีตอ้งการจะซ้ือ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้น
สินคา้และบริการ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากร้านโชวห่์วยส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
สินค้าท่ีผูบ้ริโภคแสวงหาท่ีจะซ้ือบ่อยคร้ังทนัทีทนัใด และใช้ความพยายามในการซ้ือ
ค่อนขา้งนอ้ย  ไม่ตอ้งคิดตดัสินใจนาน สินคา้ในร้านสะดวกซ้ือต่างๆ เช่น บุหร่ี ขนมปัง นม 
ขนมขบเค้ียวในร้าน 7-11 เคร่ืองด่ืมในตูข้ายสินคา้ และหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารต่างๆ บน
แผงหนงัสือลว้นแลว้แต่เป็นสินคา้สะดวกซ้ือทั้งส้ิน (ธงชยั สันติวงษ์, 2538: 251) ประกอบ
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กบัร้านโชวห่์วยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้กบัสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคอยู่อาศยั และคนขายจะรู้จกั
และคุน้เคยกบัลูกคา้เป็นอยา่งดี ทั้งหมดน้ีคือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีร้านโชวห่์วย
น ามาเสนอกบัลูกคา้ ซ่ึงจะตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ส่วนใหญ่ ท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การใชบ้ริการสอดคลอ้งงานวิจยัของ อธิศกัด์ิ ราษฎร์บริหาร (2554) ศึกษา  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง: กรณีศึกษามาดามทุสโซ กรุงเทพ ผล
การศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สรุปไดว้า่ในดา้นผลิตภณัฑ์ มีนยัส าคญั
เป็นปัจจยัใหเ้กิดแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
พงศ์ปณต มงัฆะรัตน์ (2551, บทคดัย่อ) ศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และ
บริการจากร้านสะดวกซ้ือในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการซ้ือสินคา้จากเซเว่นอีเลฟเว่นมากท่ีสุด คือปัจจยัด้านการส่งเสริมด้านการตลาด 
รองลงมาคือ ดา้นราคา และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือสินคา้
จากเทสโกโ้ลตสั เอ็กซ์เพรส ส่วนใหญ่จะมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากเทสโกโ้ลตสั 
เอ็กซ์เพรส มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ดา้นราคา และ 
ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ขององค์กร เช่นเดียวกบังานวิจยัของพงศา นวมครุฑ (2544, 
บทคดัยอ่)ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการคา้ปลีกของร้านคา้ปลีก
ขนาดใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
องคก์ร  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมาก ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ์ ดงัน้ีควรท าการ
ตรวจเช็คสินคา้บนชั้นวางอยา่ใหสิ้นคา้ขาดบ่อย และสินคา้เก่าหรือหมดอายุออกจากชั้นวาง 
การสั่งซ้ือสินคา้ควรให ้
สอดคลอ้งกบัสินคา้ท่ีขายเพื่อป้องกนัสินคา้ขาดสต็อค และควรจะจดบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ี
ลูกคา้ถามหาบ่อยๆ ท่ีทางร้านไม่มี เพื่อน ามาพิจารณาในการน าสินคา้มาขายต่อไป 

2. ปัจจัยด้านราคา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในระดบัมาก ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดา้นราคา  ท่ีควรแกไ้ข ดงัน้ี ควรมีการ
ส ารวจราคาจากคู่แข่งในบริเวณเดียวกนัเพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัราคาท่ีจ าหน่ายในร้านอยู่
เสมอ ซ่ึงถา้หากราคาสูงกวา่คู่แข่งมาก ก็ท าให้โอกาสในการขายลดลง และควรส ารวจการ
ติดป้ายราคาสินคา้ใหค้รบทุกช้ินอยา่งสม ่าเสมอ  
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3. ปัจจัยด้านสถานที ่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดา้นสถานท่ี ท่ีควรแกไ้ข ดงัน้ี วนัเปิด-
ปิด ร้าน ควรเปิดให้สม ่าเสมอและตรงต่อเวลาตามท่ีติดป้าย ไม่ควรจะปิดร้านบ่อยหรือถา้
จะปิดร้านควรแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ และแจง้ก าหนดวนัท่ีเปิดใหม่ให้ชดัเจน และเพิ่ม
ป้ายบอกต าแหน่งของสินคา้ เพือ่ใหลู้กคา้หาสินคา้ไดง่้ายข้ึน การวางแผนผงัภายในร้านควร
จดัวางสินคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่ ให้มีการเดินซ้ือของภายในร้านให้สะดวก และควรเปิดเพลง
เบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกคา้รู้สึกผอ่นคลายในช่วงเวลาการเดินดูสินคา้ ซ่ึงจะท าให้
ลูกคา้อยูใ่นร้านนานมากข้ึน ท าใหมี้โอกาสในการขายสินคา้อ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน ถา้เป็นไปได้
ควรขยายร้านให้กวา้งขวางและปรับปรุงร้านให้สะอาด  นอกจากนั้นถา้ลูกคา้ซ้ือของมาก
ควรมีบริการส่งสินคา้ 

4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดา้นส่งเสริมการตลาด 
ท่ีควรแกไ้ข ดงัน้ี ทางร้านควรจะเพิ่มโฆษณาทางวิทยุชุมชนให้มากข้ึน ถึงแมจ้ะท าให้มี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน แต่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เพราะท าให้ลูกคา้รู้จกัร้านมาก ควรให้ความส าคญัใน
การจดัรายการส่งเสริมการขาย ให้มากข้ึน โดยมีจดัรายการลดราคา เช่น ลดราคาสินคา้
พิเศษ โดยจดัร่วมกบัรายการส่งเสริมการขายของบริษทัท่ีขายสินคา้เพื่อจะไดสิ้นคา้ในราคา
ท่ีถูก ซ่ึงอาจคิดก าไรนอ้ยแต่ก็ถือวา่ เป็นการกระตุน้ยอดขายในสินคา้อ่ืนดว้ย  
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัญหาและความต้องการลูกค้าเก่ียวกับความต้องการและความ
คาดหวงัต่อร้านโชวห่์วย เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือในพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงข้อแตกต่างท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงร้านโชว์ห่วยให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึนตามรูปแบบของร้านท่ีแตกต่างกนั 
กติติกรรมประกาศ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยค้นควา้อิสระของการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ซ่ึงผูเ้ขียนใคร่ขอขอบคุณ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง อาจารยท่ี์
ปรึกษา และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ค  าแนะน า รวมทั้ งผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดมี้ส่วนช่วยใหง้านวจิยัดงักล่าวน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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ความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างที่ผลติจากประเทศจีน ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE SATISFACTION IN BRAND OF CONSTRUCTION MATERIALS 
PRODUCTION FROM CHINA WITH CONSUMER IN BANGKOK AND 

METROPOLITAN AREA 
ฐิตาภา ชะโย1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

       ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั
ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อขอวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจาก
ประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิต
มาจากประเทศจีนของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลกบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ี
ผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถาม เป็น เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย  ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลนั้ น ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ประมวลผล โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Anova t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis ใน การวเิคราะห์ 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความพึง
พอใจในตรายี่ห้อของว ัส ดุ ก่อส ร้าง ท่ีผ ลิตมาจากประ เทศ จีนของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไม่แตกต่างกนั 
__________________________________________ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 



398 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) และ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุ
ก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05  ในทางตรงกนัขา้มปัจจยั ดา้นราคา (Price) และ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วยภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) และความ
ไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust) มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุ
ก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05  ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี ในตรา
สินคา้ (Brand Loyalty) ไม่มีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้าง
ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าส าคัญ : วสัดุก่อสร้าง, ประเทศจีน 

ABSTRACT 
The method of this study using questionnaire as a tool for collecting the primary 

data under non probability sampling method. The number of sample was 400. 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.From the study, the research revealed that 
the following. 
 The different demographic factor is not influenced with satisfaction in brand of 
construction material production from China with consumer in Bangkok and 
Metropolitan. 
 The marketing mix factor were related with satisfaction in brand of construction 
material production from China with consumer in Bangkok and Metropolitan. Except for 
price and promotion factor is not influenced with satisfaction in brand of construction 
material production from China with consumer in Bangkok and Metropolitan. 
 The other factor were related with satisfaction in brand of construction material 
production from China with consumer in Bangkok and Metropolitan. Except for brand 
loyalty  
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factor is not influenced with satisfaction in brand of construction material production 
from China with consumer in Bangkok and Metropolitan. 
KEYWORD : Construction material, China 
บทน า 

เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็น
ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และบริการหลงัการขาย จึงมีผูท่ี้สนใจ 
เห็นโอกาสทางธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ท่ีจะสามารถท าก าไรไดใ้นอนาคต เขา้มาอยา่งมากมาย 
ไม่วา่จะเป็นร้านคา้รายใหญ่อยา่งกลุ่ม โมเดิร์นเทรดต่างๆ หรือร้านคา้รายยอ่ย ต่างก็ขยาย
สาขา เติบโตอยา่งรวดเร็ว 

จีนเป็นประเทศผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างรายใหญ่ของโลก ขณะเดียวกนั คุณภาพสินคา้
วสัดุก่อสร้างของจีนก็เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง อตัราการใชพ้ลงังานในการผลิตและวตัถุดิบในการ
ผลิตก็ลดลงทุกปี ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆไดรั้บการยกระดบัและออกสู่ตลาดมากข้ึน โดยสินคา้
จากจีนมีจุดเด่นส าคญั คือ ราคาถูก ส่วนในดา้นคุณภาพ ปัจจุบนัจีนก็ไดมี้การพฒันาสินคา้ 
ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นทีจะต้องศึกษาถึงวสัดุก่อสร้างเหล่าน้ี วสัดุก่อสร้างท่ี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ย่อมเป็นท่ีตอ้งการของตลาด แต่ผูบ้ริโภคจ านวนมาก ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้างไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การตดัสินใจ ซ้ือสินคา้ผิดประเภทการใชง้าน หรือไม่ตรงตามความตอ้งการ เน่ืองจากวสัดุ
ประเภทเดียวกนั อาจมีแบ่งออกเป็นหลายเกรด หลายระดบัราคา ตามความเหมาะสมของ
งานนั้นๆ บางการใชง้านมีขอ้จ ากดันอ้ย ไม่จ  าเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ราคาแพง แต่บางงานตอ้งใช้
วสัดุท่ีผ่านการรับรองจากสถาบันท่ีได้รับการยอมรับต่างๆ ในปัจจุบันมีผูน้ าเข้าวสัดุ
ก่อสร้างท่ีผลิตจากประเทศจีน จ านวนมาก เน่ืองจากมีตน้ทุนท่ีต ่า แต่ยงัคงมีปัญหาในเร่ือง
คุณภาพสินคา้ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อยูบ่า้ง 

จากขอ้มูลขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง ความพึงพอใจในตรายี่ห้อ
ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล ทั้ งน้ี
ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ให้กบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวางแผนการตลาด ปรับกล
ยทุธ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสืบไป 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ตรายี่ห้อขอวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และ
ปริมณฑล 
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2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความพึงพอใจใน
ตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และ
ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลกบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อ
ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูบ้ริโภคหรือองค์กรท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถน าผลท่ีได้

จากการศึกษาไปพฒันา วางแผนการตลาดใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์ร 
2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทาง เพื่อก าหนดแผนธุรกิจให้สอดคลอ้ง

กับความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของ
ผูบ้ริโภคในก.ท.ม. และปริมณฑล 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
ปัจจยัทางดา้นประชากากรศาสตร์ 

เพศอายสุถานภาพการศึกษา 
อาชีพรายได ้

 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา            
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 
ปัจจยัอ่ืน 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
ความภกัดีในตราสินคา้  
ความไวว้างใจในตราสินคา้ 

 

ความพึงพอใจในตรายีห่อ้ ของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตจากประเทศ

จีน 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ,อายุ,สถานภาพ,การศึกษา,อาชีพ,รายได ้ท่ี

แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจาก
ประเทศจีนของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
ตรายี่ ห้ อของว ัส ดุ ก่ อส ร้ า ง ท่ีผ ลิ ตม าจ ากประ เทศ จีนของผู ้บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ , ความภกัดีในตราสินคา้และ 
ความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุ
ก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือหรือก าลงัมองหาวสัดุก่อสร้างตาม
ร้านไทวสัดุ โฮมโปร โฮมมาร์ท หรือ ร้านคา้วสัดุก่อสร้าง ตามพื้นท่ีส ารวจ และรวมถึง
ผูบ้ริโภคท่ีท างานภายในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิก 

1. ขอบเขตของตวัแปร ท่ีตอ้งการศีกษา (ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา) 
ปัจจยัทางดา้นประชากากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ,อาย,ุสถานภาพ,การศึกษา, อาชีพ และรายได ้
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดได้แก่ดา้นผลิตภณัฑ์,ดา้นราคา,ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นส่งเสริมการตลาด  
ปัจจยัอ่ืนไดแ้ก่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้,ความภกัดีในตราสินคา้, ความไวว้างใจในตราสินคา้ 
ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ซ่ึงระยะเวลาในการวิจยัช้ินน้ียู่ระหว่างเดือน เมษยน – 
มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพศ  หมายถึง  เพศของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร โฮมมาร์ท 
รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกในกรุงเทพและ
ปริมณฑลแบ่งเป็นเพศชาย เพศหญิง 
 อายุ  หมายถึง  อายุของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร โฮมมาร์ท 
รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกในกรุงเทพและ
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ปริมณฑล จ าแนกเป็นช่วงอายุไม่เกิน 21 ปี, 21-30, 31 - 40, 41 - 50, 51 – 60, และมากกวา่ 
60 ปี 
 สถานภาพ หมายถึง  สถานภาพของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร 
โฮมมาร์ท รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกใน
กรุงเทพและปริมณฑล แบ่งเป็น สถานภาพ โสด สมรส หยา่ร้าง/หมา้ย 
 การศึกษา  หมายถึง  ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน ไทวสัดุ โฮ
มโปร โฮมมาร์ท รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกใน
กรุงเทพและปริมณฑล จ าแนกเป็น ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย, มธัยมศึกษาตอนปลาย/
ป.ว.ช.,อนุปริญญา/ป.ว.ส. ปริญญาตรีปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท 
 อาชีพ  หมายถึง  อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร 
โฮมมาร์ท รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกใน
กรุงเทพและปริมณฑลจ าแนกเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง,วิศวกร,โฟร์แมน/ช่าง, คนงาน, ธุรกิจ
ส่วนตวัและอาชีพอ่ืนๆ 
 รายได้  หมายถึง  รายไดต่้อเดือนของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร 
โฮมมาร์ท รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกใน
กรุงเทพและปริมณฑล 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง  ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจยั
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย โปรโมชัน่ 
 Brand  Image หมายถึง  การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ของวสัดุก่อสร้างท่ี
ผลิตจากประเทศจีน 
 Brand Royalty หมายถึง  ความน่าเช่ือถือและความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค 
 Trust หมายถึง  ความไวว้างใจในวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตจากประเทศจีนของ
ผูบ้ริโภค 
 ความพงึพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมา
จากประเทศจีน 
 ตรายี่ ห้อ   หมาย ถึง   รูปแบบของภาพพจน์และไอเ ดีย ท่ีแสดงถึง

สินคา้ ผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแสดงถึงช่ือ โลโก ้สโลแกน และผลงานออกแบบของ
ตวัสินคา้ ตราสินคา้เป็นขอ้มูลในเชิงมโนธรรม ท่ีแสดงออกในทางรูปธรรมของสัญลกัษณ์
ท่ีส่ือถึงบริษทั สินคา้ บริการ หรือกลุ่มผูข้ายท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
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 วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากประเทศจีน  หมายถึง  วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตหรือมีส่วนผสม
ท่ีน าเขา้จากประเทศจีน  
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

การแบ่งตลาดตามคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ ( ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ
,2547 ) การแบ่งตลาดตามประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์
ตวัแปรทางประชากรศาตร์ เป็นตน้ว่า อายุ เพศ รายได ้อาชีพ การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ 
สัญชาติ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด 
เหตุผลหน่ึงก็คือ ความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค รวมทั้ งอัตราการใช้
ผลิตภณัฑม์กัจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์สูง 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ี
ประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆดงัต่อไปน้ี 

ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
หรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย 

ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ ของลูกค้าผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาของ
ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง 
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงั
ตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้
เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) 
แนวความคิดทางด้านตราสินค้าหรือตรายีห้่อ 
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ตราสินคา้ หรือ แบรนด ์หรือ ยีห่อ้ เป็นรูปแบบของภาพพจน์และไอเดีย ท่ีแสดงถึง
สินคา้ ผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่แสดงถึง ช่ือ โลโก ้สโลแกน และผลงานออกแบบของ
ตวัสินคา้ ตราสินคา้เป็นขอ้มูลในเชิงมโนธรรม ท่ีแสดงออกในทางรูปธรรมของสัญลกัษณ์
ท่ีส่ือถึงบริษทั สินคา้ บริการ หรือกลุ่มผูข้ายท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั การสร้างตราสินคา้ให้
ติดตลาดท าไดจ้ากการโฆษณา การบอกต่อ การออกแบบท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น ในปัจจุบนั
การสร้างตราสินคา้กลายมาเป็นจุดส าคญัของวฒันธรรมและปรัชญาการออกแบบ 
แนวความคิดทางด้านความภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty)  

เป็นความพึงพอใจท่ีสม ่าเสมอหรือการซ้ือตราเดิมในผลิตภณัฑ์ของบริษัทใด
บริษทัหน่ึง ประกอบดว้ย (1) ความภกัดีดา้นทศันคติ (Attitudinal loyalty) คือ มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตรา (2) ความภกัดีดา้นพฤติกรรม (Behavioral loyalty) เป็นการท่ีลูกคา้ยึดมัน่ในตรา
และพยายามแสวงหาตรานั้นเพื่อซ้ืออยา่งต่อเน่ือง 
แนวความคิดทางด้านความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) 

มอร์แกน และฮนัท(์Morgan; & Hunt. 1994) กล่าววา่ ความไวว้างใจมีความส าคญั 
อย่างยิ่งในการก าหนดลกัษณะขอ้ผูกมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหว่างลูกคา้และองค์กร 
ความไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจ านวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่โดยเป็นผูท่ี้มี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Integrity) 
โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดท่ีศึกษาเร่ือง
บุคลิกภาพและจิตวทิยา 
ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนั
ได้เพราะค าสองค าน้ีหมายถึงผลท่ีได้จากการท่ีบุคคลได้เขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้นและ
ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น ๆ ส่วนทศันคติดา้นลบจะ
แสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจ 
แนวความคิดเกีย่วกบัวสัดุก่อสร้าง 

ไม่มีวสัดุก่อสร้างใดท่ีเรียกไดว้า่ดีสมบูรณ์แบบ ถึงท่ีสุดแลว้สถานการณ์ของคุณจะเป็น
ตวับอกว่าวสัดุอะไรท่ีเหมาะสมในการน าไปใช้ท่ามกลางปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเราต้องเลือก
นอกเหนือจากความสามารถในการรับน ้ าหนกั และการใชง้านแลว้ ส าหรับโลกทุกวนัน้ียงั
มีเร่ืองท่ีส าคญัให้เราพิจารณาดว้ยเช่นกนัในวฒันธรรมแห่งการพึ่งตนเองนั้นจะมีประเด็น
ส าคญั 3 ขอ้ท่ีเป็นค าจ ากดัความของวสัดุก่อสร้างท่ีดีคือ 

1. หาไดง่้ายหรือไม่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
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2. สามารถใชง้านไดง่้ายหรือไม่ 
3. วสัดุนั้นสามารถใชง้านไดส้มประโยชน์หรือไม่ 

 
แนวความคิดเกีย่วกบัสินค้าจากประเทศจีน 

ตลาดสินคา้จีนมีการแข่งขนัท่ีสูงมีการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจเป็น
ศูนยส่์งออกป้อนสินคา้จีนไปทัว่โลก ในปัจจุบนัถา้ตอ้งการท าธุรกิจตอ้งศึกษาขอ้มูลแหล่ง
สินคา้อยา่งละเอียดก่อนซ้ือ แหล่งผลิตสินคา้ในจีนท่ีราคาถูกและคุณภาพดี  ผูป้ระกอบการ
ชาวไทยนิยมสั่งสินคา้จากประเทศจีนมาขายต่อ เพราะสินคา้จีนราคาถูก และมีให้เลือก
หลากหลายรูปแบบ แต่ก็มีผูป้ระกอบการจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่ประสบความส าเร็จ และตอ้ง
เลิกการน าเขา้ เพราะการจะเขา้ไปคา้ขาย หรือรับสินคา้จีนมาขายให้บรรลุเป้าหมายนั้น
ไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาล มีวฒันธรรม
ท่ีหลากหลาย มีแหล่งผลิตสินคา้อยูจ่  านวนมาก ดงันั้นผูท่ี้จะท าธุรกิจน าเขา้สินคา้จีนมาขาย
นั้น ส่ิงส าคญัต้องศึกษาให้ละเอียดคือ แหล่งขายสินค้าใด คือแหล่งดี เด่น ดัง รวมถึง
หนทาง หรือช่องทางในการติดต่อซ้ือขาย เพราะการท าธุรกิจน าเขา้สินคา้จีนมาขายไม่ใช่
เร่ืองง่าย และเป็นเร่ืองยากท่ีจะท าธุรกิจใหอ้ยูร่อดปลอดภยัในยคุท่ีการแข่งขนัสูงเช่นน้ี 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เพศกบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจยัของ พรนิภา  ทองเหวี่ยง (2549) พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัเห็นว่าปัจจยั
โดยรวมท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกร้านค้าวสัดุก่อสร้างไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โอฬาร ธปะเตมีย ์(2550) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของลูกค้าร้านจ าหน่ายว ัสดุก่อสร้างในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรดล ชวนพาณิชย ์(2553) ไดท้  าการศึกษากลยุทธ์การจดัการ
ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในเขตเพชรบุรี พบว่า ผูจ้ดัการหรือเจา้ของกิจการ ร้านจ าหน่าย
วสัดุก่อสร้างในเขตเพชรบุรีเพศชายกบัเพศหญิงมีระดบัการปฎิบติักลยุทธ์การจดัการร้าน
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมี
ระดบัการปฎิบติักลยทุธ์การจดัการร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ไม่แตกต่างกนั 

อายุกบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจยัของ วิชยั เกียรติเดชานุภาพ ( 2553) พบวา่ อายุไม่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง จากการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi – Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

สถานภาพกบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
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จากงานวจิยัของ สมพงษ ์ จนัทร์ส่อง( 2550) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีเลือกซ้ือและการตดัสินใจของ
ลูกคา้ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในอ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวดัอุบลราชธานีพบวา่ ลูกคา้ท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การศึกษากบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจยัของ ปฎิวติั  บุญยงค์ (2548) พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือทางดา้นราคาต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนต์ทิพย ์ ท านอง ไดท้  า
การวดัความจงรักภกัดีต่อตรายี่ห้อ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และพิซซ่า ฮทั พบว่าระดับ
การศึกษามีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตรายีห่อ้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

อาชีพกบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจยั ของปฎิวติั  บุญยงค์ (2548) พบวา่อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในเร่ือง
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อเดือน การเปรียบเทียบราคาก่อนซ้ือและวตัถุประสงคใ์นการใช ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพสิฐ รุ่งสีทอง (2552)) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
ต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง ร้านไพศาลสิน อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี พบวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างร้านไพศาลสิน 
ดา้นราคาแตกต่างกนั 
 รายได้กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวจิยัของไพสิฐ รุ่งสีทอง (2552) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ให้
ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างดา้นผลิตภณัฑ์ไม่แตกต่างกนั จากการทดสอบ
โดย One way Anova ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของปิยนุช  เสือคง (2551) ไดท้  าการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างในประเทศไทยพบว่า ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ของประชากร มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณความต้องการใช้วสัดุ
ก่อสร้าง 
 Product กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจัยของวิชชุตา  จอมดวง (2550) พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เถินจงัหวดัล าปาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรินทร์  กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) ซ่ึงพบว่า
ลูกคา้ไดใ้ห้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัมาก โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความรับผิดชอบต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา ความทนัสมยัของสินคา้ และ
ความใหม่ของสินคา้ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

Price กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวจิยัของนิติวฒิุ  อ่อนละมยั(2550) พบวา่ปัจจยัดา้นราคาลูกคา้ให้ความส าคญัระดบั
มากท่ีสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 โดยลูกค้าเห็นว่า ราคาสินคา้สามารถต่อรองได้ มี
ความส าคญัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียความส าคญั 4.59 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วดัดานา สุกบินดิด (2545) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างของลูกคา้ในก าแพงนครเวียงจนัทน์ พบว่า 
ราคาสินคา้ท่ีต ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไป และราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างโดยให้ความส าคญัระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของจากงานวิจยัของ ยุทธนา นฤนาทวงศส์กุล(2551)   พบวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วน
จ ากดัยทุธนาฮาร์ดแวร์ จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นล าดบัมาก(3.80) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีลูกค้าให้ความส าคญั 3 อนัดับแรกได้แก่ จอดรถได้สะดวกและมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
กระบวนการสั่งซ้ือท าไดง่้ายและรวดเร็ว และท่ีตั้งของผูข้ายหาไดง่้าย ตามล าดบั 

Pomotion กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จาการศึกษาของ ชัยวฒัน์ เสรีวิริยะกุล (2550) ได้ท าการศึกษาแผนร้านคา้วสัดุก่อสร้าง 
พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดลูกคา้มีความเห็นว่ามีความส าคญัมาก คือ การให้
ส่วนลดเงินสด และการจดัใหมี้การส่งเสริมการขาย และจดัใหมี้ของช าร่วยตามเทศกาลจาก
ทางร้าน 

Brand Image กับความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากประเทศ
จีน 
จากงานวิจัยของวีรพุฒศรีเพียร (2552) พบว่า ปัจจัยทางด้านคุณค่าของตราสินค้า มี
ความสัมพนัธ์กบัการสร้างความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยค่านยั
ทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญักบัตราสินคา้ ก่อนท่ี
ลูกคา้จะเลือกซ้ือและเกิดความพึงพอใจ  

Brand Royalty กบัความพงึพอใจในตรายี่ห้อของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากประเทศ
จีน 
จากการศึกษาของ มณีรัตน์  ก่อเกียรติตระกูล (2550)   เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ ท่ี มีตรายี่ห้อของผู ้บ ริโภคใน
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความมัน่ใจต่อตรายีห่อ้ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์เคร่ืองใหม่ของ
ผูบ้ริโภคท่ีอายุแตกต่างกนัไม่แตกต่างกนัโดย 3 อนัดบัแรกคือ ยงัไม่แน่ใจในตรายี่ห้อ 
รองลงมาคือ ซ้ือยีห่อ้เดิม และซ้ือยี่ห้อใหม่ตามล าดบั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั ศุภชาติ เกตุแค 
(2552) ไดท้  าการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภกัดีต่อตราสินคา้
โทรศพัท์มือถือ  จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ไดใ้ห้คะแนนความภกัดีทั้งแบบผ่านความคิด
ไตรตรองไวแ้ล้ว แบบพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า และความภกัดีโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

Trust กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากการศึกษาของ พวงพยอม  แกว้มูล ( 2551) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าท่ีใช้ตราของผูจ้  าหน่าย (เฮาส์แบรนด์) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
จ  านวนของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใชสิ้นคา้เฮา้ส์แบรนด์ซ ้ ามีแนวโนม้จะใชต่้อร้อยละ 
37.4 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.5 ใชแ้น่นอนร้อยละ 27.2 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และ 

สถานภาพ ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที ่2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจในตรา

ยีห่อ้ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) 

โดยการใหค้ะแนนระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
  10  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  5  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
  0  หมายถึง  ไม่มีความพึงพอใจ 
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ตอนที ่3 ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีในตราสินคา้
,ความไวว้างใจในตราสินค้าโดยสอบถามเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 10 ระดับ(Rating 
Scale) โดยมีจ านวนค าถาม ทั้งส้ิน 15 ขอ้ ประกอบดว้ย  

ตอนที ่4 ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสอบถามเป็นมาตรฐานส่วนประเมินค่า 10 
ระดบั (Rating Scale)โดยมีค าถามจ าแนกเป็น 5 ขอ้  

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
54และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30ปี คิดเป็นร้อยละ 
33.00  ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 49.50 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.50 ส่วนใหญ่อาชีพประกอบอาชีพอ่ืนๆ (พนกับริษทัเอกชน) 
คิดเป็นร้อยละ 33.80ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.50 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จาก

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ผลิตภณัฑ์ (product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่า
ต ่าสุดเท่ากบั 1 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.01และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.017ราคา (price) มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.86และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.615ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั0 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.840การส่งเสริมการตลาด 
(promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 2 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.11 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.794 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.076 ความภกัดีในตราสินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10
ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.88 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.589 ความ
ไวว้างใจในตราสินคา้มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.46 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.973 
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4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตมาจาก
ประเทศจีนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจาก
ประเทศจีนของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 
10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.24 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.938 
สรุปผลการวจัิย 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ,อายุ,สถานภาพ,การศึกษา,
อาชีพ,รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมา
จากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-
test(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปได้
ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไม่
แตกต่างกนั 
  สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์, 
ดา้นราคา,ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. 
และปริมณฑล 
  จากการศึกษา มีขอ้คน้พบทางสถิติดงัน้ี   
  ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ี
ผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.001) สอดคลอง้กบั งานวิจยัของ  วิชชุตา  จอมดวง (2550) พบว่า 
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างของผูบ้ริโภคในอ าเภอเถินจงัหวดัล าปาง 
  ดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิต
มาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  อย่างมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (Sig. = 0.344) ไม่สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ วดัดานา สุกบินดิด (2545) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือวสัดุ
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ก่อสร้างของลูกคา้ในก าแพงนครเวียงจนัทน์ พบว่า ราคาสินคา้ท่ีต ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไป และ
ราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผู ้บริโภคในกทม. และปริมณฑล  อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.004) สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ  ยุทธนา นฤ
นาทวงศ์สกุล (2551)   พบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจ ากดัยุทธนาฮาร์ดแวร์ จงัหวดั
เชียงใหม่   
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผู ้บริโภคในกทม. และปริมณฑล  อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.639) ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ องอาจ 
ประโยค (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือสีน ้าพลาสติกทาอาคารจากร้านคา้วสัดุก่อสร้างในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  สมมุติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ตราสินคา้,ความจงรักภกัดี
ในตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อ
ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล 
จากการศึกษามีขอ้คน้พบทางสถิติดงัน้ี    
  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจในตรา
ยีห่อ้ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรพุฒ ศรี
เพียร (2552) พบว่า ปัจจยัทางดา้นคุณค่าของตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการสร้างความ
พึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจ
ในตรายีห่อ้ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  
อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.388)  
  ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust)  มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจใน
ตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  
อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พวง
พยอม  แก้วมูล ( 2551) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีใช้ตราของผู ้
จ  าหน่าย (เฮาส์แบรนด)์ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยส าคญั ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
สมมุตฐิาน 

สมมุตฐิานที ่1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ T-Test 0.095 ปฏิเสธ 
อาย ุ F- Test 0.493 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F- Test 0.356 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F- Test 0.312 ปฏิเสธ 
อาชีพ F- Test 0.155 ปฏิเสธ 
รายได ้ F- Test 0.091 ปฏิเสธ 
สมมุตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
Product MRA 0.001 ยอมรับ 
Price MRA 0.344 ปฏิเสธ 
Place MRA 0.004 ยอมรับ 
Pomotion MRA 0.639 ปฏิเสธ 
สมมุตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 
Brand Image MRA 0.000 ยอมรับ 
Brand Royalty MRA 0.388 ปฏิเสธ 
Trust MRA 0.000 ยอมรับ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรท่ีอาศยอัยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น  ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการขยายขอบเขตการ
ศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่มตวัอยา่งต่างจงัหวดั เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมาก
ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดใน
อนาคต    

2. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุ
ก่อสร้าง อาจท าการศึกษาต่อในดา้น “อิทธิพลของตรายี่ห้อท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ”  เพื่อประโยชน์ในวงกวา้งต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
ทุกๆดา้นท่ีมีอิทธิพล 

3. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ใช้ตวัแปรอิสระคือ ส่วนประสมทางการตลาด 
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ และความไว้วางใจในตรา
สินคา้ ควรท าการศึกษาเจาะลึกไปยังปัจจยัด้านความภาพลักษณ์ตราสินคา้ และ
ความไวว้างใจในตราสินคา้ตามกรอบแนวความคิดใหม่ท่ีไดเ้สนอในบทท่ี4 เพื่อ
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ประโยชน์ในแง่ของการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ โดยการศึกษาในเร่ือง 
CEM (Customer Experience Management ),CRM (Customer Relationship 
Management)  หรือ IMC (Integrated marketing communications) เป็นตน้ 
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การประเมินค่าหลกัทรัพย์โดยการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 
กรณีศึกษา บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) หลงัเปลี่ยนเป็น เอส 

SECURITIES VALUATION USING FUNDAMENTAL ANALYSIS 
A CASE STUDY OF SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED 

BEFORE CHANGE EST 
รฐา เรืองเวชภกัดี 1   ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 

------------------------------------------------------------------ 
บทคัดย่อ 

การลงทุนในหลกัทรัพยถื์อเป็นทางเลือกหน่ึงของนกัลงทุนโดยทัว่ไป ซ่ึงการเลือก
หลกัทรัพยท่ี์ถูกตอ้งนั้นถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีนกัลงทุนตอ้งพิจารณาเป็น
ล าดบัแรก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลบัคืนมาดงัท่ีนักลงทุนคาดหวงัไว ้ส าหรับการเลือก
หลกัทรัพยน์ั้นมีวธีิการพิจารณาหลายวธีิ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช้วิธีพิจารณาจากปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพยบ์ริษทั
เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงในระหวา่งปีพ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 พบวา่ผลประกอบการ
ของบริษทัและราคาหลกัทรัพยมี์ความผนัผวนไม่สอดคลอ้งกนักบัรายไดจ้ากการขายและ
การใหบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน จึงไดท้  าการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน เพื่อประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
หลกัทรัพยด์้วยตวัแบบตวัคูณก าไรโดยการใช้ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย์ยอ้นหลงัใน
ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง กุมพาพนัธ์ พ.ศ. 2556 เพื่อประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริง ณ 
วนัพฤหสับดีท่ี 28 กุมพาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่าท่ีควรจะเป็นของหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 
52.25 บาท เม่ือเทียบกบัราคาปิด ณ วนัพฤหสับดีท่ี 28 กุมพาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ซ่ึงราคาปิดสูง
กวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง 174.75 บาท ดงันั้นนกัลงทุนจึงไม่ควรเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เสริมสุข 
จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 กุมพาพนัธ์ พ.ศ. 2556  
___________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการขาดทุนจากการท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นอนาคตจะลด
ต ่าลงมาจนเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกั
ลงทุนอาชีพท่ีมองวา่หลกัทรัพยข์องบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) นั้นมีสภาพคล่องต ่า
และยงัใหผ้ลตอบแทนไม่คุม้กบัความเส่ียงจึงไม่เหมาะอยา่งยิง่ท่ีจะเขา้ไปลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว 

ABSTRACT 
Generally to invest in stock market is an alternative investment choice for 

investors as to gain the expected benefit from this investment of which being chosen.  
This independent study is in-depth study in Serm Suk Co., Ltd (Public), 

demonstrates the most fluctuation in stock price while contradictory in firm’s revenues, 
for the period of B.E. 2010 to 2012. The Price Earning Multiplier Model is used to 
predict stock price where equitable against the Reversal point of the particular Chart 
type. Stock Trading Transactions during January 2010 to February 2013 in order to 
evaluate the intrinsic value at Feb 28, 2013.  

In addition, 3 experts opinion had been interviewed and suggested to avoid 
investing in this stock after the short period of this study. As result that the stock real 
value was suggested at 52.25 Baht, compared with actual closing stock price on February 
28, 2013, whereby over value of 174.75.  

Therefore, this fundamental analysis study suggested investors that should not 
buy as to avoid losses caused by stock price which was gearing towards its intrinsic 
value, as the same result of the experts’ opinion as proceeding mentioned. 
 
บทน า 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์
ส าคัญแห่งหน่ึงในประเทศไทย ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียน
หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพยมี์ความส าคญัโดยเป็นองคก์รท่ีช่วยส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว รวมทั้งเป็น
แหล่งระดมเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในการน าเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือปรับ
โครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม ดงันั้นตลาดหลกัทรัพยจึ์งมีความส าคญักบัการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก การลงทุนในหลักทรัพย์นั้น นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนัก
ลงทุนสถาบนัหรือนกัลงทุนทัว่ไปจะมีวตัถุประสงคใ์ห้ไดผ้ลตอบแทนในการลงทุนในรูป
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ของเงินปันผล ก าไรส่วนเกินท่ีเกิดจากความแตกต่างของราคาหลกัทรัพย ์หรือสิทธิในการ
รับหุ้นเพิ่มทุน ตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับนักลงทุนท่ีคาดหวัง
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่  

อย่างไรก็ดีการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดัเป็นการลงทุนท่ีมีความเสียงสูง เน่ืองจาก
ตลาดหลกัทรัพยมี์ความอ่อนไหวต่อสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ ไดง่้าย เป็นสาเหตุท าให้ราคา
หลกัทรัพยมี์การปรับตวัเคล่ือนไหวอยู่เกือบตลอดเวลา ท าให้มีการพฒันาวิธีวิเคราะห์ใน
รูปแบบต่างๆเพื่อก าหนดมูลค่าท่ีควรจะเป็นของหลกัทรัพย ์

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกหลกัทรัพยข์องบริษทัเสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมรายใหญ่ของประเทศไทย มีสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม
อาทิ เช่น น ้ าอดัลมยี่ห้อเอส       มิลินดา้  เซเว่นอพั ชาพร้อมด่ืมลิปตนั เคร่ืองด่ืมเกลือแร่เก
เตอเรด น ้ าผลไมท้รอปิคานา น ้ าด่ืมและโชดาตราคริสตลั ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีลว้นเป็นท่ีรู้จกั
ของคนไทยเป็นอยา่งดี บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) เปิดด าเนินกิจการมานานกวา่ 60 ปี 
โดยเร่ิมจากทุนจดทะเบียนเพียง 8,000,000 บาท บริษทัฯไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนและขยาย
การลงทุนมาโดยตลอด 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อประเมินค่าหลกัทรัพย ์บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ด้วยการค านวณหา
มูลค่าท่ีแท้จริงหรือมูลค่าท่ีควรจะเป็นโดยใช้ตวัแบบตวัคูณก าไร (Price - Earning 
Multiplier Model) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลักทรัพย์บริษทั เสริมสุข จ ากัด 
(มหาชน) และใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางส าหรับผูท่ี้จะท าการศึกษาต่อไป 
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กรอบความคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในปี 2555 และท าการคาดการณ์
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2556 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม กฎระเบียบ นโยบายและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องจะศึกษาจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบนั ส่วนผลการด าเนินงานของบริษทัจะ
ท าการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิทางการเงินยอ้นหลงัในระหวา่งปี 2553 – 2555 ในการประเมิน
ค่าหลกัทรัพยน์ั้นจะใช้ราคาปิด ณ ส้ินเดือนกุมพาพนัธ์ 2556 เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
มูลค่าหลกัทรัพย ์ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้น าผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวข้องทั้งในทางทฤษฎีและวิธี
การศึกษารวมไปถึงแนวคิดในรูปแบบต่างๆ มาเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

ทรงพร ธนะกิตติภูมิ (2550) ท าการศึกษาโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหุ้นสามญัดว้ยปัจจยัพื้นฐานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 
10 ปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2540-2549 โดยศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นท่ี
มีปัจจยัพื้นฐานดา้นความสามารถในการท าก าไร ด้านความสามารถในการช าระหน้ีสิน 
และดา้นระดบัราคาหุ้นท่ีแตกต่างกนั การศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั โดยส่วนแรกเป็นการ
ทดสอบความแตกต่างของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานแต่ละดา้นท่ี

ผลกระทบของเศรษฐกจิที่มีต่อ
อุตสาหกรรมและบริษทั 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่
มีต่อบริษทั 

 

ผลกระทบของนโยบายและ
กฎหมายที่มีต่ออุตสาหกรรม

และบริษทั 

 

 
วเิคราะห์บริษทั 

 

ประเมินค่าหลกัทรัพย์ 

 

เปรียบเทียบมูลค้าท่ีแท้จริง กับ
ราคาตลาด 

 

ลงทุน หรือ ไม่ลงทุน 
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แตกต่างกนั ส่วนท่ีสองเป็นการทดสอบผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น โดยพิจารณา
ปัจจยัพื้นฐานทั้ง 3 ด้านร่วมกนั คือ หุ้นสามญัท่ีมีความสามารถในการท าก าไรสูงกว่า
ค่ามธัยฐานของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์มีความสามารถในการช าระหน้ีสินสูง และมีระดบั
ราคาต ่ากว่าค่ามัธยฐานของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และการน าผลตอบแทนท่ีได้ไป
เปรียบเทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชก้ารทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียผลตอบแทน ดว้ยสถิติทดสอบ T-Test ผลการศึกษาพบวา่ การ
ลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจัยพื้นฐานท่ีแตกต่างกันเพียงด้านใดด้านหน่ึงไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่การลงทุนในหุ้นท่ีมี
ความสามารถในการท าก าไรสูงกวา่ค่าเฉล่ีย มีความสามารถในการช าระหน้ีสินสูง และมี
ระดบัราคาหุน้ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวา่ผลตอบแทน
เฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ปิยะรัตน์ ยงทรัพย์สินธ์ุ (2546) ได้ท าการศึกษาปัจจยัพื้นฐานของบริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) เพื่อประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน
ต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ย การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม วิเคราะห์
บริษทั ส าหรับการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้นไดใ้ช้วิธีพยากรณ์งบกระแส
เงินสดล่วงหนา้เพื่อหากระแสเงินสดคงเหลือส าหรับผูถื้อหุ้น จากนั้นน ามาค านวณมูลค่าท่ี
แทจ้ริงโดยใชต้วัแบบ Free Cash Flow to Equity (FCFE) หลงัจากท่ีไดมู้ลค่าท่ีแทจ้ริงของ
หลักทรัพย์แล้วน ามาเปรียบเทียบกับราคาตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์อไป ผลการศึกษาราคาหลกัทรัพย ์ณ ส้ินปี 2546 ท่ีประเมินไดเ้ท่ากบั 97.46 
บาท ซ่ึงสูงกวา่ราคาปิด ณ ส้ินปี 2545 ท่ีราคา 42.25 บาทอยูถึ่ง 55.21 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่า
กว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงถึง 130% จึงสรุปว่าหลกัทรัพยข์องบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็น
หลกัทรัพยท่ี์เหมาะแก่การลงทุน 

วิชัย บวัแดง (2550) ได้ศึกษาหลักทรัพย์บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐานและประเมินมูล
ค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณาตดัสินใจลงทุน ส าหรับการ
ประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้นไดใ้ช้วิธีการพยากรณ์งบกระแสเงินสดล่วงหน้า
เพื่อหากระแสเงินสดคงเหลือส าหรับผูถื้อหุ้นจากนั้นน ามาค านวณมูลค่าท่ีแทจ้ริงโดยใชต้วั
แบบ Free Cash Flow to Equity (FCFE) หลงัจากไดมู้ลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยแ์ลว้จึง
น ามาเปรียบเทียบกบัราคาตลาดเพื่อตดัสินใจลงทุนต่อไป ผลการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริง
พบวา่ราคาหลกัทรัพย ์ณ ส้ินปี 2550 ท่ีประเมินไดเ้ท่ากบั 11.41 บาท ซ่ึงสูงกวา่ราคาปิด ณ 
ส้ินปี 2549 ท่ีราคา 6.10 บาทอยู่ถึง 5.31 บาทถือไดว้่า ณ ท่ีราคาปิดส้ินปี 2549 ราคา
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หลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ต ่ากวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง จึงสามารถสรุปได้
วา่หลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพยท่ี์เหมาะแก่การลงทุน
ซ่ึงจะเป็นหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกบัผูล้งทุนได ้
วธีิการศึกษา  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) โดยไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยั
ต่างๆ เพื่อประเมินหามูลค่าท่ีแทจ้ริงหรือราคาท่ีควรจะเป็นของหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีขั้นตอน
การศึกษาดงัน้ี 

1.    วเิคราะห์เศรษฐกิจ 
วิเคราะห์เศรษฐกิจในปี  2555 และท าการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปี 2556 จะ

เน้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจท่ีผ่านมาตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ว่ามี
ผลกระทบต่อธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพยห์รือไม่เพียงใด ซ่ึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจจะรวมถึง
การวเิคราะห์วฏัจกัรธุรกิจ การใชจ่้ายภาคครัวเรือน การลงทุนของเอกชน การผลิต การจา้ง
งาน เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย รวมถึงความเคล่ือนไหวของราคาน ้ามนั เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
จะแสดงถึงทิศทางของเศรษฐกิจว่าจะไปในทิศทางใดรวมทั้ งแสดงถึงอ านาจซ้ือของ
ประชาชนในขณะนั้นๆ วา่มีมากนอ้ยเพียงใด  

2. วเิคราะห์อุตสาหกรรม 
 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมนั้นจะเน้นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม สภาพ
การตลาดและการแข่งขัน ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตอยา่งไร  

3. วเิคราะห์กฎระเบียบ นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
พิจารณากฎระเบียบ นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น

พระราชบญัญติัก าหนดราคาสินคา้และป้องกนัการผูกขาด พ.ศ. 2522 พิกดัอตัราภาษี
สรรพสามิต เพื่อให้ทราบบรรทดัฐานท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยพิจารณาว่าอุตสาหกรรม
เคร่ืองด่ืมนั้นอยู่ภายใตก้ฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัใดของทางราชการและกฎหมาย
ดงักล่าวเขม้งวดหรือไม่อยา่งไร 

4. วเิคราะห์บริษทั 
การวเิคราะห์บริษทัแบ่งออกเป็นสองแนวทางคือการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ และการ

วเิคราะห์เชิงปริมาณ ประกอบไปดว้ย  
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ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของบริษทั 
ขนาดบริษทั ลกัษณะการด าเนินงาน ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ช่ือยี่ห้อผลิตภณัฑ์ การกระจาย
ของผลิตภณัฑ ์แผนธุรกิจในอนาคต 

ส่วนท่ี 2 วเิคราะห์งบการเงินของบริษทั โดยใชก้ารวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน
ซ่ึงประกอบไปดว้ย อตัราส่วนวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน อตัราส่วนประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน อตัราส่วนความสามารถในการหาก าไร อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทาง
การเงิน 

ส่วนท่ี 3 การประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ เป็นการประเมินเพื่อหามูล
ค่าท่ีควรจะเป็นหรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยเ์พื่อน าไปเปรียบเทียบกบัราคาตลาดใน
ขณะนั้น แนวทางการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยน์ั้นมีหลายวิธี แต่ในท่ีน้ีจะใชต้วัแบบตวัคูณ
ก าไรหรืออัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นในการประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหุ้นสามัญ 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีขั้นตอนและวธีิการค านวณดงัน้ี 
 

  อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น =  
 

 1. ค านวณอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ของหลกัทรัพยทุ์กตวัท่ีมีในอุตสาหกรรม 
 2. ค านวณอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้เฉล่ียของอุตสาหกรรม 
 3. น าค่าก าไรต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) คูณกบัค่า
อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้เฉล่ียของอุตสาหกรรม ค่าท่ีค  านวณไดคื้อมูลค่าท่ีควรจะเป็น
หรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น 
 ส่วนท่ี 4 การวดัความเส่ียงจากการลงทุน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะค านวณความเส่ียง
จากการลงทุนโดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีตโดยค านวณจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ตลาด ซ่ึงมีขั้นตอนและวธีิการค านวณดงัน้ี 
 
 

 
 
โดยท่ี H คือ ราคาสูงสุด 

L คือ ราคาต ่าสุด  
H - L แสดงถึงความกวา้งในการเปล่ียนแปลงของราคา 

2

LH   แสดงราคาเฉล่ียของหุน้โดยใชร้าคาสูงสุดบวกราคาต ่าสุดหารดว้ยสอง 

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ก าไรต่อหุ้นของหุ้นสามญั 

2

%
LH

LH
P
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 แสดงถึงอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา โดยเปรียบเทียบความกวา้ง
ของราคาท่ีเปล่ียนแปลงกบัราคาเฉล่ียของหุน้ 
 ขอ้มูลท่ีใช้ในการค านวณจะเป็นราคาสูงสุดและราคาต ่าสุดรายเดือน โดยเก็บ
ขอ้มูลยอ้นหลงัระหวา่งเดือน มกราคม 2554 ถึง กุมภาพนัธ์ 2556 เพื่อค านวณหาอตัราการ
เปล่ียนแปลงของราคา โดยเปรียบเทียบความกวา้งของราคาท่ีเปล่ียนแปลงกบัราคาเฉล่ีย
ของหุน้ 
ผลการศึกษา 

1. วเิคราะห์เศรษฐกิจ 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2555 จากการสรุปภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 

พ.ศ. 2555 โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
ประเมินวา่เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2555 เศรษฐกิจไทยขยายตวัถึงร้อยละ 6.4 โดยมีปัจจยั
สนบัสนุนการปรับตวัดีข้ึนของภาคอุตสาหกรรม โรงแรมและภตัตาคาร และการก่อสร้าง 
ในขณะท่ีการขยายตวัด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนับสนุนจากการขยายตวัของอุปสงค์ใน
ประเทศ โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้ง
รายจ่ายภาครัฐท่ีมีบทบาทส าคญัมากข้ึน  

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2556 เศรษฐกิจไทยในปี2556 ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวั
ในเกณฑ์ดีแมว้่าจะชะลอตวัลงจากการขยายตวัสูงในปี 2555 อุปสงค์ภาคต่างประเทศมี
บทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจมากข้ึน ในขณะท่ีอุปสงคใ์นประเทศมีแนวโนม้ชะลอตวั
ลงตามการลดลงของแรงส่งจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้นและแรงส่งจากรายจ่าย
เพื่อการฟ้ืนฟูและบูรณะประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยงัอยู่ในเกณฑ์ดีทั้ งด้าน
เสถียรภาพราคาและดุลบญัชีเดินสะพดั อยา่งไรก็ตามค่าเงินบาทยงัอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัของ
การแขง็ตวัอยา่งต่อเน่ือง 

2. วเิคราะห์อุตสาหกรรม 
จากการรวบรวมขอ้มูลของศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารพบว่าปัจจุบนั

ประเทศไทยมีโรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนไวก้บักรมโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 168 
โรง แบ่งเป็นโรงงานเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 99 โรง หรือร้อยละ 59 และท่ีเหลืออีก 69 
โรง หรือร้อยละ 41 เป็นโรงงานเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ซ่ึงโรงงานส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ระกอบการขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 72 ของจ านวนโรงงานทั้งหมด รองลงมาเป็น
โรงงานขนาดกลางร้อยละ 20 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 8 เป็นโรงงานขนาดใหญ่ 
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อุตสาหกรรมน ้ าอดัลมในประเทศไทยมีลกัษณะเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย ประกอบ
ไปดว้ยโรงงานผูผ้ลิตประมาณ 17 โรงงาน แต่มีผูผ้ลิตรายใหญ่เพียง 2 รายเท่านั้นคือ บริษทั 
เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยน ้ าทิพย ์จ  ากดั ท่ีผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ช่ือดงัจากต่างประเทศ โดยในช่วงท่ีผ่านมามีผูป้ระกอบการรายใหม่เกิดข้ึนไม่มาก 
เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งลงทุนสูง สินคา้ในตลาดมีลกัษณะไม่ต่างกนัท าให้เกิดการ
ทดแทนกนัไดง่้ายในมุมมองของผูบ้ริโภค น ้ าอดัลมโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
พวกท่ีไม่มีการผสมน ้ าหวาน เรียกว่า โซดา ส่วนอีกประเภทมีการผสมน ้ าหวาน ปรุงแต่ง
กล่ินสีและรสชาติ ไดแ้ก่ น ้าด า (Cola) มีมูลค่าตลาดประมาณร้อยละ 75 ของตลาดน ้ าอดัลม
โดยรวม และท่ีเหลือประมาณร้อยละ 25 คือ น ้ าอดัลมประเภทน ้ าสี เช่น น ้ าส้ม น ้ าแดง น ้ า
เขียว และน ้ าอดัลมท่ีมีสีขาว (Lemonade/lime) เป็นตน้ ในแต่ละปีผูป้ระกอบการมกัน ากล
ยทุธ์การผลิตสินคา้ตวัใหม่ออกสู่ตลาดอยูเ่สมอ เพื่อครองส่วนแบ่งการตลาดและกระตุน้การ
บริโภคน ้าอดัลมใหก้ลบัมาคึกคกั โดยน ้าอดัลมประเภทน ้าสีมกันิยมออกผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อ
กระตุน้ยอดขายอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนซ่ึงเป็น High season ของตลาด
น ้ าอดัลม โดยการน าเสนอน ้ าอดัลมท่ีมีกล่ินและรสชาติใหม่  ๆ คลา้ยกล่ินผลไม ้เช่น กล่ิน
สับปะรด มะนาว องุ่น บลูเบอร์ร่ี เป็นตน้ เพิ่มเติมจากน ้าส้ม น ้าแดง น ้าเขียว และน ้ าขาว ซ่ึง
เป็นสินคา้รสชาติดั้งเดิมท่ีมีประจ าอยูใ่นทอ้งตลาด ขณะท่ีกลุ่มน ้าอดัลมประเภทน ้ าด าใชก้ล
ยุทธ์ในการปรับเปล่ียนไปผลิตน ้ าอดัลมท่ีปราศจากน ้ าตาล หรือมีแคลอร่ีต ่ามาเป็นจุดขาย
มากข้ึน เพื่อแข่งขนักบัเคร่ืองด่ืมสุขภาพโดยเฉพาะ ตลอดจนเป็นทางเลือกให้กบัผูรั้ก
สุขภาพและยงัคงช่ืนชอบการด่ืมน ้าอดัลมอีกดว้ย 
 แนวโนม้อุตสาหกรรมน ้ าอดัลม คาดวา่จะไม่ขยายตวัไปมากกวา่ปีก่อน เน่ืองจาก
ไดรั้บผลกระทบจากอตัราเงินเฟ้อภายในประเทศท่ีคาดว่าจะสูงข้ึนรวมถึงการเพิ่มข้ึนของ
ค่าจา้งแรงงาน ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์ราคาน ้าตาลและสารใหค้วามหวาน ส่งผลท าให้ตน้ทุนใน
การผลิตสูงข้ึน ผูป้ระกอบการตอ้งแข่งขนักนัมากข้ึนเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อีก
ทั้งยงัตอ้งรักษาฐานลูกคา้กลุ่มเดิมไม่ให้เปล่ียนไปบริโภคเคร่ืองด่ืมสุขภาพ ซ่ึงปัจจุบนั
กระแสสุขภาพท าให้คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากข้ึน และลดการบริโภคอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จึงท าให้อุตสาหกรรมน ้ าอดัลมท่ีถูกมองว่าไม่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพไดรั้บผลกระทบไปดว้ย 
 แนวโนม้อุตสาหกรรมน ้ าอดัลม คาดวา่จะไม่ขยายตวัไปมากกวา่ปีก่อน เน่ืองจาก
ไดรั้บผลกระทบจากอตัราเงินเฟ้อภายในประเทศท่ีคาดว่าจะสูงข้ึนรวมถึงการเพิ่มข้ึนของ
ค่าจา้งแรงงาน ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์ราคาน ้าตาลและสารใหค้วามหวาน ส่งผลท าให้ตน้ทุนใน
การผลิตสูงข้ึน ผูป้ระกอบการตอ้งแข่งขนักนัมากข้ึนเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อีก
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ทั้งยงัตอ้งรักษาฐานลูกคา้กลุ่มเดิมไม่ให้เปล่ียนไปบริโภคเคร่ืองด่ืมสุขภาพ ซ่ึงปัจจุบนั
กระแสสุขภาพท าให้คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากข้ึน และลดการบริโภคอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงท าให้อุตสาหกรรมน ้ าอดัลมท่ีถูกมองว่าไม่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพไดรั้บผลกระทบไปดว้ย 

3. วเิคราะห์กฎระเบียบ นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 นโยบายของรัฐเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมของนักเรียนและการจ าหน่าย
น ้าอดัลมภายในโรงเรียน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีมติให้วางนโยบายการบริโภคอาหาร
และเคร่ืองด่ืมอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีมติ
เห็นชอบให้แจง้แนวทางปฏิบติัไปยงัสถานศึกษาในสังกดัไม่ให้จ  าหน่ายน ้ าอดัลมตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 
 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม จากการศึกษาพระราชบญัญติั
ก าหนดราคาสินคา้และป้องกนัการผกูขาด พ.ศ. 2522 จึงไดท้ราบเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเพราะกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการคา้ก าไรเกินควรท่ีใชบ้งัคบัอยู่
นั้นมีบทบญัญติัท่ีไม่รัดกุม เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะรักษาประโยชน์ของผูบ้ริโภคและ
ป้องกนัมิใหร้าคาสินคา้หรือค่าบริการต่างๆ  สูงข้ึนโดยรวดเร็วเกินสมควร 
 มาตรการทางด้านภาษี  พระราชบญัญติัพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
ก าหนดประเภทของสินคา้เคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต 

4. วเิคราะห์บริษทั 
ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
จุดแข็ง  บริษัทได้ท าการขยายการลงทุนไปยงัต้นน ้ าเพื่อควบคุมต้นทุนและ

คุณภาพ เช่นลงทุนในบริษทั เพท็ฟอร์ม จ ากดั ซ่ึงจ าหน่ายขวดพีอีที หลอดพลาสติกเพื่อใช้
ผลิตขวดพีอีทีและฝาพลาสติกให้กบับริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน), บริษทัมีระบบโลจิ
สติกส์ (Logistics) ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถกระจายสินคา้ได้อย่างรวดเร็วและทัว่ถึง, 
ผลิตภัณฑ์น ้ าอัดลมตราเอส ของบริษัทสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ตลาด
น ้ าอดัลมในประเทศไทย, ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัผลิตและจดัจ าหน่าย เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ี
จดจ าของผูบ้ริโภควา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 

จุดอ่อน ผูบ้ริโภคจดจ าตราสินค้าท่ีมีช่ือว่าเป๊ปซ่ีและโค้กของบริษัทคู่แข่งได้
มากกวา่ เน่ืองจากความคุน้เคยในตวัสินคา้ท่ีมีวางขายในทอ้งตลาดมาเป็นเวลานานและช่ือ
ตราสินคา้ท่ีเรียกขานง่ายกว่า , เคร่ืองด่ืมเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะไม่ต่างกนั ท าให้เกิดการ
ทดแทนกนัไดง่้ายในมุมมองของผูบ้ริโภค 
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อุปสรรค  การเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากกระแสความใส่ใจในสุขภาพ ท า
ให้ผูบ้ริโภคบริโภคน ้ าอดัลมน้อยลง , การเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ือขวด
แบบ PET (แบบไม่คืนขวด) ท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน, ราคาวตัถุดิบและราคาน ้ ามนัท่ี
ปรับตวัสูงข้ึนส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของต้นทุนขาย รวมถึงค่าขนส่งท่ีเพิ่มข้ึน ,การออก
กฎระเบียบขอ้บงัคบั เช่นนโยบายของรัฐเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมของนกัเรียนและการ
จ าหน่ายน ้าอดัลมภายในโรงเรียน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายตวัของตลาดน ้ าอดัลม 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีส าคญั , สภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีมีการ
แข่งขนักนัอย่างรุนแรงตลอดทั้งปี เน่ืองจากตวัสินคา้นั้นสามารถทดแทนกนัไดใ้นสายตา
ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการจึงตอ้งกระตุน้ตลาดอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด  

ส่วนท่ี 2 วเิคราะห์งบการเงินของบริษทั 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ตั้งแต่ ปี 2553-2555 อยูใ่นเกณฑ์ดี โดยทรงตวัอยู่
ในระดบั 1.5-1.7 เท่าตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา แสดงให้เห็นวา่บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนมาก
พอท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินหมุนเวยีน แต่อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว ท่ีได้ตดัสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีสภาพคล่องต ่าอย่างสินคา้คงคลงัออกไป พบว่า
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2555 เท่ากบั 0.7 เท่า ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีควร
จะเป็นซ่ึงอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษทัได ้

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ในปี 2553 – 2555 เฉล่ียแลว้เท่ากบั 19.8% โดยในปี 2554 
เท่ากบั 19% โดยมีสาเหตุมาจากเกิดอุทกภยัน ้าท่วมโรงานในปี 2554 
 อตัราก าไรจากการด าเนินการและอตัราก าไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ต ่า โดยในปี 2555 
อตัราก าไรสุทธิเท่ากบั 2.6% ถึงแมจ้ะเพิ่มข้ึนจากปี 2554 เท่ากบั 2.3 % แต่ก็ถือวา่อยูใ่น
เกณฑท่ี์ต ่า สาเหตุเกิดจากค่าใชจ่้ายรวมท่ีสูงมากคิดเป็น 97.62% จากรายไดร้วมและเม่ือหกั
ภาษีเงินไดแ้ลว้บริษทัจึงเหลือก าไรสุทธิเพียงแค่ 2.57 % เท่านั้น 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมในปี 2555เท่ากบั 4.4% เพิ่มข้ึน 4% จากปี 
2554 สาเหตุท่ีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนเน่ืองจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน 1390.1 จาก
ปี 2554 คิดเป็น 6.09% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในปี 2555 เท่ากบั 0.5 เท่า ซ่ึงเท่ากบัปี 2554  
เพราะจ านวนหน้ีสินรวมในปี 2555 ลดลง 25,377.1 จากปี 2554  คิดเป็น 0.78 % 

ส่วนท่ี 3 การประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์

การประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีจึงไดน้ าค่าอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น
เฉล่ียของบริษทัท่ีท าธุรกิจคล้ายคลึงกนัในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ณ. ส้ินเดือนก.พ. 



429 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

2556 ทุกบริษทัยกเวน้บริษทั มาลีสามพราน (MALEE) จ ากดั (มหาชน) ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 มาใชใ้นการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์ทั้งหมด 23 บริษทั 
 
ตารางค านวณอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นของหุ้นในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ MPS EPS P/E 
APURE  1.87 0.10 21.81 
CFRESH  12.10 1.19 10.39 
CPF  32.00 2.59 13.19 
F&D  49.00 3.06 15.99 
HTC  17.40 0.71 29.99 
KSL  14.70 1.50 10.14 
LST  4.16 0.34 12.28 
MINT  26.00 0.94 28.62 
OISHI  153.00 3.49 43.88 
PB  55.00 1.90 28.99 
PM  9.75 0.68 14.27 
PR  63.00 3.72 16.92 
S&P  199.00 7.22 27.58 
SAUCE  32.50 1.59 20.49 
SFP  303.00 2.49 122.75 
SORKON  72.50 4.83 18.89 
SSF  12.50 1.10 11.41 
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ตารางค านวณอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นของหุ้นในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม
(ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นเฉล่ียของอุตสาหกรรมเท่ากบั531.73 /23 = 23.12 

เท่า ก าไรต่อหุ้นล่าสุดของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 2.26 บาทต่อหุ้น ดงันั้น
มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยบ์ริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) จึงเท่ากบั 23.12*2.26 = 
52.25 บาท  

ส่วนท่ี 4 การวดัความเส่ียงจากการลงทุน 

ตารางค านวณอตัราการเปลีย่นแปลงของราคาโดยเฉลีย่ 
 

เดือน/ปี ราคาสูงสุด(H) ราคาต ่าสุด(L) H-L (H+L)/2 %P 
Feb-56 245 220 25 232.5 10.75 
Jan-56 255 192 33 223.5 14.77 

Dec-55 226 177 49 201.5 24.32 
Nov-55 272 192.50 79.5 232.25 34.23 
Oct-55 300 209 91 254.5 35.76 
Sep-55 215 159 56 187 29.95 
Aug-55 169 102 67 130.5 51.34 
Jul-55 107 94.50 12.5 100.5 12.44 
Jun-55 108 88.50 19.5 196.5 9.92 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ MPS EPS P/E 
TC  3.74 0.29 12.73 
TF  179.00 5.92 22.14 
TIPCO  5.85 0.45 12.88 
TUF  67.5 0 4.39 16.50 
TVO  26.00 2.22 11.84 
TWFP  189.50 23.55 8.05 
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May-55 143 54 89 197 45.18 
Apr-55 57.50 55 2.5 56.25 4.44 
Mar-55 58 48 10 53 43.48 

 
ตารางค านวณอตัราการเปลีย่นแปลงของราคาโดยเฉลีย่(ต่อ) 

เดือน/ปี ราคาสูงสุด(H) ราคาต ่าสุด(L) H-L (H+L)/2 %P 
Feb-55 57 53.75 3.25 53.88 6.03 
Jan-55 56 53.50 2.5 54.75 4.57 

Dec-54 57.50 53.50 4 55.5 7.21 
Nov-54 55.25 54.75 0.5 55 0.91 
Oct-54 57.50 53.25 4.25 55.375 7.67 
Sep-54 63 57.25 5.75 60.125 9.56 
Aug-54 62 57 5 59.5 8.40 
Jul-54 61.25 45.40 15.85 53.325 29.2 
Jun-54 48 41 7 44.5 15.73 
May-54 45.25 41.25 4 43.25 9.25 
Apr-54 47.5 44 3.5 45.75 7.65 
Mar-54 49.25 45.25 4 47.25 8.47 
Feb-54 47 44.75 2.25 45.875 4.90 
Jan-54 47 43.5 3.5 45.25 7.73 
Dec-53 60 43.5 16.5 51.75 31.88 
Nov-53 65.5 41 24.5 53.25 46.01 
Oct-53 45.5 38.25 7.25 41.875 17.31 
Sep-53 56.5 42 14.5 49.25 29.44 
Aug-53 50.25 34.75 15.5 42.5 36.47 
Jul-53 34.75 32.75 2 33.75 5.93 
Jun-53 36 29 7 32.5 21.54 
May-53 34 28.5 5.5 31.25 17.60 
Apr-53 31.5 19.2 12.3 25.35 48.52 
Mar-53 19.7 15.3 4.4 17.5 25.14 
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Feb-53 16 15.3 0.7 15.65 4.47 
Jan-53 16.9 15.3 1.6 16.1 9.94 

 
ท่ีมา:จากการค านวณ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาโดยเฉล่ียของหุ้นบริษทัเสริมสุข จ ากดั(มหาชน)
ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2553 ถึง กุมพาพนัธ์ 2556 เท่ากบั 738.11/38 = 19.42% แสดงให้เห็น
ว่าหุ้นของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลงของราคาในแต่ละเดือน
ค่อนขา้งสูงท่ี 19.42% 

จากการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่าท่ีควรจะเป็นโดยใชต้วัแบบตวัคูณก าไร
ไดมู้ลค่าท่ีแทจ้ริงเท่ากบั 52.25 บาทในขณะท่ีอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ียต่อเดือน
เท่ากบั 19.42 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นราคาต ่าสุดและสูงสุดท่ีควรจะเป็นจึงควรอยูร่ะหวา่ง 42.10  
ถึง 62.40 บาท ในขณะท่ีราคาปิด ณ วนัศุกร์ท่ี 28 กุมพาพนัธ์ 2556 เท่ากบั 227 บาท ซ่ึงสูง
กว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงถึง 174.75 บาทนั้นอาจเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดท่ี
ได้รับอิทธิพลมาจากการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่และการยกเลิกสัญญากบัเป๊ปซ่ีก็
เป็นได ้
สรุปผลการวจัิย 

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นองคก์รท่ีช่วยส่งเสริมการลงทุนในระยะ ยาวรวมทั้งเป็นแหล่ง
ระดมเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในการน าไปลงทุนขยายกิจการ หรือปรับโครงสร้างทาง
การเงินให้เหมาะสม การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดผ้ลตอบแทนใน
การลงทุนในรูปของเงินปันผลหรือในรูปของ ก าไรส่วนเกินท่ีเกิดจากความแตกต่างของ
ราคาหลกัทรัพย ์ การลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียง ดงันั้นจึงมีการ
วิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพื้นฐานซ่ึงเป็นการน าปัจจยัพื้นฐาน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม กฎระเบียบ นโยบายและกฎหมาย และลกัษณะการด าเนินงานของบริษทั เขา้
มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์มูลค่าท่ีควรจะเป็นของหลกัทรัพย ์ การวิเคราะห์
ดงักล่าวจึงเป็นแนวทางหน่ึงในการช่วยตดัสินใจลงทุนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อลด
ความเส่ียงและเพิ่มผลตอบแทนให้กบันกัลงทุน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกหลกัทรัพยข์อง
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืมรายใหญ่ มีผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จกัของคนไทยเป็นอยา่งดี อีกทั้งบริษทัยงัมีการเพิ่มทุนและขยายธุรกิจมาโดยตลอด ส่งผล
ใหต้ลอดระยะเวลาท่ีด าเนินงานมารายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการของ บริษทัเพิ่มข้ึน 



433 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ผลประกอบการของบริษทัใน 3 ปีท่ีผ่านมาพบว่ารายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการของบริษทัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อ เน่ืองแต่ก าไรสุทธิของบริษทักลบัมีความผนัผวนข้ึนๆ
ลงๆ ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึนส่งผลให้ตน้ทุนขายและ ตน้ทุนการ
ใหบ้ริการของบริษทัเพิ่มสูงข้ึน อีกทั้งในปี 2554 บริษทัประสบปัญหาอุทุกภยั  

หากวิเคราะห์จากอตัราส่วนทางการเงินในปี 2555 จะพบว่าอตัราก าไรจากการ
ด าเนินการและอตัราก าไรสุทธิอยูใ่นเกณฑ์ต ่าสาเหตุเกิด จากค่าใชจ่้ายรวมท่ีสูงมากคิดเป็น 
97.3% จากรายไดร้วมและเม่ือหกัภาษีเงินไดแ้ล้วบริษทัจึงเหลือก าไรสุทธิเพียงแค่ 2.1% 
เท่านั้น ประกอบกบัสินคา้เคร่ืองด่ืมของบริษทัหลายรายการท่ีเป็นสินคา้ควบคุม เช่นน ้ าด่ืม
บรรจุขวดตราคริสตลั ชาส าเร็จรูปพร้อมด่ืมตราลิปตนั น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมตราทรอปิคานา 
ทวิสเตอร์ และโดยเฉพาะน ้ าอดัลม ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมการคา้ภายในไม่
สามารถข้ึนราคาไดเ้องตามตอ้งการแต่กลบัตอ้งผา่นการอนุมติัจากกรมการคา้ภายในก่อน 
จากการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยบ์ริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ดว้ยตวัแบบ
ตวัคูณก าไร ณ ราคาปิดส้ินเดือนกุมพาพนัธ์ 2556 พบวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่าท่ีควรจะ
เป็นของหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 52.25 บาท โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์
เฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 19.42 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบัราคาตลาด ณ วนัพฤหสับดีท่ี 28 กุมพา
พนัธ์ 2556 พบวา่ราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงถึง 174.75 บาท ดงันั้นนกัลงทุนจึงไม่
ควรเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ในตอนน้ีเพื่อป้องกนัการขาดทุนจาก
การท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นอนาคตจะลด ต ่าลงมาจนเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง 
ข้อเสนอแนะ  

การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยใช้ตัวแบบตัวคูณก าไร เป็นเพียงวิธีหน่ึงใน 
หลายๆ วธีิ ซ่ึงการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยด์ว้ยวธีิน้ีเหมาะกบัการลงทุนในระยะสั้นเท่านั้น 
อีกทั้งยงัมีขอ้ควรพิจารณาเพิ่มเติมดา้นปัจจยัภายนอกท่ีจะมีผลกระทบต่อการประเมินค่า
โดยใช้ตวัแบบตวัคูณก าไร เช่น  หากบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมได้
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามญั
ลดลง หากจะใชต้วัแบบตวัคูณก าไรหรืออตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นในการประเมินมูล
ค่าท่ีแทจ้ริง จะท าให้ก าไรต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2555 ไม่สัมพนัธ์กบัราคาตลาด ซ่ึงหากจะ
วเิคราะห์ดว้ยวธีิดงักล่าวผูว้เิคราะห์จะตอ้งน าผลกระทบจากการแตกหุ้นเขา้มาพิจารณาดว้ย 
นกัลงทุนท่ีสนใจจะศึกษาต่ออาจใชว้ิธีการอ่ืนเช่น การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการคิดลดเงิน
ปันผลในการประเมินค่าหลกัทรัพยน้ี์ได ้ ซ่ึงการตดัสินใจใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงนั้นควรค านึงถึง
นโยบายการลงทุน ระยะเวลาการลงทุนและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจดว้ย  



434 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

เศรษฐกิจสหรัฐฯถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก แต่
จากขอ้มูลท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกทั้งสหรัฐฯยงัตอ้งเผชิญ
กบัปัญหาหน้ีมูลค่ามหาศาล ซ่ึงนกัลงทุนกงัวลว่าปัญหาหน้ีท่ีสหรัฐฯก าลงัเผชิญอยู่ใน
ขณะน้ีจะท าให ้ สหรัฐฯสูญเสียอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA ในอนาคต ความวิตกกงัวล
เก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯจะสร้างแรงกดดนัให้สกุล เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อ่อนค่าลง จึงอาจเป็นแรงกระตุน้ให้นกัลงทุนขายหุ้นแลว้เปล่ียนไปซ้ือทองค าเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจท่ีไร้ทิศทาง จากปัญหาดงักล่าวจะส่งผลกบัธุรกิจในภาคการ
ส่งออกของประเทศไทยซ่ึงจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกลดลงและเป็นแรงกดดนัให้ตลาด
หุน้ไทยปรับตวัลดลงดว้ย 

ปัญหาค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน แมว้า่รัฐบาลจะประกาศนโยบายค่าแรงข้ึนต ่า 300 บาท
ต่อวนั หรือ เงินเดือนของผูจ้บปริญญาตรี 15,000 บาท แต่ปัญหาค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน อาจะ
ท าใหก้ าลงัในการช้ือเคร่ืองด่ืมลดลงไปดว้ย 
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ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ที่ผลติมาจากประเทศจีน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณศึีกษารถยนต์ยีห้่อเฌอร่ี 

SATISFACTION OF CONSUMER CARS IN CHAINA OF THE BANGKOK 
METROPOLITAN AREA: A CASE STUDY OF CHERY CARS 

สิริรัตน์ ปิติพฒันพงศ์1    ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง2 

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
รถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์
ยี่ห้อเฌอร่ีนั้น เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ความแตกต่างทางด้าน
พฤติกรรม และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่้อเฌอร่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ คนท่ีมีอายุ 20 ปี
ข้ึนไป จ านวน 250 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีแจกโดยวิธี
สุ่มตวัอย่างแบบสะดวก และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติ t-Test (Independent Sample t-
Test), F-Test (One-Way ANOVA) และ MRA (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี อาชีพคา้ขายและประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ี 20,000-30,000 บาท การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า และมี
สถานภาพสมรส 
__________________________________________ 
  1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ในส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่โดยทัว่ไปกลุ่มตวัอยา่ง มีรถยนตเ์ฌอร่ี 1 คนั รุ่น 
QQ ขนาดเคร่ืองยนต์ 1500 CC. มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน ซ้ือรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีแบบ
ผอ่นช าระ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เนตและส่ือออนไลน์ ตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์ฌอร่ี
ใน 1 เดือน และใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถซ้ือได ้

ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ:  ความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั 
เรียงตามล าดบั คือ ดา้นราคา เนน้ ความเหมาะสมของราคาซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑ์ เนน้ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เนน้ ความมีช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ  และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เนน้ บุคคลิกภาพของพนกังานขาย 

ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานตวามแตกต่างด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา
รถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี พบวา่  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ และสถานภาพ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ จ  านวนรถยนต์เฌอร่ีในครอบครอง การ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนตเ์ฌอร่ีจากแหล่งต่างๆ การใชเ้วลาหาขอ้มูล และการให้
ความส าคญักบัการเลือกซ้ือรถยนตท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
รถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์
ยีห่อ้เฌอร่ี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัความพึงพอใจ พบว่า 
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
รถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์
ยีห่อ้เฌอร่ี 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, รถยนต,์ ประเทศจีน 
 
 
 
 



438 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ABSTRACT 
The purpose of this independent study was study about consumer satisfaction 

with the vehicle manufacturer from China in the Bangkok Metropolitan Area. A Case 
Study of the Cherry brand cars need to study the differences in individual factors, the 
differences of behavior and relationships between marketing mix factors that affect 
satisfaction of customer with the vehicle manufacturer from China in Bangkok 
Metropolitan Area.  

The sample group of this survey was 250 people, aged from 20 years, live or 
work in Bangkok Metropolitan Area. The survey tools were questionnaires which being 
done of the samples with convenience sampling random. To use percentage, average and 
standard diviation as a means for statistical analysis while t-test (independent Sample t-
test), F-test (One-Way ANOVA) and MRA (Multiple Regression Analysis) were used for 
testing  hypothesis at significant level of 0.05 in order to study the relationship of 
independent and dependent variables. 

From this study, it was found that the majority of respondents was female with 
age range between 21-30 years, holding Bachelor degree, married, trading career, 
working in private company and had average monthly income between 20,000 to 30,000 
bath. 

About the important level of 4P’s factors, it was found that most consumers gave 
precedence convenience of reasonable Price factor (focus on the appropriateness of the 
purchase price), product factor (focus on facilities), place factor (focus on the reputation 
of the center) and term of promotion factor (focus on Personality of the salesperson). 

For consumer purchasing behavior on Cherry brand cars, it was found that 
respondents mostly had Cherry 1 car, series QQ and engine size 1500cc. with family 
member 4 people. They pay by installments, get all information from internet and online 
broadcast. They decided for purchase Cherry car in 1 month and focus on a standard 
price. 
          For testing of demographic factors, marketing mix and consumer behavior with 
consumer satisfaction that influenced of the vehicle manufacturer from China in the 
Bangkok Metropolitan Area, it was found : The differences of demographic factors – 
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gender, age and status – influenced with consumer satisfaction that influenced of the 
vehicle manufacturer from China in the Bangkok Metropolitan Area. 

The different of marketing mix factors – amount of Cherry cars that was occupy, 
Obtaining information about Cherry cars from various sources, Time spent looking for 
information and focus on decision of purchase cars – influenced with consumer 
satisfaction that influenced of the vehicle manufacturer from China in the Bangkok 
Metropolitan Area. 

For relationship of marketing mix factors with the satisfaction, was found that 
price factor and promotion factor– influenced with consumer satisfaction that influenced 
of the vehicle manufacturer from China in the Bangkok Metropolitan Area. 
KEYWORD : SATISFACTION, CAR,CHINA 
 
บทน า 

การเลือกซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีปัจจยัต่างๆมากมายให้เลือก สืบ
เน่ืองมาจากความเปิดกวา้งในตลาดโลก ผูแ้ข่งขนัหนา้ใหม่พยายามส่ือสารขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ของตนให้ผูบ้ริโภคได้รับทราบ วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เช่นกัน การแข่งขนัอย่าง
ดุเดือดในทุกๆดา้นท าให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการตดัสินใจซ้ือรถยนตม์ากข้ึน เพื่อให้เกิด
ความคุม้ค่าและถูกใจมากท่ีสุดไม่ว่าจะเป็น รูปทรง สมรรถนะ ราคา เทคโนโลยี หรือ
ประเทศผูผ้ลิต ถึงแมเ้ศรษฐกิจในปัจจุบนัจะดีหรือไม่ดีก็ตามรถยนตก์็ยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึง
ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมีไวค้รอบครองเพื่อความสะดวกสบายของตน 

ปัจจุบนัประเทศจีนก าลงัมีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก นวตักรรม
ต่างๆคนจีนสามารถท าออกมาไดเ้ป็นอย่างดีและมีราคาตน้ทุนท่ีต ่า ดว้ยราคาตน้ทุนท่ีต ่า
กวา่ประเทศอ่ืนๆในโลกท าให้รถยนตจ์ากประเทศจีนเขา้มาเป็นตวัเลือกให้กบัผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั ในการคน้ควา้วจิยัอิสระในคร้ังน้ีผูว้จิยัจะขอศึกษาถึง “ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา
รถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี” ร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่มีการขยายตวัและเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
เพราะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ท าให้นิยมซ้ือ
สินคา้ใกลบ้า้น อีกทั้งท าเลของร้านท่ีมีขนาดเล็กไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองกฎหมายผงัเมือง ท าให้
สามารถหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมไดง่้ายและอาศยัเงินลงทุนไม่มากนกั  

ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงเห็นว่า การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้ผู ้



440 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือหรือนกัลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจคา้ปลีกประเภทน้ี ได้
ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ี
เซเวน่อีเลฟเวน่ และสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง 
หรือเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ใหเ้หมาะสมต่อผูบ้ริโภคต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: 
กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: 
กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างท่ีเช่ือมโยงกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลกบัความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ี่หอ้เฌอร่ี 

2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

3. เพื่อศึกษาใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบั
การศึกษา สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัความพึงพอใจผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมา
จากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรณีศึกษา รถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปด้วย จ านวนรถยนต์เฌอร่ี รุ่นของ
รถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี ขนาดเคร่ืองยนต์ จ  านวนสมาชิกในครอบครัว การช าระเงินเพื่อซ้ือ
รถยนต์เฌอร่ี ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ เวลาในการหาขอ้มูล และการให้ความส าคญักบัการ

- มีรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีจ านวนก่ีคนั 
- ใชร้ถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีรุ่นอะไร 
- ตดัสินใจเลือกซ้ือขนาดเคร่ืองยนตเ์ท่าไหร่ 
- จ านวนสมาชิกครอบครัว 
- ซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีดว้ยวธีิการช าระแบบใด 
- ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใดบา้ง 
- ความส าคญักบัการเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 
จากสาเหตุใด 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจาก
ประเทศจีนในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์
ยีห่อ้เฌอร่ี 

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

- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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เลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีจากสาเหตุใด ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา
รถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กนัส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: 
กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 
ขอบเขตการวจัิย  

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีเคยใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลยี่ห้อ เฌอร่ี โดยพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางผูว้ิจยัจะท า
การส ารวจโดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค จ านวน 250 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่าส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: 
กรณีศึกษารถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1 ตัวแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบด้วย ตัวแปรท่ีเ ก่ียวกับปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และตวัแปรท่ีเก่ียวกบั
ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 3.2 ตวัแปรตาม ในท่ีน้ีประกอบไปดว้ยความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์
ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์ยี่ห้อ
เฌอร่ี 
นิยามศัพท์   

1. รถยนตน์ัง่ หมายถึง รถยนต ์4 ลอ้ ไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ 
2. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้เคยใชร้ถยนต ์หรือผูท่ี้ตอ้งการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
3. รถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์หมายถึง รถตู ้และ รถโดยสาร ไม่เกิน 30 ท่ีนัง่ รถบรรทุก

ท่ีมีขนาดบรรทุก 1 ตนั – 10 ตนั ข้ึนไป 
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ หมายถึงผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น 
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และทัศนค ติด้ านลบจะแสดงใ ห้ เ ห็นสภาพความไม่พึ งพอใจนั่น เ อ ง 
วรูม (Vroom.1964:8) 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็น

กรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 กล่าวว่า พึงเป็นค าช่วยกริยา 
หมายความวา่ ควร เช่น พึงใจ หมายความวา่ เหมาะใจ พอใจ ชอบใจ 
พอใจ ตามค าจ ากดัความของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525 หนา้ 577) หมายถึง 
สมใจ ชอบใจ  เหมาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทศันคติของทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใดหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคล
ได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลง
หรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง (พิทกัษ ์ตรุษ
ทิม 2538:22) 

ววิรรยา ขอนยาง (2545:28) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความ
พึงพอใจเป็นสภาพอารมณ์ ความรู้สึกดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลไดรั้บการตอบสนอง เม่ือใดส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการเพื่อท าให้บรรลุ
จุดหมายไดบุ้คคลนั้นก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก และเป็นความรู้สึกความพึงพอใจ ในทาง
ตรงกนัขา้มหากส่ิงใดสร้างความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุจุดหมาย จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็น
ลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ โดยท่ีบุคคลจะเปรียบเทียบความรู้สึกต่อสถานการณ์ท่ี
เป็นอยูก่บัสถานการณ์ท่ีอยากให้เป็น ทั้งน้ี ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนั 
ข้ึนอยูก่บัค่านิยมประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาก่อนหนา้นั้น 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

สุดาดวง  เรืองรุจิระ ( 2543 : 29-34 ) ได้กล่าวถึง  ส่วนประสมการตลาด ( 
Marketing Mix ) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์, การจดัจ าหน่าย, การก าหนดราคา,การส่งเสริม
ทางการตลาด หรือเราสามารถเรียกส่วนประกอบทางการตลาดไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ 4Ps ส่วน
ประสมทั้ง 4 ตวัน้ี  ทุกตวัมีความเก่ียวพนัโดย P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนั  แต่
ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนท่ีจะวางกลยทุธ์ วา่จะเนน้ส่วนใด 
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แนวคิดทฤษฎลี าดับความต้องการของมาสโลว์ 
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตวัมาแต่ก าเนิด และความ

ปรารถนาเหล่าน้ี จะเรียงล าดบัขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ ความปรารถนา
ขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั 

ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์( The Need –Hierarchy Conception of Human 
Motivation ) Maslow เรียงล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตน้ไปสู่ความตอ้งการขั้น
ต่อไปไวเ้ป็นล าดบัดงัน้ี 

3.1ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) 
3.2ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs )  
3.3 ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ ( Belongingness and love needs )  
3.4 ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง ( Esteem needs )   
3.5ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง ( Self-actualization needs ) 

แนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค   
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539,หน้า3 )กล่าวไวว้่ากิจกรรมทุกกิจกรรมแต่ละบุคคลท าการ

ตดัสินใจท่ีจะใช้ทรัพยาการ (เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ ) ท่ีเก่ียวกบัการบริโภคและการ
บริการ 

ธงชยั สันติวงษ ์( 2540, หนา้ 26 ) อา้งอิงจาก James, et. Al.n.d. ) กล่าววา่พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึง  การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา
ใหไ้ดม้า  และการใชสิ้นคา้และบริการรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ  ซ่ึงมีอยูก่่อนแลว้ ซ่ึงมี
ส่วนในการก าหนดการกระท าดงักล่าว 

อดุลย ์จาตุรงคกลู ( 2543 , หนา้ 5-6 ) อา้งอิงจาก Engel , et. Al.n.d. )  กล่าววา่พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และ
บริการ  ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ  ของการตดัสินใจต่างๆดงัน้ี 
อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศจีน 

จีนเป็นตลาดยานยนต์ใหญ่อนัดบัหน่ึงของโลกตั้งแต่ปี 2552 และด้วยจ านวน
ประชากรท่ีมากกว่า 1,370 ลา้นคนและการครองต าแหน่งมหาอ านาจทางเศรษฐกิจใหญ่
อนัดบั 2 ของโลกในปัจจุบนั ท าใหต้ลาดรถยนตข์องจีนเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากอุปสงค์
ภายในประเทศท่ีมีเป็นจ านวนมาก นัน่คือโอกาสของประเทศไทย 

ปัจจยัส าคญัของการเติบโตของตลาดรถยนตจี์นในช่วงปี 2552-2553 เป็นผลมาจาก
นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตข์องจีนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 
11 (2549-2553) และนโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนการใชจ่้ายภายในประเทศผา่นการคืน
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ภาษีมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูซ้ื้อรถยนตข์นาดเล็ก โดยปี 2553 แมว้า่ขนาดการเติบโตจะไม่มากนกั 
อย่างไรก็ตาม จากตวัเลขสถิติก็สะทอ้นให้เห็นถึงอุปสงค์และอตัราการเติบโตของตลาด
ยานยนตท่ี์มีเสถียรภาพในระยะยาวภายหลงัช่วงท่ีมีการขยายตวัอยา่งมากในช่วง 2 ปีท่ีผา่น
มา 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษา  โดยขอน าเสนอดงัต่อไปน้ี 

ปรมะ สตะเวทินและ พรทิพย์ วรกิจโภคทร (2535) กล่าวไว้ว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์เก่ียวกับเร่ือง เพศ ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ 
พฤติกรรม และความต้องการท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความ
ตอ้งการของมาสโลวท่ี์ว่ามนุษยมี์ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัข้ึนหลายปัจจยั ได้แก่ การ
ไดรั้บการตอบสนอง ท าใหบุ้คคลมีความตอ้งการและพึงพอใจในส่ิงเดียวกนัไม่เท่ากนั 

พรรณนุช นาขวา (2538) ได้ค้นควา้แบบอิสระเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ขนาดเล็กของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ใน
ดา้นปัจจยัราคานั้นควรจะมีราคาท่ีไม่สูงเกินไป ซ่ึงการก าหนดราคาจะมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภค 

ธานี ศิริสกุล (2538 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
ซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใน อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ได้
กล่าวไวว้า่ ดา้นราคาท่ีลูกตอ้งการซ้ือตอ้งมีเง่ือนไขการจ่านเงินราคาขายท่ีตั้งไวถู้กกวา่ยี่ห้อ
อ่ืนๆและรถเก่าตอ้งสามารถขายไดร้าคาดี 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. การวจิยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ, วารสาร,  
วทิยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามปิดแบบมีตวัเลือก และค าถามเปิด ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้  
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  โดยเป็นค าถามปิดจ านวน 8 ขอ้ และ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 29 ขอ้ 
ซ่ึงส่วนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า แต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือก คือ มากท่ีสุด, มาก, 
ปานกลาง, นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด โดยการใหค้ะแนนความคิดเห็น มีดงัต่อไปน้ี 

มากท่ีสุด    7-10 คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง  4-6  คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  0-3 คะแนน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการ โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข 
หรือแบบสเกล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลความหมายของขอ้มูลดา้นต่างๆ 

2. สถิติอ้างองิ (Inferential Statistic) 
2.1 สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และสถิติ F-

test (Analysis of Variance: ANOVA) หรือการทดสอบความแปรปรวน ใชเ้พื่อทดสอบตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 2.2 สถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) ใชเ้พื่อทดสอบตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี อาชีพคา้ขายและประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. หรือ
เทียบเท่า และมีสถานภาพสมรส  
ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้รถยนต์เฌอร่ีส่วนใหญ่ มีรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี
จ านวน 1 คนั ใชร้ถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีรุ่น QQ รถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีรุ่นท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือมีขนาด
เคร่ืองยนต ์1500 CC มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน ซ้ือรถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีคนัดงักล่าว
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ดว้ยวิธีการช าระแบบซ้ือผ่อนช าระ ได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีจาก
อินเตอร์เนต / ส่ือออนไลน์ ใชเ้วลาในการหาขอ้มูลและตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ี 
ภายใน 1 เดือน และ ความส าคญักบัการเลือกซ้ือรถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีเพราะราคาอยูใ่นเกณฑ์ท่ี
สามารถซ้ือได ้
ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ ความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ที่ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล: กรณศึีกษารถยนต์ยีห้่อเฌอร่ี 
 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี 

ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาเฉล่ียใน
ระดับมาก คือ  6.5696 โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุด ต่อ ความเหมาะสมของราคาซ้ือ 
รองลงมาคือ ราคาค่าอะไหล่และค่าซ่อมบ ารุง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
เฉล่ียในระดับมาก คือ 6.537778 โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุด ต่อ อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เช่น กระจกไฟฟ้า รองลงมาคือ ความประหยดัเช้ือเพลิง 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเฉล่ียในระดบัมาก คือ 6.1904 โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุด ต่อ
ความมีช่ือเสียงของ ศูนยบ์ริการ/โชวรู์ม รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์และความทนัสมยัของ 
ศูนยบ์ริการโชวรู์ม 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดเฉล่ียในระดบัมาก คือ 6.5784 โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุด ต่อ 
บุคลิกภาพของพนกังานขาย เช่น การแต่งกาย ความรู้ความเขา้ใจในรถยนต์ ทกัษะการพูด 
รองลงมาคือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ วทิย ุ
ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ที่ผลิตมา
จากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีของ
กลุ่มตัวอย่าง ทีม่ีต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยั
ด้านความพึงพอใจของรถยนต์นั่งยี่ห้อเฌอร่ี เฉล่ียในระดับมาก คือ 7.6192 โดยให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ต่อรูปแบบและการออกแบบรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีไดส้ัดส่วน
การใชง้าน รองลงมาคือ ต่อความปลอดภยัท่ีไดจ้ากการใชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ และ
สถานภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนกรณีศึกษายี่ห้อเฌอ
ร่ีจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ จ  านวน
รถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีในครอบครอง การได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีจาก
แหล่งต่างๆ การใช้เวลาในการหาขอ้มูลและตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ี และ การ
เลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ี 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิต
มาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา รถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ี  จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยส าคญั ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-test 0.001 ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.024 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.455 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.673 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.066 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.011 ยอมรับ 
สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านพฤตกิรรม 
มีรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีจ านวนก่ีคนั F-Test 0.012 ยอมรับ 
ใชร้ถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีรุ่นอะไร F-Test 0.235 ปฏิเสธ 
รถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีรุ่นท่ีเลือกซ้ือขนาดเคร่ืองยนต ์ F-Test 0.538 ปฏิเสธ 
จ านวนสมาชิกครอบครัวของท่านมีก่ีคน F-Test 0.070 ปฏิเสธ 
ซ้ือรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีดว้ยวธีิการช าระแบบใด t-test 0.947 ปฏิเสธ 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรถยนตย์ีห่อ้เฌอร่ีจากแหล่งใด F-Test 0.000 ยอมรับ 
ใช้เวลาในการหาขอ้มูลและตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อ
เฌอร่ีของท่านนานเท่าไหร่ 

F-Test 0.004 ยอมรับ 

ให้ความส าคญักบัการเลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีจากสาเหตุ
ใด 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

 
 



449 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

สมมตฐิานที3่ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นราคา MRA 0.050 ยอมรับ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.126 ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.502 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวมเฉล่ียในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบั ดา้นราคา 
คือ ความเหมาะสมของราคาซ้ือ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ 
บุคลิกภาพของพนกังานขาย เช่น การแต่งกาย ความรู้ความเขา้ใจในรถยนต์ ทกัษะการพูด  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาแนวคิดจากงานวจิยัต่างๆดงัน้ี 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 29-34) กล่าวไวว้่า การ
ก าหนดราคา (Price) คือการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้ผลิตภณัฑ์ท่ีจะน าไปขายก่อนท่ีจะ
ก าหนดราคาสินคา้ และ การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีเป็นการบอกลูกคา้ให้
ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย  

สอดคลอ้งกบังานวจิยั เร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการพิจารณาใน
การเลือกซ้ือรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์มือสองในเขตบางนา โดย รัชนีกร ณ พทัลุง (2543) 
ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัเร่ืองของราคาวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัระหวา่งราคากบัการ
ตดัสินใจซ้ือ โดยเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและตรายี่ห้อ โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
ราคารถยนตท่ี์มีราคาถูกมากท่ีสุด  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณณิศา ถ่ินพงังา (2550) จากการคน้ควา้อิสระเร่ือง 
ทัศนคติและความคาดหวงัของผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาไดพ้บวา่ ราคาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการก าหนด
ราคาขายของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทั้งน้ีทั้งนั้นในการก าหนดราคาขายตอ้งก าหนดราคา
ขายใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของรถยนตแ์ละตอ้งสอดคลอ้งกบัความสามารถในการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณลกัษณ์ พูนสวสัด์ิ (2541) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิท ธิพล ต่อกระบวนการตัด สินใจ ซ้ือรถยนต์นั่ ง ขนาด เล็ ก ส่ วนบุคคลใน เขต
กรุงเทพมหานคร ไดศึ้กษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ขนาดเล็ก และการรับรู้ถึง
ปัญหา คือ การมีรถยนตน์ัง่ขนาดเล็กส่วนบุคคลใช้ท าให้เกิดความสะดวกสบายใจในการ
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เดินทาง รวมถึงความรู้สึกพึงพอใจในการบริการหลงัการขายท่ีมีศูนยบ์ริการมาก มีช่าง
ผูช้  านาญการ และอะไหล่มีราคาถูก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเชษฎ์ บุษกรแกว้ (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยั
ทางการตลาดและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล
ยีห่อ้ฮอนดา้ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดในทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยีห่อ้ฮอนดา้ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัญญา สุทธิกูล (2546) ไดศึ้กษาถึงความภกัดีในตรา
สินคา้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า 
คุณภาพสินคา้ ภาพลกัษณ์สินคา้ และบริการหลงัการขายมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมเกียรติ ฉายสุรียศ์รี (2545) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของลูกค้าท่ีน ารถเขา้รับบริการ ณ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไปใชบ้ริการในศูนยบ์ริการซ่อมรถยนตฮ์อนดา้ จาก
ขอ้มูลพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีน ารถเขา้มารับบริการท่ีศูนยร์ถยนต ์มีผลกบัตวัแปร
ต่างๆ เช่น ดา้นบริการ ดา้นการตอ้นรับ ดา้นคุณภาพการซ่อม ดา้นราคาและค่าอะไหล่ ดา้น
การช าระเงิน ดา้นการติดตามหลงัการซ่อม ซ่ึงหากเปรียบเทียบระหว่างตวัแปรอิสระ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยศูนยร์ถยนต์และรุ่นรถยนต์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการน ารถยนต์
เขา้มารับบริการ ซ่ึงเป็นตวัแปรตามในระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

ส าหรับปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบั จ านวนรถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีในครอบครอง รองลงมาคือ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
รถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาแนวคิดจากงานวิจยัต่างๆ
ดงัน้ี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีนัส อัศวสิทธิถาวร (2539) ได้ศึกษาเร่ืองการรับ
ข่าวสารเก่ียวกบัการใชย้างรถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
ผลการวิจยัพบว่าระดบัการศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากช่องทาง
ต่างๆ เช่น ผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะรับข่าวสารจากทางคู่มือประจ ารถ ผูท่ี้มีการศึกษาปานกลาง
รับขอ้มูลข่าวสารจากทางโทรทศัน์ ส่วนผูท่ี้มีการศึกษาต ่าจะรับขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อน
หรือญาติ 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและสถานภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจาก
ประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา รถยนตย์ี่ห้อเฌอร่ีจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาแนวคิดจากงานวจิยัต่างๆดงัน้ี 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประมะ สตะเวทินและ พรทิพย ์วรกิจโภคทร (2535) 
กล่าวไวว้่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัเร่ือง เพศ ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลมีความคิด 
ค่านิยม ทศันคติ พฤติกรรม และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะสอดคล้องกบัทฤษฎี
ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวท่ี์วา่มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัข้ึนหลายปัจจยั 
ไดแ้ก่ การไดรั้บการตอบสนอง ท าให้บุคคลมีความตอ้งการและพึงพอใจในส่ิงเดียวกนัไม่
เท่ากนั 

สอดคล้องกับงานวิจยัของ ทิพวรรณ เมฆเกิดชู (2546 : 96-102) ได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัต่างมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเงินท่ีใช้
จ่าย 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ นายเชิงชาย คทาวุธยุทธชยั (2545) วิทยานิพนธ์เร่ือง
ส่วนประสมการตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อการซ้ือรถยนต์กระบะของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากพลการวิจยัพบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบั ตรายี่ห้อ เคร่ืองยนต์ การ
ส่งเสริมการขาย ท่ีเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
รถกระบะของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกพงษ ์สถิตอมรธรรม (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศูนยบ์ริการของศูนยบ์ริการรถยนตก์รณีศึกษาร้าน CAR MANIA 
AUTO SHOP จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองอายุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากจะไดรั้บ
การตอ้นรับท่ีดีกวา่ 

สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธัญญพล ตั้งสถาพร (2539) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ประเภทซิต้ีคาร์ โดยศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ ประเภทซิต้ีคาร์ ยี่ห้อโอเปิล และฮอนดา้ โดยกล่าว
ไวว้่า สถานภาพ เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลและเป็นตวัสร้างระดบัความเช่ือมัน่ในทางบวก
หรือเพื่อความน่าจะเป็นท่ีจะซ้ือรถยนตน์ัง่ประเภทซิต้ีคาร์มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 

จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในเร่ือง
ของราคา และการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ซ่ึงตรงกบัผลการวิจยัท่ีมีผูท้  าการศึกษาไว้
เช่นเดียวกนัคือ ผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ เม่ือ ราคามีความเหมาะสม และมีศูนยบ์ริการ
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เพื่อรองรับบริการหลงัการขายเพียงพอ พนกังานขายมีความรู้และส้รางความประทบัใจให้
ลูกคา้ได ้
 ด้านการส่งเสริมของภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนภาคธุรกิจการผลิตรถยนต์
เพิ่มข้ึน ลดก าแพงภาษีน าเขา้สินคา้ลง โดยอาจจะสร้างมาตรการภาษีน าเขา้ท่ีถูกลงส าหรับ
รถประหยดัพลงังานหรือรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อกระตุน้ให้ผูน้  าเขา้มีความสนใจในการ
น าเขา้รถยนตจ์ากประเทศจีนมากข้ึน เพื่อให้การแข่งขนัในตลาดเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์แบบ 
ไม่ผกูขาดเหมือนในปัจจุบนัท่ีมีรถยนตแ์ค่ไม่ก่ีค่ายใหเ้ลือกซ้ือ 
 ด้านภาคธุรกิจ ผูจ้  าหน่ายรถยนต์น าเข้าจากประเทศจีน ควรสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูบ้ริโภคมากกวา่น้ี เน่ืองจากภาพลกัษณ์สินคา้จากประเทศจีนมีความไม่น่าเช่ือถือ ยิ่ง
หากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาและเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัดว้ยแลว้ อาจจะตอ้งส่ือสารให้ลูกคา้
รับรู้รับทราบถึงข้อดีของรถยนต์ท่ีน าเข้ามาจากประเทศจีนมากข้ึน เพื่อกระตุน้และให้
ผูบ้ริโภคสนใจในตวัสินคา้ อีกทั้งการรับประกนัคุณภาพของตวัผูน้ าเขา้เอง ควรมีมาตรฐาน
ท่ีลูกคา้สามารถยอ้นกลบัมาใช้บริการไดอ้ย่างมัน่ใจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการส ารอง
อะไหล่ ในส่วนของการตรวจเช็ครถยนต์ หรือ การการันตีตวัรถยนต์จากศูนยบ์ริการเอง 
วงจรเหล่าน้ีจะท าให้รถยนต์ดูมีคุณภาพมากยิ่งช้ึนและท าให้การท่ีผูซ้ื้อซ้ือรถยนต์ไปแลว้ 
อาจจะไม่ตอ้งกงัวลกบัราคาขายต่อมากนกั 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไม่ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบจากการ
ซ้ือรถยนต์เฌอร่ี และการใช้รถยนต์เฌอร่ี รวมไปถึงทศันคติและความเขา้ใจต่อรถยนต์ท่ี
น าเขา้มาจากประเทศจีน ซ่ึงถา้ไดมี้การศึกษาเร่ืองเหล่าน้ีเพิ่มเติม จะสามารถช่วยให้ธุรกิจ
มองเห็นแนวทางท่ีท าใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืต่อไป 
บรรณานุกรม 

กฤษณลกัษณ์ พูนสวสัด์ิ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังขนาด
เล็กส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 2541. 

คชินทร์ สุกุมลจนัทร์. การวิเคราะห์อุปสงค์รถยนต์น่ังในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ 
มหาบณัฑิต. วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ). เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 2542. 
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บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย, 2540. 
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การจดัการ, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 2545. 

ทิพวรรณ เมฆเกิดชู, พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ : ศึกษา
เฉพาะลีดเดอร์ไพรซ์สโตร์, สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจดัการ), บณัฑิตวิทยาลยั มศว, 
2546. 

ธงชยั สันติวงษ.์ การวางแผน.กรุงเทพฯ.ไทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2540.  
ธญัญพล ตั้งสถาพร. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังประเภทซิต้ีคาร์ .

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต , เศรษฐศาสตร์ , มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2539. 
ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า. กลยุทธ์การส่ือสารแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร: ทิปป้ิง พอยท.์ 

2544. 
ธานี ศิริรสกุล. พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัด
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ของผู้ ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง , 
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พระราชบัญญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 : ศึกษากรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
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พฒันาสังคม บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 2538. 

พิทกัษ์ ตรุษทิม. ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ
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จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,บณัฑิตวิทยาลยั,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2546. 
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2538. 
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สาขาวชิาการเมืองและการปกครอง. 2541. 

ราชบณัฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, พิมพ์คร้ังท่ี2, 
กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2526. 
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การเปรียบเทยีบดอกเบีย้สินเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยสวสัดิการพนักงานองค์กร กรณศึีกษา 
ธนาคารไทยพาณชิย์กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(COMPARISON OF INTEREST HOME LOANS FOR CORPORATE WELFARE 
IN CASE OF SIAM COMMERCIAL BANK AND GOVERNMENT GOUSING 

BANK) 
สุดาทิพย ์ชิดสวน1  ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

  ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัสวสัดิการพนกังานองคก์ร 
ธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อ
เปรียบเทียบมูลค่าในอนาคต (Future Value: FV) ของดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest 
Revenue Rate: IRR1) และอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชว้งเงินกูท่ี้ 500,000 บาท 1,000,000 
บาท 2,000,000 บาท และ 3,000,000 บาท ในระยะเวลา 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ตามล าดบั ใน
การหาความแตกต่างของดอกเบ้ียแต่ละตวัระหวา่งธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์  
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าวงเงินท่ีกู้ 500,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของ
ธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงค์
เคราะห์แบบท่ี 1 ต ่าท่ีสุด และระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบ
ท่ี 1 ต ่าท่ีสุด วงเงินกูท่ี้ 1,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชย์
แบบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด และ
ระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด วงเงินกูท่ี้ 2,000,000 
บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด และระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของ

ธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด วงเงินกูท่ี้ 3,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ีย

ของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทย

พาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด และระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่า

ท่ีสุด 

ABSTRACT 
 The study of comparison of interest home loans for corporate welfare : Siam 
Commercial Bank and Government Housing Bank, has objectives to compare Future 
Value (FV) of interest, Interest Revenue Rate (IRR1), and Internal Rate of Return (IRR2) 
of Siam Commercial Bank and Government Housing Bank, used 500,000 Baht, 
1,000,000 Bath, 2,000,000 Baht and 3,000,000 Baht for financial amount during 20 
years, 25 years and 30 years as sequence to find the difference of each interests between 
Siam Commercial Bank and Government Housing Bank. 
 The research result found that 500,000 Baht for financial amount, during 20 
years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was the lowest, during 25 years, an 
interest of Government Housing Bank type 1 was the lowest, and during 30 years, an 
interest of Government Housing Bank type 1 was the lowest. For 1,000,000 Baht for 
financial amount, during 20 years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was the 
lowest, during 25 years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was the lowest, and 
during 30 years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was the lowest. For 
3,000,000 Baht of financial amount during 20 years, an interest of Siam Commercial 
Bank type 4 was the lowest, during 25 years, an interest of Siam Commercial Bank type 
4 was the lowest, and during 30 years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was 
the lowest. 
KEYWORD : Interest, Loan 
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บทน ำ 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ขยายตวัในอตัรา 6.4% และคาดวา่จะขยายตวัต่อเน่ืองใน
ปี 2556 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากหลายภาคเศรษฐกิจมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วและเติบโตใน
อตัราสูง โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีขยายตวัจากกรุงเทพฯ -ปริมณฑลออกไปสู่
ภูมิภาคในหัวเมืองใหญ่ และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลจากการใช้จ่ายภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน
ดว้ย ความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพยโ์ดยราคาในบางพื้นท่ีปรับข้ึนค่อนขา้งรวดเร็ว 
สร้างความกงัวลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย ์แมส่้วนหน่ึงจะมาจาก
ความตอ้งการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน แต่อีกส่วนหน่ึงมาจากภาวะการเงินท่ีเอ้ือต่อการ
กูซ้ื้ออสังหาริมทรัพย ์ขณะเดียวกนัสินเช่ือภาคครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของการ
ใช้จ่ายภายในประเทศ ก็ยงัเพิ่มความวิตกต่อเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจประเทศโดยรวม สินเช่ือโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชยเ์ติบโตในระดบัปกติ 
และคุณภาพสินเช่ือยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี แมใ้น 3 ปีท่ีผา่นมา นบัจากปี 2553 สินเช่ือขยายตวั
อย่างมาก แต่เป็นการขยายตวัในระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือขยายตวัไดป้ระมาณ 2 เท่าของรายไดป้ระชาชาติ (Gross Domestic Product : 
GDP) ในปี 2555 จีดีพีขยายตวัในอตัรา 6.4% สินเช่ือรวมของธนาคารพาณิชยข์ยายตวัใน
อตัรา 13.7% ซ่ึงเกิน 2 เท่าของจีดีพีไม่มากนกั และเป็นการเติบโตตามพื้นฐานเศรษฐกิจท่ี
ตอ้งมีการฟ้ืนฟูหลงัเกิดน ้ าท่วมในปี 2554 ภาคธุรกิจและประชาชนจ าเป็นตอ้งขอสินเช่ือ
เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ และซ่อมแซมบา้นเรือนท่ีเสียหาย คิดเป็นจ านวนเงินมหาศาล โดยบริษทั
ประกนัประเมินวา่จะตอ้งจ่ายเงินชดเชยถึงประมาณ 700,000 ลา้นบาท แต่บริษทัประกนัไม่
สามารถจ่ายชดเชยได้หมดภายในปี 2555 ภาคเอกชนจึงจ าเป็นต้องกู้เงินมาใช้ก่อน 
นอกจากน้ี ในปี 2555 ยงัเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกามี
ปัญหา ท าให้สินทรัพยใ์นต่างประเทศต ่าลง เอกชนไทยจึงกู้เงินเพื่อน าไปลงทุนและซ้ือ
สินทรัพยใ์นต่างประเทศมากข้ึน โดยเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศในปี 2555 ถึง 
300,000 ล้านบาท เม่ือตรวจรายละเอียดของสินเช่ือ 3 ประเภท ก็ไม่พบสัญญาณการ
ขยายตวัท่ีมากผิดปกติ และคุณภาพของสินเช่ือแต่ละประเภทก็ยงัดีอยู่ โดยเฉพาะสินเช่ือ
รายยอ่ยหรือสินเช่ืออุปโภคบริโภค ซ่ึงมีสัดส่วน 35% ของสินเช่ือรวม เป็นสินเช่ือท่ีตอ้ง
ติดตามมากข้ึนเพราะขยายตวัในอตัราท่ีสูงข้ึน แต่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นปัญหา โดยในปี 
2555 ขยายตวั 23.3% และช่วง 2 เดือนแรกของปี 2556 ขยายตวั 22.5% สินเช่ือรายยอ่ยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่  สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือรถยนต ์และสินเช่ือส่วนบุคคล โดย
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั มียอดรวมประมาณ 1.3 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัในระดบั 10% มาโดย
ตลอด โดยในปี 2555 ขยายตวั 11.3% ปี 2554 ขยายตวั 10.4% 
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 สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัเติบโตตามการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์
สไตล์ โดยหันมาซ้ือบ้านแทนการเช่ามากข้ึน และผูป้ระกอบการก็ได้สร้างบ้านหรือ
คอนโดมิเนียมให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ เน้นราคาท่ีไม่แพง เพื่อให้ลูกคา้
สามารถผอ่นไดใ้นระดบัราคาท่ีไม่ต่างจากการเช่ารายเดือนมากนกั เฉล่ียประมาณ 7,000-
8,000 บาทต่อเดือน จึงท าให้สินเช่ือบา้นขยายตวัเพิ่มข้ึน แต่มีความเส่ียงไม่มาก เพราะเป็น
ราคาท่ีผูซ้ื้อสามารถผ่อนช าระได้ ในสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย ์จะมีสัดส่วน
สินเช่ือบา้นเด่ียวแนวราบประมาณ 80% อีก 20% เป็นสินเช่ือคอนโดมิเนียม มาตรฐานการ
ให้สินเช่ือจะมีเคร่ืองช้ีวดั 3 ดา้น ดา้นแรกคืออตัราดอกเบ้ีย (Price) ถา้ต ่ามากเกินไป จะท า
ใหเ้กิดการแข่งขนักนัมาก ส่งผลใหค้วามตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มมากข้ึนได ้รวมทั้งส่งผลให้
ราคาท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มสูงข้ึน ดา้นท่ีสอง ขนาดของสินเช่ือ (Size) หรือเงินสินเช่ือต่อรายและ
เป็นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทใดบา้ง ตั้งแต่ระดบัต ่ากวา่ 1 ลา้นบาท ไปจนถึง 1-3 ลา้นบาท 
และ 5 ลา้นบาทข้ึนไป ดา้นท่ีสาม ระดบัความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Ratio 
: DSR) พิจารณาจากภาระหน้ีท่ีผูข้อสินเช่ือจะตอ้งผอ่นช าระในแต่ละเดือน (Term)  
 การขยายตวัของสินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์ส่วนหน่ึงมาจากการแข่งขนัของธนาคาร
พาณิชย์ โดยเฉพาะการออกแคมเปญโปรโมชั่นด้านราคา แบงก์ชาติต้องการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้กบัลูกคา้ โดยให้มีความโปร่งใสดา้นตน้ทุนดอกเบ้ีย 
เน่ืองจากท่ีผา่นมาเม่ือพน้ช่วงโปรโมชัน่อตัราดอกเบ้ียจะเพิ่มข้ึนเป็นขั้นบนัได ไปจนตลอด
อายุสัญญาเงินกู ้ท  าให้ลูกคา้ไม่สามารถค านวณภาระดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของตวัเองได ้ปัจจยั
หลักท่ีผูส้นใจขอสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัใช้ในการพิจารณาว่าจะขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินใด ก็คือ อัตรำดอกเบี้ย แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีควรค านึงถึงอีก เช่น ความเช่ียวชาญ 
คุณภาพการบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งเง่ือนไขในการช าระเงิน เช่น 
จ านวนงวด จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระในแต่ละงวด สถาบนัการเงินอาจมีเง่ือนไขหลาย ๆ แบบ 
หรือท่ีนิยมเรียกทบัศพัทว์า่ แพกเกจ (package) ให้ผูข้อกูเ้ลือก จึงตอ้งศึกษา สอบถาม (อยา่
อายท่ีจะถามเพราะเป็นสิทธิของเราท่ีจะถาม และได้รับค าอธิบายท่ีชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน) และเปรียบเทียบขอ้มูลเหล่าน้ีของสถาบนัการเงินแต่ละแห่งให้ดี รวมทั้งควร
ค านึงถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในอนาคต ก่อนตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีตรงกบั
ความสามารถในการช าระหน้ีและความตอ้งการของเรามากท่ีสุด เช่น ดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงขา
ข้ึนหรือขาลง ซ่ึงถา้เป็นช่วงดอกเบ้ียขาข้ึนและเราตอ้งจ่ายดอกเบ้ียอตัราลอยตวัก็อาจท าให้
ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสูงโดยไม่จ  าเป็น สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัใครขอไดบ้า้ง คิดดอกเบ้ียเท่าไหร่ มี
ค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง สถาบนัการเงินแต่ละแห่งจะก าหนดคุณสมบติัของผูข้อกู้และอตัรา
ดอกเบ้ียแตกต่างกนัไปตามความเส่ียงของผูข้อกูแ้ต่ละกลุ่ม กลยุทธ์ทางธุรกิจ และตน้ทุน
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ทางการเงินของสถาบนัการเงินนั้น ซ่ึงดอกเบ้ียเงินกูส่้วนใหญ่มกัเป็นอตัราคงท่ีในช่วงแรก 
และเปล่ียนเป็น อตัราลอยตวั ในช่วงหลงั โดยใช้อตัราอา้งอิงต่าง ๆ เช่น MLR, MRR  ซ่ึง
อาจมีการลบหรือบวกเพิ่มด้วย เช่น MLR-2% ข้ึนกับความเส่ียงของผู ้กู้เ ป็นส าคัญ 
นอกจากน้ี โดยทัว่ไปผูข้อกูจ้ะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าส ารวจและประเมิน
มูลค่าหลกัประกนั ค่าจดจ านองหลกัประกนั ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ ดงันั้นผูกู้จึ้ง
ตอ้งเลือกธนาคารท่ีใหด้อกเบ้ียท่ีประหยดัท่ีสุด 
วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าในอนาคต (Future Value) ของดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ไดข้อ้มูลใหก้บัผูต้อ้งการกูสิ้นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัสวสัดิการพนกังานองคก์รใชใ้น
การพิจารณาแนวทางเลือกใชบ้ริการ 
 2. เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัสวสัดิการ
พนกังานองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest7.aspx
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest2.aspx
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กรอบแนวควำมคิด 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 1. อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั 
 2. อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) ของดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั 
 3. มูลค่าในอนาคต (Future Value) ของดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั 
ขอบเขตกำรวจัิย 
 1. ขอบเขตการศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย
สวสัดิการพนักงานองค์กรธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยศึกษา
อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ไตรมาสท่ี 3/2556 
 2. ขอบเขตเน้ือหา เนน้ศึกษาเปรียบเทียบในเร่ือง อตัราผลตอบแทน (Internal Rate 
of Return: IRR2) อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) และมูลค่าในอนาคต 
(Future Value) ของดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัสวสัดิการพนกังานองคก์รธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
 

ตัวแปรอสิระ 

ธนำคำร 
1. ธนาคารไทยพาณิชย ์
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ตัวแปรตำม 

ผลตอบแทนจำกดอกเบีย้สินเช่ือของ
ธนำคำร 

- อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of 
Return: IRR2) 
- อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue 
Rate: IRR1) 
- มูลค่าในอนาคต (Future Value) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้นิยามศพัท์เฉพาะเพื่อก าหนดความหมายในการท าความ
เขา้ใจร่วมกนัใหต้รงกนั ซ่ึงมีดงัน้ี 
 1.  ธนำคำร หมายถึง สถาบันรับฝากเ งินจากสาธารณะชนทั่วไปและให้
ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก แลว้น าเงินท่ีรับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือ
รัฐบาลกูแ้ละรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบ้ียเงินกู ้
 2. อตัรำผลตอบแทน หมายถึง อตัราดอกเบ้ียท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของเงินสดท่ีคาด
วา่จะตอ้งจ่ายออกไปเท่ากบั มูลค่าปัจจุบนัของเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บเขา้มาตลอดอายุของ
โครงการ (กระแสเงินสดข้ึนเท่ากบัลง) หรือ อตัราดอกเบ้ียท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV 
(Net Present Value) เท่ากบั 0 
 3. ดอกเบี้ย หมายถึง เงินท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนจากกำรลงทุนโดยการค านวณเป็นอตัรา
ร้อยละต่อปี 
 4. ดอกเบีย้รับ หมายถึง ผลตอบแทนท่ีสถานประกอบการไดรั้บจากการฝากเงินกบั
สถาบนัการเงิน หรือจากการใหเ้อกชนอ่ืนกูย้มื 
 5. มูลค่ำปัจจุบัน หมายถึง การหามูลค่าของเงินโดยอาศยัหลกัการ ‘Time value of 
money” หรือ มูลค่าของเงินตามเวลา นัน่คือ เงินท่ีไดรั้บในวนัน้ีย่อมมีค่ามากกว่าเงิน
จ านวนเท่ากนัท่ีจะไดรั้บในอนาคต 
 6. MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียก
เก็บจากลูกคา้รายย่อยชั้นดี เช่น สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือบตัรเครดิต 
เป็นตน้ 
กำรทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ทฤษฎกีำรก ำหนดขึน้เป็นอตัรำดอกเบีย้ดุลยภำพ 
 ทฤษฎีซ่ึงอธิบายถึงการก าหนดข้ึนเป็นอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพท่ีส าคญัมีอยู ่3 ทฤษฎี
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทฤษฎอีตัรำดอกเบีย้ของคลำสสิก (Classical Theory)  
 ทฤษฎีการก าหนดข้ึนเป็นอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพของคลาสสิกเป็นทฤษฎีเรียบง่าย
กว่าทฤษฎีอ่ืนๆ อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพถูกก าหนดโดยอุปทานของเงินทุน ไดแ้ก่ อุปทาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
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ของเงินออมในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียโดยตรง กล่าวคือ เม่ือ
อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน อุปทานของเงินออมจะมากข้ึน และถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง อุปทานของ
เงินทุนก็จะลดลง ดงันั้นเส้นอุปทานของเงินทุนจะทอดข้ึนจากซ้ายไปขวา เช่นเดียวกับ
อุปทานของสินคา้และบริการอ่ืนๆ และอุปสงคข์องเงินทุน ซ่ึงเป็นความตอ้งการลงทุนของ
ภาคธุรกิจของเงินลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียอยา่งผกผนักนั กล่าวคือ ถา้อตัรา
ดอกเบ้ียสูงข้ึน ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะลดลง และเม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง ปริมาณ
ความตอ้งการลงทุนจะเพิ่มข้ึน ถา้ให้ขอ้มูลสมมุติฐานท่ีว่าไม่มีส่วนร่ัวไหลของเงินออม 
(Hoarding) และในขณะเดียวกนัไม่มีแหล่งเงินแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากเงินออมของผูอ้อม
และไม่มีการสร้างเงินออมระบบธนาคารพาณิชย ์
 อย่างไรก็ตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียคลาสสิกน้ีไม่เป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั เพราะ
ทฤษฎีน้ีมีขอ้จ ากดัมากเกินไป เช่นสมมุติฐานวา่ระบบเศรษฐกิจอยูใ่นลกัษณะมีการจา้งงาน
เตม็ท่ี ไม่มีการถือเงินโดยเปล่าประโยชน์ ตลอดจนไม่มีการสร้างเงินใหม่เพิ่มข้ึนโดยระบบ
ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
 2. ทฤษฎปีริมำณเงินให้กู้ (Loanable Fund Theory) 
 ทฤษฎีปริมาณเงินให้กูน้ี้มีพื้นฐานคล้ายทฤษฎีคลาสสิก แต่ได้มีการน าตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจมาประกอบการวิเคราะห์ นอกจากน้ียงัมี
ความเห็นวา่ อตัราดอกเบ้ียโดยแทจ้ริงแลว้ไม่จ่ายเพื่อการออมแต่เป็นการจ่ายส าหรับการให้
กู ้ไม่ว่าแหล่งท่ีมาของเงินกูน้ั้นจะมาจากไหนและกูไ้ปเพื่อจุดประสงค์อะไร ดงันั้นอตัรา
ดอกเบ้ียจึงถูกก าหนดโดยอุปทานของเงินให้กู ้(Supply of Loanable Fund) กบัอุปสงคข์อง
เงินขอกู ้(Demand for Loanable Fund) 
 อุปทานของเงินให้กู ้(Supply of Loanable Fund) มีแหล่งท่ีมาสองแหล่งดว้ยกนั 
ไดแ้ก่เงินออม (Saving-Sa) และการเพิ่มข้ึนของปริมาณเงิน (Money Supply-M) อนัไดแ้ก่
การขยายสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยท่ี์เขา้ไปสู่ในตลาดสินเช่ือ ดงันั้นการวิเคราะห์
ของทฤษฎีจะเป็นลกัษณะของ “Flow Concept” 
 ส่วนในด้านอุปสงค์ของเงินขอกูน้ั้น ท่ีส าคญัอนัได้แก่การลงทุนและการถือเงิน
เฉยๆ ท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ (Hoarding-H) การถือเงินชนิดน้ีอาจจะมีค่าเป็นลบ ซ่ึงเรียกวา่ 
“Dishoarding” อันเกิดจากประชาชนน าเอาเงินท่ีถือไว้เฉยๆ ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
(Hoarding) ในรอบปีท่ีผา่นๆมาออกมาเป็นเงินทุนพร้อมท่ีจะให้กู ้หรือเกิดจากประชาชน
ลดสัดส่วนของการถือเงินท่ีเป็นเงินตรา อนัมีผลท าใหเ้งินทุนเพื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 
 
 



466 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

 3. ทฤษฎคีวำมพงึพอใจในสภำพคล่อง (Liquidity Preference Theory) 
 ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องนั้นเป็นทฤษฎีของ จอห์น เอม็. เคนส์ (John M. 
Keynes) ซ่ึงอธิบายดอกเบ้ียดุลยภาพในตลาดนั้นถูกก าหนดข้ึนจากเส้นความตอ้งการถือเงิน 
(Demand for Money) ตดักบัเส้นอุปทานของเงิน (Supply of Money) 
งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กนกภรณ์ จึงรุ่งฤทธ์ิ (2539) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยสัมภาษณ์รายบุคคลดว้ยแบบสอบถาม
และเจาะจงสัมภาษณ์เฉพาะผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ณ ส านกังานใหญ่ของธนาคาร
ไทยพาณิชยแ์ละธนาคารอาคารสงเคราะห์ แห่งละ 100 ราย พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนใหญ่
เป็นคนโสดท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ห้าง
ร้าน มีรายไดเ้ดือนละประมาณ 10,000 – 20,000 บาท เหมือนกนั จะต่างกนัในเร่ืองของอายุ
และรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน คือผูใ้ช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของธนาคารไทย
พาณิชยส่์วนใหญ่มีอายุในช่วง 31-40 ปี และรายไดค้รอบครัวต่อเดือนมากกว่า 100,000 
บาท ขณะท่ีผูใ้ช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนใหญ่มีอายุ
ในช่วง 20-30 ปี และมีรายไดข้องครอบครัวต่อเดือนประมาณ 10,000 -20,000 บาท จะเห็น
วา่ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีรายไดข้องครอบครัวนอ้ยกวา่ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ส าหรับทศันคติของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจใช้บริการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการของสินเช่ือธนาคารไทยพาณิชยใ์ห้
ความส าคญัแก่การบริการของพนกังานมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจใช้บริการ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใหค้วามส าคญัแก่อตัราดอกเบ้ียมากท่ีสุด 
 จุฑารัตน์ ชอนชล (2539) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัก าหนดอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินเช่ือ
ของระบบธนาคาร โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีท าการศึกษาคืออัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ข ั้นต ่ า 
(Minimum Loan Rate : MLR) ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชเ้ป็นมาตรฐานใน
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียส าหรับลูกคา้ทัว่ไป และยงัเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีสถาบนัการเงิน
ประเภทอ่ืนใช้เป็นอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงในการคิดอัตราดอกเบ้ียกับลูกค้าของตนด้วย 
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติแนวความคิดของเอ็ดเวิร์ดและคาน (Edwards and Khan, 1985) 
เป็นพื้นฐานการวเิคราะห์และใชข้อ้มูลรายไตรมาสในช่วงปี 2524-2538 ผลการศึกษาพบวา่
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินไดรั้บอิทธิพลทั้งจากปัจจยัภายในประเทศ
และปัจจยัภายนอกประเทศ โดยปัจจยัภายนอกประเทศ คืออตัราดอกเบ้ียต่างประเทศเป็น
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ตวัแปรหลกัท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของ
ความยืดหยุน่เท่ากบั 0.93 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาท่ีผา่นมาพบค่าความยืดหยุน่
ของตวัแปรอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศดงักล่าวมีค่าสูงข้ึน กล่าวไดว้า่อตัราดอกเบ้ียในตลาด
เงินในประเทศมีความเช่ือโยงกบัอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศมากข้ึนหลงัจากมีการเปิดเสรี
ทางการเงินมากข้ึน และยงัสะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยมีขนาดการเปิดประเทศในภาค
การเงินมากข้ึนดว้ยส าหรับปัจจยัภายในประเทศท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดการเงินได้แก่ ปริมาณเงินท่ีแม้จริง ผลิตภณัฑ์ประชาชาติเบ้ืองต้น ตวัแปรแสดง
นวตักรรมทางการเงินท่ีมีผลต่อความตอ้งการถือเงิน อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดเงินในช่วงเวลาก่อนหนา้ 
 การพฒันาแบบจ าลองทางเศรษฐมิติเพื่อช้ีความเช่ือมโยงของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
อตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินไปยงัตลาดสินเช่ือ โดยพฒันาแบบจ าลองทางเศรษฐมิติใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร (Interbank Rate) เป็นตวัแทนอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน
และใช ้MLR เป็นตวัแทนอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินเช่ือ ท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลรายไตร
มาสในช่วงปี 2524-2538 น ามาประมาณค่าดว้ยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) ผล
การศึกษาพบว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินเป็นอตัราดอกเบ้ียช้ีน าอตัราดอกเบ้ียในตลาด
สินเช่ือจริงอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทัว่ไปของสถาบนัการเงินท่ีจะท า
การ Quote Rate อตัราดอกเบ้ียให้แก่ลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลาโดยอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย MLR 
แล้ว ยงัพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินและอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินในแต่ละ
ช่วงเวลาดว้ย การเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดเงินจึงมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารพาณิชยแ์ละอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดสินเช่ือดว้ย 
 สามารถ ทองเผือก (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบตน้ทุนสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่
อาศยัของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืน โดยเปรียบเทียบจากมูลค่าปัจจุบนั 
(Present Value : PV) ของดอกเบ้ีย มูลค่าในอนาคต (Future Value : FV) ของดอกเบ้ีย อตัรา
ดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย และอตัราผลตอบแทน (Internal 
Rate of Return: IRR2) ของดอกเบ้ียของธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืนอีก 14 ธนาคาร ซ่ึง
เป็นธนาคารพาณิชย ์12 ธนาคาร กบัธนาคารเฉพาะกิจ 2 ธนาคาร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
ธนาคารขนาดใหญ่ ธนาคารขนาดกลาง ธนาคารขนาดเล็ก และธนาคารเฉพาะกิจ โดยใช้
จ  านวนวงเงินกูท่ี้ 500,000 บาท 1,000,000 บาท และ 3,000,000 บาท ในระยะเวลา 20 ปี 25 
ปี 30 ปี ตามล าดับ ในการหาความแตกต่างมูลค่าของดอกเบ้ียแต่ละตัวระหว่าง
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ธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืนใช้การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยการทดสอบค่า ที (t-test) 
พบวา่ 
 1. มูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ของธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืนทั้งขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธนาคารเฉพาะกิจ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. มูลค่าในอนาคต (Future Value) ของธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืนทั้งขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธนาคารเฉพาะกิจ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3. อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate : IRR1) ของธนาคารกรุงไทยกบั
ธนาคารอ่ืนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธนาคารเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ธนาคารธนชาต (ซ่ึงเป็นธนาคาร
ขนาดกลาง) ท่ีมีความแตกต่างกบัของธนาคารกรุงไทยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 4. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) ของตน้ทุน
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ระหวา่งธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืน ส่วนใหญ่ต ่ากวา่ธนาคารอ่ืน
ทุกขนาดและธนาคารเฉพาะกิจ ยกเวน้ธนาคารไทยธนาคาร ท่ีธนาคารกรุงไทยมีอตัรา
ผลตอบแทน (IRR2) ต  ่ากว่าในระยะเวลากู้ 20 ปี แต่สูงกว่าธนาคารไทยธนาคาร ใน
ระยะเวลากู ้30 ปี และ สูงกวา่ ธนาคารยโูอบี (ธนาคารขนาดเล็ก) เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น 
 ณชัชา ปุณพจน์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียในประเทศ
ไทย ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล และวิเคราะห์การปรับตวัเชิงพลวตัรของอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารหลงัจากเกิดการเปล่ียนแปลงของตวัแปรทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมในตลาดเงินของประเทศสิงคโปร์ (SIB) ปริมาณเงิน (M1) ดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPT) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคารใน
คาบเวลาท่ีผา่นมาโดยใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนศึกษาในช่วงระบบอตัราแลกเปล่ียน
ลอยตวั (Managed Float) โดยผลจากการศึกษา 
 1. การสร้างแบบจ าลอง Vector Autoregressive ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคารในคาบเวลาท่ีผา่นมา อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมในตลาดเงิน
ของประเทศสิงคโปร์ ปริมาณเงิน ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม และอตัราเงินเฟ้อ เร่ิมศึกษา
โดยปรับขอ้มูลให้มีคุณสมบติั stationary เม่ือผา่นการท า 1st differencing I (1) และท าการ
เลือกระยะเวลาตวัแปรในอดีต (lag) จากค่า AIC ผลการทดสอบพบวา่ความยาว 8 lags ให้
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ค่า AIC ต ่าสุด สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งหมดกบัอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืระหวา่งธนาคารไดร้้อยละ 93.5 
 2. ผลการวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวนพบวา่ การเปล่ียนแปลง
อย่างฉับพลันของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารในคาบเวลาท่ีผ่านมา อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมในตลาดเงินของประเทศสิงคโปร์และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมจะส่งผล
กระทบทางบวกต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ส่วนการเปล่ียนแปลงอย่าง
ฉบัพลนัของอตัราเงินเฟ้อและปริมาณเงินจะส่งผลกระทบทางลบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ระหวา่งธนาคาร 
 3. ผลการศึกษาดว้ยวิธีวิเคราะห์แยกส่วนความแปรปรวน พบวา่ ในระยะสั้น ตวั
แปรทางการเงินท่ีเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร
เปล่ียนแปลง คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารในคาบเวลาท่ีผา่นมา ส่วนในระยะ
ยาวคือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืในตลาดเงินของประเทศสิงคโปร์ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. อตัราดอกเบ้ียท่ีอยูอ่าศยัไม่เปล่ียนแปลง 
 2. ผูกู้มี้ความสามารถผอ่นช าระเงินกู ้ตลอดอายสุัญญากู ้
 3. ไม่มีการช าระหน้ีเสร็จส้ินหรือไถ่ถอนก่อนก าหนด 
 4. เปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียทุกแบบของธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 
 การพิจารณาตามเง่ือนไขอัตราดอกเบ้ียเงินกู้สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยสวสัดิการ
พนักงานองค์กรโดยดอกเบ้ียจะมีหลายแบบให้ตดัสินใจ โดยทางธนาคารไทยพาณิชยมี์
เง่ือนไขการผอ่นช าระ 2 รูปแบบคือ บริษทัหักเงินเดือนน าส่งหรือตดัผ่านบญัชีเงินเดือน
ของธนาคารไทยพาณิชย์ (กรณีบริษทัใช้บญัชีเงินเดือนธนาคารไทยพาณิชย์) ทุกวนัท่ี
เงินเดือนเข้า ส าหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เง่ือนไขการผ่อนช าระโดยบริษัทหัก
เงินเดือนน าส่ง เพื่อการตดัสินใจในการเลือกกู้ยืมกับธนาคาร โดยวิธีน าเง่ือนไขอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีมีในตลาดสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัสวสัดิการพนักงานองค์กรของธนาคารไทย
พาณิชยแ์ละธนาคารอาคารสงเคราะห์มาค านวณหาดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุสัญญาของสัญญา
กู ้และเปรียบเทียบเง่ือนไขต่างๆ ของธนาคารเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตดัสินใจ
เลือกเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด ถา้ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรวมของทางเลือกใดต ่ากวา่ก็ควรตดัสินใจเลือก
ทางเลือกนั้น เพราะจะท าใหผู้กู้มี้ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายดา้นอตัราดอกเบ้ียต ่าท่ีสุด 
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แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. เง่ือนไขดอกเบ้ียท่ีใช้ค  านวณจากเง่ือนไขของธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ท่ีก าหนดใหใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3/2556) 
 2. อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้อยู่อาศยัสวสัดิการพนกังานองคก์ร (MRR) ตามประกาศ
ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ไตร
มาส 3/2556) 
 3. วงเงินกูสิ้นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 
บาท และ 3,000,000 บาท 
 4. ระยะเวลากูท่ี้ใชใ้นการค านวณ คือ 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี 
 5. ค านวณจากอตัราดอกเบ้ียในแต่ละแบบของธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 
สูตรทีใ่ช้ในกำรค ำนวณ 
 1. มูลค่ำในอนำคต (Future value : FV) 
 การค านวณหามูลค่าในอนาคต (Future value) ใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี 
     FVn     =      PV(1+i)n 
  ก าหนดให ้ 
     FVn  =  จ านวนเงินรวมท่ีไดรั้บในปลายปีท่ี n  
     PV  =  เงินตน้  
         i  =  อตัราดอกเบ้ีย  
 2. มูลค่ำปัจจุบัน (Present value: PV) 
 มูลค่าปัจจุบนัจะตรงขา้มกบัมูลค่าในอนาคต โดยท่ีมูลค่าปัจจุบนัเป็นกระบวนการ
ลดค่า (Discounting Process) การหามูลค่าปัจจุบนั (PV) ใชสู้ตรการค านวณดงัน้ี 

                                                       
  ก าหนดให ้ 
     FVn =  จ านวนเงินรวมท่ีไดรั้บในปลายปีท่ี n  
     PV  =  เงินตน้  
         i  =  อตัราดอกเบ้ีย  
 3. อตัรำดอกเบีย้รับ (interest Revenue Rate : IRR1) 
 อตัราดอกเบ้ียรับ คือ อตัราผลตอบแทนท่ีธนาคารไดรั้บจากการปล่อยสินเช่ือให้
ลูกคา้ สามารถค านวณหาอตัราดอกเบ้ียรับไดจ้ากสูตรดงัต่อไปน้ี 
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 ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีธนาคารได้รับจากการปล่อยสินเช่ือให้ลูกคา้สูง แสดงว่า
ธนาคารสามารถสร้างรายไดจ้ากดอกเบ้ียสูงดว้ย 
 4. อตัรำผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) 
 อตัราผลตอบแทนซ้ือลด (IRR2) คือ อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนและ
เป็นอตัราท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตเท่ากบัเงิน
ลงทุนสุทธิของโครงการพอดี โดยใชสู้ตรค านวณดงัต่อไปน้ี 
 

             
  
 เม่ือ      CF1…CFn    =  ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ในอนาคตในแต่ละงวดเวลา 
             CF0     =  เงินลงทุนสุทธิของโครงการ  
         n     =  อายขุองโครงการ 
            IRR    =  อัต ร า ผล ตอบแทน ซ้ื อล ด 
(IRR2) 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. กำรเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยสวัสดิกำรพนักงำนองค์กรของ
เงินต้น 500,000 บำท 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 500,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้20 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย์ แบบท่ี 4ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์
แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 5 
ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 500,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้25 ปี พบวา่ มูลค่าใน
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อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์
3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 ดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 500,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้30 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์
แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย  ์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 
 2. กำรเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยสวัสดิกำรพนักงำนองค์กรของ
เงินต้น 1,000,000 บำท 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 1,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้20 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 1,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้25 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
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ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 1,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้30 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 3. กำรเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยสวัสดิกำรพนักงำนองค์กรของ
เงินต้น 2,000,000 บำท 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 2,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้20 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 2,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้25 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 2,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้30 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย



474 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 4. กำรเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยสวัสดิกำรพนักงำนองค์กรของ
เงินต้น 3,000,000 บำท 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 3,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้20 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 3,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้25 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของเงินตน้ 3,000,000 บาท ระหวา่งธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้30 ปี พบว่า มูลค่าในอนาคต 
(Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์
แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย  ์ แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 1 
ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 6 ดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
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สรุปผลการวจัิย 
 การเปรียบเทียบมูลค่าในอนาคต (Future Value: FV) อตัราดอกเบ้ียรับ (IRR1) ของ
ตน้ทุนสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของเงินตน้ 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท และ 
3,000,000 บาท ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบ
ท่ี 4 แบบท่ี 5 แบบท่ี 6 กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 สรุปไดก้วา่ 
 วงเงินกู ้500,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 
แบบท่ี 4 ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 แบบท่ี 5 ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์
แบบท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้500,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 6 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์แบบท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้500,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 6 ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 6 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์
แบบท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ระยะเวลา 30 ปี กบั
ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 วงเงินกู ้1,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
4 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้1,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 3 ระยะเวลา 
20 ปีกบัดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 ระยะเวลา 30 ปี กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 2 ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้1,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
5 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 6 ระยะเวลา 20 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 3 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 3 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 วงเงินกู ้2,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 
ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ีย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 วงเงินกู ้2,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
5 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้2,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 
20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 
แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้3,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 3 ระยะเวลา 
20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 4 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์แบบท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้3,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
5 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้3,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 4 แบบท่ี 6 
ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 3 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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 วงเงินท่ีกู ้500,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 
ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงค์เคราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 1 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคาร
สงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบ
ท่ี 1 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 สูงท่ีสุด  
 วงเงินกูท่ี้ 1,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงค์
เคราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุดระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด 
และดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด  
 วงเงินกูท่ี้ 2,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด และดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงค์
เคราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่า
ท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด  
 วงเงินกูท่ี้ 3,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชย์
แบบท่ี 5 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุดและ
ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 สูงท่ีสุด  
อภิปรำยผลกำรวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยสวสัดิการ
พนกังานองคก์ร กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์” สงเคราะห์ 
เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ตน้ทุนสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัในการศึกษา
คร้ังน้ีคือ วงเงินกู ้500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท และ 3,000,000 บาท ใน
เวลา 20 ปี 25 ปี แบะ 30 ปี โดยเปรียบเทียบจากมูลค่าในอนาคต (Future Value: FV) อตัรา
ดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1)  และอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of 
Return: IRR2) ของธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ และขอ้มูลท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ดอกเบ้ียสวสัดิการพนักงานองค์กรธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 
แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 และแบบท่ี 6 กบัดอกเบ้ียสวสัดิการพนกังานองคก์ร
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 (ไตร
มาส 3/2556 ดอกเบ้ียท่ีใชเ้ปรียบเทียบในหนา้ภาคผนวก ) ซ่ึงสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 เน่ืองจากมีการแข่งขนัในการให้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัสวสัดิการพนกังาน
องคก์รสูง เพราะเน่ืองจากความเส่ียงในการปล่อยสินเช่ือมีนอ้ยกวา่ลูกคา้ทัว่ไปโดยเง่ือนไข
การช าระเงินค่างวดคือ การหักจากเงินเดือนโดยบริษทัหักน าส่งกับการตดัผ่านบัญชี
เงินเดือนของธนาคาร ซ่ึงตอนน้ีมี 2 ธนาคารใหญ่ท่ีมีสินเช่ือสวสัดิการพนกังาน จึงไดมี้กล
ยุทธ์ในการลดตน้ทุนลง ในระบบการเงินของธนาคารนั้นจะตอ้งอาศยัสูตรการค านวณหา
อตัราดอกเบ้ียในระยะเวลากูท่ี้เหมาะสม ซ่ึงธนาคารส่วนใหญ่ก็จะใชสู้ตรในการค านวณท่ี
เหมือนกนั ไดแ้ก่ 
 1. มูลค่าในปัจจุบนั (Present Value: PV) จะตรงกนัขา้มกบัมูลค่าในอนาคต โดย
มูลค่าปัจจุบนัเป็นกระบวนการลดค่า (Discounting process) 
 2. มูลค่าในอนาคต (Future Value: FV) เป็นกระบวนการทบตน้ (Compounding 
process) ซ่ึงเป็นการรวมดอกเบ้ียและเงินตน้ในปลายปี 
 3. เงินงวด (Payment) เป็นการคิดการผอ่นช าระเงินกูต่้องวด 
 4. อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate) เป็นอตัราท่ีธนาคารไดรั้บจากการ
ปล่อยสินเช่ือใหลู้กคา้ ถา้อตัราน้ีสูงแสดงวา่ธนาคารสามารถสร้างรายไดรั้บมาก 
 5. อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return) เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การลงทุนและเป็นอตัราท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บเท่ากบัเงิน
ลงทุน ของโครงการพอดีถา้อตัราส่วนน้ีสูงแสดงวา่ธนาคารสร้างรายไดรั้บมาก 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่าดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีค่าเฉล่ียมูลค่าในอนาคต (FV) และอตัราดอกเบ้ียรับ (IRR1) ไม่แตกต่างกนั 
เพราะข้ึนอยูก่บัดอกเบ้ียแต่ละแบบ 
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
 1. จากผลการศึกษาพบวา่ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยก์บัดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีอตัราผลตอบแทน (IRR2) ไม่แตกต่างกนั เพราะเน่ืองจากดอกเบ้ียท่ีใชศึ้กษาอยู่
ในช่วงไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2556 เท่านั้น การท่ีอตัราผลตอบแทนไม่ต่างกนัเพราะ
เน่ืองจากการแข่งขนัการให้สินเช่ือ ดังนั้นถ้าหากธนาคารไทยพาณิชย์หวงัผลทางการ
แข่งขนักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรจะรักษาความสามารถในการมีอตัราผลตอบแทน 
(IRR2) ต ่าไวใ้หน้านท่ีสุด 
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 2. ธนาคารไทยพาณิชยค์วรมีการแจง้ให้ลูกคา้ไดรั้บทราบถึงประโยชน์ท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บจากการกูต้ลอดระยะเวลาตามสัญญากูอ้ย่างไร และเปรียบเทียบกบัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์วา่ลูกคา้จะไดป้ระโยชน์มากกวา่ธนาคารอาคารสงเคราะห์อยา่งไร 
 3. เน่ืองจากการแข่งขนัในการให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัไม่ได้ข้ึนอยู่กบัปัจจยั
ทางดา้นอตัราผลตอบแทน (IRR2) แต่เพียงปัจจยัเดียว แต่ยงัมีปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนอีกหลาย
ปัจจยั เช่น 
  - ความสะดวกในการยื่นขอสินเช่ือ ไดแ้ก่ ผูกู้ส้ามารถท่ีจะยื่นเอกสาร
หรือเซ็นสัญญาเงินกูย้งัส านกังานของธนาคารหรือท่ีอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งสะดวก ไม่เสียเวลา 
  - ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ ไดแ้ก่ ผูกู้ส้ามารถทราบผลการยื่นกู้
หรือไดรั้บเงินกูร้วดเร็วทนัเวลาท่ีตอ้งการ  
  - การตอ้นรับและการให้บริการท่ีดีของพนักงาน ไดแ้ก่ การตอ้นรับและ
การอ านวยความสะดวกต่างๆ ของพนักงาน ความมีรวดเร็วในการการให้บริการให้เกิด
ความประทบัใจ 
  - การให้ความรู้และค าปรึกษาแนะน าท่ีดี ไดแ้ก การให้ความรู้ความ
เขา้ใจและค าแนะเก่ียวกบัการขอสินเช่ือหรือการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ลูกคา้ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ืออยา่งจริงใจและเป็นมิตรไมตรี 
  - ความสะดวกในการบริการหลงัจากท่ีลูกคา้ท าสินเช่ือกบัทางธนาคาร 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะดอกเบ้ียสวสัดิการพนกังานองคก์ร
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาต่อไปควรเพิ่มในส่วน
ของดอกเบ้ียธนาคารอ่ืนด้วย ศึกษาในเร่ืองเง่ือนไขการให้สินเช่ือของแต่ละธนาคารว่ามี
ขอ้ก าหนดอย่างไรบา้ง และเปรียบเทียบการให้บริการของธนาคารท่ีจะส่งผลต่อการให้
สินเช่ือ 
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ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

TRUSTWORTHINESS OF K-CYBER BANKING USERS OF 
KASIKORNBANK IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 

จิตวตั ศรีสุวรรณ1 ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
และความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นทศันคติและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีต่อความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูท่ี้เคยใช้บริการ K-Cyber 
Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึน
ไป จ านวน 400 ราย และใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป 
และมีสถานภาพโสด  โดยมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นทศันคติ ให้ความไวว้างใจกบั
ปัจจยัด้านความรู้สึกมากท่ีสุด ตามมาด้วยด้านพฤติกรรม และด้านความรู้ความนึกคิด 
ตามล าดบั นอกจากน้ีความเห็นของปัจจยัอ่ืนๆ ได้ให้ความไวว้างใจกบั ด้านรหัสรักษา
ความปลอดภยัแบบ OTP มากท่ีสุด ตามมาดว้ย ดา้น Auto Log off และ ดา้นการเขา้รหสั
ขอ้มูลตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1)ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ระดบั
การศึกษาและรายได ้มีผลต่อความไวว้างของผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกร
ไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ปัจจยัทางดา้นทศันคติ พบว่า ดา้นความรู้
ความนึกคิด ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ค าส าคัญ : ความไวว้างใจ, K-Cyber Banking, ธนาคารกสิกรไทย 
__________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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3)ปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า ด้านการการเขา้รหัสขอ้มูล ดา้นรหัสรักษาความปลอดภยัแบบ OTP 
และดา้นAuto Log Off  มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการ K-Cyber 
Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคญั
ทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 

ABSTRACT 
 This study has objectives to study influence of different demographic factor and 
relation of attitude and other factors related to trustworthiness of K-Cyber Banking users 
of Kasikorn Bank in Bangkok Metropolitan Region by using questionnaire to collect data 
from 400 users who have the minimum age of 15 years and statistics used to analyze the 
data consist of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and 
MRA. 
 The findings shows most respondents were female at the age of 21-30, graduated 
with a bachelor’s degree, worked as private sector employees, earned monthly income 
over 30,001 baht, and single. For their comment on attitude factors, they trust the feeling 
factors the most, followed by behavior and knowledge and cognition respectively. 
Addition for their comment on other factors, they trust the One Time Password (OTP) the 
most, followed by Auto Log Off and Data Encryption respectively. 
 In testing hypothesis, 1) Demographic factor the results found that level of 
education and income had the effect on the trustworthiness of K-Cyber Banking users of 
Kasikorn Bank in Bangkok Metropolitan Region. 2)Attitude factors the results found that 
knowledge, feeling and behavior had the relationship with the trustworthiness of K-
Cyber Banking users of Kasikorn Bank in Bangkok Metropolitan Region. 3)Other factors 
the results found that data encryption, one time password (OTP) and auto log off had the 
relationship with the trustworthiness of K-Cyber Banking users of Kasikorn Bank in 
Bangkok Metropolitan Region with a 0.05 level of statistical significance. 
KEYWORD: TRUSTWORTHINESS, K-CYBER BANKING, KASIKORN BANK 
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บทน า 
ธนาคารกสิกรไทย  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี  8 มิถุนายน พ.ศ. 2488  ดว้ยทุนจดทะเบียน  5 

ลา้นบาท  และพนกังานชุดแรกเร่ิมเพียง 21 คน มีอาคารซ่ึงเป็นสาขาส านกัถนนเสือป่าใน
ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการแห่งแรก การด าเนินงานของธนาคารประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
เพียง 6 เดือนหรือเพียงงวดบญัชีแรกท่ีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝาก
สูงถึง 12 ลา้นบาท มีสินทรัพย ์15 ลา้นบาท จากจุดท่ีเร่ิมตน้จนถึงวนัน้ี ธนาคารกสิกรไทย
เติบโตอยา่งมัน่คง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555  มีทุนจดทะเบียน 30,486 ลา้นบาท มี
สินทรัพยจ์  านวน 2,005,460 ลา้นบาท เงินรับฝากจ านวน 1,398,295 ลา้นบาท เงินให้สินเช่ือ
จ านวน 1,295,008 ล้านบาท มีสาขาในประเทศจ านวน 824 สาขา โดยเป็นสาขาใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 288 สาขา สาขาในส่วนภูมิภาคจ านวน 536 สาขา และมีสาขาหรือ
ส านกังานตวัแทนต่างประเทศจ านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาลอสแองเจลิส สาขาฮ่องกง สาขา
หมู่เกาะเคยแ์มน สาขาเซินเจ้ิน ส านักงานผูแ้ทนกรุงปักก่ิง ส านักงานผูแ้ทนนครเซ่ียงไฮ ้
ส านักงานผูแ้ทนเมืองคุนหมิง และส านกังานกรุงโตเกียว สาขาและส านักงานผูแ้ทนใน
ต่างประเทศเหล่าน้ี ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ดา้นการคา้ การเงินระหวา่ง
ประเทศไทยและประเทศคู่คา้ทัว่โลก 
ธนาคารกสิกรไทยมีภารกิจหลักคือ มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินไทยท่ีแข็งแกร่ง 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยบริการดา้นการเงินท่ีหลากหลาย ครบถว้น
ในคุณภาพมาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย ์ทั้งน้ี
เพื่อใหบ้รรลุผลท่ีดีและเป็นธรรมต่อลูกคา้ ผูถื้อหุ้น พนกังาน และประเทศไทย และเพื่อให้
ภารกิจหลกัของธนาคารบรรลุผลส าเร็จนั้น ธนาคารจึงได้ให้ทางเลือกท่ีหลากหลายแก่
ลูกค้ามากข้ึน ซ่ึงส่ิงส าคัญท่ีสุดคือ ช่องทางการให้บริการของธนาคารท่ีท าให้ลูกค้า
สะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจในบริการสูงสุด 

ในโลกยุคใหม่ท่ีไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือสารมวลชนแขนงหน่ึงซ่ึงถือ
ก าเนิดมากวา่สิบปีแลว้ จดัเป็นส่ือดิจิทลัท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา จนทุกวนัน้ีส่ืออินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่ือสารมวลชนหลักท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนมากทัว่ทั้งโลก ซ่ึงในปี 2009 ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกมีจ านวนสูงถึง 1,700 ลา้นคน
โดยมีการเติบโตเกือบ 400% นบัตั้งแต่ปี 2000 – 2009 โดยจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในเอเชีย 
มีจ านวนมากท่ีสุดในโลกมากถึง 578.5 ล้านคน และจากการส ารวจของศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่าในปี 2009 จ านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยเพิ่มข้ึนสูงถึง 16 ลา้นคน เติบโตข้ึนจากปีท่ีแลว้ท่ีมีเพียงประมาณ 10 ลา้นคน 
อีกทั้งการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของโทรศพัท์มือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศพัท์มือถือ
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ประเภทสมาร์ทโฟน ซ่ึงมีความสามารถในการเช่ือมต่อและใช้งานอินเตอร์เน็ตไดส้ะดวก
กว่าโทรศพัท์มือถือทัว่ไปนั้น มียอดขายแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา โดย
ยอดขายรวมของ iPhone และ BlackBerry จาก 3 ผูใ้ห้บริการสัญญาณโทรศพัท์มือถือใน
ประเทศไทยนั้ น สูงถึง 200,000 เคร่ือง และพบว่าส่วนแบ่งตลาดของการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตบนโทรศพัท ์เพิ่มข้ึนกวา่ 149% และ มีการเติบโตสูงทัว่โลก  

โดยในบรรดาผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือนั้น มาจากผูใ้ช้ iPhone และ
Smartphone อ่ืนๆ รวมกนัถึง 90% ของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือทั้งหมด ซ่ึงการ
เติบโตอย่างต่อเน่ืองของการใช้อินเทอร์เน็ตน้ีเอง ท าให้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย
หลายแห่งไดเ้ล็งเห็นถึงช่องทางในการเขา้ถึงและให้บริการแก่ลูกคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธนาคาร ท าให้ธนาคารดูทนัสมยัและมีการ
ปรับตวัตามสภาพตลาดในปัจจุบนัเสมอ 

จากสถานการณ์ท่ีมีการชุมนุมทางการเมืองท่ีกรุงเทพมหานครในปี 2553 นั้ น 
พบวา่ มีการอตัราการใชอิ้นเตอร์เน็ตแบงก้ิงพุ่งข้ึนถึง 20% และนอกจากน้ียงัพบวา่ คนรุ่น
ใหม่มีการเร่ิมใชบ้ริการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์มากกวา่ระบบธนาคารปกติ โดยปัจจุบนั
ลูกคา้ของธนาคารไทยพาณิชยมี์ปริมาณทรานเซคชัน่ท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมผา่นช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เอทีเอม็,อินเทอร์เน็ตแบงก้ิง และโมบายแบงก้ิง มากกวา่ระบบธุรกรรม
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นสัดส่วนระบบธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 55-60% 
และระบบธุรกรรมผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารโดยพนกังานเป็น 45% ตามล าดบั  

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความไว้วางใจของผู ้ใช้บริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ และเพื่อ
ศึกษา ปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber 
Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านทัศนคติท่ีมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการ K-
Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัไปใช้ในการพฒันาการบริการธนาคารทาง

อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ลูกคา้เกิดความไวว้างใจและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้บริการผ่านทาง K-Cyber 
Banking 

3. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับธนาคารในสร้างความเช่ือมัน่ และวางแผนเพื่อปรับปรุง
การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ K-Cyber Banking เพื่อให้สอดคลอ้งและตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ , อายุ, ระดบัการศึกษา, 
อาชีพ, รายได,้ สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความไวว้างของผูใ้ช้บริการ K-Cyber 
Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยทางด้านทศันคติ ท่ีประกอบไปด้วย ด้านความรู้  ความนึกคิด, ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างของผูใ้ช้บริการ K-Cyber 
Banking ธนาคารกสิกรไทย  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย การเขา้รหสัขอ้มูล (Data Encryption), รหสัรักษา
ความปลอดภยัแบบ OTP (One Time Password) และ Auto Log Off มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวความคิด 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาความไวว้างใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

รอบบิน (Robbins, 2000 อา้งถึงใน อุชุมพร แก้วขุนทด, 2550) ได้ให้ความ
หมายความไวว้างใจวา่ ความไวว้างใจเป็นความคาดหวงัในทางบวก ต่อบุคคลอ่ืนไม่วา่จะ
เป็นค าพดู การกระท า หรือการตดัสินใจท่ีจะกระท าตามสมควรแลว้แต่โอกาส 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ 
K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
     1. ระดบัการศึกษา 
     2. รายได ้

ปัจจัยด้านทศันคติ 
     1. ดา้นความรู้ ความนึกคิด 
     2. ดา้นความรู้สึก 
     3. ดา้นพฤติกรรม 

ปัจจัยอืน่ๆ 
     1. การเขา้รหสัขอ้มูล (Data Encryption) 
     2. รหสัรักษาความปลอดภยัแบบ OTP 
(One Time Password) 
     3. Auto Log off 
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Niklas Luhmann (1998 อา้งถึงใน จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช, 2553) ความไวว้างใจ 
เป็นค าตอบของความเส่ียงของปัญหาเฉพาะเร่ือง (Solution for specific problems of risk) 
โดยท่ี ความไวว้างใจจะเกิดข้ึน ไดก้็ต่อเม่ือ ณ ท่ีนั้น มีความคุน้เคยประกอบอยู่ดว้ย ความ
ไวว้างใจไม่สามารถเกิดข้ึน ได้หาก ท่ีนั้น ไม่มีความคุน้เคยเกิดข้ึน แต่ความคุน้เคยอาจ
เกิดข้ึน ไดแ้มว้า่ ณ ท่ีนั้น จะปราศจากความไวว้างใจก็ตาม 

ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk, 1994 อา้งถึงใน อภิชาติ เทศสวสัด์ิวงศ,์ 
2553) กล่าววา่ ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเรียนรู้ เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึง การ
แสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นวา่บุคคลมีความโนม้เอียง พอใจหรือ ไม่พอใจต่อบางส่ิง 
เช่น สินคา้ ตราสินคา้ บริการ เน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่
สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรงแต่ตอ้งแสดงวา่บุคคลกล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542 อา้งถึงใน ชญาภรณ์ สวา่งงามวงศ,์ 2556) กล่าว
วา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงผูบ้ริโภคเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตวัเช่ือมระหว่างความคิดและพฤติกรรม นกัการตลาด
นิยมใชเ้คร่ืองมือการ โฆษณาเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 

อังคณา กุลเสวต (2552) จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัต่อทศันคติท่ีมีต่อการยอมรับบริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาลูกค้ารายบุคคล ธนาคารกรุงเทพ(มหาชน) จ ากัด 
พบว่า ปัจจยัต่อทศันคติท่ีมีต่อการยอมรับบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต คือ (1) ความ
คาดหวงัในการใชง้านอยา่งง่ายของบริการธนาคารอินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย การสามารถ
เรียนรู้การใช้งานได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และ (2) ความคาดหวงั
ประโยชน์จากการใช้งานบริการธนาคารอินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย สามารุท าธุรกรรมได้
รวดเร็วกวา่ช่องทางอ่ืนๆ, สามารถใช้บริการโดยไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลา, การมีบริการ
ธุรกรรมทางการเงินให้เลือกหลากหลาย ความสะดวกกวา่ในการใชบ้ริการท่ีช่องทางอ่ืนๆ 
และเร่ืองค่าใช้จ่ายลดลง เม่ือพิจารณาทศันคติท่ีมีต่อการยอมรับธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
นั้นพบวา่ ทศันคติต่อความตอ้งการเก่ียวกบัการเงิน ความสอดคลอ้งหรือความขดัแยง้ ความ
ซบัซอ้น ความปลอดภยั หรือความสามารถในการทดลองใชมี้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

 เตือนใจ มานน้อย (2551:86) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ ทศันคติ และความเช่ือมัน่ของ
ลูกค้าธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี TMB M-Banking พบวา่กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ของธนาคาร
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ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบัความเช่ือมัน่ต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี TMB M-Banking 
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะการศึกษาไม่มีผลต่อ
ระดบัความเช่ือมัน่ของกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) แต่อย่างใด 
ซ่ึงการสมคัรท่ีง่ายและใชไ้ดก้บัทุกระบบ เป็นอีกเหตุผลท่ีแสดงให้เห็นถุงว่าความเช่ือมัน่
ของลูกคา้ และความเช่ือมัน่ของกลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งให้ความส าคญักบักระบวนการและการ
ให้บริการ ในดา้นความปลอดภยัในการเขา้ระบบและการให้บริการรวมถึงการเก็บรักษา
ขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบัเป็นส าคญั 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ
ผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ข้ึนไป จ านวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงใชต้าราง Yamane ในการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดย
ก าหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือนท่ี +5  และใช้สถิติ ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test 
F-Test และ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) 
สรุปผลการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.0 มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี 
ร้อยละ 58.30  มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี ร้อยละ 63.00  ประกอบอาชีพ
พนกังานเอกชน ร้อยละ 69.80  มีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 35.00  และมีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 78.80 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทางด้านทัศนคติ โดยความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความรู้ ความนึกคิด ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบั การทราบถึงประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจากการใชบ้ริการ K-Cyber Banking ปัจจยัดา้นความรู้สึก ให้ความส าคญัมากท่ีสุด
กบั K-Cyber Banking ช่วยให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดส้ะดวกและรวดเร็ว ปัจจยั
ดา้นพฤติกรรม ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น ใชบ้ริการโอนเงิน ผา่นทาง K-Cyber 
Banking 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
การเขา้รหัสขอ้มูล ให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบั เช่ือมัน่ถึงความปลอดภยัของการเขา้รหัส
ขอ้มูล (Secure Socket Layer (SSL)) ปัจจยัดา้นรหสัรักษาความปลอดภยัแบบ OTP ให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบั OTP จะช่วยยืนยนัตวับุคคลในการท าธุรกรรมทางการเงินของ
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ท่าน ปัจจยัดา้น Auto Log Off โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัดา้น ระบบ Auto Log Off 
จะสร้างความปลอดภยัใหก้บัการท าธุรกรรมทางการเงินของท่าน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 1)ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับ
การศึกษาและรายได ้มีผลต่อความไวว้างของผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกร
ไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2)ปัจจยัทางดา้นทศันคติ พบว่า ดา้นความรู้
ความนึกคิด ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม  มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3)ปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า ด้านการการเขา้รหัสขอ้มูล ดา้นรหัสรักษาความปลอดภยัแบบ OTP 
และดา้นAuto Log Off  มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการ K-Cyber 
Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคญั
ทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถติทิี่ใช ้ ค่านัยส าคญั 
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ

สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 1 ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ 

เพศ  t-Test 0.946 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.609 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา  F-Test 0.003 ยอมรับ 
อาชีพ  F-Test 0.063 ปฏิเสธ 
รายได ้ F-Test 0.003 ยอมรับ 
สถานภาพ  F-Test 0.173 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่2 ปัจจัยทางด้านทศันคติ 
ดา้นความรู้ความนึกคิด  MRA 0.028 ยอมรับ 
ดา้นความรู้สึก  MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นพฤติกรรม  MRA 0.000 ยอมรับ 
สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ๆ 
การเขา้รหสัขอ้มูล MRA 0.020 ยอมรับ 
รหสัรักษาความปลอดภยัแบบ  MRA 0.001 ยอมรับ 
Auto Log Off MRA 0.002 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 
จากการวิจยั เร่ือง “ความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการ K-Cyber Banking ธนาคาร

กสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปราย
ไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ระดบัการศึกษาและ
รายไดมี้ผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มผูมี้รายไดสู้งย่อมมีแนวโน้มท่ีจะ
ใช้บริการของธนาคารพาณิชยม์ากกว่ากลุ่มผูท่ี้มีรายไดต้  ่า ในขณะท่ีผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการให้บริการและยอ่มมีแนวโนม้
ท่ีจะไวว้างใจในการบริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย มากกว่าผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาท่ีค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริการ K-Cyber Banking 
ธนาคารกสิกรไทย จะแตกต่างออกไป  

ปัจจยัทางดา้นทศันคติ ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ทศันคติมีความสัมพนัธ์
ต่อความเช่ือมัน่ของการให้บริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะทศันคติเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องและเกิดจากการสะสมประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต 
ดังนั้ นจึงมีความเป็นไปได้ว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีทัศนคติเก่ียวกับการให้บริการ K-Cyber 
Banking ธนาคารกสิกรไทย ในทางบวกจะมีความเช่ือมัน่ในการใช้บริการ K-Cyber 
Banking ธนาคารกสิกรไทย มากกวา่ผูท่ี้มีทศันคติในทางลบ 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ เน่ืองจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีไดก้ล่าวในการ
วิจยัคร้ังน้ี จะกล่าวถึงเร่ืองความปลอดภยัของการใช้บริการ K-Cyber Banking ธนาคาร
กสิกรไทย ซ่ึงจากผลการวิจยัทางด้านปัจจยัอ่ืนๆโดยภาพรวมจะพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วน
ใหญ่มีความไวว้างใจเก่ียวกบัความถูกตอ้งของการให้บริการ K-Cyber Banking ธนาคาร
กสิกรไทย โดยรวมอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างมาก ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะทางธนาคารได้น า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาใช้เพื่อพฒันาปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ K-Cyber Banking มากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีผลท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด
ความไวว้างใจในประสิทธิภาพและความถูกตอ้งของการให้บริการ K-Cyber Banking  และ
นอกจากน้ีผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความไวว้างใจในระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
ของทางธนาคารกสิกรไทย เพราะปัจจุบนัระบบไดมี้การน ากฎหมายทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ควบคู่ไปกับการพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูลของการ
ให้บริการ K-Cyber Banking ของทางธนาคาร เช่น กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเลคทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกบัการพฒันา
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โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกัน กฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเก่ียวกบัการ
โอนเงินทางอิเลคทรอนิกส์ นอกจากน้ีทางธนาคารยงัได้มีการน าระบบ SSL (Secure 
Socket Layer) ระบบรหสัรักษาความปลอดภยัแบบ OTP (One Time Password) และระบบ 
Auto Log Off เขา้มาใชเ้พื่อการเขา้รหสัของขอ้มูล ผลจากการพฒันาท่ีไดก้ล่าวมานั้น เป็น
ส่วนส าคัญท่ีท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความเช่ือมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยและท า
ใหบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย แพร่หลายมากข้ึนในปัจจุบนั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้ใช้บริการ K-Cyber 
Banking ธนาคารกสิกรไทย ท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ส่วนอาชีพอ่ืนๆนั้นยงัมีให้เห็นไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่า การ
บริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ยงัจ ากดัอยู่เฉพาะในกลุ่มอาชีพท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่ค่อยมีกระจายไปยงั
กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการใช้บริการ K-Cyber Banking ธนาคาร
กสิกรไทย ก็เป็นไปได้ ดงันั้นทางธนาคารควรให้ความสนใจในการวางแผนเพื่อพฒันา
ระบบการให้ค  าแนะน าการใชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ให้กบัลูกคา้
ของธนาคาร เพราะในปัจจุบนัน้ีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การด าเนินชีวติประจ าวนัแลว้ 
 เน่ืองจากการใหบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ถึงแมจ้ะมีขอ้ดีต่อทั้ง
ธนาคาร และผูใ้ชบ้ริการ แต่การใหบ้ริการทางดา้นน้ีในประเทศท่ีก าลงัพฒันา เป็นส่ิงท่ียงัมี
ข้อจ ากัดอยู่หลายอย่าง ทั้ งในด้านผูใ้ช้บริการท่ียงัขาดความรู้ ความเข้าใจ และด้านผู ้
ให้บริการท่ีตอ้งมีการลงทุนท่ีสูง ส าหรับการบริการในอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว บางคร้ังอาจเกิดจากการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่า ดงันั้นควรพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนท่ี
จะตดัสินใจ 
 ธนาคารกสิกรไทยจะตอ้งมีการปรับปรุงและน าเอาระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้
มาพฒันาการให้บริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ให้มีประสิทธิภาพและ
ทนัสมยัอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีเจริญรุดหน้าไปอยา่งรวดเร็ว 
เพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงในอนาคต นอกจากน้ีทางธนาคารกสิกรไทยควร
หนัมาพิจารณาการลงทุนในดา้นซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ เพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการให้บริการและระบบการรักษา
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ความปลอดภยัของขอ้มูลของทางธนาคารกสิกรไทย อนัจะเป็นผลท าให้ความเช่ือมัน่ใน
การใชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย เพิ่มมากข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะสาหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง ปัจจยัทางด้านการตลาด และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking) เพื่อท่ีธนาคารจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการใช้บริการของลูกคา้ และวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจของลูกคา้ต่อการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking) โดยสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปก าหนด
นโยบายในการให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking) ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

ควรศึกษาพฤติกรรมส าหรับลูกคา้ท่ียงัไม่เคยใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 
(K-Cyber Banking) ของธนาคาร เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงสาเหตุของการไม่ใชบ้ริการ และไว้
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและพฒันาดา้นบริการต่อไป 

ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง การใช้บริการของลูกคา้ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารกบั
การใชบ้ริการของลูกคา้ผา่นธนาคารทางอินเทอร์เน็ต  (K-Cyber Banking) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจัย  โดย เน้นก ลุ่มตัวอย่า งนอก เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ ทั้งประเทศเพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมากข้ึน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัครอบคลุมความตอ้งการของ
ลูกคา้ต่อไป 
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ปัจจัยความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ถือ
บัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

TRUST AND MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE 
SATISFACTION OF CREDIT CARD HOLDERS IN BANGKOK 

  เกรียงศกัด์ิ ศิวะสนธิวฒัน์ 1   ดร. ณกมล จนัทร์สม 2 
                              ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระมีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัความ

ไวว้างใจ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัร
เครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร และน าผลการศึกษามาใชใ้นการพฒันา 
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด พฒันาตราสินคา้ของธนาคารพาณิชย์ โดยการศึกษาใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดต่้อเดือน
มากกวา่ 55,000 บาท, 35,001 – 45,000 บาท และ 45,001 – 55,000 บาท ตามล าดบั  และถือ
บตัรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชยม์ากท่ีสุด  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ในด้านปัจจัยความไวว้างใจ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยม์ากท่ีสุด ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญัมากท่ีสุด ในเร่ืองความปลอดภยัในการใช้บตัรเครดิต ส าหรับด้านราคา 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้มากท่ีสุด ส าหรับด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการมีช่องทางในการช าระเงินหลาย
รูปแบบมากท่ีสุด ดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัส่วนลดจากการใช้
บตัรเครดิตท่ีร้านคา้มากท่ีสุด และส าหรับความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต กลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจกบัการใชบ้ตัรเครดิตตามร้านคา้มากท่ีสุด 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ ส าหรับ
ปัจจยัส่วนบุคคลมีเพียงรายไดต่้อเดือนเท่านั้น ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ตวัแปรอิสระเชิงปริมาณท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 
ได้แก่ ด้านความไวว้างใจ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริม
การตลาด ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑ ์
ค าส าคัญ: ความไวว้างใจ ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ บตัรเครดิต  

ABSTRACT 
The purpose of this independent study is to investigate the demography, trust, 

and marketing mix factors that affect the satisfaction of credit card holders in Bangkok 
Metropolitan Area. In addition, the study also aims at applying the study results to the 
development and improvement of marketing strategies of credit card product, including 
the brand strategies of commercial bank providing credit card service. In the study, the 
questionnaire was used to collect the data from the samples of credit card holders in 
Bangkok Metropolitan Area. 

The most of samples of credit card holders are single male of 30-39 years old, 
holding a bachelor degree. They are company employees with a monthly income of 
higher than THB 55,000, 35,001 – 45,000, and 45,001 – 55,000, respectively. The credit 
card of Siam Commercial Bank is the credit card that the most of samples use.  

From the analysis, it was found that the reputation of commercial bank was of 
the most importance considered by the sample, for the trust factor. With respect to the 
product aspect of marketing mix factor, the samples considered the credit card security as 
the most important aspect. While, free application charge, the presence of various 
payment channels, and the discounts given at stores were of the most importance for the 
price, place, and promotion aspects, respectively. Moreover, the samples showed the 
highest satisfaction with the use of their credit cards at stores. According to the results of 
hypothesis test with a statistical significance level of 0.05, only monthly income was 
found to affect the satisfaction of credit card holder. It was also revealed that there were 
four quantitative factors, i.e. trust, price, place, and promotion, showing the influence on 
the satisfaction. 
KEYWORD: Trust, Marketing Mix, Customer Satisfaction, Credit Card 
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บทน า 
บตัรเครดิตเป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีไดรั้บความนิยมและเติบโตอย่างมากใน

ประเทศไทย บตัรเครดิตช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคในการช าระค่าสินคา้และ
บริการ แทนการพกพาเงินสด นอกจากการใชบ้ตัรเครดิตแทนเงินสดแลว้ ผูถื้อบตัรเครดิต
ยงัสามารถผอ่นช าระสินคา้ หรือเบิกเงินสดล่วงหนา้ไดอี้กดว้ย จะเห็นไดว้า่บตัรเครดิตช่วย
กระตุน้การจบัจ่ายใชส้อย และเป็นการเขา้ถึงสินเช่ือของผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง ดงันั้นในทาง
เศรษฐกิจ ปริมาณบตัรเครดิต (หรือฐานบตัรเครดิต) และปริมาณสินเช่ือท่ีเกิดจากการใช้
บตัรเครดิต เป็นดชันีท่ีบ่งบอกถึงการขยายตวัของการบริโภค สินเช่ือ และสภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศท่ีส าคญัตวัหน่ึง 

ผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตในประเทศไทยไดมี้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นจ านวน
และประเภทของบตัรเครดิต ฐานผูถื้อบตัรเครดิต และสิทธิประโยชน์ต่างๆของบตัรเครดิต 
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การขยายตวัของฐานบตัรเครดิตและปริมาณ
สินเช่ือ ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2555 มีการเพิ่มข้ึนมากเกือบ 2 เท่า ทั้งฐานบตัรเครดิต
และปริมาณสินเช่ือ ในขณะท่ีรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์ไดจ้ากค่าธรรมเนียมต่างๆของ
บตัรเครดิต ก็ไดเ้พิ่มข้ึนมากกว่า 10% ต่อปี รายไดบ้ตัรเครดิตท่ีเพิ่มข้ึนน้ี ถือเป็นรายไดท่ี้
ส าคญัรายไดห้น่ึงของธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบนั ดงันั้นธนาคารพาณิชย ์จึงมุ่งมัน่ในการ
พฒันาการตลาดของบตัรเครดิต เพื่อขยายฐานบตัรเครดิตและเพิ่มการใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิต 

ส าหรับในปัจจุบนั การแข่งขนัทางการตลาดของบตัรเครดิตมีแนวโนม้ท่ีจะรุนแรง
มากข้ึน เน่ืองจากผูท่ี้มีสามารถสมคัรบตัรเครดิต มีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจาก 
เศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึน นโยบายการปรับเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน นโยบายค่าจา้ง
แรงงานขั้นต ่า 300 บาทต่อวนั และความตอ้งการสินเช่ือตามนโยบายต่างๆท่ีรัฐบาลออกมา 
เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ  

นอกเหนือจากปัจจยัการตลาดท่ีธนาคารพาณิชยส์ามารถน ามาใชใ้นการขยายฐาน
บัตรเครดิตและสร้างความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตแล้ว ธนาคารพาณิชย์ยงัให้
ความส าคญักบัการสร้างตราสินคา้ของธนาคารพาณิชยเ์พื่อสร้างทศันคติทางบวก น าไปสู่
ความไวว้างใจในตราสินคา้ของธนาคารพาณิชย ์เม่ือธนาคารพาณิชยอ์อกผลิตภณัฑ์ทางการ
เงินต่างๆ ผูบ้ริโภคจะมีความเช่ือมัน่และมีแนวโนม้ท่ีตอบสนองทางบวกต่อผลิตภณัฑ์นั้น  
ความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจของธนาคารพาณิชย์และบตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชยน์ั้น เห็นไดจ้ากตวัอยา่งเช่น ในปี พ.ศ. 2555 ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย ไดรั้บรางวลั “แบรนด์ที่เช่ือมั่นได้ระดับโกลด์” 
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จากนิตยสาร Reader's Digest ในดา้น“ธนาคาร” และ“บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคาร” ซ่ึง
การได้รับรางวลัทั้งสองน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจ และความ
เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัร
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัความไวว้างใจท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยแ์ละ
ปัจจยัทางการตลาดท่ีธนาคารพาณิชยน์ าเสนอ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัร
เครดิตนั้น 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผู ้
ถือบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยท่ี์ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.  เพื่อน าผลการศึกษามาใชใ้นพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิต  

5.  เพื่อน าผลการศึกษามาใชใ้นการพฒันาตราสินคา้ของธนาคารพาณิชย ์เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิต 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ในการปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคารพาณิชย ์ให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อนัจะส่งผลดีต่อการขยาย
และรักษาฐานลูกคา้บตัรเครดิต รวมทั้งการเพิ่มยอดค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต 

2. ประโยชน์ในการปรับปรุงตราสินคา้และกลยุทธ์ในการสร้างตราสินคา้ของ
ธนาคารพาณิชยเ์พื่อให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ และเช่ือมัน่ในการใช้บตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
        ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของ
ผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยส่์งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัร
เครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต
ของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นตลาดบตัรเครดิตท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีความพร้อมทั้งทางด้านบริการของธนาคาร
พาณิชย ์และร้านคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิต 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อาย ุ - อาชีพ - รายไดต่้อเดือน 
- ระดบัการศึกษา  
- สถานภาพการสมรส 
- บตัรเครดิตท่ีใชป้ระจ าบ่อยท่ีสุด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์  - ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมการตลาด 
 

 

 

 
 
ความพึงพอใจในการใชบ้ตัร
เครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยความไว้วางใจ 
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2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชย ์และความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.  ขอบเขตด้านเวลา ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างในช่วงเดือน
กนัยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  บตัรเครดิต หมายถึง บตัรท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ซ่ึงธนาคารพาณิชยอ์อก
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑค์่าบริการหรือค่าอ่ืนใด และวิธีการท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด
เพื่อใช้ช าระ ค่าสินคา้ แทนการช าระดว้ยเงินสดหรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด แต่ไม่รวมถึง
บตัรท่ีไดมี้การช าระค่าสินคา้ ค่าบริการหรือค่าอ่ืนใดไวล่้วงหนา้แลว้ 

2.  ธนาคารพาณิชย ์ตามพระราชบญัญติัธนาคารพาณิชย ์พ.ศ. 2505 หมายถึง 
ธนาคารท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจประเภท
รับฝากเงินท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือเม่ือส้ินระยะเวลาอันได้ก าหนดไว ้และใช้
ประโยชน์จากเงินนั้นในทางหน่ึงหรือหลายทาง เช่น การให้กูย้ืม ซ้ือขายหรือเก็บเงินตาม
ตัว๋เงิน หรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืนใด ซ้ือหรือขายเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ีจะประกอบธุรกิจ
ประเภทอ่ืนๆ อนัเป็นประเพณีของธนาคารพาณิชยด์ว้ยก็ได ้

3.  ผูถื้อบตัรเครดิต หมายถึง บุคคลท่ีธนาคาพาณิชยไ์ดอ้อกบตัรเครดิตให้ 
4.  ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ในธนาคาพาณิชย ์อนัเน่ืองมาจากช่ือเสียง

ของธนาคารพาณิชย ์และประสบการณ์และการรับรู้ในบริการต่างๆของธนาคารพาณิชยท่ี์
ผา่นมา เช่น ความซ่ือสัตย ์ความถูกตอ้ง ความสะดวก และ ความปลอดภยัทางการเงิน เป็น
ตน้ 

5.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท่ีธนาคาร
พาณิชยยท่ี์น าเสนอให้ผูถื้อบตัรเครดิต ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิต 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

6.  ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ตวับตัรเครดิต การใชบ้ตัรเครดิตตามร้านคา้ต่างๆ ความ
ปลอดภยัในการใชง้านบตัรเครดิต ช่ือเสียงของบตัรเครดิต และวงเงินของบตัรเครดิต 

7.  ราคา หมายถึง ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ียต่างๆท่ีเก่ียวกบัการใช้บตัรเครดิต 
รวมทั้งระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 

8.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง การสมคัรและอนุมติับตัรเครดิต ช่องทาง
ทางการช าระเงิน และการบริการของ Call Center 
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9.  การส่งเสริมการตลาด หมายถึง ส่วนลด คะแนนสะสม การแลกคะแนน ของ
แถม และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่นท่ีจอดรถ 

10.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผูถื้อบตัรเครดิตท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้าน
บตัรเครดิต ความพึงพอใจน้ีเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวงัท่ีเกิดจากการกระตุน้ทาง
การตลาดและความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชย ์กบัผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บตัร
เครดิต 
การทบทวนวรรณกรรม 

  ในการศึกษาปัจจยัความไวว้างใจและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
แนวความคิดเกีย่วกบัความไว้วางใจ 

ความไวว้างใจท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยถื์อเป็นส่ิงส าคญั ในการผูบ้ริโภค
จะใช้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่างๆท่ีธนาคารพาณิชย์น าเสนอ มีผูใ้ห้ค  านิยามของความ
ไวว้างใจท่ีเก่ียวกบัทางการตลาดดงัต่อไปน้ี 

Moorman, et al., (1992: 314-328) กล่าววา่ ความไวว้างใจ คือ ความเต็มใจท่ีจะพึง
พาผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ท่ีเรามีความเช่ือมัน่ 

Doney and Cannon (1997: 35-51) กล่ววา่ ความไวว้างใจประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
ความเช่ือถือต่อผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ ซ่ึงแสดงถึงความคาดหวงัท่ีมีต่อค าพูดหรือขอ้ความของ
ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์นั้น และอีกส่วนหน่ึง คือ ความใส่ใจในประโยชน์ท่ีไดรั้บจากอีกฝ่ายท่ีมี
ความสัมพนัธ์ 

Berry and Parasuraman (1991, อา้งถึงใน กุลนารี เหล่าวานิช และ ดร. พีรพงษ ์
ฟูศิริ: 242) กล่าววา่ ความไวว้างใจ คือ ตวัช้ีวดัผลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัมพนัธภาพท่ีลูกคา้มีต่อ
องคก์รธุรกิจการบริการ เน่ืองจากโดยธรรมชาติแลว้ไม่สามารถจบัตอ้งตวัผลิตภณัฑ์ไดอ้ยู่
แลว้ 

Hollensen and Opresnik (2013: 14-15) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นส่วนส าคญั
ส าหรับการสร้างและเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ รวมทั้งความ
ร่วมมือจากผูบ้ริโภค นอกจากน้ีความไวว้างใจยงัมีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1.  ลดความขดัแยง้ท่ีเป็นอนัตราย 
2.  ลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อ การท าธุรกรรมต่างๆ เช่น สามารถลดการตรวจสอบท่ี

ตอ้งท าเป็นประจ า 
3.  ส่งเสริมรูปแบบขององคก์ารท่ีปรับเปล่ียนไดง่้าย 
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4.  ท าใหเ้กิดการสร้างรูปแบบของกลุ่มเฉพาะไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
5.  ส่งเสริมการตอบสนองท่ีประสิทธิภาพต่อสถานการณ์วฤิกติ 
ภาณุ ลิมมานนท์ (2549: 103) กล่าวว่าความไว้วางมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

ดงัต่อไปน้ี 
1.  ความไวว้างใจจะพฒันามาจากประสบการณ์คร้ังก่อน และจะก่อให้เกิดการ
ปฏิบติัในปัจจุบนั 
2.  ความไวว้างใจมีการพึ่งพาไดต่้อตวับุคคล 
3.  ความไวว้างใจมีความเก่ียวขอ้งกบัความยนิดีท่ีจะเอาตนเองเขา้เส่ียง 
4.  ความไวว้างใจเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกมัน่ใจ และความปลอดภยั  

แนวความคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
สุดาพร กุณฑลบุตร (2555: 12, 132) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

หรือ ส่วนผสมทางการตลาด คือ องคป์ระกอบโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการท่ีจะ
น าเสนอต่อผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยัดา้น
การตลาด 4 ชนิดท่ีมกัเรียกกนัวา่ “4Ps” ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีจะน าเสนอขายต่อผูบ้ริโภค 
หรือ เป็นกลุ่มของส่ิงท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตนท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจรวมถึง บรรจุภณัฑ์ สี คุณภาพ ตราสินคา้ ตลอดจนถึงบริการและช่ือสียง
ของผูข้าย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2546: 394) ผลิตภณัฑ์นับเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
มองเห็นได้ชัดเจนเป็นอนัดบัแรกของส่วนประสมทางการตลาด ตวัผลิตภณัฑ์ท าหน้าท่ี
ดึงดูดล่อใจผูบ้ริโภคให้หันมาพิจารณาเลือกซ้ือ ดังนั้นนักการตลาดจึงตอ้งทราบความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายเพื่อให้
ไดสิ้นคา้นั้นๆ ราคาจะตอ้งมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ หรือ จ านวนเงินท่ี
ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการ หรือ ผลรวมของมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคท าการแลกเปล่ียน
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมี หรือ การใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการนั้น (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และ คณะ, 2546: 447) จากความหมายดงัหมายดงักล่าว จะเห็นวา่ราคาเป็นมูลค่าท่ี
สามารถตั้งไดจ้ากทั้งมุมมองของผูใ้หบ้ริการและมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บรู้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  หมายถึง เครือข่ายงานของบริษทัทั้งหมด และ 
บุคคลท่ีจะน าหรือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค ประกอบด้วยกลุ่มของ
องค์การท่ีเป็นอิสระระหว่างกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งในกระบวนการของการผลิตผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ เพื่อให้พร้อมส าหรับการใชห้รือการบริโภค โดยผูใ้ชท่ี้เป็นผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท่ี้เป็น
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ธุรกิจ หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย อาจหมายถึง กลุ่มขององคก์ารซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอน
ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการเป็นท่ีหาง่ายส าหรับการใช้หรือบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และ คณะ, 2546: 496) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารทางการตลาด ท่ี
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการตลาด ระหวา่งสองฝ่าย คือ ผูส่้งข่าวสาร หรือ ผูข้าย และผูรั้บข่าวสาร 
หรือ ผูซ้ื้อ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเตือนความทรงจ า แจง้ข่าวสาร และ เพื่อจูงใจให้เกิดความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ซ่ึงจะท าให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ อาจใช้บุคคล หรือ 
พนักงานขาย และ ใช้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ เช่น การโฆษณา การตลาด
ทางตรง การส่งเสริมการขาย การเผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และ คณะ, 2546: 558) 
แนวความคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบตัรเครดิต น าไปสู่ความเช่ือมนัและผกูพนักบั
บตัรเครดิตนั้น ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณการใช ้และความถ่ีของการใชบ้ตัรเครดิตในการเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในท่ีสุด มีผูใ้ห้ค  านิยามของความึงพอใจของผูบ้ริโภคในทางการตลาด
ดงัต่อไปน้ี 

Kotler and Armstrong (2011:13) กล่าว่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึง 
ระดับท่ีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ สอดคล้องกับความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภค กล่าวคือ ถา้ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ ต ่ากว่าความคาดหวงั 
ผูบ้ริโภคจะรู้สึกไม่พอใจ ในทางกลบักนั ถา้ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ 
เท่ากับความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะรู้สึกพึงพอใจ และถ้าประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภครับรู้ สูงกวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะรู้สึกพึงพอใจและยนิดีมาก 

Tse and Wilton (1998:204) กล่าววา่ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึง การ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการประเมินความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัก่อนหน้า 
(หรือ บรรทดัฐานของประสิทธิภาพ) กบั ประสิทธิภาพจริงท่ีผูบ้ริโภครับรู้ ภายหลงัการ
บริโภค 

จากค าจดัความของ Tse and Wilton จะเห็นวา่ นอกจากผลลพัธ์ท่ีเกิดภายหลงัการ
ใชง้านแลว้ ความพึงพอใจ มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก และ กระบวนการประเมินผลอีก
ดว้ย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 90 ) กล่าววา่ความพึงพอใจ คือ เป็นความรู้สึกของลูกคา้
ว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจซ่ึงเป็นผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการ
ท างานของผลิตภณัฑ์กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ส าหรับความคาดหวงัของลูกคา้ถูกให้
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ความหมายว่า เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการหรือคาดหวงัว่าจะได้รับจากผลิตภณัฑ์ ความ
คาดหวงัเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ 

ส าหรับการวดัความพึงพอใจของลูกคา้นั้น สาวิกา อุณหนนัท์ (2542, อา้งถึงในสุ
ปรียา หงษ์กุลทรัพย:์16) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีนกัการ
ตลาดตอ้งค านึงถึง เพราะความพอใจของลูกคา้จะน ามาซ่ึงการซ้ือซ ้ าจนเกิดความจงรักภกัดี
ในท่ีสุด และยงัอาจก่อให้เกิดลูกค้าใหม่ หากลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจนั้นช่วยบอกต่อ
ความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้และบริการไปยงับุคลลอ่ืน ซ่ึงทั้งสองประการน้ีย่อมสร้างยอดขาย
และก าไรในระยะยาว ในทางตรงขา้มหากลูกคา้ไม่พอใจย่อมท าให้เกิดการสูญเสียลูกคา้ 
ช่ือเสียง ยอดขายและก าไรในท่ีสุด 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 อธิปัตย ์พลอยพลายแกว้ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกถือครองบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่าส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่พิจารณาให้ระดบัความส าคญัโดยรวม อยู่ในระดบัส าคญัมาก (จากการแบ่ง 5 ระดบั
ได้แก่ ส าคญัน้อยสุด ส าคญัน้อย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก และ ส าคญัมากท่ีสุด) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง (สาขา/จุดบริการ/ช่องทางการจดัจ าหน่าย) มี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ตวับตัรเครดิต)  ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด และ ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา  (ดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต)  ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญั
กบัการจดัแบ่งประเภทของบตัรตามรายไดข้องลูกคา้มากท่ีสุด ในขณะท่ีลวดลาย สีสันของ
บตัรได้รับระดับความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ
ระดับส าคญักบัค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี (ฟรี) มากท่ีสุด  ในขณะท่ีค่าธรรมเนียม ค่า
ตรวจสอบรายการ/ส าเนาใบแจง้ยอด (ฟรี) ไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด ส าหรับดา้น
ท าเลท่ีตั้ง ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัท าเลท่ีตั้งของสาขา/จุดบริการมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีรูปแบบการตกแต่งของสาขา/จุดบริการไดรั้บระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุด 
ส าหรับดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัด้านการ
โฆษณามากท่ีสุด ในขณะท่ีรูปแบบเน้ือหาและความแปลกใหม่ของการส่งเสริมการตลาด
ไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

จิรวฒัน์ กาญจนธีระพงศ ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการให้สิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิต Platinum Central ของ
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง
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จ านวน 400 คน จากสาขา ต่างๆได้แก่ ชิดลม ลาดพร้าว สีลมคอมเพล็กซ์ ป่ินเกล้า และ
พระราม3 พบว่า ผูใ้ช้บตัรเครดิต Platinum Central มีความพึงพอใจต่อการให้สิทธิ
ประโยชน์จากการใช้บตัรเครดิตในภาพรวม ในระดบัมาก โดย 3 อนัดบัแรกท่ีไดค้ะแนน
ความพึงพอใจสูงสุดไดแ้ก่ ส่วนลดสูงสุด 10% ท่ีจอดรถส ารองพิเศษ และ เงินคืนเครดิต 
2% เม่ือเติมน ้ ามนัท่ีสถานีบริการน ้ ามนั ส าหรับปัจจยัดา้นส่วนบุคคล พบวา่ อายุท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้สิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ 
ช่วงอายุท่ีมากกว่า 58 ปี มีความพึงพอใจสูงกว่าช่วงอายุอ่ืน ในขณะท่ี เพศ สถานสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อการใหสิ้ทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั 

สายนที ยาชยั (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดใน
การเลือกสมคัรบตัรเครดิตของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 440 คน พบว่า  ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด (จากการ
แบ่ง 5 ระดบัไดแ้ก่ ส าคญันอ้ยสุด ส าคญันอ้ย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก และ ส าคญัมาก
ท่ีสุด) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ปัจจยัด้านการส่งสริมการตลาด ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัด้านสถานท่ีตามล าดับ    
ส าหรับด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัความมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีรูปแบบบตัรมีความสวยงามทนัสมยัได้รับระดับความส าคญัน้อยท่ีสุด 
ส าหรับดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญักบัค่าธรรมเนียมรายปีมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีค่าเบ้ียปรับทวงถามการล่าช้าได้รับระดับความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับด้าน
สถานท่ี ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญักบัการมีจุดช าระบริการหลายท่ีมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีการมีสาขาใกล้บ้านได้รับระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด ส าหรับด้านส่งเสริม
การตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัส่วนลดจากร้านคา้ต่างๆมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีของพรีเม่ียมต่างๆท่ีธนาคารจดัใหลู้กคา้ไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

กฤษฎา ว่องวิญญู และคณะ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิต : กรณีศึกษานิสิตนกัศึกษาระดบับณัทิตศึกษาในเขตกรุงเทพหานคร 
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก (จากการ
แบ่ง 5 ระดบัไดแ้ก่ ส าคญันอ้ยสุด ส าคญันอ้ย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก และ ส าคญัมาก
ท่ีสุด) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งสริมการตลาดมีความส าคญัมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีบริการและ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั 



509 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ส าหรับด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัความปลอดภยัมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีรูปร่างรูปทรงของบตัรไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด ส าหรับดา้นราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัการค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีการคิดค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด ส าหรับ
ดา้นสถานท่ีบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัการมีช่องทางช าระสินคา้
ผอ่นซ้ือท่ีหลากหลายมากท่ีสุด ในขณะท่ีการจดับรรยากาศสถานท่ีบริการท่ีเหมาะสมไดรั้บ
ระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ความส าคญักบัการมีสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บมากมากท่ีสุด ในขณะท่ีการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือต่างๆไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

เบญจวรรณ์ สุขอยู่ และ คณะ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาอิทธิพลของระดบั
ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการผอ่นสินคา้ผา่นบตัรเครดิต : 
กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการผ่อนสินคา้ผ่านบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จากสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทย ส าหรับ 
ปัจจยัความเช่ือมัน่ ผูศึ้กษาความเช่ือมัน่ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการบตัร
ผอ่นสินคา้ ความปลอดภยัในการใช้บตัร ความสะดวกสบายในการพกพาและใชง้าน และ
สถานท่ีใหบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามเช่ือมัน่กบัดา้นความปลอดภยัจากการใชบ้ตัรใน
ระดบัมาก ส่วนความเช่ือมัน่กบัดา้นอ่ืนมีค่าระดบัปานกลาง 

นิตยา อินกา และคณะ (2551)  ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของ
พนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
พบว่า ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก (จากการแบ่ง 5 ระดบัไดแ้ก่ ส าคญันอ้ยสุด ส าคญั
นอ้ย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก และ ส าคญัมากท่ีสุด) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยั
ดา้นราคามีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัอ านาจใชจ่้าย ณ. ร้านคา้และสถานบริการชั้นน าทัว่
โลกมากท่ีสุด ในขณะท่ีรูปลกัษณ์ของบตัรเครดิตมีลวดลายท่ีสวยงามทนัสมยัไดรั้บระดบั
ความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัการ
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้/ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพมากท่ีสุด ในขณะวงเงินบตัรเครดิตท่ี
สูงได้รับระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด ส าหรับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัการมีความหลากหลายของช่องทางในการช าระเงิน
ค่าบตัรเครดิตมากท่ีสุด ในขณะท่ีความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อช าระเงินบตัรเครดิต
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ไดรั้บระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดบัความส าคญักบัการผอ่นช าระสินคา้และบริการแบบสบายๆกบัดอกเบ้ีย0%/หรืออตัรา
ดอกเบ้ียพิเศษมากท่ีสุด ในขณะท่ีบริการแจ้งข้อมูลการใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านทาง
โทรศพัทมื์อถือไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

สหนนท ์ตั้งเบญจสิริกุล (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองมิติของความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้
บริการบตัรครดิตในกรุงเทพมหานครช่วงปี 2551 โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 409 
คน ส าหรับความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตได้แบ่งเป็น 5 มิติดงัต่อไปน้ี มิติคุณภาพ
บริการ มิติดา้นความสะดวกสบาย มิติดา้นภาพลกัษณ์ มิติดา้นผลประโยชน์เพิ่มเติม และ
ด้านความจงรักภกัดี บตัรท่ีใช้อยู่เป็นประจ าให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าบตัรรายอ่ืนๆ 
ส าหรับดา้นคุณภาพบริการ การน าเสนอบริการเสริมใหม่ๆท่ีน่าสนใจอย่างต่อเน่ืองไดรั้บ
ความพึงพอใจสูงท่ีสด ในขณะท่ีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและการช าระเงินท่ี
ชดัเจน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ส าหรับดา้นความสะดวกสบาย 
การลดความเส่ียงจากการถือเงินสดจ านวนมากไดรั้บความพึงพอใจสูงท่ีสุด ในขณะท่ีการ
สามารถเบิกถอนเงินสดไดไ้ดรั้บความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ส าหรับดา้นภาพลกัษณ์ การท่ีผู ้
ออกบตัรมีช่ือเสียงและให้บริการอยา่งมืออาชีพไดรั้บความพึงพอใจสูงท่ีสุด ในขณะท่ีการ
ใช้บตัรหลายใบสะทอ้นให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือของผูใ้ช้บตัรไดรั้บความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด ดา้นผลประโยชน์เพิ่มเติม การไดรั้บคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวลัไดรั้บความพึง
พอใจสูงท่ีสุด ในขณะท่ี การให้บริการเสริมท่ีคุม้ค่า ได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด และ
ส าหรับดา้นความจงรักภกัดี การติดใจบริการผูอ้อกบตัรและไม่เปล่ียนไปใช้บตัรของราย
อ่ืน ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด ในขณะท่ีการแนะน าให้เพื่อนมาใช้บริการบตัรเครดิต
ยีห่อ้เดียวกนั เพราะผูอ้อกบตัรใหบ้ริการท่ีดีไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

วิชาภรณ์ บุญไชย (2549) ได้ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของผูถื้อบตัรเครดิตวีซ่าระหวา่งธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน พบว่า ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตวีซ่าอยูใ่นระดบัดี (จากการแบ่ง 5 
ระดบัได้แก่ ไม่ดีอย่างมาก ไม่ดี ปานกลาง ดี และ ดีมาก) ส าหรับปัจจยัด้านส่วนบุคคล 
พบวา่ เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูบ้ริโภคใน
การใชบ้ตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศหญิงมีความพึงพอใจโดยรวมมากกวา่เพศชาย 
และ ผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจโดยรวมน้อยกว่าผูท่ี้มีการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี ในขณะท่ี อาย ุรายไดต่้อเดือนและอาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจโดยรวมของผูบ้ริโภคในการใชบตัรเครดิตแตกต่างกนั 
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วรารัตน์ สันติวงษ ์(2549) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพต่อการใช้บริการ E-Bankingในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ ส าหรับปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ในดา้นความมัน่ใจต่อการ
ท าธุรกรรมดา้นการเงินผา่น E-Banking ดา้นการเงินผา่นพนกังานของธนาคาร ดา้นความ
ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ ดา้นการปรับเปล่ียนให้ทนัต่อความตอ้งการในอนาคต 
และด้านการเอาใจใส่ในการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีและความพึง
พอใจของลูกค้าธนาคารกรุงเทพต่อการใช้บริการ E-Banking โดยหากลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพท่ีมาใชบ้ริการ E-Banking มีความไวว้างใจมากข้ึน ความจงรักภกัดีและความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงเทพก็จะมีมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

วลัลภ บาลี (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคาร
กสิกรไทยในจงัหวดัลพบุรี โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน  ส าหรับความพึง
พอใจในการใชบ้ตัรเครดิตไดแ้บ่งเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการให้
ค  าแนะน าและการปรึกษา ด้านการรับค าสั่งซ้ือ ดา้นการให้ความสะดวกสบาย  ด้านการ
ดูแลรัษาส่ิงมีค่า ด้านการบริการนอกเหนือเป็นพิเศษ ดา้นการเรียกเก็บเงิน และด้านการ
ช าระค่าบริการ พบว่า ระดบัความพึงพอใจในด้านต่างๆภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(จากการแบ่ง 5 ระดบัได้แก่ ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ความพึงพอใจน้อย ความพึงพอใจ
ปานกลาง ความพึงพอใจมาก และ ความพึงพอใจมากท่ีสุด) ดา้นค าแนะน าและการปรึกษา
มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ในขณะท่ีดา้นการรับค าสั่งซ้ือ มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด 
 สุปรียา หงษ์กุลทรัพย ์(2548) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูถื้อบตัรเครดิต
ธนาคารไทยพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ด้านสิทธิ
ประโยชน์ ดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ีย ดา้นความสะดวกในการช าระเงิน ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นศูนยบ์ริการบตัรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย ์โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ ผูถื้อบตัรมีความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารไทย
พาณิชยใ์นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียท่ีมีระดบัต ่า ส าหรับปัจจยั
ดา้นส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารไทยพาณิชยท่ี์แตกต่าง
กนั อยา่งไรก็ตาม เม่ือศึกษาความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนั โดยผูถื้อบตัรท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียมากกว่าผู ้
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ถือบัตรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากผู ้ถือบัตรท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาจไดข้อ้มูลทางดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียนอ้ยกวา่ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่20ปีข้ึนไป และ มีรายได้ต่อเดือนขั้นต ่า15,000บาท โดยก าหนดสุ่มตวัอย่างจ านวน 
414 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 

5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด โดยใหเ้ลือกค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว จากหลายค าตอบท่ีมีใหเ้ลือก 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัความไวว้างใจท่ีท่านมีต่อธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิต จ านวน 

5 ขอ้ โดยใหเ้ป็นระดบัความไวว้างใจนอ้ยท่ีสุด (คะแนน 0) ไปจนถึง ระดบัความไวว้างใจ
มากท่ีสุด (คะแนน 10) ค าถามในส่วนน้ีจะถามถึงความปลอดภยั ความถูกตอ้ง ความ
ซ่ือสัตย ์ความสะดวกสบายของการบริการและ ช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัร
เครดิต 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ตัรเครดิตจ านวน 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด โดยใหเ้ป็นระดบัมีความส าคญั
ต่อความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (คะแนน 0) ไปจนถึง มีความส าคญัต่อระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (คะแนน 10) ค าถามของส่วนประสมทางการตลาดในท่ีน้ี ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต จ านวน 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด โดยใหเ้ป็นระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (คะแนน 0) ไปจนถึง ระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด (คะแนน 10)  
 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น และ ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 การประมวลผลข้อมูล 

1.  การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคล 
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2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) และ ค่าสูงสุด (Maximum) เพื่อศึกษาปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชย ์
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 

3.  การวเิคราะห์ความแปรปรวน หรือ Analysis of Variance (ANOVA) แบบ t-test 
และ F-test เพื่อศึกษาว่าปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิต
หรือไม่ 

4. การวิเคราะห์ความถดถอย Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยแ์ละปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 มีอาย ุ

30-39 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.8 ส าหรับรายไดต่้อเดือน มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 55,001 บาท มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 24.9 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.4 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.3 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.9 กลุ่มตวัอยา่งใช้บตัรเครดิตธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นประจ าบ่อยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 17.1 รองลงมาคืออบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย (เคทีซี) 
คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ 15.0 ตามล าดบั 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยความไว้วางใจต่อธนาคาพาณชิย์ของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างมีความไวว้างใจในความมีช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัร

เครดิตมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.96) ส่วนความถูกตอ้งและความสะดวกสบายเป็นส่ิงท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความไวว้างใจอยูใ่นระดบัรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 8.77 และ 8.76 ตามล าดบั ส่วนส่ิงท่ี
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามไวว้างใจนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 8.48) 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ ์ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัในการ

ใชบ้ตัรเครดิตท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.07) ส่วนการมีร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตจ านวนมากและความ
ช่ือเสียงเป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 9.06 และ 8.97 
ตามล าดบั) ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยสุด ไดแ้ก่ การท่ีบตัรมีความสวยงาม
ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 7.53) ส าหรับดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการไม่มี
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ค่าธรรมเนียมแรกเขา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.32) ส่วนการไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีและการ
ผอ่นช าระแบบดอกเบ้ีย 0% เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัรองลงมา 
(ค่าเฉล่ีย 9.12 และ 8.54 ตามล าดบั) ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยสุด ไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบ้ียคา้งช าระท่ีต ่า (ค่าเฉล่ีย 7.88) ส าหรับดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในการมีช่องทางในการช าระเงินหลายรูปแบบมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
8.96) ส่วนความสะดวกในการใชบ้ริการของ call center และ ความสะดวกในการสมคัร
บตัรเครดิต เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 8.68 และ 8.57 
ตามล าดบั)  ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยสุด ไดแ้ก่ การอนุมติับตัรเครดิตท่ีง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 7.80) ส าหรับดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในส่วนลดจาก
การใชบ้ตัรเครดิตท่ีร้านคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.70) ส่วนการสะสมคะแนนรีวอร์ดท่ีง่ายและ
การใชค้ะแนนรีวอร์ดแลกรางวลัไดห้ลากหลาย เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั
รองลงมา (ค่าเฉล่ีย 8.64 และ 8.53 ตามล าดบั)  ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ย
สุด ไดแ้ก่  ท่ีจอดรถส ารองเฉพาะ(ค่าเฉล่ีย 7.44) 

3. ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการใช้บัตรเครดิตของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัการใชบ้ตัรเครดิตตามร้านคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

8.54) ส่วนการช าระเงินตามเคาร์เตอร์ธนาคารหรือช่องทางอ่ืนๆและการบริการของ Call 
Center เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 8.44 และ 8.23 ตามล าดบั)  
ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจนอ้ยสุด ไดแ้ก่  ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ีย (ค่าเฉล่ีย 
7.83) 

4. ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั พบวา่ มีเพียงปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนเท่านั้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อ
บตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 และ 3 ปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยส่์งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
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ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
 

Beta 
  

Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 0.702 0.353  1.985 0.048   

ปัจจยัความ
ไวว้างใจ 

0.146 0.044 0.129 3.319 0.001 0.627 1.594 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

       

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.074 0.049 0.068 1.523 0.128 0.478 2.093 
ดา้นราคา 0.116 0.031 0.146 3.697 0.000 0.601 1.665 

ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย 

0.274 0.044 0.274 6.212 0.000 0.483 2.069 

ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

0.275 0.035 0.352 7.879 0.000 0.471 2.122 

R =  0.785          R2=   0.616      F-test =130.658      Sig = 0.000  
 
* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

พบวา่ความไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 78.5% และ 
ความไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายความพึงพอใจในการใชบ้ตัร
เครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานครได ้ 61.6% นอกจากน้ียงัพบวา่ความ
ไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ การ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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อภิปรายผล 
ส าหรับปัจจยัความไวว้างใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความไวว้างใจมากท่ีสุดกับ

ความมีช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิต ในขณะท่ีความสะดวกสบาย ความ
ซ่ือสัตย ์และความถูกตอ้งของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิตได้รับความไวว้างใจใน
ระดบัใกลเ้คียงกนั ส่วนความปลอดภยัถึงแมไ้ดร้ะดบัความไวว้างในระดบัท่ีสูง แต่ก็ยงัต ่า
กว่าดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นธนาคารพาณิชยค์วรปรับปรุงดา้นความปลอดภยัของการบริการของ
ธนาคารพาณิชย ์เพื่อใหไ้ดค้วามไวว้างใจท่ีสูงข้ึน 

ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองความปลอดภยัในการใช้บตัรเครดิตมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษฎา 
ว่องวิญญู และคณะ (2552)  ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ การท่ี
บตัรมีความสวยงามทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อธิปัตย ์พลอยพลายแก้ว (2554) 
สายนที ยาชัย (2553) กฤษฎา ว่องวิญญู และคณะ (2552)  และนิตยา อินกา และคณะ 
(2551)  เม่ือพิจารณาประกอบกบัผลการวิจยัของปัจจยัความไวว้างใจ จะเห็นไดว้่า ถึงแม้
ความปลอดภยัในการใช้งานเป็นส่ิงท่ีผูถื้อบตัรเครดิตให้ความส าคญัมาก  ผูถื้อบตัรเครดิต
ยงัมีความไวว้างในความปลอดภยันอ้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธนาคารควรปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบั
การไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีมากท่ีสุดในระดับใกล้เคียงกัน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อธิปัตย ์พลอยพลายแก้ว (2554)  สายนที ยาชัย (2553) และ
นิตยา อินกา และคณะ (2551) ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบ้ียคา้งช าระท่ีต ่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายนที ยาชยั (2553) จะเห็นไดว้า่ธนาคาร
พาณิชย์ส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการด้านราคาเป็นอย่างดี โดยการไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี 

ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการมีช่องทางในการช าระเงินหลายรูปแบบมากท่ีสุด สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ กฤษฎา ว่องวิญญู และคณะ (2552)  และ นิตยา อินกา และคณะ (2551) 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดกบัการอนุมติับตัรเครดิตท่ีง่าย ส าหรับดา้น
การส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในส่วนลดจากการใชบ้ตัรเครดิตท่ีร้านคา้
มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจยัของสายนที ยาชัย (2553) ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่  ท่ีจอดรถส ารองเฉพาะ ผูว้ิจยัมองวา่ อาจเป็นเพราะท่ีจอดรถ
ส ารองเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มลูกคา้และผูถื้อบตัรเครดิตรับรู้ว่าท่ีจอดรถมีจ านวน
จ ากดั  จึงใหค้วามส าคญันอ้ย 
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ส าหรับความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัการใช้
บตัรเครดิตตามร้านคา้มากท่ีสุด ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่  
ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ีย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สหนนท ์ตั้งเบญจสิริกุล (2551) และ 
สุปรียา หงษก์ุลทรัพย ์(2548)  จะเห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต
ตามร้านคา้ท่ีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ความส าคญัในระดบัสูงมากกบัการมีร้านคา้ท่ีรับ
บตัรเครดิตมาก และส่วนลดจากการใชบ้ตัรเครดิตท่ีร้านคา้ อยา่งไรก็ตาม จะสังเกตวา่ถึงแม้
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อการดอกเบ้ียคา้งช าระในระดบันอ้ย เม่ือเทียบกบัปัจจยัดา้น
ราคาอ่ืนๆ  กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัดอกเบ้ียในระดบันอ้ยเช่นกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจ
เป็นเพราะอตัราดอกเบ้ียคา้งช าระของบตัรเครดิตในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระดบัสูง กล่าวคือ ไม่
เกินร้อยละ 20 ต่อปี (ขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  
สมมติฐานท่ี 1 รายไดต่้อเดือนส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต ผูว้ิจยั

มองว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีการลกัษณะการใช้งานบตัรเครดิตเพื่อ
ซ้ือสินคา้ตามร้านคา้ท่ีแตกต่างๆกนั การท่ีธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิตไม่สามารถ
เสนอการใช้งานบตัรเครดิตท่ีครอบคลุมกบัลกัษณะการใช้งาน ท าให้เกิดระดบัความพึง
พอใจท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยส่์งผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ตัรเครดิต ผูว้จิยัมองวา่ ความไวว้างใจเป็นผลจากประสบการณ์ใชง้านบริการต่างๆ
และช่ือเสียงของธนาคารพาณิชย ์ก่อให้เกิดทศันคติเชิงบวกต่อบริการ ผลิตภณัฑ์ และตรา
สินคา้ของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชยน์ั้นในท่ีสุด  
  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์จากค่าสัมประสิทธ์ิของผลการทดสอบ MRA พบว่า  ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย เช่น ความสะดวกของช่องทางการช าระเงิน และการบริการของ Call 
Center และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด เช่นส่วนลด และคะแนนสะสม ส่งผลต่อความพึง
พอใจมากกวา่ปัจจยัดา้นราคา เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ธนาคารพาณิชยค์วรเพิ่มความปลอดภยัในบริการต่างๆ ตลอดถึงการใชบ้ตัร
เครดิต เพื่อเสริมสร้างความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยแ์ละความพอใจในการใช้บตัร
เครดิต 
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2.  ธนาคารพาณิชยค์วรมีการพฒันาการใช้งาน การบริการ สิทธิประโยชน์และ
เง่ือนไขต่างๆของบตัรเครดิต ใหค้รอบคลุมและเหมาะสมกบักลุ่มรายไดต่้างๆ 

3.  ธนาคารพาณิชยค์วรเนน้การสร้างและบริหารความไวว้างใจระหวา่งลูกคา้กบั
ธนาคารพาณิชย ์ผ่านทางการให้บริการและการส่ือสารต่างๆ เน่ืองจากความไวว้างใจมี
บทบาทส าคญัต่อความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ของธนาคารพาณิชย ์นอกเหนือจากปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ีรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอย่างค่อนขา้งสูง ดงันั้นควรมีการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดก้ระจายมากกวา่น้ี 

2. ควรมีการวิจยัเพิ่มเติมถึงปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 

3. ปัจจยัท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต
ได้ประมาณ 62% จึงควรท าการวิจยัเพิ่มเติมในปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ทศันคติ ความจงรักภกัดี 
เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตใหส้มบูรณ์มากข้ึน 

4. เน่ืองจากช่องทางจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในระดบัสูงเม่ือเทียบกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ดงันั้นควรท าการวจิยัเพิ่มเติมถึงรูปแบบการช าระเงิน
และสิทธิประโยชน์ท่ีผูถื้อบตัรเครดิตตอ้งการ 
บรรณานุกรม 
กฤษฎา วอ่งวญิญู และคณะ.“การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิต : 

กรณีศึกษานิสิตนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาในเขตกรุงเทพหานคร.” การศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตวัเองปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, 
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2552. 

กุลนารี เหล่าวานิช และ พีระพงษ ์ฟูศิริ.“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความจงรักภักดีของ
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวนัในเขตกรุงเทพมหานคร.”วารสารการเงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต.  2 (เมษายน-มิถุนายน 2555): 
236-253. 

จิรวฒัน์ กาญจนธีระพงศ์.“ ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้
สิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิต Platinum Central ของห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาการตลาด, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2553. 
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การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ทีม่ีอายุ 
ระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

DECISION FOR STOCK INVESTMENT OF NEW GENERATION  
BETWEEN 18 - 48 YEARS IN BANGKOK   

กนกดล สิริวฒันชยั 1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ข าเดช 2 
                              --------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ การตดัสินใจลงทุนในหุ้น

ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 400 ชุด ใชว้ิธีการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) และวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และสถิติวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis: RA) 
ซ่ึงทดสอบทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายชุ่วง 28 - 33 ปี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง < 
20,000 บาท มีเงินออมต่อเดือน 10 - 20% ของรายได ้มีเงินลงทุนในหุ้น < 10% ของเงิน
ออม มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้น < 1 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพ
โสด ดา้นพฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต 
และทศันคติท่ีมีความคิดในเชิงบวก มองโลกในแง่ดี เม่ือเผชิญกบัปัญหา ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจมีความสนใจในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นทกัษะพื้นฐาน และให้ความส าคญั
กบัการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนผ่านทางออนไลน์ เช่น เวปไซต์
ต่างๆ ห้องสนทนา เป็นตน้ ดา้นการตดัสินใจลงทุนในหุ้นผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมี
สภาพทางการเงินของชีวติหลงัวยัเกษียณท่ีดี และมัน่คง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน เงินออมต่อเดือน เงิน
ลงทุนในหุ้น ประสบการณ์การลงทุนในหุ้น และระดบัการศึกษา มีผลต่อการลงทุนในหุ้น
ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น 66.6% และปัจจยัด้านความรู้ความ
เขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจลงทุนในหุน้ คิดเป็น 62.3% 
ค าส าคัญ: ตราสารทุน, ความเส่ียง, ผลตอบแทนจากหุน้, การลงทุนในหุน้ 

 
ABSTRACT 

This study is independent study to study “Decision for stock investment of new 
generation between 18 – 48 years in Bangkok” by using the 400 questionnaires. The 
statistic analysis methods are the frequency, descriptive statistics and the inferential 
statistics; ANOVA: t-Test, F-test and 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, 28 - 33 years old, working in the private company, the monthly income is less 
than 20,000 baht, the monthly saving is 10 – 20% of income, the capital for stock 
investment is less than 10% of saving, the experience in stock investment is less than one 
year, Bachelor degree graduated, and single status. For behavior, the respondents give 
precedence to need of successful in life and attitude in positive thinking, be optimistic 
when face to problem. For cognitive, they are interested in economic social and politic as 
basic skills and also give precedence to perception information other news that involve 
with investment by online i.e. websites, chat-room etc. For decision in stock investment, 
the respondents want to have the good financial status and stability after their retire. 
 The result of hypothesis test revealed that sex, occupation, the monthly income, 
the monthly saving, the capital for stock investment, the experience in stock investment 
and education effect to the decision for stock investment of new generation between 18 – 
48 years in Bangkok. Behavior factor of new generation between 18 – 48 years in 
Bangkok relate to the decision for stock investment as 66.6% and cognition factor of new 
generation between 18 – 48 years in Bangkok relate to the decision for stock investment 
as 62.3% 
KEYWORD: Equity instruments, Risk, Return on equity (ROE), Stock Investment 
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บทน า 
ปัจจุบนัการลงทุนในหุน้ไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากทั้งในวยัเกษียณ 

วยัท างาน และวยัเรียนท่ีมีเงินออมและประสงคจ์ะบริหารเงินออมของตนให้มีความมัน่คง 
และมีอิสรภาพทางการเงินในระยะยาวแทนการฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนั
การเงินต่างๆเพื่อรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
และไม่สามารถจูงใจผูท่ี้มีเงินออมได ้ 

การลงทุนในหุ้น จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มีเงินออม โดยเฉพาะ
ผูท่ี้ตอ้งการความหลากหลายในการลงทุน ทั้งประเภทของสินคา้ท่ีจะลงทุน การมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของกิจการหรือบริษัทต่างๆ ท่ีมีศักยภาพหรือมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆในอตัราท่ีสูงกว่าและหลากหลายรูปแบบกว่า
เม่ือเปรียบเทียบกบัการฝากเงินในธนาคาร เช่น ผลตอบแทนจากเงินปันผล สิทธิในการจอง
ซ้ือหุ้นออกใหม่ หรือก าไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ เป็นต้นอีกทั้งยงัเป็นการออมใน
รูปแบบใหม่ท่ีมีความสามารถในการแข่งขนักบัสภาวะเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ท่ีมีช่องทางการลงทุนท่ีง่ายและสะดวกผ่านระบบออนไลน์หรือโทรศพัท์สั่งซ้ือ
ผ่านทางโบรกเกอร์ท่ีมีประวติัการด าเนินการท่ีดีซ่ึงหากตอ้งการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจหรือค าแนะน าต่างๆ ส าหรับการลงทุนสามารถสืบคน้ไดง่้ายผ่านทาง
เวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

นอกจากน้ีการลงทุนในตลาดหุ้นถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสนบัสนุนการพฒันา
ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่อยา่งไรก็ตาม การลงทุนยอ่มมีความ
เส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนอย่าง
ละเอียด จะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถบริหารจดัการความเส่ียงจากการลงทุนให้อยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม และสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับท่ีน่าพึงพอใจตามท่ี
คาดหวงัได ้

จากความส าคญัขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึง “การตดัสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อท่ีจะทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล 
พฤติกรรมและความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้น โดยผูว้ิจยั
ได้น าองค์ความรู้กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีศึกษามาใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้มี
ความสนใจลงทุนในหุน้ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ี มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี  ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 
3. เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 
ประโยชน์ทีค่าดจะได้รับ 

1. เพื่อน าขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมี
อายุระหว่าง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม
โดยรวมของนกัลงทุนรุ่นใหม่ 

2. เพื่อน าข้อมูลด้านพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นไปใช้เป็น
ฐานขอ้มูลในการตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนรุ่นใหม่ในอนาคต 

3. เพื่อน าขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเล่นหุ้นไปใชใ้นการ
ประเมินรูปแบบการลงทุนในหุน้ในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนรุ่นใหม่ 

4. เพื่อเป็นแนวทางการตดัสินใจของการลงทุนในหุ้นให้แก่นกัลงทุนรายใหม่ท่ีเร่ิม
สนใจเขา้มาลงทุน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

3. ความ รู้ความ เข้า ใจของคน รุ่นใหม่ ท่ี มี อายุ ระหว่า ง  1 8  - 4 8  ปี  ใน เขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือคนรุ่นใหม่

ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-48 ปี ท่ีมีความสนใจลงทุนในหุน้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาท าการศึกษาในส่วนของปัจจยัทางประชากรศาสตร์พฤติกรรม

ของคนรุ่นใหม่ความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่และการตดัสินใจลงทุนในหุ้น
ของคนรุ่นใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ -อาย ุ-อาชีพ -รายไดต่้อเดือน  
-เงินออมต่อเดือน  -เงินลงทุนในหุน้ 
-ประสบการณ์การลงทุนในหุน้  
-ระดบัการศึกษา -สถานภาพการสมรส  
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
-ความตอ้งการของบุคคล 
-ทศันคติ 
 
 
 
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 
-ทกัษะพื้นฐาน 
-การรับรู้ขอ้มูล 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

การตดัสินใจลงทุนในหุน้ของ
คนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 

18 - 48 ปี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ขอบเขตดา้นเวลาการวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการระหวา่งเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 2556 
และเก็บขอ้มูลในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2556 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. Phetchannews (2012) ยุคของ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ หรือ X Generation หรือ Gen-X เป็นผูท่ี้

เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2523 (ค.ศ.1965 – 1980) และยคุของ เจเนอเรชัน่ วาย หรือ Y 

Generation หรือ Gen-Y หรือ Why Generation เป็นผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537 
(ค.ศ.1980 – 1994)  

2. สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2548 : 16) ตรา
สารทุน เป็นตราสารท่ีกิจการออกให้แก่ผูถื้อ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ใน
กิจการ โดยผูถื้อตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ ซ่ึงจะมีส่วนได้เสียหรือมี
สิทธิในทรัพยสิ์นและรายไดข้องกิจการ รวมทั้งมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงิน
ปันผล ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลก าไรและขอ้ตกลงของกิจการนั้นๆ 

3. การลงทุน (Investment) หมายถึง การลงเงินหรือใส่เงินเขา้ไปในธุรกรรมทางธุรกิจ 
หรือลงไปในสินทรัพยท่ี์สามารถสร้างรายได ้และเพิ่มค่าได้ในอนาคต เพื่อหวงั
ผลตอบแทน (Expected Return) ท่ีจะไดก้ลบัคืนมาในอนาคตในรูปแบบต่างๆ เช่น
ในรูปดอกเบ้ียรับ เงินปันผล ค่าเช่าหรือก าไรจากการเพิ่มมูลค่าซ่ึงมีระยะเวลาการ
ลงทุน และการเก็งก าไร เป็นกิจกรรมท่ีคาดหวงัอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการ
ลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนส่วนใหญ่คาดหวงัจะออกมาในรูปก าไรจากการซ้ือขายเป็น
ส าคญั ซ่ึงอาจใชร้ะยะเวลาสั้นๆ (อนุชา กุลวสุิทธ์ิ, 2553 : 2) 

4. อนุชา กุลวิสุทธ์ิ (2553 : 71-72) ความเส่ียงในการลงทุน เป็นปัจจยัส าคญัอีกดา้น
หน่ึงท่ีเก่ียวพนักบัการตดัสินใจลงทุนอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีผกูติดกบั
ผลตอบแทน การลงทุนใดให้ผลตอบแทนสูง มกัจะมีความเส่ียงสูงเช่นกนั หาก
การลงทุนใดเส่ียงต ่า ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจะต ่าตามไปดว้ย 

5. อนุชา กุลวิสุทธ์ิ (2553 : 62-64) เงินเฟ้อ เป็นภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไป
เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาในทางเศรษฐศาสตร์ เป็นตวัแปร
ส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั้งทางตรงและทางออ้ม และเป็นตวัแปรท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยเงินลงทุน ระหว่างสินทรัพยท์างการเงิน เช่นหุ้น 
และตราสารหน้ี กบัสินทรัพยแ์ทจ้ริง เช่นอสังหาริมทรัพย ์ทองค า สินคา้เกษตร 
โลหะมีค่า น ้ ามนั หรือของสะสมต่างๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ช่วงเงินเฟ้อสูงๆ ตลาด
สินทรัพย์ทางการเงินจะซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงตรงกันขา้มกับตลาดการ
ลงทุนในสินทรัพยแ์ทจ้ริงท่ีจะดีมากเป็นพิเศษ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากเงินเฟ้อ จะท า
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ให้คนยา้ยการลงทุนจากสินทรัพย์การเงินเปล่ียนไปลงทุนในตลาดสินทรัพย์
แทจ้ริงแทน 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

ดงัต่อไปน้ี 
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์กบัการลงทุน 
เพชรี ขุมทรัพย ์(2544) (อา้งถึงในจีรศกัด์ิ จอมมงคล, 2550 : 4-6) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็น
ตัวก าหนดจุดมุ่งหมายการลงทุน ได้แก่ อายุของผู ้ลงทุน การมีครอบครัวและความ
รับผิดชอบท่ีมีครอบครัว สุขภาพของผูล้งทุน นิสัยส่วนตวัของผูล้งทุน ความสมคัรใจใน
การลงทุน และความจ าเป็นของผูล้งทุน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายของนกัลงทุน ไดแ้ก่  
1. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ภาพรวมทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ ปัญหาทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางจิตวทิยาต่อผูล้งทุนไดม้ากท่ีสุด 

2. ปัจจยัดา้นภาวะหลกัทรัพย์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย์ ราคาท่ี
เพิ่มข้ึนหรือลดลงท่ีมีผลกระทบต่อนกัลงทุนในการตดัสินใจซ้ือหรือขายในแต่ละช่วงเวลา 

3. ปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัลงทุนไดรั้บ 
และใช้ในการประกอบการตดัสินใจซ้ือหรือขาย เช่น ข่าวสารดา้นการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ 
รายงานการซ้ือขายราคาหลักทรัพย์ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว
ตลอดเวลา มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน 
แนวคิดทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของ Maslow 

ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์Maslow เรียงล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์าก
ขั้นตน้ไปสู่ความตอ้งการขั้นต่อไปไวเ้ป็นล าดบั ดงัน้ี  

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs)  
2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs)  
3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and love needs)  
4. ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Esteem needs)  
5. ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-actualization needs)  
ล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow มีการเรียงล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้น

ต ่าสุด ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผา่นพน้ไปสู่ความ
ตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้นสูงข้ึนตามล าดบั(อา้งอิงจาก
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http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-
2007&group=29&gblog=3) 

 แนวคิดทฤษฎพีืน้ฐานพฤติกรรมมนุษย์ ด้านทศันคติ 
  วีระพนัธ์  แกว้รัตน์ (2553: 15) กล่าวถึง ทศันคติเป็นการก าหนดของพฤติกรรม

เพราะว่าเก่ียวพนักบัการรับรู้ บุคลิกภาพ และการจูงใจ ทศันคติเป็นความรู้สึกทั้งทั้งใน
ทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิตใจของการเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้และถูกปรับตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยประสบการณ์ท่ีใชอิ้ทธิพลท่ีมีลกัษณะเฉพาะต่อการตอบสนอง
ของบุคคลไปสู่บุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล หรืออาจกล่าวไดว้า่ทศันคติ
เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าส่ิงใดส่ิงหน่ึงและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา และมี
อิทธิพลอย่างมากต่อส่ิงท่ีเราสนใจ ส่ิงท่ีเราจดจ า และการแปลความหมายขอ้มูล ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคล ส่ิงของ การกระท า สถานการณ์ และอ่ืน ๆ รวมถึงท่าทีท่ีแสดงออก อนัมุ่งถึง
สภาพจิตใจท่ีมีต่อส่ิงเร้าส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีแนวโน้มต่อการตอบสนองทางดา้นอารมณ์ โดย
เป็นความรู้สึกท่ีชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ดีหรือไม่ดี สนใจหรือไม่สนใจ อนั
เป็นผลมาจากการประเมินส่ิงท่ีเป็นส่ิงเร้า และส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวับุคคลนัน่เอง 
แนวคิดทฤษฎกีารรับรู้และกระบวนการรับรู้ 

Stephen และ Timothy (2011 : 202-203) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของคน 
ประกอบดว้ย ทศันคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณ์ และการคาดหวงัโดยความรู้สึก
ในการท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ และความรู้หรือความเช่ือซ่ึงอธิบายถึงลักษณะ ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ของส่ิงหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงอ่ืนๆ ท่ีส่ือถึงทศันคติ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความสนใจ 
การมีสภาวะหรือเง่ือนไขท่ีไปท าใหเ้กิดพฤติกรรม หรือไปยบัย ั้งพฤติกรรม หรือไปก าหนด
แนวทางพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก  รวมถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล
หรือส่ิงของตลอดจนความคาดหวงัของมนุษยท่ี์เป็นการคิดล่วงหน้าไวก่้อน ซ่ึงอาจจะไม่
เป็นไปตามท่ีคิดไว ้แต่มีบทบาทส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ต่างมีความสัมพนัธ์ต่อ
การรับรู้ทั้งส้ิน 
แนวคิดด้านการตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ 

Kotler Philip (1997:172) (อา้งถึงในธิดา ลือชาพฒันพร, 2554 : 151) แบบจ าลอง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการบริโภคโดยมีจุดเร่ิมตน้จาก
การท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทั้งภายใน (ตวัเรา) และภายนอก (ส่ิงเร้าต่างๆ คนรอบขา้ง 
เป็นตน้)ท่ีท าให้เกิดความต้องการ ส่ิงกระตุ้นนั้นจะเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าเป็นปริศนา ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะ

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007&group=29&gblog=3
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007&group=29&gblog=3


529 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s 
response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision) 

Leon and Leslie (2010: 464-482) และ Kenneth and Donald (2012 : 70-93) 
กล่าวถึง ตน้แบบของการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Model of consumer decision making) 
และกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Customer Decision Making Process) ในหวัเร่ือง
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชก้บัการลงทุนประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. Need Recognition คือ ขั้นตอนท่ีผูล้งทุนแสดงความตอ้งการท่ีผูล้งทุนตอ้งการ
จะลงทุน 

2. Information Search คือ ผูล้งทุนตอ้งการคน้หาข่าวสาร ขอ้มูลท่ีไม่พึงประสงค์
ก่อนตดัสินใจลงทุน โดยส่ิงท่ีคน้หามี 2 แบบ   

- External research คือ การเก็บขอ้มูลข่าวสารจากตลาดการลงทุน เช่น 
การดูเวปไซต์ เข้าห้องสนทนาทางอินเตอร์เน็ต วารสาร ต ารา 
พนกังานขาย (โบรกเกอร์) สัมมนา เป็นตน้ 

- Internal research คือ ข่าวสารภายในจิตใจผูล้งทุน อาจมีอคติมา
เก่ียวขอ้งดว้ยจากประสบการณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 

3. Evaluation of Alternatives คือ เป็นขั้นตอนหลงัจากคน้ขอ้มูล รับขอ้มูลแลว้ 
และไดข้่าวสารท่ีดีท่ีสุดแลว้ รู้วา่อะไรดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการลงทุนอ่ืน โดยคดัเลือกให้แคบ
ลงจนไดข้อ้สรุปท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ และรู้วา่ตอ้งการจะลงทุนอะไร 

4. Purchase Decision คือการตดัสินใจลงทุนจากขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุดท่ีคน้หาและไดรั้บ
มา 

5. Consumption คือ การลงทุนมีระยะเวลาช่วงหน่ึง ไม่สามารถจ ากดัเวลาได ้
อาจจะลงทุนระยะสั้น ระยะยาว เป็นตน้ 

6. Post-consumption Evaluation คือ การท่ีผูล้งทุนจะประเมินว่าการลงทุนน้ี
ถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะจะทราบถึงความพึง
พอใจจากการลงทุนนั้นว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอย่างไร ถ้าเป็นไปตามท่ีผูล้งทุน
คาดหวงัจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ต ่ากวา่ความคาดหวงัหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวจ้ะ
เกิดความไม่พึงพอใจ หรือช่วงแรกท่ีได้ลงทุนไปอาจรู้สึกพึงพอใจ แต่เม่ือเกิดการคิด
ทบทวนไปมาอาจเกิดความไม่พึงพอใจข้ึนมาได ้

7. Divestment คือ การจดัการกบัการลงทุนอยา่งไรหากไม่คิดจะลงทุนแลว้ 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ชุมพล ชีววิริยะกุล, 2543 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์
กลุ่มธนาคารพาณิชยข์องนกัลงทุนรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ ในดา้นพฤติกรรม
ของนกัลงทุนรายยอ่ยในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่เขา้มาลงทุนมากกวา่ 5 ปี 
มีวงเงินลงทุนประมาณ 100,000 - 500,000 บาท ใชเ้งินทุนส่วนตวัในการลงทุน ระยะเวลา
ในการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยเฉล่ีย 1 อาทิตย ์ซ่ึงท าการลงทุนเพื่อการเก็งก าไร 
 อมัพวนั นนัทขวา้ง, 2545 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจงัหวดัเชียงใหม่” พบว่านัก
ลงทุนรายยอ่ยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 – 36 ปี สถานภาพโสดและสมรสใกลเ้คียงกนั 
47.3 และ 46.1 ตามล าดบั อาชีพเป็นพนักงานบริษทัและธุรกิจส่วนตวั การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 59.4 รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 50,000 บาท การตดัสินใจของนกัลงทุนรายยอ่ย
อาศยัข้อมูลข่าวสารจากโบรกเกอร์เป็นหลัก ชนิดของหลักทรัพย์ท่ีนิยมลงทุนคือ กลุ่ม
เงินทุนและหลกัทรัพย ์ธนาคาร ส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 89.1, 80.9 และ 77.7 ตามล าดบั โดย
เขา้มาลงทุนมากกว่า 5 ปี ท าการซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยเฉล่ียต ่ากว่า 5 หลกัทรัพย ์ปริมาณเงิน
ลงทุนระหว่าง 100,001 – 300,000 บาท ความถ่ีของการซ้ือขาย 1-5 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยมี
ระยะเวลาการถือครองเพียง 1 สัปดาห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของนกัลงทุนรายย่อยเรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี อตัราดอกเบ้ียในประเทศ ผลการ
ด าเนินการของบริษทั ฐานะทางการเงินของบริษทั และการวิเคราะห์ผลการประกอบการ
ของบริษทั 
 สุพร จรูญรังษี, 2546 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร” พบว่านักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานครให้
ความส าคญัในด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด โดยให้ปัจจัยย่อยบทวิเคราะห์ และ
ค าแนะน าของโบรกเกอร์เป็นอนัดบัแรก ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจให้ความส าคญัมากท่ีสุด
คือ ทิศทางของอตัราดอกเบ้ีย ปัจจยัดา้นภาวะการณ์เมืองท่ีนกัลงทุนทัว่ไปในประเทศให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือภาวะการเมืองต่างประเทศ และปัจจยัดา้นภาวะหลกัทรัพยท่ี์นกั
ลงทุนทัว่ไปในประเทศให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือหลกัทรัพยท่ี์ได้ลงทุนมีราคาเพิ่มข้ึน
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ชุติมา เจริญจิตร์, 2548 ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร” 
พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน มีประสบการณ์ในการลงทุน 1-5 ปี ใช้เงินออมส่วนตวัมาลงทุน นกัลงทุน
ส่วนใหญ่ส่งค าสั่งซ้ือขายผ่านเจา้หน้าท่ีการตลาดโดยใช้โทรศพัท์ และใช้เคร่ืองมือการ
วเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและปัจจยัทางเทคนิค มีนิสัยชอบความเส่ียงสูงและหวงัผลตอบแทน
สูง มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงโดยนกัลงทุนใชห้ลกัการและเหตุผลในการตดัสินใจ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ในระดับมาก ได้แก่ ดชันีราคาหลักทรัพย์
ในช่วงท่ีผ่านมา การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในต่างประเทศ ดุลยการช าระเงินภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศ และการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการลงทุน 
 นิธิศ หตัถการุณย,์ 2548 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพย์
ของนกัลงทุนประเภทบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่านกัลงทุนประเภทบุคคลซ้ือ
ขายหลกัทรัพยส่์วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วง 26 – 35 ปี โดยนกัลงทุนมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
50,000 บาท ประสบการณ์การลงทุนส่วนใหญ่ไม่ถึงปี จ  านวนเงินลงทุนส่วนใหญ่ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 50,000 บาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการลงทุน ได้แก่ ตอ้งการก าไรจากการ
ลงทุน ดา้นขอ้มูลใช้ขอ้มูลจากบทวิเคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงดูจากปัจจยัพื้นฐาน
ช่วยในการตดัสินใจ นกัลงทุนให้ความส าคญักบัสภาพคล่องของหลกัทรัพยแ์ละแนวโน้ม
การเติบโตในอนาคต นอกจากน้ีระยะเวลาการถือครองหลกัทรัพย ์นกัลงทุนท่ีมีรายไดสู้ง
กว่ามีระยะเวลาในการถือครองหลกัทรัพยน์านกว่านักลงทุนท่ีมีรายได้ต ่ากว่า โดยปัจจยั
ภายนอกในดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเป็นภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการเมืองมีผลต่อพฤติกรรม
ของนกัลงทุน 
 อิสรีย์ จุลจิราภรณ์, 2550 ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” พบวา่
นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีอายุอยู่ในช่วง 40 – 49 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท โดย
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยม์ากกวา่ 3 ปี มีวงเงินท่ีใชใ้นการซ้ือขาย
หลกัทรัพยอ์ยูร่ะหวา่ง 1,000,000 – 5,000,000 บาท เปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทเงิน
สด ระยะเวลาการลงทุนภายใน 2 – 4 สัปดาห์ แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได้จาก
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เจา้หนา้ท่ีการตลาด สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนจากความคุน้เคย
กบัเจา้หนา้ท่ีการตลาดมานาน และสถานท่ีสะดวกมาใชบ้ริการ 
 มนตรี สุคนธมาน, 2550 ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การจดัสัดส่วนการลงทุนส่วน
บุคคล” พบวา่ การลงทุนในรูปแบบสินทรัพยเ์ด่ียว โดยการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์าม
ดชันี set 50 จะใหอ้ตัราผลตอบแทนและความเส่ียงสูงกวา่การลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ขณะท่ี
การออมเงินในบญัชีเงินฝากประจ า 12 เดือน จะให้อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงต ่า
ท่ีสุด และพบว่าการฝากเงินแบบ 12 เดือนเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีค่าความเส่ียงต่อหน่ึง
หน่วยผลตอบแทนต ่าท่ีสุด 
 ศาสฏย ์บุญเฉลียว, 2550 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายเงิน
ปันผลกับราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 
พบว่า กลุ่มนกัลงทุนท่ีชอบเงินปันผลจะลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนจากเงิน
ปันผลมีเสถียรภาพมากกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่มี
เสถียรภาพ เน่ืองจากกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีเสถียรภาพ
สามารถคาดการณ์ถึงระดับเงินปันผลท่ีจะได้รับได้ดีกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่มีเสถียรภาพ แม้ว่าอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ
หลกัทรัพยจ์ะอยู่ในระดบัต ่าก็ตาม ซ่ึงดีกว่าความเส่ียงจากการไดรั้บเงินปันผลไม่เป็นไป
ตามความตอ้งการจากการลงทุนในท่ีอตัราผลตอบแทนในหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทน
จากเงินปันผลไม่มีเสถียรภาพ 
 จีรศกัด์ิ จอมมงคล, 2550 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในตราสารอนุพนัธ์ของนกัลงทุน” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหวา่ง 30 – 39 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได ้40,001 – 60,000 บาท อาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัหรือเจา้ของกิจการ ประสบการณ์ลงทุนมากกวา่ 6 ปี เป็นนกัลงทุนประเภทยอมรับ
ความเส่ียง เข้ามาลงทุนในตราสารอนุพนัธ์เพื่อเก็ก าไรระยะสั้ น ผลตอบแทนท่ีได้จะ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และในอนาคตจะเพิ่มการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ นกัลงทุนใน
ตราสารอนุพนัธ์จดัอนัดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์มีค่าเฉล่ีย
เป็นอนัดบัหน่ึง คือปัจจยัดา้นความส าคญัของขอ้มูลข่าวสาร รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นเศษฐ
กิจและการเมือง ปัจจยัเก่ียวกบัตวัตราสารอนุพนัธ์ ปัจจยัทัว่ไปของการลงทุน ปัจจยัดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัดา้นภาวะหลกัทรัพย ์ตามล าดบั  
 ภทัรานิษฐ์ ครองอัมพรสุข, 2553 ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชนในประเทศไทย” พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61 มีอายุ 26 – 35 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 44.5 



533 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

สถานภาพโสดร้อยละ 66.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อย
ละ 64.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 78.3 และมีรายไดอ้ยู่
ในระดบั 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 38.5  

พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะการลงทุนหุ้นสามญั (Common 
Stock) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีจ  านวนเงินท่ีลงทุนมากกว่า 35,001 บาท ร้อยละ 
39.5 มีระยะเวลาท่ีท่านลงทุน 1 - 3 ปี ร้อยละ 36.5 กลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลท่ีลงทุนเพราะเพื่อ
ความมัน่คงในอนาคตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีเป้าหมายหลกัท่ีลงทุนเพื่อตอ้งการ
ผลตอบแทนท่ีมัน่คง ไม่สามารถรับความเส่ียงจากความผนัผวนของผลตอบแทนได ้(ความ
เส่ียงน้อยท่ีสุด) ร้อยละ 42.2 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ี
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุนในบริษทัท่ีปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลางไม่แตกต่าง
กนั แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมี อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจลงทุนในบริษทัท่ีปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลางแตกต่างกนั  
 ธิดา ลือชาพฒันพร, 2554 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ตามวิเคราะห์ท่ีเผยแพร่ใน SSA Consensus” พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 51 ปีข้ึนไปการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากว่าอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนมีรายไดใ้นช่วง10,000 -50,000 บาทข้ึนไป มีประสบการณ์ลงทุน1-5ปี โดย
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านเน้ือหาสูงท่ีสุดและผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่นกัลงทุนทัว่ไปท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมีผลต่อการเลือก
ลงทุนตามบทวิเคราะห์ต่างกนั ปัจจยัผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านกระบวนการต่างมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกลงทุน
ตามบทวเิคราะห์ 

วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยค าถามปิดแบบมีตวัเลือก ซ่ึงแบ่งเป็น 4 

ส่วนใหญ่ๆ คือ 
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 ส่วนท่ี 1 : แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปหรือปัจจยัส่วนบุคคลของคนรุ่นใหม่
ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 9 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 12 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 
18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 13 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 : แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 
48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 7 ขอ้ 

 การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชส้ถิติทางสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัทางประชากรศาสตร์ใชว้ิธีการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี  

(Frequency) และแสดงหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่

การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) 

ไดแ้ก่การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน  

(ANOVA) ไดแ้ก่  t-test, F-test และสถิติวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis : RA) เพื่อ
ท าการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดย
น าเสนอผลวเิคราะห์ไว ้4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของค าถามในแต่ละหัวขอ้ พบว่าการทดสอบ  
Scale ค าถามความต้องการของบุคคลทศันคติทกัษะพื้นฐานการรับรู้ขอ้มูล และการ
ตดัสินใจลงทุนในหุน้ มีความกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกนัโดยแต่ละกลุ่มของตวัแปรมีค่า 
Cronbach's Alpha มากกวา่ 0.7 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์เช่ือถือได ้ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
เป็น เพศชาย 40.75% และเป็นเพศหญิง 59.25% มีอายุช่วง 28 - 33 ปี มากท่ีสุด คือ 25.75% 
เป็นอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด คือ 71.50% รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง < 20,000 บาท
มากท่ีสุด คือ 23.25% เงินออมต่อเดือน 10-20% ของรายได้ มากท่ีสุด คือ 42.00% เงิน
ลงทุนในหุ้น < 10% ของเงินออมมากท่ีสุด คือ 59.50% มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้น < 
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1 ปีมากท่ีสุด คือ 55.75% ระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คือ 62.25% และมี
สถานภาพโสดมากท่ีสุด คือ 64.75%  
 3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่าง ปัจจยัดา้นพฤติกรรม 
ความตอ้งการของบุคคล พบว่า มีความตอ้งการความส าเร็จในชีวิตเป็นความตอ้งการของ
บุคคลท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.77 และปัจจยั
ดา้นพฤติกรรม ทศันคติ พบว่ามีความคิดในเชิงบวก มองโลกในแง่ดี เม่ือเผชิญกบัปัญหา 
เป็นทศันคติท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.55 ปัจจยั
ด้านความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะพื้นฐาน พบว่าให้ความส าคญัมากท่ีสุดท่ีมีความสนใจใน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.57 และปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
การรับรู้ขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดท่ีรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ผ่านทางออนไลน์ เช่น เวปไซต์ต่างๆ ห้องสนทนา เป็นตน้ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.18 การตดัสินใจลงทุนในหุ้น พบวา่ ตอ้งการมีสภาพทางการเงินของชีวิต
หลังวยัเกษียณท่ีดี และมั่นคงเป็นการตัดสินใจลงทุนในหุ้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.85  
 4. ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ ดา้นเพศ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน เงินออมต่อเดือน เงินลงทุนในหุ้น ประสบการณ์การลงทุนในหุ้น และ
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 – 
48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 
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 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

 B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 2.806 0.303  9.258 0.000   

ความตอ้งการ
ของบุคคล 

0.221 0.038 0.238 5.887 0.000 0.860 1.162 

ทศันคติ 0.493 0.037 0.540 13.371 0.000 0.860 1.162 
R = 0.666                           R2= 0.444                    F-test = 158.236               Sig. = 0.000* 

*นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น  66.6% และปัจจยั
ดา้นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถ
อธิบายการตดัสินใจลงทุนในหุน้ได ้44.4% นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของคน
รุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงประกอบดว้ย ความตอ้งการ
ของบุคคล และทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขต 
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

 B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 4.028 0.250  16.106 0.000   

ทกัษะพื้นฐาน 0.370 0.048 0.434 7.760 0.000 0.494 2.025 
การรับรู้
ขอ้มูล 

0.188 0.045 0.235 4.205 0.000 0.494 2.025 

R = 0.623                           R2= 0.388                   F-test = 125.919                 Sig. = 0.000* 
*นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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 พบว่าปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น 62.3% และ
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ท่ี มีอายุระหว่าง  18 - 48  ปี  ในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถอธิบายการตดัสินใจลงทุนในหุ้นได ้38.8% นอกจากน้ียงัพบว่า
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ท่ี มีอายุระหว่าง  18 - 48  ปี  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย ทกัษะพื้นฐาน และการรับรู้ขอ้มูล มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจลงทุนในหุน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายชุ่วง 28 - 33 ปี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง < 20,000 บาท 
มีเงินออมต่อเดือน 10-20% ของรายได้มีเงินลงทุนในหุ้น < 10% ของเงินออม มี
ประสบการณ์การลงทุนในหุน้ < 1 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด 
 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัท่ีความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต และทศันคติท่ีมีความคิดในเชิงบวก มอง
โลกในแง่ดี เม่ือเผชิญกบัปัญหา 
 ผลการศึกษาดา้นความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้น พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
สนใจในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นทกัษะพื้นฐาน และให้ความส าคญักบัการรับรู้
ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ผ่านทางออนไลน์ เช่น เวปไซตต่์างๆ ห้อง
สนทนา เป็นตน้ 
 ผลการศึกษาดา้นการตดัสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมีสภาพทางการเงินของชีวิต
หลงัวยัเกษียณท่ีดี และมัน่คง 
อภิปรายผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ 

ด้านเพศ – เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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ด้านอายุ – อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ดา้นอาชีพ – อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นรายไดต่้อเดือน - รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคน
รุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นเงินออมต่อเดือน - เงินออมต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของ
คนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นเงินลงทุนในหุ้น - เงินลงทุนในหุ้นท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของ
คนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นประสบการณ์การลงทุนในหุ้น - ประสบการณ์การลงทุนในหุ้นท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

ดา้นระดบัการศึกษา - ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของ
คนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นสถานภาพการสมรส - สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนใน
หุน้ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
 จากสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ทั้ งเพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน เงินออมต่อเดือน เงิน
ลงทุนในหุ้นประสบการณ์การลงทุนในหุ้น และระดบัการศึกษา มีผลต่อการลงทุนในหุ้น
ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัเห็นวา่ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้นั้น มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นของแต่
ละบุคคลซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ ภทัรานิษฐ์ ครองอมัพรสุข (2553) ท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดอ้ยูใ่นระดบั 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน จะส่งผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชนในประเทศไทย นอกจากน้ีผลการศึกษาวิจยั
ของ ชุติมา เจริญจิตร์ (2548) พบวา่ การใชเ้งินออมส่วนตวัมาลงทุนมีอิทธิพลต่อการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร
และการศึกษาวิจยัของนิธิศ หัตถการุณย ์(2548)   ระบุไวว้่า ประสบการณ์การลงทุนส่วน
ใหญ่ไม่ถึงปี เป็นหน่ึงในพฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนประเภทบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
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สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น 66.6% และปัจจยัด้านพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอธิบายการตดัสินใจลงทุนในหุ้นได ้
44.4% นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18-48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงประกอบดว้ย ความตอ้งการของบุคคล และทศันคติมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลวิจยัดา้นพฤติกรรม ความตอ้งการของบุคคลสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีล าดบั
ขั้นความตอ้งการของ Maslow ซ่ึงกล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถ
อธิบายโดยใชแ้นวโนม้ของบุคคลในการคน้หาเป้าหมายท่ีจะท าให้ชีวิตของเขาไดรั้บความ
ตอ้งการ ความปรารถนา และได้รับส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเองเม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะ
ไดรั้บความพึงพอใจ และเม่ือบุคคลไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ก็จะยงัคงเรียกร้อง
ความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของมนุษย ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ
จะได้รับส่ิงต่างๆ อยู่เสมอติดตวัมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงล าดบัขั้น
ของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั ดงันั้นความ
ตอ้งการ จึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น ซ่ึงความตอ้งการความส าเร็จใน
ชีวิตเป็นความตอ้งการอบัดบัแรกท่ีบุคคลปรารถนาท่ีจะได้รับ และเป็นความปรารถนา
สูงสุดของมนุษย ์

ผลวิจยัด้านพฤติกรรม ทศันคติสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานพฤติกรรม
มนุษย์ของ วีระพนัธ์  แก้วรัตน์ (2553 : 15) ท่ีกล่าวไวว้่า ทศันคติเป็นการก าหนดของ
พฤติกรรมเพราะวา่เก่ียวพนักบัการรับรู้ บุคลิกภาพ และการจูงใจ ทศันคติเป็นความรู้สึกทั้ง
ทั้ งในทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิตใจของการเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้และถูก
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยประสบการณ์ท่ีใชอิ้ทธิพลท่ีมีลกัษณะเฉพาะต่อการ
ตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ของแต่ละบุคคลท าให้ทศันคติมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นโดยทศันคติท่ีมีความคิดในเชิงบวก มองโลกใน
แง่ดีเม่ือเผชิญกบัปัญหาเป็นทศันคติท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น พบว่า ปัจจยัด้านความรู้
ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ท่ี มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น 62.3% และปัจจยัด้านความรู้ความ
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เขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอธิบายการ
ตดัสินใจลงทุนในหุน้ได ้38.8% นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย ทกัษะพื้นฐาน 
และการรับรู้ขอ้มูล มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ผลวิจัยด้านความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานสอดคล้องกับแนวคิดด้าน
ประชากรศาสตร์กบัการลงทุน เพชรี ขมุทรัพย ์(2544) (อา้งถึงในจีรศกัด์ิ จอมมงคล, 2550 : 
4-6) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายของนกัลงทุน หน่ึงในนั้นคือ 
ปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารซ่ึงหมายถึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัลงทุนไดรั้บ และใช้
ในการประกอบการตดัสินใจซ้ือหรือขาย เช่น ข่าวสารดา้นการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ รายงาน
การซ้ือขายราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวตลอดเวลา มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน ท าให้ความสนใจใน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นทักษะพื้นฐานอนัดับแรกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

ผลวิจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจการรับรู้ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการรับรู้
และกระบวนการรับรู้ ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ (2529 : 93-97) ไดก้ล่าวไวว้า่ การรับรู้ คือ 
กระบวนการแปลหรือตีความต่อส่ิงเร้าข่าวสารท่ีผา่นอวยัวะรับสัมผสัทั้งหลาย ไดแ้ก่ ตา หู 
จมูก ล้ิน และกาย เข้าไปยงัสมองในรูปของไฟฟ้าและเคมี สมองซ่ึงเป็นคลังเก็บข้อมูล
มหาศาลจะตีความส่ิงเร้าหรือข่าวสารนั้นโดยอาศยัการเทียบเคียงกบัขอ้มูลท่ีเคยสะสมไว้
ก่อน หรือท่ีเรียกวา่ประสบการณ์เดิมการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน
ผ่านทางออนไลน์ จึงเป็นการรับรู้ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้น 
เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีหาไดง่้ายและสะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มูล นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของจีรศกัด์ิ จอมมงคล, 2550 ท่ีได้ท าการศึกษา เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ของนกัลงทุน” พบวา่ ปัจจยัดา้นความส าคญัของขอ้มูล
ข่าวสาร คือขอ้มูลจากสภาวะตลาดปัจจุบนั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตรา
สารอนุพนัธ์มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับหน่ึง และผลงานวิจัยของสุพร จรูญรังษี, 2546 ท่ีได้
ท าการศึกษา เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน
ทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ความส าคญัในดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 
1. ใชใ้นการวเิคราะห์แนวโนม้โดยรวมของนกัลงทุนรุ่นใหม่ จากการท่ีนกัลงทุนรุ่นใหม่ให้
ความสนใจในการลงทุนในหุ้นจากเงินออมของรายได้ต่อเดือนท่ีได้รับ และตอ้งการมี
สภาพทางการเงินของชีวิตหลงัวยัเกษียณท่ีดีและมัน่คง ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีดีต่อโครงสร้าง
ตลาดทุนของประเทศในอนาคต 
2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นท่ีได้จากงานวิจยัน้ี สามารถ
น าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนรุ่นใหม่ในอนาคตได ้
3. สามารถประเมินรูปแบบการลงทุนในหุ้นในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนรุ่นใหม่ จาก
ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจ ในส่วนของทกัษะพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 
4. จากปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ การรับรู้ขอ้มูล สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงส าหรับการ
ส่งเสริมการให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในหุ้น และเป็นแนวทางในการให้ความรู้
แบบสมบูรณ์แบบในทุกๆ ดา้น แก่นกัลงทุนรายใหม่ท่ีเร่ิมสนใจเขา้มาลงทุนในหุ้น เพื่อ
เป็นแรงขบัเคล่ือนนกัลงทุนรุ่นใหม่ใหก้บัตลาดทุนของประเทศต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจในการลงทุนในหุน้เป็นหลกั ผูท่ี้ 
สนใจท าวิจยัคร้ังต่อไปสามารถวิจยัภาพรวมของการลงทุนในตราสารทุนรูปแบบอ่ืนๆ ได ้
เพื่อจะได้เป็นฐานขอ้มูลท่ีสามารถสนับสนุนการวิจยัในกลุ่มการลงทุนของตราสารทุน 
และเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใชต่้อไป 
2. การวจิยัคร้ังต่อไป สามารถเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้มีความเจาะจงในแต่ละหวัขอ้มากยิ่งข้ึน 
เพื่อป้องกนัการแกวง่ของขอ้มูลในหวัขอ้ต่างๆ 
3. การศึกษากลุ่มตวัอยา่งนั้น สามารถศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีผูว้จิยัเลือกในการท าวจิยั 
บรรณานุกรม 
จีรศกัด์ิ จอมมงคล. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ของนักลงทุน.”
 การคน้ควา้แบบอิสระ,หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 
 2550 
ชุติมา เจริญจิตร์. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทยของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร.”สารนิพนธ์, หลกัสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั  ศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 
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ชุมพล ชีววริิยะกุล. “การตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณชิย์ของนักลงทุน
 รายย่อยในจังหวดัเชียงใหม่.”การคน้ควา้แบบอิสระ, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2543 
ธิดา ลือชาพฒันพร. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามวเิคราะห์ทีเ่ผยแพร่ใน SSA 
 Consensus.”วารสารการเงินการลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ.ปีท่ี 1, 3 
 (กรกฎาคม - กนัยายน 2554) : 151 
นิธิศ หตัถการุณย.์ “พฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพย์ของนักลงทุนประเภทบุคคลในเขต 

กรุงเทพมหานคร.”สารนิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 

ภทัรานิษฐ ์ครองอมัพรสุข. “ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของ
 ประชาชนในประเทศไทย.”รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ, สาขาวชิาการจดัการ
 ธุรกิจทัว่ไป หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2556 
มนตรี สุคนธมาน. “การจัดสัดส่วนการลงทุนส่วนบุคคล.”การคน้ควา้แบบอิสระ,หลกัสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550 
ศาสฏย ์บุญเฉลียว. “ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกบัราคาหุ้นสามัญของบริษัท
 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.”วทิยานิพนธ์,หลกัสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550 
ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ. จิตวิทยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2529 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.การลงทุนในตราสารทุน. 
 พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพ : อมรินทร์, 2548 
สุพร จรูญรังษี. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ของนักลงทุน
 ทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร.”การคน้ควา้แบบอิสระ,หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
อนุชา กุลวสุิทธ์ิ. ลงทุน: ถูกที ่ถูกเวลา 1 ตอนช่องทางการลงทุนในสินทรัพย.์ โฮมบายเออร์
 ไกด,์ 2553 
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 บายเออร์ไกด์, 2553 
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การเรียนรู้ระบบการผลติแบบลนีของพนักงานฝ่ายผลติที่มีผลต่อการเพิม่ผลติภาพการผลติ 
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ  กรณีศึกษา : บริษัท ไดกิน้อนิดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
LEARNING LEAN MANUFACTURING SYSTEM FOR PRODUCTION 

AFFECTING TO PRODUCTIVITY IN AN AIR CONDITIONING INDUSTRY 
A CASE STUDY : DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND) LTD 

กฤษฎา ปาลกะวงศ ์1  ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบ

ลีนในดา้นองคก์าร ดา้นบุคคล และดา้นความรู้และเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในระดบัหัวหน้าทั้งหมด จ านวน 352 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ANOVA t-test, F-test และการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการทดสอบแบบการ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอายุ 36 – 40 ปี 
จบการศึกษาสูงสุดระดบั ม. 6 / ปวช. ต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัหวัหนา้กลุ่ม และอายุงาน
ของพนกังานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 16 – 20 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.39 ซ่ึงการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ  1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และ
ต าแหน่งงาน มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) 
ปัจจยัองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นวสิัยทศัน์ ดา้นวฒันธรรม และดา้นโครงสร้าง มีความสัมพนัธ์กบั
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3) ปัจจยับุคคล ได้แก่ 
ดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า และดา้นลูกคา้ หุ้นส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน มีความสัมพนัธ์
กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ 4) ปัจจยัความรู้
และเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้ ดา้นการจดัเก็บและการท าเหมือง
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2
 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความรู้ และดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ การผลิตแบบลีน ผลิตภาพ 

ABSTRACT 
 The purpose of this independent study were to study the learning lean 

manufacturing system in term of Organizational, Individual and Knowledge & 
Technology affecting to productivity. The sample were 352 superiors of Daikin 
Industries (Thailand) Ltd. The questionnaire was used as research instrument and the data 
was analyzed by using statistical software packages. Statistics for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, ANOVA t-test, and F-test. Hypotheses testing was 
done through Multiple Linear Regression analysis at the 0.05 level of statistically 
significant. 

The results showed that the majority are male, age range 36 - 40 years old, 
education level 6 degree / certificate-level, job position are leader, and service years in 
the range 16 - 20 years. The samples' opinion on increasing productivity in the overall 
averages 8.39. In this study, the learning lean manufacturing system affecting to 
productivity consists of four factors :  1) Personal factor such as education and job title  
2) Organizational factor such as vision, culture, and structure  3) Individual factor such as 
manager and customers, partners, suppliers, and community  and 4) Knowledge and 
technology factor such as creation, storage & data mining, and application. Among four 
factors correlated with increased productivity at the 0.05 level of statistically significant. 
KEYWORD: Learning, Lean Manufacturing System, Productivity 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ เป็นอุตสาหกรรมท่ีก าลังเจริญเติบโต

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการผลิตเคร่ืองปรับอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิต

เพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 90 ของยอดการผลิตเคร่ืองปรับอากาศทั้ งหมด 

ขณะเดียวกนัอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศยงัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของ GDP 

ภาคอุตสาหกรรมภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 เ น่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมท่ีฟ้ืนตวัไดค้่อนขา้งรวดเร็ว โดยสะทอ้นการจากผลิตเคร่ืองปรับอากาศท่ีหด
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ตวัร้อยละ 53.7 ต่อปี ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2554 มาเป็นขยายตวัท่ีร้อยละ 12.5 ต่อปีในไตร

มาส 2 พ.ศ. 2555 ตามล าดบั (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั)  

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศไทยก าลงัเผชิญภาวะการแข่งขนัใน

ตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่ง ข้ึน  โดยเฉพาะการเติบโตของอุตสาหกรรม

เคร่ืองปรับอากาศจีน ท่ีสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกในตลาดโลกอยา่งต่อเน่ือง โดยมี

ส่วนแบ่งตลาดกวา่ 1 ใน 4 ของตลาดเคร่ืองปรับอากาศโลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตไทย

ค่อนขา้งมาก แมไ้ทยจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกไดเ้พิ่มข้ึน แต่ก็จดัวา่เป็นอตัราเพิ่ม

ท่ีอยู่ในระดับต ่า และปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสหรัฐและสหภาพยุโรปท่ี

ส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือ การเพิ่มกฎระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศคู่คา้ต่อผลิตภณัฑ ์

ตลอดจนอุปสรรคภายในประเทศ อาทิ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ และตน้ทุนการ

ผลิตท่ีอาจจะเพิ่มข้ึนจากแนวโนม้ในการมีปรับอตัราภาษีดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการเคร่ืองปรับอากาศในประเทศไทย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาแนว
ทางการปรับตวัและพฒันาเพื่อให้อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศมีศกัยภาพในการแข่งขนั
ต่อไปได้ ด้วยการให้ความส าคญัในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ไม่ว่าจะเป็นการ
จดัการด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน ด้านการส่งมอบ ด้านความปลอดภัย การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรม การเพิ่มทกัษะใหแ้รงงาน การค านึงถึงชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 
เป็นตน้ ซ่ึงแนวคิดการผลิตแบบประหยดั หรือแนวคิดแบบลีน (Lean thinking) ท่ีมีจุด
ก าเนิดจากอุตสาหกรรมยานยนต์ นบัเป็นหลกัการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารอุตสาหกรรมในระดบั
โลกส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั 

โตโยตา้ (Toyota) ไดคิ้ดคน้ “การผลิตแบบลีน” (Lean production) หรือเป็นท่ี
ทราบกนัทัว่ไปในช่ือ “ระบบการผลิตแบบโตโยตา้” (Toyota Production System; TPS) ได้
จุดประกายให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัว่โลกในเกือบทุกอุตสาหกรรมให้ใช้ปรัชญาและ
วิธีการผลิต และการจดัการโซ่อุปทานแบบโตโยตา้ (ไลเคอร์, 2549 : 22-23) ซ่ึงเป็น
หลกัการท่ีมีระบบแบบแผนในการระบุและก าจดัความสูญเสีย หรือส่ิงท่ีไม่เพิ่มคุณค่า
ภายในกระแสคุณค่าของกระบวนการ โดยอาศยัการด าเนินตามจงัหวะความตอ้งการของ
ลูกคา้ดว้ยระบบดึง ท าให้เกิดสภาพการไหลอย่างต่อเน่ืองราบเรียบ และท าการปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่ระบบอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ตามความส าเร็จต่อเน่ืองของโต
โยตา้ ในการน าเคร่ืองมือเหล่าน้ีไปใชป้ฏิบติั เกิดจากปรัชญาทางธุรกิจท่ีลึกมากข้ึน โดยมี
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พื้นฐานเก่ียวกบัความเขา้ใจในตวับุคลากร และความเขา้ใจต่อการกระตุน้ทรัพยากรบุคคล 
ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้นเก่ียวพนัอยา่งมากกบัความสามารถในการพฒันาความเป็นผูน้ า การ
ท างานเป็นทีม และวฒันธรรมองค์กร เพื่อท่ีจะวางแผนกลยุทธ์ สร้างความสัมพนัธ์กบัผู ้
จดัส่งวตัถุดิบ (Suppliers) และด ารงความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 บริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 
และคอมเพรสเซอร์ ท่ีเป็นฐานการผลิตท่ีส าคญัทั้งในภูมิภาคเอเชียและระดบัโลก ไดใ้ห้
ความส าคญัต่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ บนพื้นฐานความเช่ือมัน่ของ
ลูกค้าและพนักงาน ภายใต้วิสัยทศัน์ “ความสะดวกสบายของลูกค้า...คือพื้นฐานการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของไดกิน้” ไดก้ินไม่เคยหยุดน่ิงในการสร้างสรรค์คุณภาพให้กบั
เคร่ืองปรับอากาศ สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้พลงังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
สภาพแวดลอ้มภายในโรงงานมีบรรยากาศท่ีดี ปลอดภยั เป็นท่ีพึงพอใจกบัพนกังานทุกคน 
ไดก้ินกรุ๊ป มีระบบการผลิตท่ีเรียกวา่ “ระบบการผลิตของไดก้ิน” (Production of Daikin 
System; PDS) ซ่ึงบริษทัฯไดน้ ามาเป็นพื้นฐานในการท างานของทุกคนในองคก์ร โดย
ระบบจะเนน้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Kaizen)  ให้พนกังานท่ีท างานในพื้นท่ีมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดและพฒันาปรับปรุง เพื่อก าจดัความสูญเปล่าให้เป็นศูนย ์ มีความ
ยดืหยุน่ท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงได ้มีสายการผลิตท่ีหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็น
แบบสายพาน (Conveyer system) แบบเซลล์การผลิต (Cell system) และการผลิตแบบ
ผสมผสาน (Mix production) เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์และตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวคงไม่สามารถท าไดเ้ฉพาะแต่ในระดบัผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน 
หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้ น ทุกคนในองค์กรต้องเรียนรู้และปฏิบติัร่วมกันไปใน
แนวทางเดียวกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั เพื่อให้เกิดพลงัการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
จะท าใหอ้งคก์รมีศกัยภาพท่ีจะแข่งขนัในภาวะปัจจุบนัได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้านองค์การของบริษทั ไดก้ิน
อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้านบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิต
ของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. เพื่อศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้านความรู้และเทคโนโลยีของ
บริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ได
ก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 

2. การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้านบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นความรู้และเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กบั
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาเร่ือง การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนของพนกังาน
ฝ่ายผลิตท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ศึกษาเฉพาะในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิต ปัจจยัการเรียนรู้ดา้นองคก์ารประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ วฒันธรรม กลยุทธ์ 
และโครงสร้าง ปัจจยัการเรียนรู้ดา้นบุคคลประกอบดว้ย ผูจ้ดัการและผูน้ า พนกังาน ลูกคา้ 
หุน้ส่วนซพัพลายเออร์ และชุมชน ปัจจยัการเรียนรู้ดา้นความรู้และเทคโนโลยีประกอบดว้ย 
การแสวงหาและสร้างความรู้ การจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ การประยกุตใ์ชค้วามรู้ และเทคโนโลยใีนการจดัการความรู้ 

ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานของฝ่ายผลิตใน
ระดบัหวัหนา้ของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนทั้งส้ิน  352 คน 
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ขอบเขตระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน 
กนัยายน ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 
กรอบแนวความคิด 
              ตัวแปรอสิระ                                                                         ตัวแปรตาม 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
  -  เพศ                    

  -  อาย ุ

  -  ระดบัการศึกษา 

  -  ต าแหน่งงาน 
  -  อายงุาน 
  -  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเพ่ิมผลิตภาพ 
 

ปัจจยัการเรียนรู้ด้านองค์การ 
  -  วสิยัทศัน์ 
  -  วฒันธรรม 
  -  กลยทุธ์ 
  -  โครงสร้าง 
 

ปัจจยัการเรียนรู้ด้านบุคคล 
  -  ผูจ้ดัการและผูน้ า 
  -  พนกังาน 
  -  ลูกคา้ หุ้นส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน 

 
ปัจจยัการเรียนรู้ด้านความรู้ 

และเทคโนโลย ี
  -  การแสวงหาและสร้างความรู้ 
  -  การจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ 
  -  การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 
  -  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
  -  เทคโนโลยใีนการจดัการความรู้ 

 

การเพิม่ผลติภาพการผลติ 

ดา้นคุณภาพ ตน้ทุน การส่งมอบ 
ความปลอดภยั ขวญัและก าลงัใจ 
ส่ิงแวดลอ้ม และจรรยาบรรณ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบถึงลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัการเรียนรู้ดา้นต่างๆ ของระบบการ

ผลิตแบบลีนท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทัฯ 
2. เพื่อขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นแนวทางให้กบับริษทัฯ น าไปวางแผนการ

พฒันาบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. เพื่อผู ้บริหารสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนและปรับปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ต่อไป 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบ
ลีนของพนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ 
ดงัน้ี 
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 

เซงเก ้ (Senge, 1990, อา้งถึงใน สกล บุญสิน, 2555) ไดอ้ธิบายวา่ องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ คือ สถานท่ีซ่ึงทุกคนสามารถขยายศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง  สามารถ
สร้างผลงานตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ เป็นท่ีซ่ึงเกิดรูปแบบการคิดใหม่ๆ หลากหลายมากมาย  
ท่ีซ่ึงแต่ละคนมีอิสระท่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจ และเป็นท่ีซ่ึงทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้
ร่วมกนั 

การ์วิน (Garvin, 1993, อา้งถึงใน สกล บุญสิน, 2555) ไดอ้ธิบายวา่ องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ คือ องค์การท่ีมีลกัษณะในการสร้าง  แสวงหา  และถ่ายโยงความรู้  และมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากความรู้ใหม่  และการเขา้ใจในส่ิงต่างๆ อยา่งถ่อง
แท ้

มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996, อา้งถึงใน วีรพงษ์ ไชยหงษ์, 2555) ไดอ้ธิบายว่า 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้  คือ  องคก์ารท่ีมีอ านาจแห่งการเรียนรู้ มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นพลวตั 
มีการจดัการและใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือไปสู่ความส าเร็จ ควบคู่กบัการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัในการเพิ่มผลผลิต 

มาร์ควอร์ท (2548 : 49-63) ไดอ้ธิบายว่า ในการน าองค์การเพื่อกา้วสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ จะตอ้งอาศยัความเขา้ใจและความมุ่งมัน่ในการจดัตวัแบบของ
องคก์ารเรียนรู้ในเชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยระบบยอ่ยอยู ่ 5 องคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่ การ
เรียนรู้ (Learning)  องคก์าร (Organization) คน (People) ความรู้ (Knowledge) และ
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เทคโนโลยี (Technology) ให้เป็นตวัขบัเคล่ือนและพฒันาองค์การ เพราะการเรียนรู้
ประเภทน้ีไม่สามารถจะเกิดข้ึนและคงอยูไ่ดห้ากปราศจากความเขา้ใจ การพฒันาระบบยอ่ย
ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ใหมี้ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
แนวคิดการผลติแบบลีน 

ค าวา่ “ลีน” (Lean) แปลวา่ ผอมหรือบาง ในท่ีน้ีมีความหมายในแง่บวก ถา้เปรียบ
กบัคนก็หมายถึง คนท่ีมีร่างกายสมส่วนปราศจากชั้นไขมนั แขง็แรง วอ่งไว กระฉบักระเฉง 
แต่ถา้เปรียบกบัองคก์ารจะหมายถึง องคก์ารท่ีด าเนินการโดยปราศจากความสูญเสียในทุกๆ 
กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัว ตอบสนองความต้องการของตลาดได้
ทนัท่วงที และมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขนั เราเรียกองค์การท่ีมีลกัษณะดงักล่าวว่า 
“วสิาหกิจแบบลีน” (Lean enterprise) 

วอแม็กและโจนส์ (Womack & Jones, 2003) ไดอ้ธิบายวา่ แนวคิดการผลิตแบบ
ลีน คือ วิธีช่วยในการจดัการให้ท าได้มากข้ึนด้วยแรง อุปกรณ์ เวลา และพื้นท่ีท่ีน้อยลง 
ขณะเดียวกนัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

เกียรติขจร โฆมานะสิน (2550) ไดอ้ธิบายว่า แนวคิดการผลิตแบบลีน คือ การ
ด าเนินการขององค์การท่ีปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆ กระบวนการ ท าให้องค์การ
สามารถปรับตวัตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดท้นัท่วงทีและมีประสิทธิภาพเหนือ
คู่แข่ง 

วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี, 2556) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการผลิตแบบลีนไว ้คือ 
การใช้หลักการชุดหน่ึงในการระบุและก าจดัความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าท่ีลูกค้า
ตอ้งการ และทนัเวลา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ลีน คือ ปรัชญาในการผลิต ซ่ึงถือว่าความสูญ
เปล่านั้น เป็นตวัท าใหเ้วลาท่ีใชใ้นการผลิตยาวนานข้ึน และควรมีการน าเทคนิคต่างๆ มาใช้
ในการก าจดัความสูญเปล่าออกไป โดยมุ่งเน้นก าจดัความสูญเสีย (Waste/Muda) ทั้ ง 8 
ประการ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน 
แนวคิดผลติภาพการผลติ 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute) ไดใ้ห้แนวคิดและ
ความหมาย การเพิ่มผลผลิต / ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ไวคื้อ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน โดยค านึงถึงการ
ใช้ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพปัจจยัการผลิต 
ไดแ้ก่ วตัถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ตลอดจนบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการผลิต 

ผลิตภาพการผลิต (Productivity) หมายถึง ขนาดของผลผลิต (Output) ท่ีผลิตได ้
จากการใส่ปัจจยัการผลิต (Input) เขา้ไปในกระบวนการผลิต ซ่ึงการวดัผลิตภาพการผลิต
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สามารถวดัได ้ 2 ลกัษณะ คือ 1) การวดัผลิตภาพการผลิตบางส่วน (Partial productivity)  
และ 2) การวดัผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity; TFP) (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

ผลิตภาพการผลิตบางส่วน (Partial productivity) เป็นการวดัผลิตภาพการผลิตของ
การใชปั้จจยัการผลิตชนิดใดชนิดหน่ึง โดยท่ีให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ผลิตภาพการผลิตเป็นการ
วดัอตัราส่วนของผลผลิตต่อการใชปั้จจยัการผลิต ซ่ึงแสดงถึง การใชปั้จจยัการผลิต (Input) 
1 หน่วย ก่อใหเ้กิดผลผลิต (Output) ก่ีหน่วย ดงัสมการ 
 

ผลผลิต

ปัจจยัการผลิต
=ผลิตภาพการผลิต

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ภาณุพงศ์ สุนทรไชยา (2554) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
การผลิตแบบลีน พบวา่ 1) ในภาพรวมระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการด าเนินงาน
ของระบบการผลิตแบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง  2) ในภาพรวมระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการน าระบบการผลิตแบบลีนมาใช ้อยูใ่นระดบัมาก  3) ปัจจยัใน
การด าเนินงานของระบบการผลิตแบบลีน ด้านการจัดองค์การ ด้านความรู้และ
ความสามารถของทีมงาน ดา้นการส่ือสาร และดา้นการบริหาร มีผลต่อประสิทธิภาพของ
ระบบการผลิตแบบลีน ยกเวน้ ดา้นความร่วมมือของทีมงาน 

เกรียงศกัด์ิ อินทาน (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการกา้วไปสู่
การเป็นองคก์ารเรียนรู้ของช่างเทคนิคในบริษทัริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ 1) ระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นรูปแบบความคิดของบุคคลอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยั
ดา้นอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง  2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารเรียนรู้ พบวา่ ช่างเทคนิคท่ีมีอายุงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการก้าวไปสู่การเป็นองค์การเรียนรู้ใน
ภาพรวม และในดา้นความรู้ความเช่ียวชาญแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ช่างเทคนิคท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การก้าวไปสู่การเป็นองค์การเรียนรู้ในภาพรวม รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยิ่งยศ เอกภูมิมาศ (2551) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็น
ตวัขดัขวางการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ใน
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สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ 1) รายงานผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเป็นตวัขดัขวางการเพิ่มผลผลิตทั้ง 4 ดา้น มากท่ีสุดคือ ท าให้ผลผลิต
โดยรวมลดลง  2) ระดบัความคิดเห็นของพนกังานในการใหค้วามส าคญัของปัจจยัท่ีเป็นตวั
ขดัขวางการเพิ่มผลิตทั้งภาพรวมและรายปัจจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  3) พนกังานท่ีมี เพศ 
อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดบัการศึกษา การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเพิ่มผลผลิต และ
ขนาดองคก์ร ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีเป็นตวัขดัขวาง
การเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ในสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วชิรพนัธ์ุ ช้างศรี (2550)  ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า ปัจจยัด้านบุคคลเก่ียวกับ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต พบว่า การมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิต ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นบุคคลเก่ียวกบัวิศวกรหรือหวัหนา้งาน 
พบวา่ การสอนงานพนกังานของวศิวกรหรือหวัหนา้งานส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด 
ปัจจยัดา้นบุคคลเก่ียวกบัพนกังานท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต พบวา่ อายุของพนกังานส่งผล
ต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นเคร่ืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต 
พบวา่ การน าเขา้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยทีนัสมยัส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยั
ดา้นวิธีการท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต พบว่า การประชุมปรึกษาปัญหาหรือวิธีปฏิบติัก่อน
การด าเนินงาน ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นวตัถุดิบท่ีส่งผลต่อการเพิ่ม
ผลผลิต พบวา่ การควบคุมการเบิกจ่ายวตัถุดิบส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยัดา้น
เงินทุนท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต พบว่า การให้รางวลัพนักงานท่ีท างานส าเร็จตาม
วตัถุประสงคส่์งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อ
การเพิ่มผลผลิต พบว่า ความสะอาดบริเวณพื้นท่ีปฏิบติังานแสงสว่างส่งผลต่อการเพิ่ม
ผลผลิตมากท่ีสุด 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานของฝ่ายผลิตในระดบัหัวหน้าของ
บริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ทุกคนจ านวนทั้งส้ิน  352 คน ประกอบดว้ย 
หวัหนา้กลุ่ม 180 คน หวัหนา้งาน 78 คน ช่างเทคนิค 57 คน เจา้หนา้ท่ี 12 คน และหวัหนา้
แผนก 25 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทมาตราวดัแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชร้วบรวมขอ้มูลในการท าวิจยัคร้ังน้ี และน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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สถิติท่ีใช้ในการน าเสนอขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล โดยน าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
และค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบั
การเรียนรู้การผลิตแบบลีน และความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยน า
ขอ้มูลมารายงานค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; SD.) 
ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต ่าสุด (Minimum) ส่วนการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต และ การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของการ
เรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 
พนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ทั้งหมด 352 คน เป็นเพศชายจ านวน 230 คน เพศ

หญิงจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และ 34.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 36 – 
40 ปี จ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 41 – 45 ปี จ  านวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.3 จบการศึกษาสูงสุดระดบั ม. 6 / ปวช. จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.9 และรองลงมาจบระดบัปวส. จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ต าแหน่งงานส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัหวัหนา้กลุ่ม (Leader) จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาเป็น
ระดบัหวัหนา้งาน (Foreman) จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอายุงานของพนกังาน
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 16 – 20 ปี จ  านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาอยูใ่นช่วง 11 
– 15 ปี จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 

พนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ทั้งหมด 352 คน ใชกิ้จกรรม 5 ส. เป็นเคร่ืองมือใน
การเพิ่มผลิตภาพมากท่ีสุด จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมาเป็นการลดความ
สูญเปล่า จ  านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 และล าดบัถดัมาเป็นกิจกรรมไคเซ็น จ านวน 
246 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 ส่วนเคร่ืองมือท่ีพนกังานเลือกใชใ้นการเพิ่มผลิตภาพนอ้ยท่ีสุด
คือ แผนผงัสายธารคุณค่า จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 

2. ปัจจัยองค์การ 
ดา้นวสิัยทศัน์ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการ

เรียนรู้ขององคก์ารดา้นวสิัยทศัน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.35 โดยจะให้ความส าคญักบัการ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการผลิตท่ีชดัเจนร่วมกนัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.57) รองลงมา
เป็นการมององคก์ารส าหรับระบบการผลิตในอนาคต (ค่าเฉล่ีย 8.48) 
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ดา้นวฒันธรรม กลุ่มประชากรพนักงานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบั
การเรียนรู้ขององค์การดา้นวฒันธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.18 โดยจะให้ความส าคญั
กบัการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือและบรรยากาศท่ีดีในการท างานมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.28) รองลงมาเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัในการเรียนรู้ระบบการผลิต
แบบลีน และ มีค ามัน่สัญญาต่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 8.22) 

ดา้นโครงสร้าง กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบั
การเรียนรู้ขององคก์ารดา้นโครงสร้าง โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.02 โดยจะให้ความส าคญั
กบัการท่ีแผนกต่างๆ มีความร่วมมือกนั ท างานเพื่อเป้าหมายการผลิตเดียวกันมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 8.14) รองลงมาเป็นล าดบัขั้นของการบงัคบับญัชาคล่องตวัเหมาะสมกบัการผลิต 
(ค่าเฉล่ีย 8.05) 

ดา้นกลยุทธ์ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการ
เรียนรู้ขององคก์ารดา้นกลยทุธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.99 โดยจะให้ความส าคญักบัการท่ี
ผูบ้ริหารให้เวลาส าหรับการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน และ มีการสร้างสภาพแวดลอ้ม /
สถานท่ีท างาน เพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.03) รองลงมาเป็นการเรียนรู้
ระบบการผลิตแบบลีนจากการปฏิบติังานจริง (ค่าเฉล่ีย 8.02) 

3. ปัจจัยบุคคล 
ดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญั

กับการเรียนรู้ของบุคคลด้านผูจ้ดัการและผูน้ า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.12 โดยจะให้
ความส าคญักบัการท่ีผูน้ าสนบัสนุนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์นวตักรรม ของระบบการผลิต 
และ ผูน้ าสนับสนุนโครงการปรับปรุงระบบการผลิตแบบลีนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.24) 
รองลงมาเป็นผูน้ าประสานทีมงานต่างๆ ในระบบการผลิตเขา้ดว้ยกนั (ค่าเฉล่ีย 8.17) 

ดา้นลูกคา้ หุน้ส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของ
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ของบุคคลด้านลูกคา้ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และ
ชุมชน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.94 โดยจะให้ความส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของ
ลูกคา้เพื่อให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.18) รองลงมาเป็นการให้ความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 8.13) 

ดา้นพนกังาน กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการ
เรียนรู้ของบุคคลดา้นพนกังาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.78 โดยจะให้ความส าคญักบัการ
เรียนรู้ของทีม ท าให้เกิดการพฒันาการผลิตของบริษทัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.01) รองลงมา
เป็นพนกังานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 7.96) 
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4. ปัจจัยความรู้และเทคโนโลย ี
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ กลุ่มประชากรพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทฯ ให้

ความส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
7.87 โดยจะใหค้วามส าคญักบัการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการประยุกตค์วามรู้ให้มากข้ึน
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.21) รองลงมาเป็นพนกังานน าเคร่ืองมือในการผลิตแบบลีนต่างๆ มา
ใชใ้นการผลิต (ค่าเฉล่ีย 7.88) 

ดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้
ความส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ีย 7.86 โดยจะให้ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมความรู้ดา้นการผลิตแบบลีนจาก
ภายในองคก์ารมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.99) รองลงมาเป็นการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบดว้ยการ
วเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง (ค่าเฉล่ีย 7.95) 

ดา้นการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ 
ใหค้วามส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ โดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ีย 7.83 โดยจะใหค้วามส าคญักบัการถ่ายโอนความรู้การผลิตในรูปแบบการท าคู่มือ
การปฏิบติังานมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.02) รองลงมาเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกนัก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ๆ ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 7.94) 

ด้านการจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ กลุ่มประชากรพนักงานฝ่ายผลิตของ
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.80 โดยจะให้ความส าคญักบัการมีโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูล
ความรู้ในการผลิตอย่างเป็นระบบมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.00) รองลงมาเป็นการก าหนด
ประเภทของความรู้ท่ีตอ้งจดัเก็บในระบบ (ค่าเฉล่ีย 7.86) 

ดา้นเทคโนโลยีในการจดัการความรู้ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ 
ใหค้วามส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีดา้นเทคโนโลยีในการจดัการความรู้ โดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ีย 7.68 โดยจะให้ความส าคญักบัการท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยผ่านทาง
อินทราเน็ต (Intranet) มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.96) รองลงมาเป็นมีการสร้างฐานขอ้มูลแบบ
ออนไลน์ท่ีทุกๆ หน่วยงานสามารถใชง้านได ้(ค่าเฉล่ีย 7.72) 

5. การเพิม่ผลติภาพการผลติ 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มประชากรพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทฯ ให้

ความส าคญักบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.39 โดยจะใหค้วามส าคญั
การท่ีบริษทัด ารงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณท่ีมีต่อลูกคา้ พนักงาน และสังคมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
8.62) รองลงมาเป็นพนกังานมีความปลอดภยัในการปฏิบติังานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 8.61) และ
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ล าดบัถดัมาเป็นบริษทัมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 
8.51) 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลมีเฉพาะระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2  การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นองคก์ารมีความสัมพนัธ์
กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิจยั
พบวา่ปัจจยัองค์การดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นวฒันธรรม และดา้นโครงสร้าง มีความสัมพนัธ์กบั
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3  การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยับุคคลดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า และดา้นลูกคา้ หุ้นส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน 
มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4  การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นความรู้และเทคโนโลยีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้ ดา้น
การจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ และดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน    
 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า
นยัส าคญั 

ผลการ
ทดสอบ 

ทิศทาง
ความสัมพนัธ์ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
บริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 

เพศ t-test 0.481 ปฏิเสธ - 

อาย ุ F-test 0.702 ปฏิเสธ - 

ระดบัการศึกษา F-test 0.016 ยอมรับ - 

ต าแหน่งงาน F-test 0.002 ยอมรับ - 

อายงุาน F-test 0.389 ปฏิเสธ - 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ดา้นวสิัยทศัน์ MRA 0.002 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า
นยัส าคญั 

ผลการ
ทดสอบ 

ทิศทาง
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นวฒันธรรม MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ดา้นกลยทุธ์ MRA 0.070 ปฏิเสธ ทิศทางตรงขา้ม (-) 

ดา้นโครงสร้าง MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ดา้นพนกังาน MRA 0.102 ปฏิเสธ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ด้านลูกคา้ หุ้นส่วน ซัพ
พลายเออร์ และชุมชน 

MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 
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สมมติฐานขอ้ท่ี 4 การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นความรู้และเทคโนโลยีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ดา้นการแสวงหาความรู้ MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ดา้นการจดัเก็บความรู้ MRA 0.003 ยอมรับ ทิศทางตรงขา้ม (-) 

ดา้นการถ่ายโอนความรู้ MRA 0.194 ปฏิเสธ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ด้านก ารประยุ กต์ ใ ช้
ความรู้ 

MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ดา้นการจดัการความรู้ MRA 0.370 ปฏิเสธ ทิศทางตรงขา้ม (-) 

 
อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1  พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะระดบัการศึกษา 
และต าแหน่งงาน มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะงานของการผลิต 
ผูท่ี้ตอ้งดูแลและรับผดิชอบโดยตรงในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
แต่ละสายการผลิต คือ หวัหนา้งาน (Foreman) และหวัหนา้กลุ่ม (Leader) ซ่ึงก็จะมีประจ า
อยู่ในแต่ละสายการผลิต และระดับการศึกษาก็จะแบ่งกลุ่มกันชัดเจนซ่ึงสัมพนัธ์กับ
ต าแหน่งงาน  

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2  พบว่าปัจจยัองค์การด้านวิสัยทศัน์ ด้าน
วฒันธรรม และดา้นโครงสร้าง มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

ดา้นวิสัยทศัน์ พนักงานให้ความส าคญักบัการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการ
ผลิตท่ีชดัเจนร่วมกนัมากท่ีสุด เน่ืองจากในแต่ละองค์การถึงแมจ้ะมีเป้าหมายเดียวกนัคือ
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต แต่ในรายละเอียดของการผลิตอาจแตกต่างกนั เช่น มีการผลิต
แบบรุ่นเดียวต่อเน่ือง (Mass) หรือผลิตแบบ Small lot หรือระบบการผลิตท่ีแตกต่าง คือ ใช้
ระบบสายพาน หรือระบบเซลล์ ดงันั้น การก าหนดแนวทางหรือวิธีการท างานร่วมกนัเพื่อ
ส่งผลให้เกิดผลิตภาพการผลิตสูงสุด ย่อมเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพื่อให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้อก
แนวความคิด ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกันในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิรพนัธ์ุ ชา้งศรี (2550 : บทคดัยอ่) พบวา่การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด 
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ดา้นวฒันธรรม พนักงานให้ความส าคญักบัการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิด
ความร่วมมือและบรรยากาศท่ีดีในการท างานมากท่ีสุด ซ่ึงแน่นอนในองค์การท่ีมี ค่านิยม 
ความเช่ือ หรือวิธีปฏิบติัท่ีดี เช่น การท างานเป็นทีม การบริหารจดัการตนเอง การเอ้ือ
อ านาจ และการแบ่งปัน เหล่าน้ีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของคนในองคก์าร รวมถึงการ
สร้างวฒันธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้กับคนในองค์การ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจในระยะยาว 

ดา้นโครงสร้าง พนกังานให้ความส าคญักบัการท่ีแผนกต่างๆ มีความร่วมมือกนั 
ท างานเพื่อเป้าหมายการผลิตเดียวกนัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ มาร์ควอร์ท 
(2548) กล่าวคือ โครงสร้างจะประกอบดว้ย แผนก ฝ่าย ระดบั และองคป์ระกอบต่างๆ ของ
บริษทั โครงสร้างขององค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นแบนราบไม่มีขอบเขตท่ีจ ากดั และมี
ความคล่องตวัสูง ซ่ึงเป็นผลใหมี้การติดต่อ การไหลเวียนของขอ้มูล ความรับผิดชอบในแต่
ละหน่วยงาน และความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็นไปดว้ยดี ดงันั้นทุกๆ 
หน่วยงานในองคก์ารตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนัในเร่ืองการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ตั้งแต่ การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ การจดัซ้ือจดัหา การวางแผนการผลิต การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
การฝึกอบรม การจดัเตรียมก าลงัการผลิต การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจดัส่งสินคา้ 
ตลอดจนหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีท าให้เกิดผลิตภาพการผลิตท่ีดีได้
ทั้งส้ิน 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3  พบวา่ปัจจยับุคคลดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า และ
ดา้นลูกคา้ หุน้ส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

ดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า พนักงานให้ความส าคญักบัการท่ีผูน้ าสนับสนุนความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ นวตักรรม ของระบบการผลิต และ ผูน้ าสนบัสนุนโครงการปรับปรุง
ระบบการผลิตแบบลีนมากท่ีสุด เน่ืองจากผูน้ าหรือผูจ้ดัการจะตอ้ง เป็นผูส้นับสนุนและ
ผลกัดนัการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร การน าความคิดริเร่ิมใหม่ๆ 
หรือน านวตักรรมเขา้มาใช ้ตอ้งมีการกระตุน้ให้พนกังานน ามาใชใ้นกิจกรรมการปรับปรุง
กระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการติดตามผลท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาณุพงศ ์สุนทรไชยา (2554 
: 85) พบวา่การผลกัดนัให้การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานในการจดัท าระบบการผลิต
แบบลีนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบการผลิตแบบลีน 

ดา้นลูกคา้ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และชุมชน พนกังานให้ความส าคญักบัการรับ
ฟังความคิดเห็นของลูกคา้เพื่อให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ถึงแมว้่าการปรับปรุง
กระบวนการผลิตจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต แต่เป้าหมายสุดทา้ยคือการสร้าง
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ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกิจ ทั้งในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถลดตน้ทุนลงไดเ้พื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันั้น
การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน ย่อมเป็นการ
ยกระดบัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัต่อไปได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ โกศล ดีศีลธรรม (2547 : 108) กล่าวคือ คุณภาพและการสร้างสรรคเ์ป็น
ผลลพัธ์จากการร่วมมือกบัคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการไหลท่ีส่งมอบ
คุณค่าใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจในระยะยาว 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4  พบว่าปัจจยัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการ
แสวงหาและสร้างความรู้ ดา้นการจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ และดา้นการประยุกตใ์ช้
ความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

ด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ พนักงานให้ความส าคญักบัการเก็บรวบรวม
ความรู้ด้านการผลิตแบบลีนจากภายในองค์การมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
มาร์ควอร์ท (2548) กล่าวคือ ความรู้โดยนยั (Tacit knowledge) ไดแ้ก่ ความช านาญ ความ
ทรงจ า ความเช่ือ และสมมติฐานต่างๆ ของบุคคล ซ่ึงลว้นแต่มีค่าต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง 
ความรู้เช่นน้ียากท่ีจะอธิบายหรือส่ือสารออกมาได ้แต่สามารถท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์
อยา่งใหญ่หลวงต่อองคก์ารได ้องคก์ารอาจรวบรวมความรู้โดยใชว้ิธีการแบบรับหรือแบบ
รุกก็ได ้กล่าวคือองคก์ารอาจปล่อยใหค้วามรู้ค่อยๆ แทรกซึมไปทัว่ทั้งองคก์ารเอง หรืออาจ
ท าการตรวจสอบหาขอ้มูลจากภายในองคก์ารในเชิงรุก เพื่อเปล่ียนให้เป็นความรู้ท่ีน ามาใช้
ประโยชน์ได้ และการสร้างความรู้ก็เกิดจากการพฒันาความรู้โดยนัย ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
นามธรรมจากการรู้แจง้รู้จริงรวมถึงสัญชาตญาณของบุคคล ดงันั้นการสร้างสรรคค์วามรู้จึง
เป็นการใชค้วามยอดเยี่ยมและความคิดต่างๆ เพื่อสร้างนวตักรรม ซ่ึงกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ความรู้ ไดแ้ก่ 1) การเรียนรู้เชิงปฏิบติั  2) การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ  3) การทดลอง  
และ 4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต 

ด้านการจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ พนักงานให้ความส าคญักับการมี
โครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ในการผลิตอยา่งเป็นระบบมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปิยะนาถ   บุญมีพิพิธ (2551 : 244) พบวา่กระบวนการการจดัเก็บความรู้นั้น
เกิดจากผลของการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ จึงเปล่ียนความรู้โดยนัย (Tacit 
knowledge) ให้เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge)  หรือเกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนจาก
กระบวนการกลัน่กรองและพฒันาความรู้ท่ีมีทุกคนเป็นส่วนร่วม การต่อยอดองคค์วามรู้ให้
เป็นนวตักรรมทางการเรียนรู้ท่ีองคก์ารและบุคคลจดัเก็บองคค์วามรู้ดงักล่าวเป็นคลงัความรู้ 
บุคคลากรสามารถน าความรู้จากคลงัความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการท างาน ท าให้การ
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ท างานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได ้ซ่ึงคลงัความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งง่าย
ต่อการคน้หา บุคคลากรสามารถใชค้วามรู้เป็นแนวทางในการตดัสินใจ การแกปั้ญหา และ
ครอบคลุมบริบทขององค์การ จะเป็นส่ิงช่วยส่งเสริมศกัยภาพขององค์การให้ได้รับการ
พฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดา้นการประยุกตใ์ชค้วามรู้ พนกังานให้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
ในการประยกุตค์วามรู้ใหม้ากข้ึนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มาร์ควอร์ท (2548) 
กล่าวคือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้จะท าให้องค์การสามารถสร้างกลยุทธ์
ใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้แบบทัว่ทั้งองค์การ สามารถให้การศึกษาแลปฏิรูปตนเองได้โดย
อตัโนมติั เทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้เกิดการจดัสรรอ านาจหน้าท่ีและการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิผลท่ีสุด และช่วยท าให้ การผลิต การประสานงาน และการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชิรพนัธ์ุ ชา้งศรี (2550 : บทคดัยอ่) 
พบวา่การน าเขา้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยทีนัสมยัส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นองคก์าร  ควรก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง และเป้าหมาย เพื่อก าหนดเป็นกล
ยุทธ์และกิจกรรมในการท างานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตร่วมกบัทุกๆ หน่วยงาน และการ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกนั เช่น การท างานเป็นทีม เปิดโอกาสให้พนกังานได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการสร้างวฒันธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ให้กบัคนในองค์การ รวมถึงการสนับสนุนทั้งทางด้านเวลาและงบประมาณ และมีการ
วดัผลการเรียนรู้ จะมีส่วนกระตุน้ให้ทุกคนในองคก์ารเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และสามารถ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัขององคก์าร
ไดใ้นระยะยาว 

2. ด้านบุคคล  ผูน้ าหรือผูจ้ดัการต้องผลักดนั สนับสนุน และติดตามผลการท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การให้อิสระในการน าความคิดริเร่ิม
ใหม่ๆ หรือน านวตักรรมเขา้มาใช ้รวมถึงการฝึกอบรมและให้ความรู้ระบบลีนกบัพนกังาน
ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต  

3. ดา้นความรู้และเทคโนโลยี  ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของบุคคล ไม่วา่จะ
เป็นความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นความรู้โดยนัย ถ้ามีโอกาสได้
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนัในองค์การ แลว้แปรเปล่ียนเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ และน าไป
จดัเก็บอย่างเป็นระบบท่ีง่ายต่อการคน้หา ซ่ึงสามารถน าความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการท างาน รวมถึงการท าระบบท่ีสามารถให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (E-
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learning) จะเป็นส่ิงช่วยส่งเสริมศักยภาพขององค์การให้ได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิต ของอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน 

2. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ในดา้นการเรียนรู้ เพื่อก้าวไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ เช่น ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร ค่านิยม 
เพื่อน าผลท่ีไดม้าท าการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. แบบวดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนได้จากแนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
มาร์ควอร์ท เป็นแบบวดัท่ีครอบคลุมการเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการองคก์าร ดา้นบุคคล 
และดา้นความรู้และเทคโนโลยี ทั้งน้ียงัมีแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญอีกหลายท่าน ท่ีกล่าวถึง
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ครอบคลุมในดา้นอ่ืนๆ เช่น การคิดอย่างเป็นระบบ การ
ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการท่ีดีท่ีสุดของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
ซ่ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้ให้สมบูรณ์
มากยิง่ข้ึนต่อไป 
บรรณานุกรม 
กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, ไกรชิต สุตะเมือง, เฉลิมพร เยน็เยอืก, และเรวดี อนันนันบั. 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไช
น่า, 2554. 

เกรียงศกัด์ิ อินทาน. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารเรียนรู้ 
ของช่างเทคนิคในบริษทัริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหา
นคร, 2553. 

เกียรติขจร โฆมานะสิน. “ระบบการผลิตแลบลีน-การจดัการกระบวนการท่ีเป็นเลิศ.” 
[ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.thaieei.com/eeidownload/thaieei/lean, 15 
กรกฎาคม 2556. 

โกศล ดีศีลธรรม. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัด้วยแนวคิดลีน. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2547. 
คูเปอร์, โดนลัด ์อาร์., และชินดเ์ลอร์, พาเมลา เอส. การวิจัยการตลาด. แปลโดย เอกชยั อภิ

ศกัด์ิกุล, และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2555. 



564 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

เจษฎา นกนอ้ย และคณะ. นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552. 

ชุมพล พนัธ์ุเจริญพงศ์. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้และเจตคติต่อระบบการผลิตแบบลีนของ
พนกังานระดบัวศิวกรในอุตสาหกรรมรถยนต์.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาวทิยาการจดัการอุตสาหกรรม วทิยาลยัการบริหารและ
จดัการ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2548. 

ซานโตส, ฮาเวยีร์, วคิส์, ริชาร์ด เอ., และตอร์เรส, โฮเซ เอ็ม. ปรับปรุงการผลิต ด้วยแนวคิด
แบบลีน. แปลโดย พรเทพ เหลือทรัพยสุ์ข. กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ พบัลิชช่ิง, 
2551. 

ณฐัวฒิุ ปัญญาเลิศ. “การประเมินผลการน าระบบการผลิตแบบลีนมาใชใ้นองคก์าร 
กรณีศึกษา : บริษทั อุตสาหกรรม ฟอก ยอ้ม จ ากดั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา
สตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน บณัฑิตวทิยาลยั, 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553. 

ดรักเคอร์, ปีเตอร์ เอฟ. การจัดการความรู้. แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล. กรุงเทพฯ : 
เอก็ซเปอร์เน็ท, 2554. 

ธิดารัตน์ เทพรัตน์. “องคก์รแห่งการเรียนรู้.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://thidarat00.wordpress.com/2012/03/01/learning-organization, 30 มิถุนายน 
2556. 

นมสัวนิ เพียรประสิทธ์ิ. “ความรู้และความพึงพอใจท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการน าระบบ
การผลิตแบบลีนมาใชข้องพนกังานในอุตสาหกรรมการผลิตเลนซ์แวน่ตาพลาสติก 
กรณีศึกษา บริษทั เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั.” วทิยานิพนธ์
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาวทิยาการจดัการอุตสาหกรรม วทิยาลยั
การบริหารและจดัการ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 
2554. 

ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ. “การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษา.” ดุษฎีนิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั, 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551. 

พฤทธิพงศ ์โพธิวราพรรณ. “การประยกุตใ์ชก้ารผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมผสม 
(แบบต่อเน่ือง-แบบช่วง : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตเหล็กรูปพรรณ.” 
วทิยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2548. 



565 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ภาณุพงศ ์สุนทรไชยา. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบการผลิตแบบลีน : 
กรณีศึกษา บริษทัไทยซมัมิท โอโตพาร์ท อินดสัตรี จ  ากดั.” วทิยานิพนธ์ปริญญา
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาวทิยาการจดัการอุตสาหกรรม วทิยาลยัการ
บริหารและจดัการ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 
2554. 

มาร์ควอร์ท, ไมเคิล เจ. การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้. แปลโดย บดินทร์ วจิารณ์. พิมพ์
คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2548. 

ยิง่ยศ เอกภูมิมาศ. “ความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นตวัขดัขวางการเพิ่ม
ผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนตใ์นสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาวทิยาการจดัการอุตสาหกรรม วทิยาลยัการบริหาร
และจดัการ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2551. 

รัสเซล, โรเบิร์ตตา เอส., และเทเลอร์, เบอร์มาร์ด ดบัเบิ้ลย.ู การจัดการด าเนินงาน. แปลโดย 
ภูษิต วงศห์ล่อสายชล. กรุงเทพฯ : ทอ้ป, 2555. 

โลจิสติก คาเฟ่ บล็อก. “ระบบการผลิต (Production system) คืออะไร.” [ออนไลน์] เขา้ถึง
ไดจ้าก : http://www.logisticafe.com/2009/11/production-system, 20 กรกฎาคม 
2556. 

ไลเคอร์, เจฟฟรีย ์เค. วิถีแห่งโตโยต้า. แปลโดย วทิยา สุหฤทด ารง. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ 
: อี.ไอ. สแควร์ พบัลิชช่ิง, 2549. 

ไลเคอร์, เจฟฟรีย ์เค., และไมเออร์ เดวดิ. แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้า คู่มือภาคสนาม. แปลโดย 
วทิยา สุหฤทด ารง และยพุา กลอนกลาง. กรุงเทพฯ : อี.ไอ. สแควร์ พบัลิชช่ิง, 
2551. 

วชิรพนัธ์ุ ชา้งศรี. “ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบณัฑิต, สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย,ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2550. 

วกิิพีเดีย. “ระบบการผลิตแบบลีน.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%
B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A
5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0
%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99, 30 มิถุนายน 2556 



566 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

วทิยา สุหฤทด ารง. “เจาะแก่นแนวคิดแบบลีน : คิดอยา่ง Lean  ตอ้งคิดเชิงระบบ (ตอนท่ี 
4).” Productivity World เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต. 14 (พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2552) : 
91-97. 

วทิยา สุหฤทด ารง. “เจาะแก่นแนวคิดแบบลีน : มุมมองจากองคก์รท่ีซบัซอ้น (ตอนท่ี 8).” 
Productivity World เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต. 15 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2553) : 90-96. 

วรีพงษ ์ไชยหงษ.์ “องคก์รแห่งการเรียนรู้.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://www.weerapong.net/index.php?lite=article&qid=626994, 30 มิถุนายน 
2556 

ศศกร ไชยค าหาญ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน.” ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550. 

ศิริชยั พงษว์ชิยั. การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. พิมพค์ร้ังท่ี 15. กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548. 

สกล บุญสิน. “การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจการใหบ้ริการ กรณีศึกษา บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน).” วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 35 (มกราคม-มีนาคม 2555) : 41-66. 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. “Productivity Mindset.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://youth.ftpi.or.th/images/stories/Project/ProductivityMindset/ 

 ProductivityMindset.pdf, 20 กรกฎาคม 2556. 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น). “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดา้นเทคนิค Lean 

Manufacturing.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.tpa.or.th/tpanew/news, 
 10 กรกฎาคม 2556. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “ผลิตภาพการผลิต การ

พฒันาเศรษฐกิจของไทย.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://www.nesdb.go.th/econSocial/MacroSeminar/ 

 2551/Macroeconomic_2008.pdf, 20 กรกฎาคม 2556. 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั. “การปรับตวัของอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศไทย.” 

[ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&conten
tID=CNT0009873, 5 มิถุนายน 2556. 

http://www.tpa.or.th/tpanew/news


567 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

สุชาติ กิจธนะเสรี. “การกา้วสู้องคก์รแห่งการเรียนรู้.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://www.dmsc.moph.go.th/km/kcorner, 9 กรกฎาคม 2556. 

เอกชยั อภิศกัด์ิกุล, กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, และจตุพร เลิศล ้า. การวิจัยธุรกิจ. พิมพค์ร้ังท่ี 
4. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2553. 

เอเอน็ว ีพลสั คอนซลัต้ิง บจก. “ความสูญเปล่า 8 ประการ ท่ีแอบอยูใ่นกระบวนการผลิต.” 
[ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.anvplus.com, 10 กรกฎาคม 2556. 

แฮนเซ็น, มอร์เทน ที., โนริอะ, นิทิน, และไทเออร์เน, โทมสั. องค์กรช้ันยอด การจัดการ
คน+ความรู้. แปลโดย นรินทร์ องคอิ์นทรี. กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2548 

แฮนเซ็น, มอร์เทน ที., โนริอะ, นิทิน., ไทเออร์เน, โทมสั.,   เคอร์นี, เคท., และโปรเคช, สตี
เวน่ อี. การสร้างกลยทุธ์ในการจัดการความรู้. แปลโดย ประไพ จรูญนารถ, และ
วรีวธุ มาฆะศิรานนท.์ พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2548 

Kinion Consulting. “What is Lean.” [On line] available at : 
http://www.sandrakinion.com/Lean.aspx, 10 July 2013. 

Lean Enterprise Institute. “Principles of Lean.” [On line] available at : 
http://www.lean.org/WhatsLean/Principles.cfm, 10 July 2013. 

Senge, Peter M., Kleiner Art, Roberts Charlotte, Ross, Richard B., and Smith, Bryan J. 
The Fifth Discipline Fieldbook. London : Nicholas Brealey Publishing, 2002. 

Strategos Consultants. “Value Stream Mapping : How to do it.” [On line] available at : 
http://www.strategosinc.com/value_stream_mapping1.htm, 15 July 2013. 

Womack, James P., and Jones, Daniel T. Lean Thinking : banish waste and create wealth 
in your corporation. 2nd ed. New York : Simon & Schuster, 2003. 

 
 



568 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

พฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน  
BEHAVIOR AND FACTORS INFLUENCING FINANCIAL INSTRUMENT  

INVESTMENT DECISION  
พนมพร อคัรชยานนัต ์  สินีนุช จิตตอ์กัษร  สุดารัตน์ กรเจริญ 

นิภา นาคไชย    สัมพนัธ์ พรมเดช   นวพงศ ์มะลิทอง พงศธี์รกลัยาณ1 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินท่ีอยูใ่นการดูแลของตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชากรอายุ 25-49 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ผล
การศึกษาพบวา่นกัลงทุนมีรายจ่ายทัว่ไปและภาระหน้ีสินค่อนขา้งมาก ท าให้มีสัดส่วนการ
ออมและการลงทุนท่ีค่อนขา้งนอ้ย  ตราสารทางการเงินท่ีมีการเลือกลงทุนมากท่ีสุดคือตรา
สารทุนและกองทุนรวม โดยปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายได ้มีผลต่อรูปแบบการลงทุน   และปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการลงทุนมาก
ท่ีสุดคือความเช่ือมัน่ในการลงทุน ส่วนปัจจยัภายนอกมีผลต่อการลงทุนมากท่ีสุดคือการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการลงทุน  โดยแหล่งการรับรู้ขอ้มูลส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ต 

ค าส าคัญ : การลงทุน  ตราสารทางการเงิน  ปัจจยัภายใน  ปัจจยัภายนอก 

ABSTRACT 

The purpose  of this research is to study the behavior and factors affecting 
investment in financial instruments of the Stock Exchange of Thailand . The data 
collected from the population aged 25-49 years in Bangkok. The  results show  that 
investors are quite more general expenditure and liabilities which effect  savings and 
investment.  Financial instruments that are choosing to invest most is equities and mutual 
funds. By demographic factors were gender, age, occupation, education and income 
affect investment style . The internal factors that the most affect to investment is 
confidence and the external factors is the recognized investment information . The source 
to get information mainly from the Internet. 
                                                           

 
1 สาขาการวเิคราะห์ธุรกิจและการวจิยั คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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KEYWORDS: Investment  , Financial Instrument , Internal Factors , External Factors. 
 
ทีม่าและความส าคัญ 

การลงทุน คือทางเลือกในการบริหารเงินออมท่ีมีอยู่ให้งอกเงยตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้เพื่อใหไ้ดรั้บผลก าไรหรือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน  ในขอบข่ายของความเส่ียงท่ียอมรับ
ได ้และเพื่อการรักษาอ านาจซ้ือของตนจากภาวะเงินเฟ้อ  และยิ่งไปกวา่นั้นเงินลงทุนยงัมี
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  เน่ืองจากเงินท่ีลงทุนจะหมุนเวียนไป
ยงัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนเพื่อพฒันาหรือขยายธุรกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล และน ามาซ่ึง
การจา้งแรงงาน  การลงทุนจึงเป็นตวัสะทอ้นความมัง่คัง่ของประเทศท่ีส าคญั 

ในปัจจุบนัรูปแบบการลงทุนทางการเงินมีเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น เงินฝากประจ า 
ตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารอนุพนัธ์ุ กองทุนต่างๆ และอสังหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ ท าให้
นกัลงทุนตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนจดัสรรทางด้านการเงิน  ทั้งน้ีนัก
ลงทุนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทางการลงทุนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางการเงินมาก
ข้ึน 

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 192-194) 
ได้น าเสนอหลัก 6Ws1H  ซ่ึงเป็นเทคนิคในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ โดยใช ้7 ค าถาม คน้หาพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ Who? What? 
Why? Whom? When? Where? และ How? โดยผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นต่างๆ มีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่
ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม โดยท่ีเรา
สามารถแบ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการ คือ ปัจจยัภายใน 
(ความจ าเป็น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้ และการเรียนรู้) และปัจจยัภายนอก 
(เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้ม)  อีกทั้งเพชรี ขุมทรัพย ์(2544: 
6) ไดก้ าหนดปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุนคือ อายุของผูล้งทุน  นิสัย
ส่วนตวัของผูล้งทุน  ความสมคัรใจในการลงทุน และ ความจ าเป็นของผูล้งทุน  และศูนย์
ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (2556: 62) ไดแ้บ่งช่วงอายุของผูล้งทุนเป็น 4 ช่วง คือ 
Accumulation Phase คือ ช่วงท่ีเร่ิมตน้ท างาน  Consolidation Phase คือช่วงท่ีมีรายไดสู้ง
กวา่รายจ่าย  Spending Phase คือช่วงเกษียณอายุ และ Gifting Phase คือช่วงปลายของชีวิต  
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โดยส่ิงท่ีผูล้งทุนจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตดัสินใจลงทุนคือความเส่ียง ทั้ ง
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและไม่เป็นระบบ (ศิรินุช อินละคร, 2548 :126-127)  

จากการศึกษาของสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย(TS) พบวา่ นกัลงทุนมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงอายุ โดย
ผูท่ี้อายุระหวา่ง 20-45 ปี ลงทุนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเพิ่มค่าของเงินหรือปกป้องเงิน
ลงทุนให้มีความมัน่คง เพื่อคงอ านาจซ้ือไวเ้ท่าเดิม  ส่วนผูท่ี้อายุตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป ลงทุน
โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเตรียมเกษียณอายุหรือเป็นรายไดป้ระจ า   โดยพฤติกรรมการ
ลงทุนของประชาชนส่วนใหญ่ย ังคงเน้นท่ีการฝากเงินกับสถาบันการเงิน  อีกทั้ ง
สถาบนัวิจยัเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้ผยแพร่งานวิจยัซ่ึงไดใ้ห้
ความส าคญัในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมทางการเงินและการลงทุนของนกัลุงทุนบุคคลเป็น
หลกั โดยปี 2553 ไดเ้ผยแพร่งานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมของนกัลงทุนบุคคลท่ีเน้นการลงทุน
ระยะสั้นในตลาดหุน้ไทย (ดร. สันติ กีระนนัทน์ , 2553) ซ่ึงท าการศึกษาความเขา้ใจมุมมอง
และปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจลงทุน และ เพื่อส ารวจพฤติกรรมและรูปแบบการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ พบวา่ความรู้ก่อนการลงทุน  เทคนิคการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์การก าหนดระดบั
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการจากการลงทุน และขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับ เป็นปัจจยัท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจลงทุน  โดยนักลงทุนท่ีสามารถท าก าไรได้ดีมกัมีการกระจายการลงทุน และ
สามารถปฏิบติัตามแผนการลงทุนท่ีวางไวไ้ด ้ รวมทั้งมีการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือขายอย่าง
เป็นระบบ   ต่อมาในปี2554 ได้เผยแพร่ผลการวิจยัโครงการวิจยัผูล้งทุน (สง่า บรรจง
ประเสริฐ และ กนิยะ อิสริยะประชา , 2554 )  ซ่ึงไดศึ้กษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมการใช้
จ่ายเงินของนกัลงทุน  ระดบัความรู้ทางการเงินและการลงทุน  และพฤติกรรมการออมและ
การลงทุน  พบวา่ นกัลงทุนทัว่ไปมีการลงทุนในหุ้นและกองทุน เพิ่มข้ึนตามระดบัรายได ้
ซ่ึงรูปแบบและลกัษณะการลงทุนจะข้ึนอยูก่บัสภาพตลาดเป็นหลกั โดยนกัลงทุนส่วนใหญ่
ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะรับความเส่ียงไดสู้งมกัจะลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงเป็น
หลัก  และมักจะตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง  ส่วนนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุน มักจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีเป็นหลกั  อีกทั้งนกัลงทุนมีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนเพิ่มข้ึนหาก
สภาพทางการเมืองมัง่คง  และในปี 2555 มีการวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการ
ลงทุน กลุ่มคนช่วงอายุ 20-29 ปี (รศ.วิทวสั รุ่งเรืองผล , 2555) โดยไดศึ้กษาทศันคติ ความ
ตอ้งการ และพฤติกรรมการลงทุนและการออมเงินของผูล้งทุนบุคคล ท่ีมีอายุ 20-29 ปี ซ่ึง
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีมีศกัยภาพในการลงทุน พบว่ากลุ่มคนอายุ20-29 ปี ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการวางแผนทางการเงิน  และตอ้งการน าเงินไปท าธุรกิจส่วนตวัมากกว่า
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น าไปลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากมองวา่ตนเองมีความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในระดบั
น้อย  มีการตดัสินใจลงทุนภายใตข้อ้มูลความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมากกว่าตดัสินใจด้วย
ตวัเอง  นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มผูท่ี้ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยย์อมรับความเส่ียงไดสู้งกวา่ผู ้
ท่ีไม่ลงทุน โดยแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจหลกัคือ Internet ครอบครัว และเพื่อน  

โดยงานงานวิจยัของสุพร จรูญรังสี (2546) ไดส้รุปวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุดคือผลตอบแทนและ แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์และค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีการตลาด  แต่หากเป็นการลงทุนในการทุนรวม 
ตามงานวจิยัของ ณฐักร เลาหสงคราม (2555) นกัลงทุนจะค านึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เป็นหลัก  โดยธมลวรรณ ศรีค า (2550) ยงัเพิ่มเติมว่าปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และการเมืองมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน   

อีกทั้งยงัมีงานวิจยัของต่างประเทศ ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน พบวา่ อายุ รายได ้และการศึกษา มีผลต่อรูปแบบ
การลงทุนของนกัลงทุน คือ Jain and Mandot (2012)  Wajid and Hussain (2009) 
Shanmugsundaram and Balakrishnan (2011)   และSimon (1986) ไดก้ล่าววา่ขอ้จ ากดัของ
ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน  ซ่ึงสรุป
ได้ว่านักลงทุนตดัสินใจลงทุนบนพื้นฐานของปัจจยับางอย่าง  ซ่ึงตรงกับงานวิจยัของ 
Chandra and Sharma (2010) ท่ีสรุปวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน เป็นเร่ืองปัจจยั
ทางด้านจิตวิทยาเป็นหลัก  เช่น ความเป็นนักอนุรักษ์นิยม ความไม่มั่นใจในตนเอง 
ความรู้สึกถึงโอกาสในการลงทุน  เป็นตน้   Shanmugsundaram and Balakrishnan (2011) ก็
ไดช้ี้ให้เห็นว่ากระบวนการตดัสินใจ ไม่ไดมี้เพียงเหตุผลเดียว โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีตอ้ง
ตดัสินใจในทนัที การตดัสินใจจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีไดรั้บในขณะนั้น    ส่วน Alleyne and 
Broome (2010) ได้สรุปว่าปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุน คือ ทศันคติ 
ค่านิยมร่วม การรับรู้ และ ความเส่ียงท่ียอมรับได้  อีกทั้ง Sultana and Pardhasadhi (2012) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนบุคคล พบวา่ ความเส่ียง และ 
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการลงทุน ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ Cooray 
(2003)  และ Sharma and Gupta (2011)  

การศึกษาน้ีจึงเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจในพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินของนกัลงทุนบุคคลใหม้ากยิง่ข้ึน   ซ่ึงในงานวิจยั
น้ีจะศึกษาเฉพาะตราสารทางการเงินท่ีอยู่ในความดูแลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นกู ้หน่วยลงทุน ตราสารทุน และ ตราสารอนุพนัธ์ ของประชากร
ช่วงอาย ุ25-49 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวธีิวจัิยและสถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน  ของประชากรอายุ 25-49 ปี ในกรุงเทพมหานคร 
โดยใชแ้บบ สอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลซ่ึงมีระยะเวลาการส ารวจ ระหวา่งวนัท่ี 
16 กนัยายน 2556 – 15 พฤศจิกายน 2556 (2 เดือน) โดยขอ้ค าถามมีเน้ือหาเก่ียวกบั
พฤติกรรม   และการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายในและภายนอก    

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรช่วงอายุ 25-49 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีรายได ้ซ่ึงมีอยูจ่  านวน 2,756,330 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556)  โดยไดก้ าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%    ยินยอมให้เกิดความคลาด เคล่ือนในการประเมินค่าไดใ้นระดบั 
0.05  และท าการเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling)     และค านวณหาขนาดตวัอยา่งรวมดว้ยวิธีเนยแ์มน ( Neyman allocation)   ใน
การวจิยัน้ีไดข้นาดตวัอยา่งรวมจ านวน 304 ราย 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 ระดบัการศึกษา 

 อาชีพ 

 รายไดต้่อเดือน 

 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

พฤติกรรมการลงทุนทางการเงิน 

 
 
 
 

พฤติกรรมการลงทุนทาง
การเงินของประชากร ช่วงอาย ุ

25 -49 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนทางการเงิน 
 ปัจจยัภายใน 

 ปัจจจยัภายนอก 
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สถิติท่ีใช้ในการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติพื้นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  การประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากร  ค่าเฉล่ียของประชากร  การประมาณค่าความแปรปรวน  ค่า
คลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย   

ผลการวจัิย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเพศชายร้อยละ 46.4 และเพศหญิงร้อยละ 53.6 
โดยอายุเฉล่ียของเพศชายและหญิงคือ 34  และ 35 ปีตามล าดบั ระดับการศึกษาต ่ากว่า
เทียบเท่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 61.2 ของนกัลงทุนทั้งหมด ระดบัการศึกษาปริญญาโท
ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 38.8 ของนักลงทุนทั้งหมด โดยนกัลงทุนมีรายได้บุคคลเฉล่ียต่อ
เดือน 39,697 บาท  
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมทางการเงิน 

1.  แหล่งรายไดส่้วนใหญ่ของนกัลงทุนมาจากเงินเดือนประจ า คิดเป็นร้อยละ 83.81 
ของรายไดท้ั้งหมดในแต่ละเดือน นอกเหนือจากนั้นไดม้าจากการท าธุรกิจส่วนตวั 
ร้อยละ 10.23  รายไดจ้ากดอกเบ้ียและเงินปันผล ร้อยละ 3.20 และรายไดจ้ากแหล่ง
อ่ืน ร้อยละ 2.76 

2. นกัลงทุนมีการจดัสรรรายไดเ้พื่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายทัว่ไป
ร้อยละ 38.13  ค่าใชจ่้ายในการผอ่นช าระหน้ี ร้อยละ 20.41  เงินลงทุนในตราสาร
ทางการเงินร้อยละ 18.12  เงินออมร้อยละ 14.23 ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาร้อยละ 
5.86  และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 3.26  ของรายไดท้ั้งหมด   

3. เม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึน นกัลงทุนมีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนเพิ่มข้ึน ดงัตารางท่ี 1 
ตางรางที ่1 : ช่วงรายไดก้บัสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน 

ช่วงรายได ้
สัดส่วน เงินลงทุน 
ค่าเฉล่ีย S.D. 

ไม่เกิน 20,000 บาท  .18 .122 
20,001-30,000 บาท .14 .099 
30,001-40,000 บาท .16 .096 
40,001-50,000 บาท .21 .138 
มากกวา่ 50,000 บาท .22 .175 
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4. นกัลงทุนมีการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.17 
ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยมีการลงทุนในกองทุนรวมเป็นสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 
คิดเป็นร้อยละ 37.79 และลงทุนในตราสารทางการเงินอ่ืนๆร้อยละ  13.08  ส่วน
ตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.70 
และ 2.26 ของเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน  ตามล าดบั   

5. พฤติกรรมการลงทุน ของนกัลงทุนเพศชายส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารทุน คิดเป็น
ร้อยละ 70.2 ของนกัลงทุนเพศชายทั้งหมด  ขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่ลงทุนใน
กองทุนรวม คิดเป็นร้อยละ 71.2  ของนักลงทุนเพศหญิงทั้งหมด  ส่วนกลุ่มนัก
ลงทุนช่วงอายุ 25-36 ปี(Accumulation Phase ) ส่วนใหญ่จะเลือกลงทุนในกองทุน
รวม คิดเป็นร้อยละ 75.4  ของนกัลงทุนทั้งหมด  และ กลุ่มนกัลงทุนช่วงอายุ 36-49 
ปี(Consolidation Phase)  ส่วนใหญ่จะเลือกลงทุนในตราสารทุน คิดเป็นร้อยละ 
63.2 ของนกัลงทุนทั้งหมด    ระดบัการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทส่วน
ใหญ่จะลงทุนในกองทุนรวม คิดเป็นร้อยละ 58.6 และ 71.1 ของนกัลงทุนทั้งหมด  
ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี 2 

ตางรางที ่2 : ร้อยละของนกัลงทุนท่ีลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆจ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากร 

ลกัษณะ
ทาง

ประชากร 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ร้อยละของนักลงทุน 
รวม ตราสาร

ทุน 
ตราสาร
หนี้ 

กองทุนรวม 
ตราสาร
อนุพนัธ์ 

อืน่ๆ 

เพศ 
   ชาย 70.2%* 21.3% 59.6% 14.9% 28.4% 46.4% 
   หญิง 51.5% 22.1% 71.2%* 6.1% 28.2% 53.6% 

ช่วงอาย ุ

   Accumulation 
Phase  

63.2%* 21.1% 60.0% 13.2% 22.6% 37.5% 

   Consolidation 
Phase 

55.3% 22.8% 75.4%* 5.3% 37.7% 62.5% 

ระดบั
การศึกษา 

   ต ่ากวา่หรือ 
เทียบเท่าปริญญา

ตรี 
58.1% 15.1% 58.6%* 3.2% 27.4% 39.8% 

   ปริญญาโทข้ึน
ไป 

63.6% 32.2% 77.1%* 21.2% 29.7% 60.2% 
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6. ในการลงทุนนักลงทุนส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุนด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 81.9 

ของนักลงทุนทั้งหมด  มีเพียงร้อยละ 14.8  ท่ีตดัสินใจร่วมกบัครอบครัว เพื่อน 
และ ญาติ  และนักลงทุนร้อยละ 3.3 ตัดสินใจลงทุนโดยฟังค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีการตลาด 

7. นกัลงทุนส่วนใหญ่ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 63.55 ของนกัลงทุนทั้งหมด  รองลงมาคือส่ือสาธารณะ เช่นโทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 59.53    จากส่ือส่ิงพิมพ ์ ร้อยละ 38.80     จากเพื่อนๆ/
ญาติ ร้อยละ 38.13 และ  จากพนกังานของสถาบนัการเงิน ร้อยละ 28.76  

ผลการศึกษาด้านปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน 
นกัลงทุนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารทาง

การเงิน โดยรวมทั้งปัจจยัภายในและภายนอกอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั 
พบว่าปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินมากท่ีสุด คือ 
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการลงทุน ทั้งทางส่ือโฆษณา website และ จากเจา้หนา้ท่ีบล./
บลจ.   ส่วนปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินมากท่ีสุด คือ 
ความเช่ือมัน่ในการลงทุน  ดงัตารางท่ี 3 
ตางรางที ่3 : ระดับของปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อการลงทุน 

รายการความคิดเห็น Mean S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ   
รายการความคิดเห็น Mean S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

ความเช่ือมัน่ในการ
ลงทุน 

7.56 1.22 มาก 
  

เศรษฐกิจภายใน 
ประเทศ  

7.17 1.82 มาก 

ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

5.44 1.42 ปานกลาง 
  

เศรษฐกิจภายนอก
ประเทศ 

7.53 1.28 มาก 

สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีท่ีจะไดรั้บ  

5.64 2.37 ปานกลาง 
  

ความมัน่คงทางการ
เมือง 

7.16 1.82 มาก 

ความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองการลงทุน 

7.5 1.34 มาก 
  

วฒันธรรมและสังคม
รอบตวั  

6.73 1.54 มาก 

ยอมรับความเส่ียง 5.43 1.45 ปานกลาง 
  

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ
เก่ียวกบัการลงทุน 

7.75 1.26 มาก 

รวมปัจจัยภายใน 6.32 1.56 มาก   รวมปัจจัยภายนอก 7.27 1.54 มาก 
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ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ผลต่อการลงทุนในตราสารทางการเงินโดยใช้
สถิติอนุมาน 

1. ด้านเพศของนักลงทุน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และ เพศหญงิ 
a. นกัลงทุนท่ีมีเพศต่างกนัจะมีการลงทุนในตราสารทุน  กองทุนรวม  ตรา

สารอนุพนัธ์ และตราสารทางการเงินอ่ืนๆแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีเพียงการลงทุนในตราสารหน้ีเท่านั้นท่ีเพศ
ไม่มีความแตกต่าง   

b. นกัลงทุนท่ีมีเพศต่างกนัจะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจยัทางดา้นสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และ ความมัน่คงทางการเมืองในระดบัท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   และค านึงถึงปัจจยัเร่ืองสภาพ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ ในระดบัท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.10    

2. ด้านกลุ่มอายุของนักลงทุน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ Accumulation Phase อายุ 25-36 ปี 
และ  Consolidation Phase อายุ 37-49 ปี 

a. นกัลงทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มอายุต่างกนัจะมีการลงทุนในตราสารทุน  และ  ตรา
สารอนุพนัธ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

b. นักลงทุนท่ีอยู่ในกลุ่มอายุต่างกันจะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัย
ทางดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน  วฒันธรรมและสังคมรอบตวั และ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05    

3. ด้านระดับการศึกษาของนักลงทุน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ระดับปริญญาตรีหรือต ่ากว่า 
และ ปริญญาโทขึน้ไปหรือเทยีบเท่าปริญญาโท 

a. นกัลงทุนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีการลงทุนในตราสารทุน  และ  
ตราสารอนุพนัธ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

b. นักลงทุนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจยั
ทางด้านผลตอบแทนจากการลงทุน  ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการลงทุน 
ระดบัยอมรับความเส่ียง และความมัน่คงทางการเมือง แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 



577 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

4. ด้านอาชีพของนักลงทุน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ,พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ,พนักงานบริษัทเอกชน,เจ้าของกจิการ และอาชีพอสิระ 

a. นกัลงทุนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการลงทุนในตราสารทางการเงินตราสารทุน 
และตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

b. นักลงทุนท่ีมีอาชีพต่างกัน จะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจยัทางด้าน
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการลงทุน  ระดบั
ยอมรับความเส่ียง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ด้านรายได้บุคคลรวมเฉลีย่ต่อเดือนของนักลงทุน แบ่งเป็น 5 ช่วง คือ ไม่เกนิ 
20,000 บาท , 20,001- 30,000 บาท , 30,001-40,000 บาท, 40,001-50,000 บาท และ 
มากกว่า 50,000 บาท 

a. นกัลงทุนท่ีมีรายได้บุคคลรวมเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการลงทุนในตรา
สารทางการเงินตราสารทุน ตราสารอนุพนัธ์ และตราสารทางการเงิน
ลงทุนอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

b. นกัลงทุนท่ีมีรายได้บุคคลรวมเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั จะมีการลงทุนโดย
พิจารณาปัจจยัทางด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ยอมรับความเส่ียง 
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ความมัน่คงทางการเมือง แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาพบวา่ อายุ รายได ้และการศึกษา มีผลต่อรูปแบบการลงทุนของ
นกัลงทุน ตรงกบังานวิจยัของ Jain and Mandot (2012)  Wajid and Hussain 
(2009)  Shanmugsundaram and Balakrishnan (2011)   และSimon (1986)  
และนักลงทุนแนวโน้มท่ีจะลงทุนในตราสารทางการเงินเพิ่มข้ึนเม่ือรายได้
เพิ่มข้ึน และเม่ือตอ้งการผลตอบแทนสูงจะลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียง
สูง  โดยมกัจะตดัสินใจลงทุนด้วยตนเอง ส่วนนกัลงทุนท่ีลงทุนในกองทุน 
มกัจะค านึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีเป็นหลกั  ตรงกบังานวิจยัของสง่า บรรจง
ประเสริฐ และ กนิยะ อิสริยะประชา (2554)  และนักลงทุนส่วนใหญ่ได้
รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนจากอินเตอร์เน็ตในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงตรง
กบังานวจิยัของ รศ.วทิวสั รุ่งเรืองผล (2555)   
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2. ปัจจุบนันกัลงทุนมองวา่ตนเองมีความเช่ือมัน่ในการลงทุน  และมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนอยูใ่นระดบัมาก และส่วนใหญ่จะตดัสินใจลงทุนดว้ย
ตนเองเป็นหลกั ท าให้มีการกระจายการลงทุนท่ีมีความหลายมากข้ึน โดยตรา
สารทุนและกองทุน เป็นตราสารท่ีนักลงทุนเลือกลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เหตุผลเร่ืองผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝากและสามารถชนะเงินเฟ้อได ้และมี
ความสะดวกในการซ้ือขาย และ การมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ  ส่วนตราสาร
หน้ีนกัลงทุนมองวา่ใหผ้ลตอบแทนท่ีค่อนขา้งต ่าและระยะเวลาลงทุนค่อนขา้ง
นาน และตราสารอนุพนัธ์นกัลงทุนมีความกงัวลเร่ืองความเส่ียง ความรู้ความ
เขา้ใจท่ีไม่เพียงพอเน่ืองจากเป็นตลาดท่ีค่อนขา้งใหม่ ท าให้นักลงทุนสนใจ
ลงทุนยงัค่อนขา้งนอ้ย  

3. จากผลการวิจยัเม่ือพิจารณาเร่ืองสัดส่วนการลงทุนในตราสารทางการเงิน 3 
ประเภท คือตราสารทุน กองทุนรวม และตราสารหน้ี พบวา่นกัลงทุนมีการน า
เงินไปลงทุนคิดเป็นร้อยละ 39.27   31.79 และ 7.60 ของเงินลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน ตามล าดบั โดยเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนโดยเฉล่ีย
ของตลาด 3 ปียอ้นหลงั พบว่า หากนกัลงทุนน าเงินไปลงทุนและมีการถือ
ครองตราสารเป็นระยะเวลา 3 ปี ( ตั้ งแต่ปี 2553-2555) มีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนโดยเฉล่ียร้อยละ 11.99  และมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดถึง
ร้อยละ 22.46  

ท่ีมา : Morningstar Direct ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2555  

4. นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัภายนอก เช่น ข้อมูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บเก่ียวกบัการลงทุน  เร่ืองเศรษฐกิจภายนอกและภายในประเทศ  ความ
มัน่คงทางการเมือง และสังคมวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมาก โดยนกัลงทุนจะมี

Market  
 YTD   1Y   3Y  

 Return   S.D.   Return   S.D.   Return   S.D.  
 SET(Thailand)  26.67 14.19 41.66 12.67 21.89 18.25 
 Fund : Moderate Allocation 11.97 7.01 16.85 8.22 9.61 9.46 
 Thai BMA Government 
Bond  

1.76 3.85 5.12 4.00 4.51 3.85 
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โอกาสตัดสินใจลงทุนเพิ่มข้ึน  เม่ือได้รับข้อมูลมากข้ึน  เศรษฐกิจเติบโต 
การเมืองมัน่คง และสังคมแวดลอ้มมีการลงทุนเพิ่มข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. แมเ้ม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึนมีแนวโน้มท่ีจะมีการลงทุนเพิ่ม แต่จะเห็นไดว้่าสัดส่วนการ

ลงทุนโดยเฉล่ียยงัค่อนขา้งนอ้ยเพียงแค่ร้อยละ 18.12 ของรายไดต่้อเดือน  ดงันั้น
หากนกัลงทุนสามารถจดัสรรรายได ้และเงินลงทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม จะท า
ใหฐ้านะทางการเงินและการลงทุนเป็นไปอยา่งสมดุล  แต่นกัลงทุนท่ีมีรายไดน้อ้ย
ไม่ควรลงทุนมากเกินไปเพราะอาจท าให้เกิดปัญหาสภาพคล่องและความกดดนั
ทางการเงิน  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาระค่าใช้จ่ายพื้นฐานของแต่ละบุคคล ดงันั้นเงินท่ี
น ามาลงทุนควรเป็นเงินส่วนท่ีเหลือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัและภาระ
ทางการเงินดา้นอ่ืนๆแลว้ 

2. การลงทุนในตราสารทุนแมว้า่จะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นจุดสนใจท่ีท า
ให้นกัลงทุนน าเงินเขา้มาลงทุนมากข้ึน แต่ทั้งน้ีนกัลงทุนควรตระหนกัว่าในช่วง
วิกฤติการเงินตราสารทุนกลบัเป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนต ่าท่ีสุด เน่ืองจาก
ผลตอบแทนแปรผนัตามภาวะเศรษฐกิจ และอ่อนไหวต่อปัจจยัต่างๆมากกว่า
สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ซ่ึงการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงนกัลงทุนยอ่ม
คาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงเพิ่มข้ึนด้วย  ดังนั้ นในการลงทุนนักลงทุนควรวาง
แผนการลงทุนโดยพิจารณาเร่ืองความเส่ียงเป็นส าคญั อีกทั้งยงัควรมีการกระจาย
การลงทุนเพื่อลดความเส่ียง และมีจงัหวะในการลงทุนท่ีเหมาะสม โดยการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอและใกลชิ้ด 

3. จากขอ้เสนอแนะของนักลงทุน ระบุว่านกัลงทุนท่ีไม่ค่อยไม่เวลาในการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารการลงทุน มกัจะเลือกลงทุนในกองทุนรวม อีกทั้งนอกจากจะไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีดีแลว้ยงัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกดว้ย ดงันั้นการเลือกลงทุน
ในการกองทุนรวม จึงเหมาะสมกบันักลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีดีกว่าการ
ฝากเงิน และยงัเหมาะสมกบันกัลงทุนมือใหม่ท่ีตอ้งการลงทุนอีกด้วย เน่ืองจาก
การบริหารกองทุนจะท าโดยผูจ้ดัการกองทุนและทีมงานท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 

4. ในการลงทุน นกัลงทุนจะมีการหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการลงทุนในตราสารทาง
การเงิน โดยแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการลงทุนมาก
ท่ีสุด คือ อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ วิทยุ และหนงัสือพิมพ ์ดงันั้น ตลาดหลกัทรัพย ์
และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ควรเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
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ขอ้มูลการซ้ือขายและขอ้มูลผลตอบแทนผา่นส่ือเหล่าน้ีใหม้ากข้ึน เพื่อเป็นช่องทาง
ในการสร้างแรงจูงใจให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนในตราสารทางการเงินให้เพิ่มมาก
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ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเค้กภายใต้ตราสินค้าของอเมริกา:  
กรณีศึกษา ร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กทีค่ริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  

(SATISFACTION OF CONSUMERS ON AMERICAN BRAND CAKE: CASE 
STUDY NEW YORK CHEESECAKE  AT CRYSTAL DESIGN CENTER)  

อญัธิฌา ศิริเจริญ 1 ผศ.(พิเศษ) ดร. อิทธิกร ข าเดช 2   
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคล

และพฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกกบั
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเค้กร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ านวน 
384 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี 
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือพนกังานธนาคาร มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท และมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ
บริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์โดยมีเหตุผลหลกัในการ
เลือกซ้ือเคก้เพื่อรับประทานเอง ช่ืนชอบนิวยอร์ค ชีสเคก้ (ธรรมดา) มีความถ่ีโดยเฉล่ียต่อ
สัปดาห์ในการซ้ือเคก้น้อยกว่า 1 คร้ัง มีจ  านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใช้ซ้ือเคก้ต่อคร้ังระหว่าง  
201-400 บาท นิยมรับประทานเคก้ช่วงบ่ายถึงช่วงเยน็ นิยมรับประทานเคก้ท่ีร้านนิวยอร์ค 
ชีสเคก้ มีตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือ บริโภคเคก้ และรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัเคก้ผา่นส่ือออนไลน์   

กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และเทคโนโลยีใน
ดา้นต่างๆ รวมถึงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีส
เค้กในด้านต่างๆ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามทันสมัยและเหมาะสมสอดคล้องกับ
บรรยากาศอเมริกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเค้กร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กแตกต่างกัน  และทุกปัจจัยภายนอกมี
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อเค้กร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: เคก้ภายใตต้ราสินคา้ของอเมริกา, ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้, คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์, 
ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT 
The objectives of this study are to study the difference of demographical and 

behavioral factors that influence satisfaction of consumers on America branded cake and 
to study relationship between external factors and their satisfaction.  This utilized 
questionnaire to collect data from 384 customers of New York Cheesecake in Crystal 
Design Center. 

The findings reveal that most samples are female; have age in range between 26-
30 years; graduated in bachelor degree; are working as an employee of private firm or a 
banker; have average monthly income between 20,001-30,000 baht; and are single.   
Most of them have cake consumption behavior because of their own and prefer New 
York Cheesecake (simple).  Buying frequency is less than once a week in average.  
Average payment is between 201-400 baht per purchase.  They like to eat cake in the 
afternoon and evening and at New York Cheesecake.  Themselves are influencing person 
for making buying decision and their information channel is online media. 

They focus on various economic, social and cultural, and technological factors.  
These also include satisfaction on marketing mix, for instance, beautiful and modern 
package in accordance with American style.  In testing hypothesis, the results show most 
demographical and behavioral factors influence their satisfaction differently.  And, all 
external factors have relationship with their satisfaction at significant level of 0.05. 

 

KEYWORDS:  AMERICAN BRAND CAKE, NEW YORK CHEESECAKE, CRYSTAL 
DESIGN CENTER, SATISFACTION 

 
 
 
 



584 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

บทน า  
การได้อาหารท่ีเพียงพอและถูกสัดส่วนเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย์เพื่อให้มี

สุขภาพท่ีแข็งแรง ประเทศท่ีมีประชาชนท่ีกินดีย่อมมีภาวะโภชนาการท่ีสมบูรณ์และ
ไดเ้ปรียบดา้นขมุพลงัในการพฒันาประเทศ ทั้งน้ี อาหารมีความหลากหลายแตกต่างกนัตาม
วตัถุดิบ รสชาติ และวิธีการปรุง ในประเทศไทยขา้วเป็นอาหารหลกัท่ีมีความผูกพนักบั
ประชาชนกนัมาอยา่งชา้นาน แต่ในปัจจุบนัคนไทยมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ี
ตอ้งท างานแข่งขนักบัเวลาและมีค่านิยมการบริโภคท่ีแตกต่างออกไปจากในอดีตโดยการ
เลียนแบบการบริโภคของชาวตะวนัตกดว้ยการบริโภคส่ิงอ่ืนทดแทนขา้ว 

อาหารอบ (Bakery) จึงเขา้มามีบทบาทมากข้ึนเน่ืองจากการมีคุณค่าทางสารอาหาร
และความสะดวกสบายจากการประหยดัเวลาและความสามารถในการพกพาได ้ นอกจากน้ี
ยงัมีความน่ารับประทานท่ีใชจ้ดัเล้ียงในโอกาสต่างๆ และใชเ้ป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ ได้ เช่น วนัเกิด วนัข้ึนปีใหม่  เป็นตน้  โดยอาหารอบมีหลายประเภท เคก้ก็เป็น
อาหารอบประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมบริโภคกนัมากและมีการพฒันาคิดคน้สูตรต่างๆ 
เกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะชีสเคก้ท่ีเป็นท่ีนิยมบริโภคกนัเป็นอยา่งมากในกลุ่มชาวอเมริกนั
โดยเฉพาะชาวนิวยอรค ์

อาหารอบมีววิฒันาการมาโดยตลอดโดยมีการพฒันาเทคนิคและวิธีการปรุงอาหาร
ท าให้เกิดคุณค่าทางอาหารมากข้ึนและสามารถจดัเก็บโดยแช่แข็งไวไ้ดน้าน  นิวยอร์ค ชีส
เคก้ซ่ึงเป็นร้านขายชีสเคก้ตน้ต ารับของอเมริกามองเห็นถึงขอ้ดีดงักล่าวน้ี  จึงน าเขา้ชีสเคก้
แช่แขง็มาใหลู้กคา้ชาวไทยท่ีเคยพ านกัอยูใ่นอเมริกาและไดเ้คยล้ิมลองรสชาดแลว้ติดใจได้
มีโอกาสหวนร าลึกถึงความหลงัไดล้ิ้มลองอีกตามท่ีตอ้งการ รวมถึงผูรั้กและช่ืนชอบการ
บริโภคเคก้ทัว่ไปท่ีไม่ควรพลาด 

ร้านนิวยอร์ค ชีพเคก้ถือว่าเป็นช่องทางหน่ึงในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชีสเคก้
น าเขา้จากอเมริกาท่ีลูกคา้สามารถใชบ้ริการไดทุ้กวนั โดยร้านตั้งอยูท่ี่  Z 102 ชั้น 1 เลขท่ี 
1420 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูจ้ดัการฝ่ายธุรการของบริษทัผูน้ าเขา้ชีสเคก้ดงักล่าว
เป็นเพียงรายเดียวในประเทศเล็งเห็นถึงความส าคญัในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี
มีต่อทั้ งตัวผลิตภัณฑ์ชีสเค้กและส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีส่วน
ส่งเสริมความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของร้าน จึงเลือกศึกษาตัวแปรต่างๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้จ าแนกตาม
ความแตกต่างทางลกัษณะบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านของลูกคา้ รวมถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้เพื่อทราบถึงสถานการณ์การ
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บริโภคและการใชบ้ริการร้านของลูกคา้ในปัจจุบนั และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายใน
อย่างเช่นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกอย่างเช่นเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี โดยคาดหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลการศึกษาท่ีได้
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้พฒันาการให้บริการในดา้นต่างๆ ของร้านให้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาวะการด าเนินชีวติในปัจจุบนัของประชาชนและการรักษาความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัมากข้ึน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ 

2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้
ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคชีสเคก้และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 
ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ 

2. ท าให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้จ าแนกออกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ ซ่ึงสามารถน ามาใช้ประกอบการก าหนด
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ได ้

3. ท าให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการสร้างความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ ซ่ึงสามารถน ามาประยุกตใ์ชว้างแผน
แนวทางการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทั้งกบัตวัชีสเคก้และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ รวมถึงบริการ
และการตลาดของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้และธุรกิจดา้นอาหารหรือเบเกอร่ีน าเขา้ได ้
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
เคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั 
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3. ปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้าน
นิวยอร์ค ชีสเคก้ 
กรอบแนวคิด 
     ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ภายใตต้ราสินคา้ของอเมริกา: กรณีศึกษา ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีคริสตลั 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

วราภา ปองเงิน (2550) เค้กเป็นอาหารหวานท่ีนิยมไปทัว่โลก ซ่ึงท าโดยผ่าน
กระบวนการอบ และนิยมรับประทานในเทศกาลต่างๆ เพื่อการฉลอง เช่น งานวนัเกิดและ
งานแต่ง เป็นตน้ 

Crystal Design Center (2013) ชีสเคก้ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกรุงนิวยอร์ค 
จนทุกร้านตอ้งคิดคน้หาสูตรเด็ดมาแข่งขนัเพื่อมดัใจลูกค้ากนั ส าหรับนิวยอร์ค ชีสเค้ก 
(New York Cheesecake: NYCC) เป็นร้านขายชีสเคก้ท่ีแช่แข็งและน าเขา้จากประเทศ

ลกัษณะส่วนบุคคล   
เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ  

พฤติกรรมการบริโภคเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้ก  
เหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือเคก้  
ประเภทของเคก้ท่ีช่ืนชอบ  
ความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการซ้ือเคก้  
จ านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใชซ้ื้อเคก้ต่อคร้ัง  
ช่วงเวลาท่ีนิยมรับประทานเคก้  
สถานท่ีท่ีนิยมใชรั้บประทานเคก้  
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ/ บริโภคเคก้ 
ช่องทางขอ้มูลข่าวสารท่ีรับทราบเก่ียวกบัเคก้ 
 

ปัจจัยภายนอก  
เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม  เทคโนโลย ี 
 

คว ามพึ งพอ ใ จ ขอ ง
ผู้บริโภคที่มีต่อเค้กร้าน
นิวยอร์ค ชีสเค้ก 
ผลิตภณัฑ ์ 
ราคา  
การจดัจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด  
พนกังาน  
กระบวนการใหบ้ริการ  
สภาพแวดลอ้มทาง 
   กายภาพ 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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สหรัฐอเมริกามาขายใหผู้รั้กการบริโภคชีสเคก้รสละมุนจากตน้ต ารับไดมี้โอกาสล้ิมลองกนั
ท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Crystal Design Center: CDC)  โดยเปิดให้บริการทุกวนั
ระหวา่งเวลา 10.30-20.00 น. ท่ี Z 102 ชั้น 1 เลขท่ี 1420 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทาง
ด่วนรามอินทรา) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2548 อ้างถึงในนิทศัน์ ตุลารัตน์เรืองนาม, 2553) 
ความพึงพอใจ เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้า  ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์จากคุณสมบุติผลิตภณัฑ์หรือการท างานของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้จะได้รับกบั
ความคาดหวงัจากผลประโยชน์ หรือประสิทธิภาพการท างานของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ซ่ึง
ความคาดหวงัอาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีตหรือจากขอ้มูลของคู่แข่งขนั  

Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้
ด าเนินงานในตลาดเป้าหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 
กลุ่มเรียกว่า 4Ps  ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางจดัจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

Kotler and Armstrong (1997)  การจดัการทางการตลาดในธุรกิจการบริการตอ้ง
ผสมผสานส่วนประสมทางการตลาดใน 7 ดา้นโดยเพิ่มปัจจยัอีก 3 ดา้นรวมเรียกวา่ 7Ps ซ่ึง
ตอ้งสอดประสานกนัอยา่งดีจึงท าใหไ้ดป้ระสิทธิผล 

วิทยาลยัการอาชีพเทิง (2555) ปัจจยัภายนอกองค์กรธุรกิจถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัแวดล้อมด้านสังคมและวฒันธรรม 
ปัจจยัแวดลอ้มดา้นกฎหมายและการเมือง และปัจจยัแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยี 

Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคน
ปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือก าจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  

Blackwell, Miniard and Engel (2006);  Saraswathi (อา้งถึงในพนิดา พุฒหม่ืน, 
2554: 25-29) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเนน้การวิเคราะห์ทางจิตและสังคม ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงปัจจยั 2 ทางท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  โดยในการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ท าให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ 
และสามารถจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ปัจจยัทั้ง 2 ทาง 
ประกอบด้วย ปัจจยัภายใน ได้แก่ ปัจจยัเฉพาะบุคคล ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา และปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วฒันธรรม วฒันธรรมยอ่ย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th%2FIndex_1.htm&ei=PHdDT4HDL8ixrAfDhOCuBw&usg=AFQjCNEWGvBZcMR7NL3kkHyNlF8HhL3P7g
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ขวญัเรือน กิตติวฒัน์ (2531) ลักษณะประชากรศาสตร์ถือว่าเป็นปัจจยัส าคญั
พื้นฐานอีกปัจจยัท่ีควรท าการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

เอกชยั อภิศกัด์ิกุลและคณะ (2552) คุณลกัษณะของบุคคลเป็นตวัแปรมาตรฐานท่ี
ตอ้งน าเสนอในทุกงานวจิยั เพื่อแสดงถึงแหล่งของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ โดยตวัแปร
ต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา และสถานภาพสมรส 

กฤติยา กาญจนเตมีย ์ (2550) คณะลกัษณะของบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุ
อาชีพ รายได ้ และการศึกษา ท าใหมี้การรับรู้ ความช่ืนชอบ และแรงจูงใจส่วนตวั มี
ผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือและรูปแบบการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้
ท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 384 ตวัอย่าง โดยใช้สถิติต่างๆ 
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ 
MRA  
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 มี

อายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 79.9 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือพนกังาน
ธนาคาร จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 และมีสถานภาพโสด จ านวน 284 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.0 

2. สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กที่คริสตัล 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือเคก้เพื่อรับประทานเอง 
จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 ช่ืนชอบนิวยอร์ค ชีสเคก้ (ธรรมดา) จ านวน 268 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการซ้ือเคก้นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง จ านวน 170 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 มีจ  านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใชซ้ื้อเคก้ต่อคร้ังระหวา่ง  201-400 บาท 
จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 นิยมรับประทานเคก้ช่วงบ่ายถึงช่วงเยน็ จ านวน 301 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.4 นิยมรับประทานเคก้ท่ีร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ จ านวน 326 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 84.9 มีตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือ บริโภคเคก้ จ านวน 282 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.4 และรับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเคก้ผา่นส่ือออนไลน์  จ  านวน 244 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 

3. สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยภายนอกที่
มีความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้ก 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจในดา้นอตัราเงินเฟ้อ ราคาน ้ ามนั 
และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ท าให้เคก้น าเขา้มีราคาสูงข้ึนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.313 สังคม
และวฒันธรรมในดา้นความช่ืนชอบการบริโภคเคก้และความเป็นอเมริกาเฉพาะกลุ่ม อาจ
ท าให้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้มีฐานลูกคา้ในขอบเขตท่ีจ ากดัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.328 และ
เทคโนโลยีในดา้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยพฒันากระบวนการผลิตให้สามารถ
ผลิตเคก้ไดห้ลากหลายประเภทโดยมีมาตรฐานมากข้ึนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.190 

4. สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของเค้กร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กในด้านต่างๆ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของเค้กร้าน
นิวยอร์ค ชีสเค้กกับผลิตภัณฑ์ในด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามทันสมัยและเหมาะสม
สอดคลอ้งกบับรรยากาศอเมริกนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.180 ราคาในดา้นการติดป้ายแสดง
ราคาไวอ้ยา่งชดัเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.135 การจดัจ าหน่ายในดา้นร้านเปิดให้บริการใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.203 การส่งเสริมการตลาดในด้านการจดั
โปรแกรมส่งเสริมการขายโดยการลดราคามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.266 พนักงานในด้าน
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.464 กระบวนการ
ใหบ้ริการในดา้นการแสดงรายการเมนูเคก้และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไวใ้หเ้ลือกสั่งซ้ือมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 9.068 และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในด้านการตกแต่งของร้านสวยงาม มี
บรรยากาศท่ีน่าร าลึกแห่งกรุงนิวยอร์คและอเมริกา ท าให้อยากใชบ้ริการและใชเ้ป็นจุดนดั
พบหรือนดัเจรจาต่อรองเร่ืองงานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.188 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั  ยกเวน้ สถานภาพ  
พฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั ยกเวน้ เหตุผล
หลกัในการเลือกซ้ือเคก้และประเภทของเคก้ท่ีช่ืนชอบ  
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ทุกปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเค้กร้าน
นิวยอร์ค ชีสเคก้  
ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.* 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 0.811 0.145   5.572 0.000     
เศรษฐกิจ 0.363 0.037 0.378 9.839 0.000 0.178 5.625 
สังคมและ
วฒันธรรม 

0.424 0.028 0.491 15.107 0.000 0.249 4.008 

เทคโนโลย ี 0.121 0.041 0.128 2.961 0.003 0.141 7.082 
* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั* ผลลพัธ์ 
สมมติฐานที ่1  ลกัษณะส่วนบุคคล   
เพศ   t-Test 0.033 ยอมรับ 
อาย ุ  F-Test 0.000 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา  F-Test 0.000 ยอมรับ 
อาชีพ   F-Test 0.000 ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  F-Test 0.000 ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.550 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมการบริโภคเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้ก  
เหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือเคก้  F-Test 0.639 ปฏิเสธ 
ประเภทของเคก้ท่ีช่ืนชอบ  F-Test 0.103 ปฏิเสธ 
ความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการซ้ือเคก้  F-Test 0.000 ยอมรับ 
จ านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใชซ้ื้อเคก้ต่อคร้ัง  F-Test 0.000 ยอมรับ 
ช่วงเวลาท่ีนิยมรับประทานเคก้  F-Test 0.000 ยอมรับ 
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สถานท่ีท่ีนิยมใชรั้บประทานเคก้  F-Test 0.000 ยอมรับ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ/ 
บริโภคเคก้  F-Test 0.000 ยอมรับ 
ช่องทางขอ้มูลข่าวสารท่ีรับทราบเก่ียวกบั
เคก้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเกรียงไกร รอยวิรัตน์ 
(2548) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านสตาร์บัคส์  สาขาพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ านวนคร้ัง
ท่ีมาใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านสตาร์บคัส์ สาขาพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั   

เฉลิมพล นิรมล (2549) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีแตกต่างกนั  

กานตศ์ศิน สมศกัด์ิตระกูล (2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สตาร์บคัส์ในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์และสมิติเวช พบว่า อาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สตาร์บคัส์ในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
และสมิติเวชแตกต่างกนั  

หน่ึงฤทยั อยูเ่อ่ียม (2555) ท่ีไดท้  าการศึกษาทศันคติและการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของกลุ่มเจน
เนอเรชัน่วายในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั แต่มีความไม่สอดคลอ้งในส่วนของปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ เศรษฐกิจและค่านิยม ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
ด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
ดา้นอายุ ทางร้านควรให้ความส าคญักบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุระหวา่ง 31 – 35 ปีมาก

ท่ีสุด ตามมาดว้ยช่วงอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีมีระดบัความพึงพอใจ
สูง 

ดา้นการศึกษา ทางร้านควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีการศึกษาทั้งในระดบัท่ี
ระดบัสูงและนอ้ยกวา่ปริญญาตรี 

ดา้นอาชีพ ทางร้านควรให้ความส าคญักบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา
มาเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยพนักงานบริษทัเอกชน พนักงานธนาคาร และพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ 

ดา้นรายได ้ทางร้านควรให้ความส าคญักบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 
50,000 บาท ซ่ึงมีก าลงัซ้ือท่ีดี อย่างไรก็ตาม ถึงแมผู้บ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
50,001 บาทข้ึนไปมีก าลงัสูงแต่กลบัมีความพึงพอใจในเคก้ของร้านนอ้ย 

ด้านพฤติกรรมการบริโภคเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้ก 
ดา้นเหตุผลหลกัและประเภทของเคก้ในการเลือกซ้ือ ถึงแมพ้ฤติกรรมดงักล่าวไม่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ แต่ทางร้านควรเอาใจใส่โดยเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑเ์พื่อขยายทางเลือก ท าใหลู้กคา้มีเหตุผลในการซ้ือและบริโภคมากข้ึน 

ดา้นความถ่ีและค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคก้ ลูกคา้มกัซ้ือเคก้ตั้งแต่ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึน
ไป โดยมีค่าใชจ่้ายไม่เกิน 400 บาทในการซ้ือแต่ละคร้ัง  ทางร้านจึงควรส่งเสริมการขาย
โดยการลดราคา กระตุน้เพื่อรักษาและเพิ่มปริมาณการซ้ือ 

ดา้นช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีเลือกรับประทานเคก้ ลูกคา้นิยมรับประทานเคก้ท่ีบา้น 
ตามมาดว้ยท่ีร้าน โดยสามารถรับประทานเคก้ได้ทุกช่วงเวลา ทางร้านจึงจดัเตรียมความ
พร้อมใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งของลูกคา้ไดต้ลอดเวลาเม่ือตอ้งการ 

ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เพื่อนเป็นผูมี้อิทธิพลอยา่งมาก ใกลเ้คียงกนั
กบัตวัเองและคู่รักหรือแฟน ดงันั้น การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์เคก้และบริการจึงมี
ความส าคัญท่ีช่วยสร้างความประทบัใจและการแนะน าหรือบอกต่อท่ีทางร้านไม่ควร
มองขา้ม 
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ดา้นช่องทางขอ้มูลข่าวสาร ถึงแมข้อ้มูลข่าวสารทางออนไลน์จะมีความส าคญั แต่
ผลการศึกษาพบวา่ตวัร้านและป้ายท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์และการแนะน าจากบุคคลช่วย
สร้างความพึงพอใจไดม้ากท่ีสุด ทางร้านจึงควรใหค้วามส าคญัมาเป็นอนัดบ้ตน้ๆ 

ด้านปัจจัยภายนอก 
ทางร้านควรรักษามาตรฐานราคาให้คงท่ี โดยมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและ

รสชาติของผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้ประโยชน์จากความทันสมัยของเทคโนโลยีมาช่วย
ส่งเสริม รวมถึงการรักษาเอกลกัษณ์ของความเป็นชาวอเมริกนั 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ทางร้านควรให้ความส าคญัมาเป็นอนัดบัแรกกบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความสวยงาม

และทนัสมยัของบรรจุภณัฑ์ การติดป้ายแสดงราคาไวช้ดัเจน การรักษาช่วงเวลาให้บริการ 
การจดัโปรแกรมส่งเสริมการขายดว้ยการลดราคา ความกระตือรือร้นในการให้บริการของ
พนกังาน การแสดงรายการเมนูเคก้ใหเ้ลือก และการตกแต่งร้าน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาเป็นระยะเพื่อรักษาความทนัสมยัของขอ้มูลตามความเหมาะสม

และศึกษาต่อยอดตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและครอบคลุมมากข้ึน  
2. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 
บรรณานุกรม 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS   AFFECTING  CONSUMER  PURCHASING  DECISION  OF 

HEALTH  INSURANCE  IN  BANGKOK 
วราพร  วไิลเลิศ 1   ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร  ข าเดช 2 

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ปัจจยัดา้นความ
ไวว้างใจในตราสินคา้  และ ปัจจยัด้านการตอบรับจากลูกคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น จากกลุ่มตวัอยา่ง 
400 ชุด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล และ การ
ประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติ
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน One-Way ANOVA และ  
Multiple Regression Analysis  ในการวเิคราะห์  

ผลการวิจยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียในช่วง 30-39 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001–20,000 บาท เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา 
และด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ ปัจจยั
อ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และ ดา้น
ความไวว้างใจในตราสินค้า มีความสัมพนัธ์ ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคัญ: ประกนัสุขภาพ , การตดัสินใจ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 



596 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

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 and  
brand trust that   affected consumer  to  the  purchasing decision   toward  on  health  
insurance in Bangkok  by using the 400 questionnaires . And the method of data analysis 
and data processing, the program of SPSS for window was used mainly to frequency , 
percentage , mean , standard deviation  ,  One-Way Anova and Multiple Regression 
Analysis  in the analysis. 

The result of this independent study shown that most of the respondents are 
female, 30-39 years old, single status , Master Degree graduated, working in the private 
company  and the monthly income is 10,001 – 20,000 baht. 

The result of hypothesis test  revealed  difference of  sex, education, and  
income  that affected consumer to the purchasing decision  toward on  health  insurance 
in Bangkok . The Marketing Mix (7P’s) and  other factors  in terms of price, place , 
process and brand trust are relates to that affected consumer to the purchasing decision 
making  toward  on  health  insurance in Bangkok 
KEYWORDS : Health  Insurance ,  Decision Making 
 
บทน า 
 ดงัค าสุภาษิตท่ีวา่ ความไม่มีโรคถือเป็นลาภอนัประเสริฐ เป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีมนุษย์
ทุกคนปรารถนาในการด าเนินชีวิตบนโลกใบน้ี แต่จะมีสักก่ีคนท่ีจะไม่เผชิญกบัโรคภยัไข้
เจ็บ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนกบัคุณหรือคนในครอบครัว ไม่มีใครรับรู้ไดล่้วงหนา้ว่าในวนัขา้งหน้า
จะเป็นเช่นใด การท่ีมีสุขภาพท่ีดี และแขง็แรง ท าให้คุณสามารถท าส่ิงต่างๆ ไดดี้มากยิ่งข้ึน 
คุณจึงควรเอาใจใส่และดูแลสุขภาพของตัวคุณเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อ
ความส าเร็จในวนัขา้งหน้า  การวางแผน  การด าเนินชีวิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในโลก
ปัจจุบนั การเตรียมความพร้อมส าหรับการป้องกนัเพื่อหลีกเล่ียงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความ
เส่ียงท่ีท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ หรือ การท าประกนัสุขภาพ เพื่อความปลอดภยั ไดรั้บการ
รักษาพยาบาลไดท้นัทีเม่ือเจบ็ป่วย โดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองภาระค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลท่ี
จะเกิดข้ึน ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในการด าเนินชีวิต  และ  ช่วย
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บรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายทางการเงิน ตลอดจนได้รับการดูแลการให้
ค  าปรึกษาและการแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ จากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองสุขภาพอย่างมือ
อาชีพ   

จากผลงานวิจยัของธนาคารโลก ในปี 2554 ไดน้ าอตัราส่วนของประชากรไทยท่ีได้
ซ้ือหากรมธรรม์ประกนัสุขภาพมาพิจารณาร่วม กบั จ  านวนประชากรท่ีจดทะเบียนทัว่
ประเทศในปี 2553 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ ก็สามารถประเมินอยา่งคร่าวๆ ไดว้า่ ชาว
ไทยท่ีมีอายุมากกวา่ 15 ปี    ข้ึนไป เป็นจ านวนเกือบ 40 ลา้นคนในปี 2554 ไม่ไดห้าซ้ือ
ประกันสุขภาพ สถิติท่ีน่าสนใจจากงานวิจยัมีประชากรไทยอายุระหว่าง 15-24 ปี 
โดยประมาณ 10 ลา้นคน ท่ีไดซ้ื้อหาประกนัสุขภาพในปี 2554 โดยยงัมีคนไทยท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 15 ถึง 24 ปี จ  านวนสูงถึง 9 ลา้นคน ท่ีไม่ไดค้วกักระเป๋าสตางคเ์พื่อซ้ือหาประกนั
สุขภาพเอกชนส าหรับตนเองในปี 2554 

ธุรกิจประกนัภยั จึงมุ่งเนน้สร้างสรรค ์และ เร่งพฒันาผลิตภณัฑ์แผนประกนัสุขภาพ 
ให้      สามารถตอบสนองตามความต้องการแก่ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภค    และกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
บริโภค สร้างให้เกิดแรงกระตุน้ดว้ยส่ือโฆษณาต่างๆ ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหา หากได้
เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าประกันภัยสุขภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง 

ผูว้จิยั เป็นพนกังาน บริษทั นวกิจประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจประกนั
วินาศภยั เป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการโดยคนไทย เร่ิมก่อตั้ง ปี 2476 มีความมัน่คงทางดา้น
การเงิน มีความเช่ียวชาญ และ มีประสบการณ์ในดา้นการรับประกนัวนิาศภยัมากกวา่ 80 ปี  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั จึงตอ้งการศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการทราบ โดย
ผูว้จิยัไดน้ าองคค์วามรู้ กรอบแนวคิด และ ทฤษฎีต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามาใชใ้นการเก็บรวมรวบ
ขอ้มูล และ วเิคราะห์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้คน้พบท่ีส าคญั และ น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี
มาเป็นขอ้เสนอแนะ เพื่อพฒันาแผนประกันสุขภาพของบริษทัฯ ในการขยายงานด้าน
ประกนัสุขภาพใหม้ากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย   เพศ   อายุ  สถานภาพ  ระดับ

การศึกษา  รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  บริษทัประกนัภยัสามารถน าผลท่ีไดจ้าการวิจยัไปใชป้ระกอบการวางแผน เพื่อ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และ วางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

2.   บริษัทประกันภยัสามารถน าผลท่ีได้จาการวิจัยไปใช้ประกอบการพฒันา 
ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภณัฑ์และบริการในดา้นต่างๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการให้บริการท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

3.   บริษัทประกันภยัสามารถน าผลท่ีได้จาการวิจัยไปใช้ประกอบการพฒันา
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและการวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างการรับรู้ใหใ้นใจกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 

 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
- ดา้นเพศ 
- ดา้นอาย ุ
- ดา้นสถานภาพ 
- ดา้นระดบัการศึกษา 
- ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ดา้นอาชีพ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมทางการตลาด  
- ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ  
- ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นกายภาพ  

 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
- ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
- ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ 
- ดา้นการตอบรับจากลูกคา้ 

 
 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ     

ประกนัภยัสุขภาพ                    
ส าหรับผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกัน

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็น ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ขององค์กร ปัจจยัด้านความ
ไวว้างใจในตราสินคา้ และ ปัจจยัการยอมรับจากลูกคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1  ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย 

1.4.3.1.1 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
1. ดา้นเพศ 
2. ดา้นอาย ุ
3. ดา้นสถานภาพ 
4. ดา้นระดบัการศึกษา 
5. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ดา้นอาชีพ 

1.4.3.1.2  ตัวแปรท่ีเก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
5. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
6. ดา้นกระบวนการ 
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7. ดา้นกายภาพ 
1.4.3.1.3  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 

1.  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
2.  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ 
3.  ปัจจยัดา้นการตอบรับจากลูกคา้ 

3.2 ตวัแปรตาม ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ มีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวความคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

เป็นแนวทางในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดตลาดเป้าหมาย   
ประชากรศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัขนาด องคป์ระกอบ การกระจาย และการ
เปล่ียนแปลงของประชากร ประชากรเหล่าน้ีคือมนุษยผ์ูมี้ความตอ้งการอนัเป็นธรรมชาติอยู่
แล้วนั่นเอง ส่วนนักการตลาด   เป็น    ผูท่ี้มีหน้าท่ีต้องเข้าไปสร้างความอยากได้ใน
ผลิตภณัฑ์ของบริษทั  ให้บงัเกิดในหมวดหมู่มวลมนุษย ์ด้วยเหตุน้ี นักการตลาดจึงตอ้ง
สนใจติดตามตรวจสอบความเคล่ือนไหว  ทางด้านลกัษณะประชากร โดยอาศยัความรู้
ทางดา้นประชากรศาสตร์ ในประเด็นต่างๆ อยูเ่สมอ 

ขนาดของประชากร หมายถึง จ านวนมนุษยใ์นอาณาเขตหน่ึง ซ่ึงนบัได ้ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง ยิ่งประชากรมีขนาดใหญ่เท่าใด ความตอ้งการของประชากรก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ 
และ เอกภพของบุคคลยิ่งมีจ  านวนมากเป็นเงาตามตวั ท าให้ความอยากได้ยิ่งหลากหลาย
ช่องทางในการท าธุรกิจก็ยิ่งมีมากข้ึนแต่ขนาดของตลาดจะคุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่นั้น 
ตอ้งอาศยัตวัแปรอ่ืนมาประกอบ เช่น อ านาจซ้ือของประชากรเหล่านั้น นกัการตลาดจึงตอ้ง
สนใจติดตามตรวจสอบ แนวโนม้ของประชากรตลอดเวลา ซ่ึงเราสามารถแบ่งส่วนตลาด
ตามประชากรศาสตร์ไดด้งัน้ี (Kotler,2000, : 264-266) 

มีการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มๆ โดยใช้เกณฑ์ตวัแปรประชากรศาสตร์ เช่น อาย ุ
ขนาด ครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติ 
เป็นตน้ ตวัแปรเหล่าน้ีนิยมใชก้นัมากในการระบุความแตกต่างระหวา่งกลุ่มลูกคา้ทั้งหลาย 
เหตุผลประการหน่ึงก็คือความตอ้งการหรือความชอบของผูบ้ริโภครวมทั้งอตัราการใช ้(ใช้
มากหรือใชน้อ้ย) มาเก่ียวพนัเป็นอยา่งมากกบัตวัแปรประชากรศาสตร์ เหตุผลอีกประการ
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หน่ึง ก็คือ ตวัแปรประชากรศาสตร์ง่ายต่อการใชก้วา่ตวัแปรชนิดอ่ืนแมแ้ต่เม่ือใชต้วัแปรท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัประชากรศาสตร์ เช่น ให้บุคลิกภาพเป็นเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด ก็ตอ้งหวน
กลับมาใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์อยู่ดี ถ้าต้องการจะรู้ขนาดของตลาดเป้าหมาย
ดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

1. อายุและขั้นตอนของวงจรชีวิต ความตอ้งการและความสามารถของผูบ้ริโภคจะ
เปล่ียนไปตามอายุ ทางบริษทัจะใช้อายุ และขั้นตอนของวงจรชีวิตเสนอสินคา้ท่ีต่างกนั 
หรือวธีิการทางการตลาดต่างกนักบักลุ่มอายแุละวงจรชีวติท่ีแตกต่างกนั 

2. เพศ การแบ่งส่วนตลาด โดยใช้เพศเป็นเกณฑ์ใช้กนัมากในการจ าหน่ายเส้ือผา้ 
แบบผม เคร่ืองส าอาง และนิตยสาร อยา่งไรก็ดี นกัการตลาดบางราย พบโอกาสท่ีจะแบ่ง
ส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑน้ี์ 

3. รายได้ ใช้กันมานานในการขายสินค้าและบริการ และประเภทบา้นพกัอาศยั 
เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง และการท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี รายไดไ้ม่อาจคาดคะเนของลูกคา้ของ
สินคา้ใดสินคา้หน่ึงไดดี้เสมอไป 

4. ชั้นอายุ ใช้กนัในหมู่นักวิจยัโดยมุ่งท่ีการเจริญเติบโตของการดนตรี ภาพยนตร์ 
การเมือง หรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น นกัการตลาดท่ีมุ่ง Baby Boomers หรือคนท่ีเกิดระหวา่ง 
1946 และ 1964 โดยใชก้ารส่ือสาร และสัญลกัษณ์ท่ีมุ่งสู่ส่ิงท่ีคนยุคนั้นเห็นว่าดี นกัการ
ตลาดรายอ่ืนอาจมุ่งท่ีการจดัสินคา้ท่ีดูสวย คนในยุคน้ีมีความรู้สูงข้ึน ในการประเมินสินคา้ 
และมกัมีอิทธิพลท่ีท าใหโ้ฆษณาดู “เป็นจริงเป็นจงั” มากเกินไป ท่ีน่าสนใจคือ ยุค IMF คน
กลวัความฟุ้งเฟ้อหรูหราเป็นผลท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ละโฆษณาเป็นไปโดยมุ่งท่ีการประหยดั 

5. การศึกษา การศึกษาของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้อุปโภค
บริโภค   ท่ีมีการศึกษาแต่ละระดบัจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษา
สูงยอ่มตอ้งการชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ตอ้งการสินคา้ท่ีจะมาตอบสนองให้ชีวิตดีข้ึน ผูท่ี้มี
การศึกษาสูงจะสนใจตวัเองมากข้ึนและจะสร้างความสุขใหก้บัชีวติของตวัเอง โดยแสวงหา
สินค้าท่ีจะมาตอบสนองความต้องการของตน จ านวนของประชากรหรือผูบ้ริโภคท่ีมี
การศึกษาสูง ยอ่มจะเป็นโอกาสท่ีดีต่อการตลาดต่อไป 
แนวความคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ  

ศาสตราจารย ์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับนกัธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้ง
ใช้ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix)  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึง
ประกอบดว้ย 
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1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ
มนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้ง
ได ้(Tangigle  Products) และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products) 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา
ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบั
การใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และ
ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัใน
การติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติ
และพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่
แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่างๆ ขององค์กร 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม 
มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้
เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพ และรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การ
เจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือ ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควร
ไดรั้บ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
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แนวความคิดและทฤษฎกีระบวนการยอมรับผลติภัณฑ์ 
กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ ์เป็นขั้นตอนทางจิตใจของผูบ้ริโภค นบัตั้งแต่การเร่ิม

รับรู้ และเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้เป็นคร้ังแรกไปจนกระทัง่ยอมรับสินคา้นั้นมาใชสิ้นคา้ในท่ีน้ี   
อาจเป็นสินค้าใหม่ท่ีเพิ่งวางตลาด หรือ สินค้าเก่าท่ีมีอยู่ในท้องตลาดมานานแล้วแต่
ผูบ้ริโภคเพิ่งรู้จกัเป็นคร้ังแรกก็ได้ กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ 5 ขั้นตอน คือ 

1. การรู้จกัผลิตภณัฑ ์(Awareness) 
2. ความสนใจในผลิตภณัฑ ์(Interest) 
3. การประเมินวา่เหมาะกบัความตอ้งการหรือไม่ (Evaluation)  
4. การทดลองใช ้(Trial) 
5. การยอมรับผลิตภณัฑ ์(Adoption) 

 
 

 
 
รูปที ่2.2  กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ ์ท่ีมา สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม 

การยอมรับผลิตภณัฑ์ช้าหรือเร็วข้ึนอยู่กบักายภาพ จินตภาพ และพฤติกรรมการ
บริโภคของลูกคา้แต่ละกลุ่มดว้ย  ขั้นตอนทั้งหา้ในกระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ์ เป็นส่ิงท่ี
ผูผ้ลิต และ นกัการตลาด ตอ้ง      น ามาพิจารณาใคร่ครวญวา่ จะช่วยอ านวยความสะดวกให้
ผูบ้ริโภค สามารถผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นโดยเร็วได้อย่างไร เพื่อไปสู่การยอมรับในตวั
ผลิตภณัฑ ์และ ซ้ือหามาใช ้ผูบ้ริโภคบางคนอาจไม่สามารถผา่นจากขั้นตอนความสนใจใน
ผลิตภณัฑ์ไปสู่ขั้นต่อไปได ้หรือ ตอ้งใชเ้วลานานมาก ถา้สินคา้ท่ีก าลงัพิจารณานั้นมีราคา
สูง หรือ ผูบ้ริโภคยงัมีความไม่แน่นอนหรือมีขอ้สงสัยลงัเลใจอยู ่ผูผ้ลิต และ นกัการตลาด
ท่ีศึกษา และ เขา้ใจกระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ์ย่อมรู้ดีว่า หลงัจากผูบ้ริโภคเกิดความ
สนใจ เขายอ่มอยากรู้วา่สินคา้นั้นน่าซ้ือหรือไม่ การประเมินค่าอยา่งถูกตอ้ง     เกิดจากการ
ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์อย่างครบถ้วน และมีโอกาสสัมผสั หรือ ทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์นั้นๆ  ดังนั้น  ถ้าผูผ้ลิตและนักการตลาดให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้  
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัตวัสินคา้อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองใช ้
(โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายหรือเสียแต่เพียงส่วนนอ้ยก็ได)้ จะเพิ่มโอกาสในการยอมรับสินคา้ได้
รวดเร็วข้ึน 

การตระหนกั
ในผลิตภณัฑ์ 

ความสนใจ
ในผลิตภณัฑ์ 

การประเมิน
ค่าผลิตภณัฑ์ 

การทดลอง
ใช ้

การยอมรับ
ผลิตภณัฑ์ 
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เม่ือเข้าใจกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แล้ว ผู ้ผลิต และ นักการตลาดยงัพึง
ตระหนกัดว้ยวา่ผูบ้ริโภคแต่ละคนยงัมีความแตกต่างในการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ บางคน
กลา้ไดก้ลา้เสีย บางคน ไม่กลา้ บางคนถา้ไม่ไดล้องของใหม่จะรู้สึกเสียหนา้วา่เชย แต่บาง
คนอาจตอ้งให้มีใครมารับรองเสียก่อน หรือตอ้งรอให้ผลิตภณัฑ์ติดตลาดเสียก่อน จึงจะ
กลา้ทดลองหรือซ้ือมาใช ้หรือบางพวก   ไม่กลา้หรือไม่ยอมลองของใหม่เลยก็มี สินคา้แต่
ละชนิดจะมีผูบ้ริโภคท่ีมีความพร้อม และ ยอมรับ ผลิตภณัฑ์ไดม้ากนอ้ยแตกต่างกนัทั้งนั้น 
ถา้จ  าแนกกลุ่มผูบ้ริโภคออกตามความช้าเร็วในการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ จะแบ่งออกได้
เป็น กลุ่มนกัริเร่ิมหรือกลุ่มนวตักร (Innovator) กลุ่มยอมรับเร็ว หรือกลุ่มน าสมยั (Early 
Adopter) กลุ่มทนัสมยั (Early Majority) กลุ่มตามสมยั (Late Majority) และกลุ่มลา้หลงั 
(Laggard) ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะทั้งทางกายภาพ จินตภาพ และพฤติกรรมในการ
บริโภคท่ีแตกต่างกนัไป 

ผูผ้ลิตท่ีใชก้ลยทุธ์เสนอสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดบ่อยๆ จะไดป้ระโยชน์จากการจ าแนก
กลุ่มผูบ้ริโภคแบบน้ีสินคา้ใหม่ท่ีวางตลาดตอ้งวางเป้าหมายและยื่นขอ้เสนอไปยงักลุ่มนกั
ริเร่ิม และ กลุ่มน าสมยัเป็นล าดบัแรกเสมอ โดยทัว่ไปคนกลุ่มน้ีมกัจะเป็นคนในวยัหนุ่ม
สาวมีความรู้ดี รายไดดี้ มีความคิดล ้ายุค เช่ือมัน่ในตวัเอง กลา้เส่ียง กลา้ไดก้ลา้เสีย มีความ
ภกัดีในตราสินคา้น้อย และ มกัฉวยประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลด
ราคา การแจกคูปอง การแจกสินคา้ตวัอย่างก่อนคนอ่ืนเสมอ ส าหรับกลุ่มอ่ืนๆ จะมีความ
เขม้ขน้ของลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีลดหลัน่กนัลงไป  
แนวความคิดและทฤษฎกีระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

Blackwell ,  Miniard,  &  Engel  (2006)    เสนอวา่  กระบวนการการบริโภค
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ (1) การตระหนกัถึงความตอ้งการ (need recognition) (2) การ
หาขอ้มูล (search) (3) การประเมินทางเลือก (alternative evaluation) (4) การซ้ือ (purchase) 
(5) การบริโภค (consumption) และ (6) การประเมินผลหลงัการซ้ือ (post-consumption 
evaluation)  

1. การตระหนักถึงความต้องการ เป็นสภาวะท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
สภาพท่ีผูบ้ริโภคปรารถนาให้เป็นกบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง โดยความแตกต่างน้ีมีระดบัท่ีมาก
พอท่ีจะท าให้เกิดการตระหนักถึงปัญหา และเกิดความตอ้งการท่ีจะไดสิ้นคา้หรือบริการ
หน่ึงๆ มาเพื่อแกปั้ญหานั้น 

2. การคน้หาขอ้มูลหลงัจากตระหนักถึงความตอ้งการ  ผูบ้ริโภคจะเร่ิมคน้หา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตอ้งการ เช่น ขอ้มูลทางเลือกเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
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ตราสินคา้ต่างๆ สถานท่ีจ าหน่าย เกณฑ์ท่ีควรใช้ในการประเมินทางเลือกต่างๆ โดยการ
คน้หาขอ้มูลน้ีอาจเร่ิมจากการคน้หาขอ้มูลจากภายใน หรือความทรงจ าของตนเอง 

3. การประเมินทางเลือก เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคประเมินทางเลือกท่ีมีอยู่ เพื่อ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด การประเมินน้ีกระท าโดยอาศยัเกณฑ์ต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยต่อไป 

4. การซ้ือ ขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยจะพิจารณาถึง
สถานท่ีท่ีจะซ้ือและวิธีการซ้ือดว้ย เช่น ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ ซ้ือผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ซ้ือโดยช าระดว้ยบตัรเครดิต หรือซ้ือโดยการผอ่นช าระ 

5. การบริโภค คือ ขั้นตอนการใช้สินคา้หรือบริการท่ีไดซ้ื้อมา โดยอาจเกิดข้ึน
ทันทีภายหลังการซ้ือ หรือเกิดข้ึนในระยะต่อมาก็ได้ ลักษณะการบริโภคสินค้าของ
ผูบ้ริโภคแต่ละคนอาจแตกต่างกนัไป และสามารถส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจต่อสินคา้
และความคงทนของสินคา้ได ้

6. การประเมินหลงัการบริโภค หลังจากการบริโภคผูบ้ริโภคอาจเกิดความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได ้ซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมอ่ืนต่อไป เช่น การซ้ือซ ้ า ความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ การแนะน าใหผู้อ่ื้นใช ้การร้องเรียน ร้องทุกขจ์ากความไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ ์ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สิริลักษณ์ ปานศรี (2553) ได้ศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์  และพฤติกรรมการ ซ้ือประกันสุขภาพของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีประกนัสุขภาพ จ านวน 400 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบเชิง
อนุมานใชท้ดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 
95 ผลการวิเคราะห์ดา้นขอ้มูลประชากรศาสตร์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย ต่อ
เดือนมากกว่า 20,000 – 30,000 บาท และ ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั ส่วนผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือประกนัสุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
ประกนัสุขภาพ กบั บริษทัอเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล แอสชวัรันส์     ดา้นระยะเวลาท่ีท า
ประกนัเป็นระยะเวลา 1 – 5 ปี ดา้นจ านวนเงิน (เบ้ียประกนัภยั) ท่ีท ากบับริษทัรับประกนั
ภยัมีจานวนเงิน 10,001–20,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือประกนัสุขภาพแบบรายเด่ียว
มากท่ีสุด ความคุม้ครองส่วนใหญ่ท่ีซ้ือเป็นความคุม้ครองกรณีเขา้พกัรักษาตวัแบบผูป่้วยใน 
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และ ผูป่้วยนอก (IPD+OPD) ลกัษณะการซ้ือประกนัสุขภาพ ซ้ือแบบต่อเน่ืองทุกปี ซ้ือ
ประกนัสุขภาพผ่านตวัแทน บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ้ือประกนัสุขภาพมาก
ท่ีสุดคือ บุคคลในครอบครัว เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีเลือกใช้บริษทัรับประกนัภยั คือ เป็น
บริษทัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการรับประกนัภยัท่ีดี มีแนวโนม้ในการซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มเติม
ในอนาคต และ แนะน าให้บุคคลท่ีรู้จักท าประกันสุขภาพกับบริษัทท่ีซ้ืออยู่ ล  าดับ
ความส าคญัในการซ้ือประกนัสุขภาพ คือ บริการหลงัการขาย และ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนัสุขภาพ 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก
ท่ีสุด ในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการบริการ ด้านพนักงาน ด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั 

ชนิดา ครัวจตุัรัส (2553) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัสุขภาพของประชาชนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบวา่ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ 
ผูท่ี้มีอายุมากมีความน่าจะเป็นในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ มากกวา่ผูท่ี้อายุนอ้ย ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัการศึกษาพบวา่ผูท่ี้ศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีความน่าจะเป็น
ในการซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ น้อยกว่า ผูท่ี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ประวติัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบวา่ ผูท่ี้เคยด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่ปัจจยับนัเลิกด่ืมแลว้และผูท่ี้ไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีความ
น่าจะเป็นในการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพมากกว่า ผูท่ี้เคยด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และปัจจุบนัก็ยงัด่ืมอยูอ่ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 90% และ 
95% ตามล าดบั ประวติัการไดรั้บอุบติัเหตุพบวา่ ผูท่ี้เคยไดรั้บอุบติัเหตุคร้ังสุดทา้ยภายใน
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา มีความน่าจะเป็นใน    การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ
มากกวา่ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 90%  ส่วน ผูท่ี้เคยนอนพกัรักษาท่ีโรงพยาบาลนั้นมีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจ
ซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ น้อยกว่า ผูท่ี้ไม่เคยนอนพกัรักษาท่ีโรงพยาบาลอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมนั 90% การมีชีวิตอยู่ของมารดานั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัสุขภาพ อย่างมีนยัส าคญัโดยผูท่ี้มารดายงัมีชีวิตอยู่มีความน่าจะเป็นใน
การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ นอ้ยกวา่ผูท่ี้ มารดาเสียชีวิตแลว้อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ระดบั 90% 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ  เป็นค าถามท่ีเป็นขอ้มูลนาม
มาตรา (Nominal Scale) และขอ้มูลล าดบัมาตรา (Ordinal Scale) จ านวน 10 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข 
หรือ สเกล (Port Scale Ratio) โดยแบ่งออกเป็น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) โดยการให้คะแนนระดบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
สุขภาพ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามท่ีเป็น
ตวัเลข หรือ สเกล (Port Scale Ratio) โดยแบ่งออกเป็น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) โดยการให้คะแนนระดบัการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัสุขภาพ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือ สเกล (Port Scale Ratio) โดยแบ่ง
ออกเป็น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) 
โดยการใหค้ะแนนระดบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัสุขภาพ 
สรุปผลการวจัิย 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์   กลุ่มตวัอย่าง   ส่วนใหญ่   เป็นเพศหญิง      มีอายุ
ระหวา่ง  30  -  39 ปี    
สถานภาพ   โสด  ระดบัการศึกษาปริญญา  รายไดต่้อเดือน  10,001 - 20,000 บาท   จ  านวน 
171 คน      อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน   
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญักับการ มี
โรงพยาบาลคู่สัญญาทัว่ประเทศ มากท่ีสุด ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั 
กบัค่าเบ้ียประกนัและความคุม้ครองท่ีเหมาะสม มากท่ีสุด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั กับบริษทัมีสาขาครอบคลุม มากท่ีสุด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั กบัการโฆษณาตามส่ือต่างๆ 
มากท่ีสุด ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั กบัพนกังานมี
มารยาท พูดจาสุภาพ มากท่ีสุด ดา้นกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั 
กบัการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมท่ีรวดเร็ว มากท่ีสุด ดา้นกายภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
ใหค้วามส าคญั กบัการมีเจา้หนา้ท่ีคอยช่วยเหลือ มากท่ีสุด  

ปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั 
กบับริษทัท่ีมีประสบการณ์การประกนัสุขภาพ มากท่ีสุด ดา้นความไวว้างใจจากลูกคา้ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญั กบั บริษทัท่ีมีฐานะมัน่คง มากท่ีสุด ดา้นการตอบรับจาก
ลูกคา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั กบั การให้ค  าตอบท่ีชัดเจน  แก่ลูกคา้ มาก
ท่ีสุด  

ด้านการตัดสินใจ จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยให้
ความส าคญัในการรับรู้ความส าคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บในการท าประกนัสุขภาพ  
การวเิคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรอิสระรวมทั้งส้ิน 10 ตวัแปร ซ่ึงมาจากสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และสมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบด้วย 
ภาพลกัษณ์องคก์ร ความไวว้างใจจากลูกคา้ การตอบรับจากลูกคา้ 

 
Independent  
Factors 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 
Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

Constant 1.218 .295  4.129 .000   
ดา้นผลิตภณัฑ ์X1 .003 .060 .004 .058 .954 .277 3.613 
ดา้นราคา X2 .208 .055 .216 3.819 .000 .378 2.642 
ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร      .224 .056 .225 4.005 .000 .385 2.598 
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จดัจ าหน่าย X3 
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม     
การขาย X4 

.105 .061 .122 1.726 .085 .243 4.122 

ดา้นบุคลากร X5 -.042 .066 -.053 -.642 .521 .181 5.513 
ดา้นกระบวนการ X6 -.163 .069 -.199 -2.368 .018 .172 5.808 
ดา้นกายภาพ X7 .050 .057 .059 .877 .381 .271 3.691 
ดา้นภาพลกัษณ์ X8 .119 .078 .129 1.535 .126 .173 5.795 
ดา้นความไวว้างใจ X9 .194 .068 .220 2.846 .005 .203 4.928 
ดา้นการตอบรับ X10 .108 .066 .122 1.628 .104 .218 4.596 

 
จากตารางการวิเคราะห์วิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression 

Analysis) ส าหรับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านอ่ืนๆ มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 ทั้งหมด 4 ตวัแปร  ไดแ้ก่  ดา้นราคา(X2) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) 
ดา้นกระบวนการ (X6) ดา้นความไวว้างใจ (X9) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั .208 .224 .163 
และ .194  ตามล าดบั 
สรุปผลค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์พหุคูณ ( R ) และสัมประสิทธ์ิการก าหนด ( R2 ) ของ    กา
รวเิคราะพหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
 

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

.726 a .527 .515 1.15806 
 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.726a  แสดงว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และ ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = 0.527 หมายความวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กร และ ปัจจยัอ่ืนๆ  คิดเป็น 52.7 เปอร์เซ็นต์ ตวั
แปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลง ของตวัแปรตามได้ร้อยละ 
52.7 เปอร์เซ็น ท่ีเหลืออีก 47.3 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 
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ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 1.15806 หมายความว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ของ
องคก์ร และ ปัจจยัอ่ืนๆ มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน 1.15806  

จากผลการวิเคราะห์จะพบวา่ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อดา้นกระบวนการ มีค่า 5.808 ซ่ึง
ไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด .172 ซ่ึงต ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์กนั คือเกิด Multicollinearity 
 จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
ดงัน้ี 
 Y = 1.218+.003X1+.208 X2+.224 X3+.105 X4+-.042 X5+-.163 X6+.050 X7+.119 
X8+.194 X9+.108 X10 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย อายุ การศึกษา และรายได ้ท่ี
ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพแตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นอายุ ดา้นการศึกษา และดา้นรายได ้ท่ี
แตกต่างกนั ของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ 
ไม่ มี ผลอย่ า ง มีนัยส า คัญทางส ถิ ติ ต่ อการตัด สินใจ ซ้ือประกัน สุขภาพใน เขต
กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานดงักล่าว 

สมมติฐานท่ี 2 และ 3 :  ปัจจยัท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านกระบวนการ และด้านความไวว้างใจ ท่ีต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพแตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 2 และ 3 พบวา่ปัจจยั
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และดา้นความไวว้างใจ มีผลต่อ
การตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และดา้นความไวว้างใจ ท่ีแตกต่างกนัของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความแตกต่างท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในขณะท่ีตัวแปรอ่ืนๆ ไม่มีผลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับ
สมมติฐานดงักล่าว 
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ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศ t-test 0.066 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test .000 ยอมรับ 
สถานะภาพสมรส F-test .688 ปฎิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-test .000 ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน F-test .000 ยอมรับ 
อาชีพ F-test .358 ปฎิเสธ 
    

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อ 
การตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัมีความ 
สัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA .954 ปฏิเสธ 
ดา้นราคา  MRA .000 ยอมรับ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  MRA .000 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการขาย  MRA .085 ปฏิเสธ 
ดา้นบุคลากร MRA .521 ปฏิเสธ 
ดา้นกระบวนการ  MRA .018 ยอมรับ 
ดา้นกายภาพ  MRA .381 ปฏิเสธ 
ดา้นภาพลกัษณ์  MRA .126 ปฏิเสธ 
ดา้นความไวว้างใจ  MRA .005 ยอมรับ 
ดา้นการตอบรับ MRA .104 ปฏิเสธ 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ”  สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่  เพศ สถานภาพ และ 
อาชีพ ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการ
วจิยัคร้ังน้ี พบวา่ อาย ุการศึกษา และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่  ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 
ดา้นบุคลากร และ ดา้นกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพนัธ์ ต่อการตัดสินใจซ้ือประกัน
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้
คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีประกอบดว้ย ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัอ่ืนๆ ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และ
ด้านการตอบรับจากลูกค้า ไม่มีความสัมพนัธ์ ต่อการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้มขอ้คน้พบในการ
วจิยัคร้ังน้ี พบวา่ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 

จากผลการวิจัยการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน าผลท่ีไดม้าประยุกตใ์ช ้และ เป็นแนวทางใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ และการบริการของบริษทัประกนัภยั โดยเป็นขอ้เสนอแนะ 3 ส่วน 
ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
กระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัด้านความไวว้างใจในตรา
สินค้า  มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ดงันั้น บริษทัประกนัภยัสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัส่วนท่ี 1 ไปใชป้ระกอบการ
วางแผน ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนท่ี 2  ไปใชเ้พื่อประกอบการพฒันา ปรับปรุง
รูปแบบผลิตภณัฑ์และบริการในดา้นต่างๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 3 ไปใชป้ระกอบการพฒันาการให้บริการในดา้นต่างๆ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดในใจกลุ่มผูบ้ริโภค ให้น าไปสู่ความไวว้างใจในตราสินค้า ท่ี
ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ียาวนาน และย ัง่ยนื 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี   เป็นการสุ่มตวัอย่าง   ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเนน้กลุ่ม
ตวัอย่างนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ทั้งประเทศเพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมาก
ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รเอกชนในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคต 

2. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ    ซ้ือ
ประกันสุขภาพของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” ท่ีย ังไม่ได้เจาะลึกไปถึง
กระบวนการตดัสินใจ (CDP Model) ควรมีการศึกษาวจิยั โดยเนน้ทั้งกระบวนการตดัสินใจ
ทั้งกระบวนการ 

3. ควรมีการศึกษาวิจยั “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ    ซ้ือประกนัสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผ่านการรับรู้จากการส่ือสารการตลาดบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication) 
บรรณานุกรม 
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แรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลนิิกความงาม 
เขตกรุงเทพมหานคร 

MOTIVATION TO SELECT TREATMENT BY DOCTOR AT AESTHETIC 
CLINIC IN BANGKOK 

 พริมรตา อ าไพจิตร1   ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง2 

                               ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขต
กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดกับ
แรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน ๆ กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ย
แพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผูว้ิจยัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ใน
คลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย T-test F-test และการวิเคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการ
หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

จากผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ21–30 ปี ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน30,001 - 40,000 บาท มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีและมีสถานภาพโสด  

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทย์
ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์และบริการ ราคาและ
สถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม
ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปดว้ยความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Royalty) และการ
สร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการ
รักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : คลินิกความงาม 

 
ABSTRACT 

 The Educational Research: Motivation of Select Treatment by doctor at aesthetic 
clinic in Bangkok, the objective following is to study different of Demography are 
involved Motivation of Select Treatment by doctor at aesthetic clinic in Bangkok and to 
study the relationship between the combination of marketing factors with Motivation of 
Select Treatment by doctor at aesthetic clinic in Bangkok along with to study the 
relationship between the combination of the other factors with Motivation of Select 
Treatment by doctor at aesthetic clinic in Bangkok. 

The example group to use in the research from sample population totals 400 
people, the collecting of questionnaire is an information tools, and the next step is 
Information analysis by prefabricated computer programs. to use descriptive statistics 
describes Frequency, Mean, Percentage, Standard Deviation, Hypothesis testing, and 
Statistics reference using ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) to 
determine the testing T-Test, F-test, Sig, Coefficient, Correlation coefficient (R), 
Coefficient of determination (R2) and the measurement of error discrepancy for analysis 
of variables, The 0.05 significance level results were as follows. 

Found that the most people who are treated in Bangkok aesthetic clinic is a 
women has the ages of between 21-30 years, Most is The Private Employees has the 
monthly income of between 30,001-40,000 baht per month, Education level Bachelor’s 
Degree and Single. 

The Personal Factor is different no effect to motivation of service aesthetic clinic 
as shown in the statistical significance at 0.05. 
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The Marketing Combination Factors comprising a Product, Service, Price and a 
place, Correlated with motivation of service aesthetic clinic as shown in the statistical 
significance at 0.05. 

Another factor is loyalty to product, make up a product image, Correlated with 
an incentive to use medical treatment in aesthetic clinics as shown in the statistical 
significance at 0.05. 
KEYWORDS: AESTHETIC CLINIC 
 
บทน า 

ในปัจจุบนัคงปฏิเสธไม่ไดว้า่วา่ธุรกิจทางการแพทยแ์ละความงามเป็นธุรกิจท่ีเป็น
ดาวรุ่งมาแรงเป็นเป็นอนัดบัหน่ึงในปี2556 อีกทั้งธุรกิจทางการแพทยแ์ละความงามยงัเป็น
ธุรกิจเด่นอนัดบัหน่ึงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 จากกระแสการให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพ 
และการดูแลความงามท่ีมากข้ึน รวมทั้งการบริการทางการแพทยข์องไทยท่ีมีคุณภาพดี และ
ราคาไม่แพง ประกอบกบัเศรษฐกิจในปีน้ี มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน ประชาชนมีรายไดท่ี้สูงข้ึน ท า
ใหเ้กิดการหนัใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามกนัมากข้ึน  

     จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ธุรกิจคลินิกเสริมความงามเติบโตและแข่งขนักนัรุนแรง
และสูงข้ึนปัจจุบนัสามารถพบคลินิกเสริมความงามเปิดให้บริการตามแหล่งชุมชน อาคาร
ส านกังาน รวมทั้งตามศูนยก์ารคา้ต่างๆ เป็นจ านวนมากเพราะความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในปัจจุบนัท่ีให้ความส าคญักบัความสวยงาม ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือเติบโตก็ตาม
ธุรกิจความงามก็ยงัไดรั้บความนิยม จนท าให้ธุรกิจความงามโดยเฉพาะคลินิกความงามน้ีมี
การแข่งขนัท่ีสูงแต่ละคลินิกความงามตอ้งเร่งใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค และ
สร้างยอดขาย เพื่อใหธุ้รกิจเติบโต และภาพลกัษณ์แข็งแรงข้ึน อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
ยุคปัจจุบันท่ีเป็นยุคท่ีรีบเร่ง  ไม่อยากรอความสวย หรือต้องสวยได้เร็วท่ีสุด การใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัในปัจจุบนัโดยแพทย ์จึงเป็นโอกาสหน่ึงท่ีท าให้ธุรกิจ
น้ีเป็นท่ีต้องการของผูบ้ริโภค จากการแข่งขันท่ีสูงดังกล่าวท าให้มีการแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการท่ีสูงข้ึนมาก รูปแบบการท าตลาดของธุรกิจจึงเปล่ียนไป ตอ้งมีน าเคร่ืองมือ
ทางการตลาดเขา้มาใชใ้นการก าหนอกลยุทธ์ จากเดิมท่ีขายไดด้ว้ยกลยุทธ์ Word of Mouth 
หรือการบอกต่อเพื่อน แต่ปัจจุบนัถึงยุคของการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมากข้ึน เพื่อ
สร้างภาพลกัษณ์ให้ผูบ้ริโภครู้จกั Positioning ของแต่ละคลินิกอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีการ
สร้างแบรนด์ของคลินิกความงามได้ยกระดบัให้แบรนด์ดูดี น่าเช่ือถือข้ึนโดยเปล่ียนส่ือ
โฆษณาในการส่ือสาร จากเดิมท่ีธุรกิจน้ีเน้นการใช้ส่ือวิทยุ และการส่ือเฉพาะโปรโมชั่น 



619 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

แคมเปญ หรือลดกระหน ่าค่าบริการหนา้ร้านแต่การน าเสนอใหม่ไดเ้นน้การสร้างแบรนด์
มากข้ึน มีการโฆษณาทางโทรทศัน์โดยดาราท่ีได้รับความนิยมมาบอกต่อเน้นพลงัของ 
Word of Mouth คือท าใหผู้บ้ริโภคเช่ือ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียง 
เพราะบริการความงามมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูงคอร์สละเป็นพนั เป็นหม่ืน หรือบางคอร์ส
เป็นหลกัแสน เหมือนสินคา้ราคาสูงทัว่ไปท่ีผูบ้ริโภคมกัตอ้งถามจากคนรู้จกัวา่คุณภาพเป็น
อยา่งไร ก่อนการตดัสินใจซ้ือ  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ การศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้ผู ้
ประกอบธุรกิจคลินิกความงามหรือนกัลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจประเภทน้ี ไดท้ราบ
ถึงปัจจยัการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์น
คลินิกความงาม และสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง 
หรือเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ใหเ้หมาะสมต่อผูบ้ริโภคต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการใช้
บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดกบัแรงจูงใจใน
การใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงความส าคญัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั
อ่ืนๆ ของคลินิกความงามท่ีส่งผลต่อในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความ
งามเขตกรุงเทพมหานคร  

3. ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อคลินิกความงาม ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับใชกิ้จกรรมส่งเสริมการตลาดใหเ้หมาะสมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

4.ท าใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับการอา้งอิง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนัและช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของคลินิกความ
งามใหดี้ยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      เว้น 1 บรรทัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพการสมรส 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

- ผลิตภณัฑ์ (Product)  
- ราคา (Price)  
- สถานท่ี (Place)  
- การส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion)  
 

แรงจูงใจในการใชบ้ริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม 

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอืน่ๆ 
 

- ความภกัดีในตราสินคา้(Brand 
Royalty) 

- การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้
(Brand Image) 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทย์
ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การ
ส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์น
คลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Royalty) การสร้าง
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใช้บริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ผูใ้ชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหาจะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใช้บริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

3.  ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ตวั

แปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
3.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบด้วยแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วย

แพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.คลินิกความงาม หมายถึง สถานรักษาพยาบาลท่ีเปิดใหบ้ริการการรักษาและ
ดูแลในเร่ืองของรูปร่างและผิวพรรณร่วมกบัการน าเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัมาใช้
โดยแพทยผ์ูช้  านาญเฉพาะดา้นผวิหนงั 

2. เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยั หมายถึง เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์น าเขา้
มาร่วมใชใ้นการดูแลรักษาผิวพรรณและรูปร่างของผูบ้ริโภค เช่น เคร่ืองเลเซอร์ 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเฉพาะบุคคลของผูใ้ชบ้ริการการรักษาดว้ย
แพทยใ์นคลินิกความงาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพการ
สมรส 
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4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ยส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็น
กรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการใช้บริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550 หนา้ 67) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง พลงัของส่ิงกระตุน้
จากภายในของแต่ละบุคคลซ่ึงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั แรงจูงใจจึงเป็นอิทธิพลภายในตวั
บุคคลท่ีจะผลกัดนัใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
 ปณิศา มีจินดา (2553 หน้า 148) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการท่ีมี
แรงผลกัดนัเพียงพอท่ีจะชักน าให้บุคคลตอบสนองความตอ้งการเพื่อให้เกิดความพอใจ 
เป็นแรงผลกัดนัภายในท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีท าใหเ้กิดการตอบสนองดา้น
พฤติกรรมและมีการก าหนดทิศทางท่ีเฉพาะเจาะจงของการตอบสนองนั้น 
 ดงันั้น สรุปไดว้า่แรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการของบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้จาก
ภายในและเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคลตอบสนองหรือการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ตามลกัษณะ
ของแรงจูงใจภายในท่ีเกิดข้ึน 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แรงจูงใจในการใช้บริการการกบัแรงจูงใจในการเข้ารับบริการ 
 ยุพเรศ สอนสมบูรณ์ (2551) ศึกษาถึงแรงจูงใจซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับลูกคา้ใน
ระบบขายตรง เขตกรุงเทพมหานครพบวา่แรงจูงใจซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับลูกคา้ในระบบ
ขายตรง เขตกรุงเทพมหานครมีแรงจูงใจซ้ือเคร่ืองส าอางในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดย
พิจารณาจาก ความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเพราะจะมีพนกังานขายสินคา้
มาเสนอจึงได้รับความสะดวกสบายในการซ้ือเคร่ืองส าอางอีกทั้งยงัเป็นการหลีกเล่ียง
การจราจรและผูค้นท่ีแออดั 
  จรรจิรา ทองโคตร (2546) ศึกษาถึงแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการคลินิกเพื่อลด
น ้ าหนกัของผูใ้ช้บริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี พบวา่แรงจูงใจในการเลือกใช้
บริการคลินิกเพื่อลดน ้ าหนกัของผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานีมีแรงจูงใจ
ในการเลือกใชบ้ริการท่ีอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้นคือ ดา้นอาคารและสถานท่ีคือความสะอาด 
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เป็นระเบียบ ผูรั้บบริการมีท่ีพกัรอรับบริการเพียงพอเหมาะสม บรรยากาศท่ีให้ความน่าเช้ือ
ถือ และอยู่ใกลแ้หล่งชุมชนไปมาสะดวก ดา้นแพทยแ์ละบุคลากร ดา้นกระบวนการดูแล 
และดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ส่วนท่ีเหลืออีก 2 ดา้นผูใ้ช้บริการมีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดบัปานกลางคือ ดา้นราคาและค่าใชจ่้าย และดา้นวธีิการลดน ้าหนกัของคลินิก 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 1. การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ, 
วารสาร, วทิยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน ดงันั้นจึงใชต้าราง Yamane ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง โดยก าหนดให้ช่วงความ
เช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึงท า
การเก็บทั้งหมด 400 ชุด โดยจะท าการเก็บตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามทั้งหมดเป็นจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิด ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ  อาชีพรายได้  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส โดยลักษณะแบบสอบถาม
ประกอบด้วยค าถามแบบมีค าตอบค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการ
ส่งเสริมการขาย โดยเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) รวม 20 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย ความภกัดีในตราสินคา้ การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความไวว้างใจ 
โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port Scale 
Ratio) รวม 10 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแรงจูงใจในการ
ใช้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบ
สเกล (Port Scale Ratio) รวม 12 ขอ้ 
 ส าหรับส่วนท่ี 2 – ส่วนท่ี 4 เรียงล าดบัจาก 1 ไปจนถึง 10 โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
   คะแนน  ความหมาย 

    10     หมายถึง          มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
         0               หมายถึง          ไม่มีความคิดเห็น 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.8 ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 44.5 มีรายได ้30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.5 จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 65.8  
ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
ตลาด 
ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางตลาด
ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นคลินิกท่ีใชบ้ริการอยูมี่แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการให้บริการการรักษามากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 6.75)  

ด้านราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัด้านคลินิกท่ีใช้
บริการอยู่มีอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัการบริการเม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.35 ) 

 ด้านสถานที่ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นคลินิกท่ีใช้
บริการอยูมี่ท  าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.70)  

ด้านการส่งเสริมการขาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
คลินิกท่ีใชบ้ริการอยู่มีเอกสารให้ความรู้หรือแนะน าสินคา้และบริการท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.21)  
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ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ ๆ 

ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
ด้านความภักดีในตราสินค้า พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยั

ดา้นการคาดวา่จะกลบัมาใชบ้ริการคลินิกท่ีมาใชบ้ริการอยูใ่นคร้ังต่อไปมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
6.53)  

ด้านการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นคลินิกท่ีใชบ้ริการอยูเ่ป็นคลินิกท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดค่า (เฉล่ีย 6.49) 
ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้บริการการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลนิิกความงาม 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการอยากมี
ภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับของสังคมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.76)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทย์
ในคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์และบริการ ราคาและ
สถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม
ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปดว้ยความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Royalty) และการ
สร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใช้บริการ
การรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ t-test 0.153 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test 0.086 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-test 0.104 ปฏิเสธ 
รายไดต่้อเดือน F-test 0.086 ปฏิเสธ 
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ระดบัการศึกษา F-test 0.057 ปฏิเสธ 
สถานภาพสมรส F-test 0.127 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นราคา MRA 0.005 ยอมรับ 
ดา้นสถานท่ี MRA 0.001 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.484 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ ๆ    
ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคญัเพื่อน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ี
ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรสท่ี
แตกต่างกนัไมส่่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไป
ดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการ
รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคาและดา้นสถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัขออภิปรายผลเฉพาะปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการ ดา้นราคาและดา้นสถานท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษา
ดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 
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กลุ่มตวัอยา่ง 400 รายมีความคิดเห็นวา่การใชบ้ริการอยูมี่แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นในการให้บริการการรักษา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากว่าผูใ้ช้บริการต่างตอ้งการความมัน่ใจใน
การมาใช้บริการเสริมความงามกบัคลินิกความงามโดยทัว่ไป ซ่ึงการท่ีจะสามารถสร้าง
ความมัน่ใจในการใช้บริการไดด้งักล่าวจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น
ใหบ้ริการการรักษาจึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งให้กบัผูใ้ชบ้ริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มตวัอย่าง 400 รายมี
ความคิดเห็นวา่การใชบ้ริการคลินิกความงามมีอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัการบริการเม่ือ
เทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวา่การใชบ้ริการคลินิกความงามโดยส่วนมาก
แลว้ผูใ้ช้บริการตอ้งจ่ายค่ารักษาหรือค่าใช้บริการในอตัราท่ีสูง ดงันั้นเม่ือผูใ้ช้บริการตอ้ง
จ่ายค่ารักษาหรือค่าใชบ้ริการในอตัราท่ีสูงแลว้ยอ่มจะท าให้เกิดความคาดหวงัวา่ประโยชน์
ท่ีไดรั้บจะตอ้งมีความคุม้ค่าและเหมาะสมเม่ือเทียบกบัค่ารักษาพยาบาลท่ีไดจ่้ายไป ซ่ึงหาก
ผูใ้ช้บริการได้ประเมินถึงความคุม้ค่าดงักล่าวแล้วเกิดความรู้สึกพึงพอใจก็จะท าให้เกิด
แรงจูงใจในการมาใช้บริการได้อีกในคร้ังต่อ ๆ ไปได้และเม่ือมองในปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ี กลุ่มตวัอยา่ง 400 รายมีความคิดเห็นวา่คลินิกท่ีใชบ้ริการ
อยูมี่ท  าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวา่การกระจายช่อง
ทางการให้บริการของคลินิกความงามไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและสามารถ
รองรับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุน้ให้เกิดการมาใช้
บริการไดม้ากข้ึน เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเกิดความสะดวกและสามารถเขา้ถึงการใชบ้ริการได้
อยา่งง่ายดายจึงท าให้เกิดแรงจูงใจในการมาใช้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ืองต่อไปไดใ้นอนาคต 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซ่ึงศึกษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้เพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดผลิตภณัฑ์และ
บริการ โดยเฉพาะการให้ค  าแนะน าของแพทย์มีผลต่อลูกคา้เพศชายในการเลือกใชบ้ริการ
คลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ปัจจยัอ่ืน ๆข้อคน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัอ่ืน ๆ ด้านความภกัดีในตรา
สินค้า (Brand Loyalty) และด้านการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) มี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยขออภิปรายผลเฉพาะปัจจัยอ่ืน ๆ ด้านความภักดีในตราสินค้า (Brand 
Loyalty) และด้านการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
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แรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มตวัอยา่ง 400 รายมีความคิดเห็นวา่จะกลบัมาใชบ้ริการคลินิกท่ีมาใชบ้ริการอยู่
ในคร้ังต่อไป ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าการสร้างหรือกระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดการใชบ้ริการซ ้ าได้
อีกในอนาคต หน่วยงานแต่ละแห่งจ าเป็นจะตอ้งสร้างองค์ประกอบหรือการวางแผนกล
ยุทธ์ต่าง ๆ อีกมากมายเพื่อกระตุน้ให้เกิดการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าไดต่้อไปในอนาคตหรือ
เกิดแรงจูงใจในการมาใชบ้ริการไดต่้อไป เช่น ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ กลยุทธ์ทาง
การตลาดและการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์หน่วยงานตามส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือ
ท่ีใชแ้ต่ละเคร่ืองมือจะตอ้งด าเนินการผสมผสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
สถานการณ์นั้น ๆ และเม่ือมองในปัจจยัอ่ืน ๆ ด้านการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ กลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 รายมีความคิดเห็นวา่คลินิกท่ีใชบ้ริการอยู่เป็นคลินิกท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทั้งน้ี
เน่ืองจากว่าคลินิกเสริมความงามถือเป็นการให้บริการทางการแพทย์รูปแบบหน่ึงซ่ึง
ผูใ้ช้บริการต้องการความน่าเช่ือถือในการเข้ามาใช้บริการ ดังนั้ นจึงเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานนั้น ๆ ในการสร้างความน่าเช่ือถือในการรักษาให้เกิดข้ึนกบัคลินิกความงามของ
ตนเองซ่ึงจะช่วยท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการมาใชบ้ริการไดใ้นคร้ังต่อ ๆ ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ธงทวตัร บุญเฟือง (2553) ท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิก
เทคนิคการแพทยข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่พบวา่ผูใ้ชบ้ริการคลินิกทุกช่วงอายุ
ให้ความส าคญัในด้านของห้องปฎิบติัการเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือเป็นหลกั 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ียงัไม่มีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือ
พฤติกรรมการใช้บริการในคลินิกความงามเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจ ัยเห็นว่าควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือพฤติกรรมการใช้บริการในคลินิก
ความงามเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เช่น การศึกษาถึงค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการในแต่ละ
คร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการรวมถึงเหตุผลท่ีเลือกมาใช้บริการภายใน
คลินิกความงามแห่งน้ี เป็นต้น ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้ทางองค์กร
สามารถวางแผนกลยทุธ์เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดแรงจูงใจในการมาใชบ้ริการในอนาคต
ไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ียงัไม่มีการศึกษาถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคต่อการเลือกใช้บริการในอนาคต ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ปัจจุบนัวา่กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีมีความตอ้งการให้ทาง
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หน่วยงานด าเนินการหรือการวางแผนกลยทุธ์ในลกัษณะใดท่ีจะช่วยสร้างความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการของหน่วยงานมากยิง่ข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะท าให้หน่วยงานสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ในดา้นต่าง ๆ รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดต่้อไป 

3. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ียงัไม่มีการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ให้บริการของพนกังานให้บริการ ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรม
การให้บริการของพนักงานให้บริการของทางหน่วยงาน เน่ืองจากปัญหาจากพนักงาน
ให้บริการเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและการศึกษาวิจยัถึงพฤติกรรมการให้บริการจะ
ช่วยให้ทางหน่วยงานสามารถน าลักษณะพฤติกรรมการให้บริการมาปรับปรุงให้เกิด
กระบวนการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมไดต่้อไป 
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ความสามารถทางการส่ือสารข้ามวฒันธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาจีน 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE AND SELF-
ADAPTATIONOF CHINESE STUDENTS IN RANGSIT UNIVERSITY 

พรพะเยาว ์ก๋งเม่ง1  ผศ.ดร.ดวงทิพย ์เจริญรุกข ์เผือ่นโชติ2 
------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ี “ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมและการปรับตวั
ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต” มีวตัถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาถึงความสามารถ
ทางการส่ือสารของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต ภายใตว้ฒันธรรมไทย (2) เพื่อศึกษาถึง
การปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถทางการส่ือสารภายใต้วฒันธรรมไทยกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัรังสิต รูปแบบการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมผสานคือ การวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มีการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
นกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร Chinese Business School จ านวน 20 คน และ
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบันกัศึกษาและหลกัสูตรจ านวน 5 คน และการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บ
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร Chinese Business 
School ท่ีเป็นประชากรทั้งหมด 67 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานท่ี 1-2 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวิธี t-test และทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ใช้วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน  
__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1) แนวคิดพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลคือ หลีกเล่ียงการแข่งขนัทางการศึกษาท่ีมีสูง
ภายในประเทศจีน เพิ่มโอกาสท่ีดีในการท างานในอนาคต ช่ืนชอบผูค้นและวฒันธรรมไทย
เป็นพื้นฐานในการตดัสินใจเรียนในประเทศไทย 2) ความสามารถทางการส่ือสารขา้ม
วฒันธรรมของนกัศึกษาจีน แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ (1) มีความสามารถในการตีความหมาย
อยูใ่นระดบัสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.66 คือ สามารถตีความภาษาท่าทางของคนไทยไดว้า่ตอ้งการจะ
ส่ือสารอะไร เช่น พยกัหน้า การพนมมือ การโบกมือ (2) มีความสามารถทางด้านทกัษะ 
การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน คือ ความสามาถทางทกัษะการฟังของนกัศึกษาจีนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.24 แต่ความสามารถทางดา้นทกัษะการพดู การอ่าน การเขียน  
มีความสามารถอยู่ท่ีระดบันอ้ย ท่ีค่าเฉล่ีย 2.46, 2.01, 1.71 ตามล าดบั 3) การปรับตวัของ
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ 1) การปรับตวัดา้นวฒันธรรมโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 2.78 คือ นกัศึกษาจีนสามารถเร่ิมตน้สนทนากบัคน
แปลกหนา้ท่ีเป็นคนไทยได ้รองลงมาคือภาษาท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั 2) การปรับตวั
ดา้นการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.16 คือนกัศึกษาจีนมีการวางแผน
การศึกษา สามารถปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเช่น งานกีฬา
มหาวิทยาลยั กิจกรรม Freshy Day & Night 4) แรงจูงในและความคาดหวงัของนกัศึกษา
จีนคือ การช่ืนชอบ หลงใหลวฒันธรรมไทย ตอ้งการไดรั้บประสบการณ์ใหม่ คาดหวงัการ
หลีกเล่ียงปัญหาวา่งงานในอนาคต 5) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับตวัคือ การเรียนรู้และยอมรับ
ถึงความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทยและจีน 6) ปัญหาและอุปสรรค คือ เร่ืองภาษา 
นกัศึกษาจีนยงัขาดทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน การเขียนภาษาไทย 7) ความสามารถ
ทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัการปรับตวัของนกัศึกษาจีน 
มหาวทิยาลยัรังสิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.641 คือ นกัศึกษาจีนสามารถปรับตวั
ในส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรมใหม่ได ้ถึงแมจ้ะพบปัญหาอุปสรรคเร่ืองของภาษา 
ค าส าคัญ : ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรม, การปรับตวั  
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to study the communication competence of 
Chinese students at Rangsit University 2) to study the self-adaptation of Chinese students 
at Rangsit University to Thai culture, and 3) to study the relationship between 
communication competence and self-adaptation of Chinese students at Rangsit 
University to Thai culture. This study employed both quantitative and qualitative 
research techniques. Quantitative data was collected by in-depth interview from 20 
Chinese students who study at the Chinese Business School and five selected key 
informants. Qualitative data was collected by a questionnaire administered to 67 Chinese 
students who studied at the Chinese Business School. The collected data was analyzed 
using percentage, means, standard deviation, t-test and the Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient. 
 The results showed that: 1. The respondents decided to study in Thailand 
because they wanted to avoid the highly competitive education environment in China, 
they needed more career opportunities and they liked Thais and Thai culture. 2. The 
Chinese students’ interpretation of their cultural competence showed: 1) they could 
understand body language used by Thais such as nodding, waiting (a slight bow, with the 
palms pressed together in a prayer-like fashion), and waving, at a “high” level, 3.66. 2) 
Their listening skills were at the “moderate” level, 3.24 while their speaking, reading and 
writing skills were at the “low” level, 2.46, 2.01 and 1.71 respectively. 3. The Chinese 
students’ interpretation of their adaptation to Thai culture showed: 1) they talked to Thai 
strangers and used Thai language in their everyday life at the “moderate” level, 2.78. 2) 
The Chinese students’ interpretation of their adaptation to Thai education showed: they 
made study plans and participated in activities organized by university including the 
University Games and Freshy Day & Night, at the “moderate” level, 3.16. 4. The Chinese 
students’ motivations and expectations were found to be related to a fondness of Thai 
culture, a desire for new experiences and not wanting to be unemployed. 5. A factor that 
affected the self-adaptation of Chinese students was learning to accept the differences 
between Thai and Chinese culture. 6. The Chinese students lacked Thai listening, 
speaking, reading and writing skills. 7. There was no relationship found between 
communication competence and the self-adaptation of Chinese students at Rangsit 



637 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

University to Thai culture, the significant difference found was 0.641. Therefore, it could 
be concluded that Chinese students could adapt themselves to Thai culture, environment 
and society, even though they experienced language problems. 
KEYWORD: Intercultural Communication, Self-Adaptation  
 
บทน า 
           การส่ือสารขา้มวฒันธรรมคือ การส่ือความหมายระหวา่งคนท่ีมีภาษาและวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกันโดยมีองค์ประกอบหลักสององค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบของการ
ส่ือสารและองคป์ระกอบของวฒันธรรม ทั้งน้ีองคป์ระกอบของการส่ือสารมีองคป์ระกอบ
ย่อย คือ การใช้ภาษา (วจัภาษา) การใช้หน้าตา ท่าทาง และน ้ าเสียง (อวจัภาษา) ส าหรับ
องคป์ระกอบของวฒันธรรมคือ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตและคุณค่าต่างๆ ในชีวิต
ของคู่ส่ือสาร ซ่ึงเป็นทั้งส่วนท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร Hall (1959, อา้งถึง
ใน ธานิษฎ ์กองแกว้, 2544)  
             การส่ือสารประเภทน้ีเป็นการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารท่ีมีความแตกต่าง
กนัทางวฒันธรรม และการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมน้ีเกิดข้ึนไดท้ั้งในระหวา่งคนท่ีอยูใ่น
ประเทศเดียวกนัแต่มีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั หรือ การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมยงัเกิดข้ึน
ไดร้ะหว่างคนท่ีเป็นประชาชนของประเทศท่ีต่างกนัไดด้ว้ย ซ่ึงในท่ีน้ีกล่าวถึงการส่ือสาร
กนัระหวา่งคนไทยกนัคนชนชาติจีน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีวฒันธรรมดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัไม่
วา่จะเป็นองคป์ระกอบทางดา้นภาษาหรือวฒันธรรม 
               และในปัจจุบนัดว้ยเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีกวา้งไกลมากยิ่งข้ึนท าให้การ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งประเทศแคบลง มีผูค้นจากหลากหลายประเทศเดินทางไปศึกษาต่อยงั
ท่ีต่างๆ รวมถึงการท่ีนกัศึกษาจีนเขา้มาเรียนในประเทศไทยเรามากยิ่งข้ึน ซ่ึงมหาวิทยาลยั
รังสิตไดมี้การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ีเรียกวา่ Chinese Business School ซ่ึงเป็น
การเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน โดยจดัตั้งในนามคณะบริหารธุรกิจ มี 3 
สาขาคือ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการทัว่ไป และสาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงนกัศึกษาท่ีเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนกัศึกษาชาวจีนเกือบทั้งหมด เน่ืองจากต ารา
เรียน อาจารยผ์ูส้อน เน้ือหาท่ีเรียนเป็นหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาจีนทั้งหมด ซ่ึงเน้ือหาเหล่าน้ีจะ
เน้นการเรียนการสอนเร่ืองของการบริหารธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ขายซ่ึง ประเทศจีนนบัว่า
เป็นผูน้ าดา้นการคา้ขายท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในระดบัโลก 
          แต่เน่ืองด้วยทางประเทศจีนมีจ านวนของประชากรท่ีค่อนขา้งสูง พื้นท่ีการศึกษา
สถาบนัต่างๆในประเทศมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของคนในประเทศท าให้มี
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ประชาชนคนจีนส่วนใหญ่นิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่อยงัต่างประเทศ เพื่อหลีกเล่ียงปัญหา
การแข่งขนักนัเองในประเทศท่ีมีค่อนข้างสูง เม่ีอมีการไปเรียนรู้ท่ียงัต่างประเทศส่ิงท่ี
นกัศึกษาจีนจะตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติมคือเร่ืองของการปรับตวั 
             การปรับตวัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีชาวต่างชาติทุกคนจะตอ้งเผชิญ กล่าวคือ มนุษย์มี
แรงผลกัดนัภายในท่ีจะปรับตวัและเติบโตให้เขา้กบัสังคมท่ีตนเองอาศยัอยู่ ซ่ึงการปรับตวั
เขา้สู่ส่ิงแวดล้อมใหม่น้ีจะเป็นกระบวนการท่ีท าผ่านการส่ือสาร และการปรับตวัน้ีเป็น
ขั้นตอนท่ีซบัซอ้นและเป็นพลวตัร Bertalanffy (1956, อา้งถึงใน Kim, 1995)  
             ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงความส าคญัของ “ความสามารถทางการส่ือสารขา้ม
วฒันธรรมและการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิตง” ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส าคญั
ในการเรียนรู้ถึงกระบวนการส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีต่างวฒันธรรมรวมถึงการปรับตวัของ
นกัศึกษาจีนท่ีเขา้มาเรียนในประเทศไทย ซ่ึงเราจะไดศึ้กษาและมองในมุมของคนต่างชาติท่ี
เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย โดยเรียนรู้จากส่วนประกอบของการส่ือสารในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นองคป์ระกอบทางการส่ือสารและองคป์ระกอบทางวฒันธรรม 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความสามารถทางการส่ือสารของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต 
ภายใตว้ฒันธรรมไทย 
 2. เพื่อศึกษาถึงการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรม
ไทยกบัการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. งานวิจยัน้ีจะเป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรม
ในแง่ของการปรับตวัทางวฒันธรรม ตลอดจนวิธีการปรับตวัทางวฒันธรรมของนกัศึกษา
จีนท่ีเขา้มาศึกษาและเรียนรู้ในประเทศไทย  
 2. เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสารภายใน
สถาบนัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างทางด้านวฒันธรรมระหว่างชาวไทยและชาวจีนให้มี
ประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาน าวจัิย 
 1. ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของนกัศึกษาจีน 
มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นอยา่งไร 
 2. การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นอยา่งไร 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยกบั
การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นอยา่งไร 
สมมติฐานในการวจัิย 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความสามารถทางการส่ือสารภายใต้
วฒันธรรมไทยของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนั 
 2. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการปรับตวัของนกัศึกษาจีน 
มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีแตกต่างกนั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ

3. ศาสนา 

4. ชั้นปีการศึกษาท่ีท่านก าลงั
ศึกษาอยู ่
5. ภูมิล าเนาเดิม (มณฑล) 
6. ระยะเวลาท่ีอยูเ่มืองไทย 

 

ความสามารถทางการส่ือสาร 

1. ความสามารถในการตีความหมาย 

2. ทกัษะ (Skill) ทางดา้นการส่ือสาร 
   - ทกัษะการฟัง                    - ทกัษะการพดู 

    - ทกัษะการอ่าน                - ทกัษะการเขียน 

การปรับตัว 

1. ดา้นวฒันธรรม 
2. ดา้นการศึกษา 
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 3. ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต 
ขอบเขตของการวจัิย   
 การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษากบันกัศึกษาจีน สัญชาติจีน เช้ือชาติจีน ก าลงัศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลยัรังสิต ในรูปแบบของการวิจยัทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อศึกษาถึง
ความสามารถทางการส่ือสารของนกัศึกษาจีนภายใตว้ฒันธรรมไทยและการปรับตวัของ
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต ตั้งแต่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึงนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ระหว่างปี
การศึกษา 2552-2555  ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เป็นระยะเวลา 6 
เดือน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นกัศึกษาจีน หมายถึง ผูท่ี้มีสัญชาติจีน เช้ือชาติจีนศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ในหลกัสูตร Chinese Business School (CBS) มหาวทิยาลยัรังสิต  
 2. หลกัสูตร Chinese Business School (CBS) หมายถึง หลกัสูตรบริหารธุรกิจท่ีมี
เน้ือหารายวิชาเก่ียวกบัการบริหารธุรกิจท่ีเป็นการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งหมด  มีการ
สอนโดยอาจารย์ผูส้อนท่ีชาวจีน ใช้ต าราหรือเอกสารการเรียนภาษาจีน เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 3. ลกัษณะทางประชากรของนกัศึกษาจีน หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา
จีนได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ชั้นปีการศึกษาท่ีท่านก าลังศึกษาอยู่ ภูมิล าเนาเดิม (มณฑล) 
ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
 4. ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย หมายถึง ความสามารถท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีจะท าให้การส่ือสารของนักศึกษาจีนท่ีเขา้มาอยู่ภายใตว้ฒันธรรมไทยเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงมีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา 2 ดา้น คือ ความสามารถในการตีความหมาย 
และความสามารถทางดา้นทกัษะในการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย 
  4.1 ความสามารถในการตีความหมาย หมายถึง ความสามารถในการ
ก าหนดค าอธิบาย ความสามารถในการจดัการ และความสามารถในการตีความเง่ือนไข
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัทางการส่ือสาร ความสามารถในการตีความหมายประกอบไปด้วย
ความสามารถ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
   4.1.1 ความสามารถทางบทบาท คือ ความสามารถท่ีนกัศึกษาจีน
รู้ว่าควรใช้บทบาททางสังคมใดและรู้ว่าพฤติกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทบาทนั้น ให้
เหมาะสมกบัวฒันธรรมและสังคม 
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   4.1.2 ความสามารถส่วนบุคคล  หมายถึง ความสามารถในการ
เลือกและการน าเสนอส่ิงท่ีตนคิดหรือตอ้งการใหอี้กฝ่ายหน่ึงเขา้ใจ 
   4.1.3 ความสามารถทางเป้าหมาย หมายถึง ความสามารถในการ
ก าหนด เป้าหมาย ตอบโตก้บัปัญหาและเลือกกระท าการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.2 ความสามารถทางด้านทกัษะ หมายถึง ส่ิงท่ีนักศึกษาจีนจะต้องมี
ความสามารถใน ดา้นทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน ภายใตว้ฒันธรรมไทย  
 5. การปรับตวัของนกัศึกษาจีน หมายถึง ส่ิงท่ีนกัศึกษาจีนจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบั
วฒันธรรมไทย ซ่ึงประกอบไปดว้ย การปรับตวัดา้นวฒันธรรม และการปรับตวัทางดา้น
การศึกษา  
 6. แนวคิดพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล หมายถึง ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในท่ีน้ี
มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มนกัศึกษาจีน และกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร Chinese Business School 
 7. การส่ือสารต่างวฒันธรรม หมายถึง การเปรียบเทียบ พฤติกรรมการส่ือสารของ
บุคคลท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั กระบวนการแลกเปล่ียนและตีความสัญลกัษณ์และบริบท
หน่ึงๆ โดยบุคคลในกระบวนการส่ือสารนั้นมีความแตกต่างทางวฒันธรรมมากในระดบัท่ี
มีการตีความและมีความคาดหวงัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั น าไปสู่การ
สร้างความหมายท่ีไม่เหมือนกนัได้ ซ่ึงในท่ีน้ีกล่าวถึงการส่ือสารต่างวฒันธรรมระหว่าง
วฒันธรรมจีนและวฒันธรรมไทย 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ทฤษฎกีารส่ือสารระหว่างบุคคล  
 การส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อกระบวนการในการส่ือสารต่างๆ 
ของมนุษย ์ซ่ึง ปรมะ สตะเวทิน (2529) ได้กล่าวไวว้่า การส่ือสารระหว่างบุคคลคือการ
ส่ือสารท่ีประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาท าการส่ือสารกนัในลกัษณะตวัต่อตวั 
(Person-to-Person) และDean Barnlund (1975, อา้งถึงใน  ยุบล เบญจรงคกิจ, 2534) ไดใ้ห้
นิยามของการส่ือสารระหวา่งบุคคลไวว้า่เก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาสถานการณ์ทางสังคมซ่ึง
มนุษยไ์ดเ้ผชิญซ่ึงหน้า และมีปฏิสัมพนัธ์โดยการแลกเปล่ียนสัญญาณทางวจันและอวจัน
ภาษา นิยามน้ีเนน้คุณลกัษณะท่ีส าคญัของการส่ือสารระหวา่งบุคคล 5 ประการดว้ยกนั คือ 
1. ตอ้งมีคนอยา่งนอ้ยสองคนในสถานการณ์นั้น โดยต่างก็รู้ตวัวา่มีอีกบุคคลหน่ึงอยูด่ว้ย 2. 
มีการพึ่งพาอาศยัในการส่ือสารระหว่างกนั 3. มีการแลกเปล่ียนสาร 4. สารจะเขา้รหัส
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เป็นวจันภาษาหรืออวจันภาษา 5.ไม่มีรูปแบบแน่นอน ไม่เป็นทางการ และมีการปรับ 
เปล่ียนไดเ้สมอ  
 จากการศึกษาทฤษฎีการส่ือสารระหว่างบุคคลน้ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
งานวิจยัในคร้ังน้ี คือการศึกษาเร่ืองการส่ือสารระหวา่งบุคคลของนกัศึกษาจีนนั้น จะตอ้ง
วิเคราะห์ดูว่าผูท่ี้ท  าการส่ือสารนั้นเป็นคนลักษณะใด ชอบอะไร และมีการส่ือสารกบัคู่
ส่ือสารในลกัษณะใด เพื่อจะท าให้เกิดความพึงพอใจระหวา่งคู่ส่ือสารดว้ยกนั อนัส่งผลต่อ
ประสิทธิผลทางการส่ือสารต่อไปในการใชชี้วติอยูใ่นต่างแดน 
แนวคิดเร่ืองความสามารถทางการส่ือสาร  
 แนวคิดเร่ืองความสามารถทางการส่ือสารในยุคแรกๆ เกิดจากความสนใจทางดา้น
ภาษาศาสตร์จึงเน้นการศึกษาถึงพฤติกรรมทางภาษาของมนุษย ์และมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของ “ความสามารถทางการส่ือสาร” ไวอ้ยา่งหลากหลาย ตวัอยา่งเช่น Wiemann 
& Backlund (อา้งถึงใน Cooley, E. & Roach, A., 1984) ให้ความหมายของ “ความสามารถ
ทางการส่ือสาร” วา่เป็นความสามารถในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ (Interact)  ระหวา่งการเลือก
ท่ีจะแสดงพฤติกรรมทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคล และLarson & Bostrom (1984, อา้งถึงใน จนัทร์ทิพย ์ปาละ
นนัทน์ 2545) นิยามความสามารถทางการส่ือสารไวว้่า คือความสามารถในการแสดง
ความรู้ทางดา้นสังคมในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ Bostrom (1984, อา้งถึงใน จนัทร์ทิพย ์ปาละนนัทน์ 2545)  ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ (Stratecgic Commmunication) และทกัษะในการ
ส่ือสาร (Tactic Communication Skills) ซ่ึงในการส่ือสารนั้นกระบวนการเหล่าน้ีลว้นมี
ความส าคญัต่อการส่ือสารทั้งส้ิน ในการส่ือสารท าความเขา้ใจสัญลกัษณ์ต่างๆ โดยน า
ทักษะในการฟังและการแก้ปัญหาเข้ามาประกอบในการส่ือสาร ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงน า
ความสามารถทางการส่ือสารของ  Bostrom เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความสามารถ
ทางการส่ือสารของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต  
 อย่างไรก็ตาม กระบวนการส่ือสารดว้ยความสามารถในดา้นต่างๆ ดงัท่ี Bostrom 
นั้นเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับคนท่ีท าการส่ือสารไดดี้ (Good Performance) แต่การท่ีรู้วา่จะ
ส่ือสารอย่างไรก็ไม่ได้เป็นเคร่ืองประกันว่าคนๆ นั้ น จะพูดหรือท าในส่ิงท่ีถูกต้อง
เช่นเดียวกบัท่ี McCroskey (1982, อา้งถึงใน จนัทร์ทิพย ์ปาละนนัทน์ 2545) กล่าววา่ “คนท่ี
รู้ว่าสถานการณ์ไหนตอ้งส่ือสารอย่างไรจึงจะเหมาะสมต่างหากท่ีเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ทางการส่ือสาร” ซ่ึงนอกจากตอ้งวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแต่ละ
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สถานการณ์แล้ว ยงัสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากบุคลิกลักษณะของนักส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
แนวคิดเร่ืองการปรับตัว  
 มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการปรับตวัไวห้ลากหลาย เช่น Jant (1998, อา้ง
ถึงใน เยาวนุช ซอหะซัน, 2547) การปรับตวั (Adaptation) คือ การจดัการกบัความรู้สึก
กงัวลใจ ไม่สบายใจ ความสับสนในการท่ีตอ้งเขา้ไปอยู่ในวฒันธรรมใหม่ท่ีไม่คุน้เคย แต่
เม่ือเวลาผ่านไประยะหน่ึงผูท่ี้เขา้สู่วฒันธรรมใหม่ก็จะเรียนรู้ท่ีจะอาศยัอยู่ และสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบับรรทดัฐาน ค่านิยมของวฒันธรรมใหม่ได ้ 
 นอกจากน้ี Ward & Kennedy (1993 cited in Savicki และคณะ, 2004) กล่าววา่ การ
ปรับตวัแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ การปรับตวัในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก 
โดยเน้นท่ีการควบคุมและจดัการกบัความเครียด และการปรับตวัในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมทางสังคม โดยการเรียนรู้วฒันธรรมทางสังคมของวฒันธรรมใหม่ 
 และยงัมี กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (1982) กล่าวว่าผูแ้ปลกหน้าต้องการท่ีจะ
ควบคุมความเปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อท่ีจะจดัการกบัส่ิงต่างๆในส่ิงแวดลอ้มใหม่ให้ได ้โดย
ใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ จะเกิดการเรียนรู้และเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมีปัญหาต่างๆผา่น
ทางการส่ือสารทั้งในเชิงวจันะและอวจันะ ทั้งในการส่ือสารระดบัระหวา่งบุคคลและระดบั
ส่ือมวลชน Peterson Jenson & Rivers (1965, อา้งถึงใน Kunjara, 1982) กล่าววา่การส่ือสาร
เป็นเสมือนตวัเช่ือมของกระบวนการทางสังคม เป็นวิธีหรือขั้นตอนท่ีมนุษย์ใช้ในการ
จดัการ สร้างความมัน่คงและปรับปรุงการด าเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงกระบวนการทางสังคมน้ี
จะข้ึนอยู่กบัความสะสมแลกเปล่ียน และส่งผ่านความรู้ และความรู้น้ีเองก็ข้ึนอยู่กบัการ
ส่ือสาร 
 จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองการปรับตวั (Adaptation) น้ี สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ต่องานวจิยัในคร้ังได ้เช่น น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถาม เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึง
การปรับตวัของนกัศึกษาจีน Chinese Business School (CBS) ท่ีมาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั
รังสิต วา่นกัศึกษาจีนมีกระบวนการในการเรียนรู้ การอยูใ่นสังคม หรือปรับตวัอยา่งไรบา้ง
ในการอยู่อาศยัในต่างแดน ต่างชาติ ต่างวฒันธรรม มีการใช้ชีวิตอย่างไรบา้ง เกิดปัญหา
หรืออุปสรรคใดบา้นในการพ านกัอาศยัต่างแดน ใชร้ะยะเวลาในการปรับตวัหรือเรียนรู้การ
ปรับตวัน้ีนานหรือไม่ 
แนวคิดเร่ืองการส่ือสารต่างวัฒนธรรม   
 ความหมายของการส่ือสารต่างวฒันธรรมซ่ึง Lustig and koester (1993, ภริดา 
โกเชก, 2548) ไดนิ้ยามความหมาย “การส่ือสารต่างวฒันธรรม” หมายถึง “กระบวนการ
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แลกเปล่ียนและตีความสัญลกัษณ์ในบริบทหน่ึงๆ โดยบุคคลในกระบวนการส่ือสารนั้นมี
ความแตกต่างทางวฒันธรรมมากในระดับท่ีมีการตีความและมีความคาดหวงัเก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั ซ่ึงน าไปสู่ความหมายท่ีไม่เหมือนกนั ความหมายของ
การส่ือสารต่างวฒันธรรม (Intercultural Communication) นั้นมกัจะเน้นการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั แบบไม่ผา่นส่ือ 
(Non-mediated) หรือเน้นการส่ือสารแบบเห็นหน้าค่าตา (face-to-face) และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกันและกัน (Interactive) ซ่ึงเมตตา วิวฒันานุกูล (2536) พูดถึงการศึกษา
เก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรม สนใจในดา้นการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความแตกต่าง
ของแต่ละวฒันธรรม สาเหตุและองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความแตกต่างนั้นๆ ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคคลท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
 การส่ือสารต่างว ัฒนธรรมผู ้ส่งสารอยู่ในว ัฒนธรรมหน่ึงผู ้รับสารอยู่ในอีก
วฒันธรรมหน่ึง เกิดข้ึนในระดบัวฒันธรรมผูส่้งสารและผูรั้บสารมีปฏิกิริยาต่อกนัในแง่ของ
สมาชิกในวฒันธรรมมากกวา่สมาชิกของชาติ การส่ือสารต่างวฒันธรรม อาจเกิดเป็นแบบ
เผชิญหนา้กบัคนท่ีอยูใ่นประเทศเดียวกนัเป็นคนสัญชาติเดียวกนัแต่มาจากกลุ่มวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนั 
 Gudykunst & Kim (1992, อา้งถึงใน ภทัรานุจ แสงจนัทร์, 2542) ได้อธิบาย
พฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลจากต่างวฒันธรรมและการท านายผลของการส่ือสารโดยช้ี
วา่ การเขา้ใจคนๆหน่ึงจากวฒันธรรมหน่ึงๆ มีการรับรู้ ตีความและแสดงออกอย่างไรนั้น
จะตอ้งเขา้ใจอิทธิพล 4 อยา่ง คือ 
 1. อิทธิพลทางวัฒนธรรม (culture influence)  คือ การมองวฒันธรรมในวงกวา้ง
ในดา้นค่านิยมและโลกทศัน์ (world view)  
 2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมสังคม (socioculture influence) เป็นการมองวฒันธรรม
ในระดบัแคบลงมา คือ การเขา้ใจวา่คนๆ นั้นเป็นกลุ่มคนไหนในสังคม เช่น เพศ อายุ อาชีพ 
ชาติพนัธ์ุ ฯลฯ ซ่ึงคนแต่ละกลุ่มสังคมจะมีวฒันธรรมยอ่ย (Sub-culture) แตกต่างกนั โดย
มองรวมถึงบทบาทและความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีถูกก าหนดมาและความคาดหวงัต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่มนั้นๆ ในสังคม 
 3. อิทธิพลทางวัฒนธรรมจิตวิทยา (psychocultural influence) คือ การเขา้ใจใน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายใจตวับุคคลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความคิด ทัศนคติ การรับรู้ 
รวมถึงกระบวนการแยกประเภท/จดักลุ่ม (categorization) ภายในความคิดของบุคคลแต่ละ
วฒันธรรม 



645 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

 4. อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม (environment influence) คือ การศึกษาถึงผลของ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อพฤติกรรมไม่วา่จะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศฯลฯ 
 กระบวนการส่ือความหมายจะส าเร็จลงไดก้็ดว้ยการท่ีคนต่างสังคม ต่างวฒันธรรม 
พยายามศึกษาและเขา้ใจวฒันธรรมของกนัและกนั ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงใน
การส่ือความหมาย และการส่ือความหมายสามารถส่งผา่นไดท้างวฒันธรรม (Culture is in 
communication and communication is thought culture) จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ี
จะศึกษาและเรียนรู้ในทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรมในงานวิจยัเร่ือง 
ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมและการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยั
รังสิต ซ่ึงการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรมน้ีจะช่วยให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึง
ปัญหาหรือแนวคิดของผูท่ี้มีวฒันธรรมแตกต่างกนัมากยิ่งข้ึน และน าแนวคิดน้ีมาประกอบ
กบัการคน้หาความจริงในการเรียนรู้ ในการส่ือสารต่างวฒันธรรม 
แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์กร  

ประเทศต่างๆ จะมีขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมประเพณีเพื่อเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง องค์กรก็เช่นเดียวกัน จะมีวฒันธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร 
วฒันธรรมองคก์รจะสร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้แก่องค์กรนั้น ๆ เช่น วฒันธรรมในการ
มุ่งสร้างคุณภาพ วฒันธรรมในการสร้างนวตักรรม เป็นตน้ แต่ขณะเดียวกนัวฒันธรรม
องค์กรบางอยา่งก็ท าให้เกิดจุดอ่อนแก่องค์การนั้น ๆ ได ้เช่น วฒันธรรมแบบอนุรักษ์นิยม 
วฒันธรรมการท างานแบบมุ่งให้บุคลากรมีการแข่งขนักนัมากจนเกินไป จนองค์กรเกิด
ความระส ่าระสาย เป็นตน้ 

จากการศึกษาของ Daniel R. Denison (1990, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ ,2544 ) 
ในปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรและประสิทธิผลขององค์กร พบว่าวฒันธรรมองค์กรจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กรเป็นอย่างมาก เม่ือว ัฒนธรรมนั้ น
ก่อใหเ้กิด 

1. การผกูพนั (Involvement) และการมีส่วนร่วมในองคก์ร 
2. การปรับตวั (Adaptability) ท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
3. การประพฤติปฏิบติัไดส้ม ่าเสมอ (Consistency) ซ่ึงจะท าให้เกิดการท างานท่ี

ประสานกนัและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้
4. มีภารกิจ (และวิสัยทศัน์) ขององคก์รท่ีเหมาะสม ท าให้องคก์รมีกรอบและทิศ

ทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
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ปัจจยัทั้ง 4 ส่วนน้ี จะท าให้องคก์รสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผล (Effectiveness) ตามท่ี
ตอ้งการได ้ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รจึงมีความส าคญัท่ีจะสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุสู่
วสิัยทศัน์ และภารกิจท่ีก าหนดอยา่งเหมาะสมได ้
 วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) ในการศึกษาวิจัยน้ีหมายถึง 
ลกัษณะเฉพาะของมหาวิทยาลยัรังสิตซ่ึงแตกต่างไปจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีคนใน
สถาบนัการศึกษายอมรับและรับรู้ร่วมกัน และเป็นท่ีรู้จกัของคนภายนอกองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษา การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรจึงหมายถึงการศึกษาในองค์กร
สถาบนัการศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตในเร่ืองวิสัยทศัน์ขององค์กรสถาบนัแห่งน้ี ศึกษา
สภาพแวดลอ้มขององค์กร แบบแผนพฤติกรรมของบุคลากรในท่ีน้ีคือ อาจารย ์เจา้หน้าท่ี
บุคลากรท่ีท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงมีแบบแผน กฎระเบียบร่วมกนัในองค์กร
สถาบนัการศึกษาแห่งน้ี ในการดูแลนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัรังสิต รวมถึง
การปฏิสัมพนัธ์ของคนในองค์กรสถาบนัท่ีอยูอ่าศยัร่วมกนัในองคก์รสถาบนัมหาวิทยาลยั
รังสิตน้ีดว้ย 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  ธานิษฎ ์กองแกว้ (2544) ศึกษา การส่ือสารและการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติใน
มหาวิทยาลยัไทย ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของอาจารย์
ต่างชาติ คือ ระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทย 2.ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระดบัความสามารถ
ทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของอาจารยต่์างชาติ คือ สัญชาติของอาจารยต่์างชาติ 
และ ระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทย 3.ความสามารถทางความคิดและความสามารถทาง
อารมณ์และความรู้สึกไม่มีความสัมพนัธ์กับการปรับตวัของอาจารย์ต่างชาติในขณะท่ี 
ความสามารถทางดา้นพฤติกรรมและความสามารถในการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติ4. สัญชาติของเพื่อนสนิท 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโทรทัศน์ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต และปัจจัยทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของอาจารย์ต่างชาติ ในขณะท่ีส่ือวิทยุมี
ความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของอาจารยต่์างชาติ 
 นายก าพล จาววฒันาสกุล (2547) ศึกษา การปรับตวัของนกัเรียนนกัศึกษาชาวเขา
ในชุมชนเมือง ผลการวิจยัพบวา่ การปรับตวัของนกัเรียนนกัศึกษาในระยะเร่ิมแรกท่ีเขา้มา
ศึกษาอยู่ในเมืองมีการปรับตวัค่อนขา้งยาก ไม่ว่าจะเป็นด้านท่ีพกัอาศยั สุขภาพร่างกาย 
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร การแต่งกาย การเข้าสังคม ตลอดจนมีความสับสนเก่ียวกับ
สถานภาพของตนเอง ดว้ยเหตุน้ีท าให้เกิดความหวัน่ไหว ไม่มัน่ใจ กลวั ไม่กลา้แสดงออก 
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และอาย ท าให้ไม่กล้าซักถามเพื่อน ครู หรือผูค้นทัว่ไปในหลายๆ เร่ืองท่ีตนไม่ทราบไม่
เขา้ใจเพราะกลวัพดูไม่ชดั พดูไม่ถูก และกลวัเสียภาพลกัษณ์ กลวัถูกลอ้เลียนหรือถูกนินทา
จากผูค้นรอบขา้ง จากสภาพปัญหาดังกล่าวน้ีท าให้นักเรียน นักศึกษาชาวเขาส่วนใหญ่
หาทางออกโดยการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนท่ีมาจากชุมชนเดียวกนัหรือเพื่อนท่ี
เป็นชนเผ่าเหมือนกนัเพราะถือวา่กลุ่มน้ีเป็นพวกเดียวกนั ท าให้รู้สึกวา่ไม่ไดรั้บการปฏิบติั
เหมือนกบับุคคลนอกกลุ่มเหมือนตอนอยู่กบัคนพื้นราบทัว่ไป ดงันั้นจึงท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน กลา้คิดกลา้แสดงออกในหมู่ชนเผา่ดว้ยกนั แต่อยา่งไรก็ตาม การ
ปรับตวัในช่วงหลงัๆ ท าให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมเมืองและผูค้นทัว่ไปมากข้ึนทั้งน้ี
เพราะสามารถสร้างความคุน้เคยกบัส่ิงแปลกใหม่ต่างๆ ไดดี้ อีกทั้งมีความคุน้เคยกบัเพื่อน 
ครู และผูค้นรอบขา้ง ท าใหก้ลา้ท่ีจะพูดคุยและเปล่ียนความคิดเห็นหรือกลา้ท่ีจะแสดงออก
มากข้ึน กล้าท่ีจะพูดถึงภูมิหลังของตนให้เพื่อนฟังอย่างมัน่ใจอนัน าไปสู่ความเขา้ใจถึง
สถานะและบุคลิกของตนเองตลอดจนสามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืนดว้ย 
 เยาวนุช ซอหะซัน (2547) ศึกษา ปฏิสัมพนัธ์และการปรับตวัทางวฒันธรรมของ
พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 1. ธนาคารอิสลามฯ มี
วฒันธรรมองค์กรท่ีด าเนินงานด้านการเงินการธนาคารตามหลกัการของศาสนาอิสลาม
อยา่งเคร่งครัด และความสัมพนัธ์ของบุคลากรภายในองคก์รเป็นแบบพี่-นอ้ง ค่านิยมในการ
ท างานเน้นอนาคต เน้นการผสมผสานระหว่างรูปธรรมและนามธรรม เน้นการท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มการปฏิบติัตามกฎขององค์กร เน้นการคดัเลือกบุคลากรจากความส าเร็จ 
และผลงาน เนน้การส่ือสารสองทาง ไม่มีการแยกงานออกจากสังคม และเน้นการกระท า
แบบโน้มน้าวใจ 2. พนกังานท่ีมิใช่มุสลิมของธนาคารอิสลามฯ ตอ้งปรับตวัในระดบัปาน
กลาง และปรับตวัในลักษณะ Integration โดยพนักงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทศันคติท่ีดีในระดับสูงในขณะท่ีมีคะแนนพฤติกรรมเชิงสนับสนุนในระดบัปานกลาง 
พบว่าการปรับตวัของพนกังานฯ ข้ึนกบัปัจจยัทั้ง 3 ระดบั คือ ระดบัระบบ ระดบัระหว่าง
บุคคลและระดบับุคคล แต่ท่ีมีผลต่อการปรับตวัมากท่ีสุดคือ วฒันธรรมหลกัขององคก์ร 3. 
องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัการปรับตวัคือ ความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติ ความรู้สึก 
ส่วนองค์ประกอบท่ีมีผลต่อลกัษณะและทิศทางการปรับตวั คือ ประสบการณ์การท างาน
ร่วมกบัมุสลิม การมีเพื่อนสนิทมุสลิมก่อนเขา้ท างาน การเปิดรับส่ือ ได้แก่ ส่ิงพิมพ ์การ
เปิดรับส่ือบุคคล และการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนๆ เป็นตน้ 4. พบความแตกต่างของค่านิยมใน
การท างานบางประการระหวา่งพนกังานมุสลิมและมิใช่มุสลิม แต่มีการระบุถึงปัญหาท่ีเกิด
จากความแตกต่างทางด้านศาสนาน้อย โดยปัญหาการส่ือสารเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น 
รูปแบบและแนว การท างานขององค์กรประเภทต่างกัน เป็นต้น ทั้งน้ีแนวทางในการ
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ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานตอ้งอาศยัปัจจยัและความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ตั้งแต่
ภาครัฐ องคก์ร และบุคลากรภายในองคก์ร 
 ธญัญาภรณ์ จทัรเวช (2549) ศึกษาชีวติขา้มแดนกบัโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
โลกาภิวตัน์ในประสบการณ์ของเยาวชน ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ในดา้นหน่ึง โครงการ
น้ีด าเนินไปด้วยแรงขบัจากความตอ้งการแรงงานราคาถูกและความตอ้งการรายได้และ
ประสบการณ์ของเยาวชนไทยโดยไม่มีการดูแลจากภาครัฐหรือการเอาใจใส่จากภาคประชา
สังคมพียงพอ ในอีกดา้นหน่ึงความเส่ียงอนัตรายของโครงการน้ีเกิดจากความไม่สอดคลอ้ง
กนัของระบบการท างานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการและขาดองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบ
โดยตรง จนท าให้เกิดความทบัซ้อนกนัของความรับผิดชอบจากหลายฝ่ายแต่กระนั้นการ
ตระหนกัรู้ของเยาวชนต่อความเส่ียงอนัตรายก็ยงัไม่บงัเกิดข้ึนเท่าท่ีควร เน่ืองมาจากการ
รับรู้ของเยาวชนท่ีไม่ไดตี้ความเส่ียงอนัตรายว่าสามารถควบคุมได ้แต่กลบัตีความว่าเป็น
เร่ืองของดวงหรือโชคชะตา 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงผสมผสาน คือประกอบไปดว้ยการวจิยัเชิง
คุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณ 
 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 แหล่งขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร Chinese 
Business School (CBS) ชั้นปีท่ี 1-4 มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 20 คน และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบันกัศึกษาและหลกัสูตรโดยตรง จ านวน 5 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แนวค าถามเก่ียวกบัความสามารถทางการส่ือขา้มวฒันธรรม
และการปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต 
 การวจัิยเชิงปริมาณ  
 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากรทั้งหมด ไดแ้ก่ นกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
Chinese Business School ชั้นปีท่ี 1-4 มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 67 คน  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม จ านวน 67 ชุด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
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 ส่วนท่ี 1 ค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูล ทางดา้นประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาจีน 
ในส่วนน้ีประกอบด้วยท่ีถามเก่ียวกับข้อมูลทางด้าน เพศ อายุ ศาสนา ชั้นปีการศึกษา 
ภูมิล าเนาเดิม(มณฑล) ระยะเวลาท่ีอยูเ่มืองไทย          
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความสามารถดา้นการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย โดย
เกณฑ์ในการประเมินน้ีจะมีทั้งส้ิน 5 ระดับคือ ไม่มีความสามารถเลย มีความสามารถ
ค่อนขา้งต ่า มีความสามารถปานกลาง มีความสามารถค่อนขา้งสูง และมีความสามารถสูง 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต จะ
ประเมินระดบัการปรับตวัของตนเองในดา้นของวฒันธรรมแวดลอ้มท่ีแตกต่างและเร่ือง
ทางการศึกษา ซ่ึงมีทั้งส้ิน 5 ระดบัคือ ไม่มีความสามารถเลย มีความสามารถค่อนขา้งต ่า มี
ความสามารถปานกลาง มีความสามารถค่อนขา้งสูง และมีความสามารถสูง 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานท่ี 1-2 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี t-test และทดสอบสมมติฐาน
ท่ี 3 ใชว้เิคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเร่ือง “ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมและการปรับตวัของ
นกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต” ในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงผสมผสาน  
ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 1) แนวคิดพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูล ในส่วนน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์จากกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตร CBS (Chinese Business School) กบันกัศึกษาจีน CBS (Chinese Business 
School) มีความคิดพื้นฐานท่ีคล้ายกัน กล่าวคือ แนวคิดพื้นฐานในการตดัสินใจเรียน
ประเทศไทย คือ หลีกเล่ียงการแข่งขนัทางการศึกษาท่ีมีสูงภายในประเทศจีน เป็นการเพิ่ม
โอกาสท่ีดีในการท างานในอนาคต ช่ืนชอบผูค้น วฒันธรรมไทยเป็นพื้นฐาน จึงท าให้
ตดัสินใจเรียนในประเทศไทยยงักล่าวอีกว่า การศึกษาภายในประเทศจีนมีการแข่งขนั
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากประชากรของประเทศจีนมีจ านวนมาก ในการเขา้ศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลยัจึงท าให้เป็นเร่ืองยากมากในการสอบแข่งขนั หากไม่สามารถสอบเขา้รัฐบาล
ได้ การหางานท าในอนาคตก็จะเป็นไปได้ยากอีกด้วย หากตอ้งเขา้เรียนท่ีมหาวิทยาลัย
เอกชนของประเทศจีน นกัศึกษาจีนจะมองวา่การเรียนต่อต่างประเทศจะมีโอกาสไดง้านท า
ท่ีดีกว่าการเรียนในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีประเทศจีน ความคิดเห็นพื้นฐานเหล่าน้ี เกิดข้ึน
จากการท่ีประชากรของประเทศจีนมีจ านวนมาก การแข่งขนัทางการศึกษาจึงค่อนขา้งสูง 
การเรียนต่อต่างประเทศจึงเป็นอีกวิธี ท่ีหลีกเล่ียงปัญหาการแข่งขันทางการศึกษา
ภายในประเทศอีกวธีิหน่ึง และเป็นการสร้างโอกาสท่ีดีใจการท างานในอนาคตอีกดว้ย 
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 2) ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
รังสิต นกัศึกษาจีนส่วนใหญ่สามารถตีความหมายจากภาษาท่าทาง หรือทางอวจัภาษาได ้
ผลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มทีมผูบ้ริหารหลกัสูตร CBS (Chinese Business School) และ
กลุ่มนกัศึกษาจีน CBS ได้กล่าวไวค้ลา้ยกนัว่าว่า การใช้ภาษาทางกาย ท่าทาง  หรืออวจั
ภาษา ส าหรับคนไทยและคนจีนนั้นใชใ้นลกัษณะท่ีคลา้ยกนัอยูแ่ลว้ จึงไม่ยากนกัท่ีจะเขา้ใจ 
ยกตวัอยา่งเช่น การแสดงการทกัทาย การส่งยิม้ การโบกมือลา สามารถเขา้ใจไดไ้ม่ยากนกั 
เน่ืองจากภาษาทางกายเหล่าน้ีเป็นภาษาสากลท่ีคนทัว่ไปสามารถเขา้ใจตรงกนัได ้แต่ส่ิงท่ี
เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการส่ือสารภายใต้วฒันธรรมไทยนั้น ทั้งกลุ่มผูบ้ริหารและ
นกัศึกษาจีนมองตรงกนัว่า เร่ืองของการส่ือสารทางภาษาค าพูดหรือวจันภาษา กล่าวคือ 
นกัศึกษาจีน CBS ส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางภาษาไทยท่ีนอ้ยถึงนอ้ยมาก เน่ืองจากการเรียน
การสอนในหลกัสูตรเป็นภาษาจีนทั้งหมด การส่ือสารภายในห้องเรียนเป็นภาษาจีน รวมถึง
อาจารยผ์ูส้อนก็เป็นคนจีน ดงันั้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในห้องเรียนตลอด 4 ปี
การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นภาษาจีน มีการเรียนภาษาไทยเพียง 1 รายวิชาในชั้นปีท่ี 1 เพียง
เท่านั้น ท าให้ความสามารถทางการส่ือสารภาษาไทยมีการพฒันาไปไดย้าก นักศึกษาจีน
ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถอ่าน หรือ เขียนภาษาไทยได้ การฟัง หรือพูดก็จะท าได้เพียงแค่
ประโยคสั้นๆ เท่านั้น   
 3)  การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต มีความส าคญัอยา่งมากในการ
ใชชี้วิตประจ าวนัอยูใ่นประเทศไทย ส่ิงส าคญัท่ีนกัศึกษาจะตอ้งปรับตวัคือดา้นวฒันธรรม 
และดา้นการศึกษา โดยกลุ่มผูบ้ริหารจะมองวา่นกัศึกษาจีนท่ีจะเขา้มาเรียน CBS ประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่จะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆมาก่อน เช่นการศึกษาจาก
เวปไซต์ คนรอบข้าง บุคคลท่ีเคยอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นต้น และเม่ือสอบถามกับ
นกัศึกษาจีน CBS โดยตรง นกัศึกษาจีนกล่าววา่ การปรับตวัดา้นวฒันธรรมส่ิงท่ีเป็นปัญหา
หลกัๆ ท่ีท าใหก้ารปรับตวัเป็นไปไดย้ากคือ เร่ืองของภาษา กล่าวคือ นกัศึกษาจีนส่วนใหญ่
มีพื้นฐานภาษาไทยนอ้ยมาก บางรายไม่สามารถฟัง พูด อ่าน หรือเขียนไดเ้ลย ซ่ึงนกัศึกษา
จีนจะต้องใช้เวลาในการปรับตวัพอสมควรจึงจะสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ ส่วนการ
ปรับตวัด้านการศึกษา ทางกลุ่มผูบ้ริหารมองว่า ไม่น่าเป็นปัญหาในการเรียนเน่ืองจาก
บทเรียนและต าราเป็นภาษาจีนท่ีนักศึกษาคุน้เคยอยู่แลว้ อาจจะมีการปรับเร่ืองของเวลา
เรียนบา้งเพียงเล็กนอ้ย และในส่วนของนกัศึกษาจีน CBS เอง กล่าววา่ มีการปรับตวับา้งใน
เร่ืองของสถานท่ีเรียนใหม่ สภาพแวดลอ้มใหม่ ท่ีแตกต่างจากประเทศจีน ประเทศจีน ร่วม
ถึงการปรับตวัเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารยผ์ูส้อนท่ีไม่ใช่คนจีน แต่นกัศึกษาจีนมองว่า 
การปรับตวัดา้นการศึกษายงัไม่เป็นปัญหาส าหรับตนเองมากนกัในการเรียนประเทศไทย  
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 4)  แรงจูงใจและความคาดหวงัท่ีนกัศึกษาจีนมีต่อประเทศไทยคือ การช่ืนชอบและ
หลงไหลในวฒันธรรมไทย ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และความ
คาดหวงัท่ีจะไดง้านท าท่ีดีในอนาคต ซ่ึงนกัศึกษาจีนส่วนใหญ่คาดหวงัว่าเม่ือตนเองเรียน
จบแลว้จะไม่ตอ้งเจอปัญหาการวา่งงานในอนาคต 
 5) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับตวัของนกัศึกษาจีน คือการเรียนรู้และยอมรับถึงความ
แตกต่างระหว่างวฒันธรรมเดิมของตนเองกบัวฒันธรรมไทย การมีจิตใจเปิดกวา้งยอมรับ
แนวคิดใหม่ๆ มองโลกในแง่ดี และเรียนรู้วฒันธรรมไทยเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท่ีจะ
ปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมไทยให้ได ้การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีดีท่ีสุดคือจะตอ้งปฏิบติัจริง 
เขา้อยู่ในสถานการณ์นั้นจริง การมีเครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นคนไทยจะมีส่วนช่วยในการ
ปรับตวัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 6) ปัญหาท่ีนกัศึกษาจีนประสบในการด ารงชีวิตในประเทศไทย ปัญหาท่ีส าคญัท่ี
นกัศึกษาจีนพบคือ เร่ืองของภาษา นกัศึกษาจีนส่วนใหญ่ไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยได ้
เน่ืองจากมีพื้นฐานภาษาไทยท่ีค่อนขา้งน้อย นกัศึกษาจีนจึงมกัจะสนทนากนัเพียงภายใน
กลุ่มนักศึกษาจีนด้วยกัน ความสามารถทางการส่ือสารภาษาไทยอยู่ในระดับต ่าเพราะ
ชีวิตประจ าวนันกัศึกษาจีนส่วนใหญ่ใช้ภาษาจีนเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน 
การสนทนาภายในกลุ่มเพื่อน อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ภาษาจีน แต่
ส าหรับผูท่ี้มาอาศยัอยู่ในประเทศไทยท่ีเป็นระยะเวลานาน ก็จะมีการพฒันาความสามารถ
ทางภาษาท่ีมากข้ึน การปรับตวัและความสามารถทางการส่ือสารจึงข้ึนอยู่กบัระยะเวลาท่ี
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยอีกดว้ย 
ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 
 1. ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง ผูต้อบค าถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย
มากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.2 มีอายุ 21 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 20 ปี ไม่นบั
ถือศาสนาใดๆมากท่ีสุด รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 3 มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 2 อยูท่ี่เมืองไทยระยะเวลา 3 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ 2 ปี จ  านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 
 2. ความสามารถทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมของนกัศึกษาจีน แบ่งออกเป็น 2 
ดา้นคือ 1) มีความสามารถในการตีความหมายอยูใ่นระดบัสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.66 คือ สามารถ
ตีความภาษาท่าทางของคนไทยไดว้า่ตอ้งการจะส่ือสารอะไร เช่น พยกัหน้า การพนมมือ 
การโบกมือ 2) มีความสามารถทาดา้นทกัษะ การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน คือ ความสา
มาถทางทักษะการฟังของนักศึกษาจีนอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีค่า เฉล่ีย 3.24 แต่
ความสามารถทางดา้นทกัษะการพดู การอ่าน การเขียน มีความสามารถอยูท่ี่ระดบันอ้ย  
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 3. การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ 1) การ
ปรับตวัด้านวฒันธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 2.78 คือ นักศึกษาจีน
สามารถเร่ิมตน้สนทนากบัคนแปลกหนา้ท่ีเป็นคนไทยได ้รองลงมาคือภาษาท่ีใชส่ื้อสารใน
ชีวติประจ าวนั 2) การปรับตวัดา้นการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.16 
คือนกัศึกษาจีนมีการวางแผนการศึกษา สามารถปรับตวัเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลยั
จดัข้ึนเช่น งานกีฬามหาวทิยาลยั กิจกรรม Freshy Day & Night 
 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอย่างในดา้นอายุ ชั้นปีการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยู่เมืองไทยแตกต่างกนั ส่วนใหญ่มี
ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต ไม่
แตกต่างกนั แต่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ศาสนา แตกต่างกนั มี
ความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต 
แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุศาสนา ชั้นปีการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยูเ่มืองไทย แตกต่างกนั มี
การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวทิยาลยัรังสิต แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสามารถทางการส่ือสาร
ภายใต้ว ัฒนธรรมไทยกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กัน หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสามารถทางการส่ือสารภายใต้
วฒันธรรมไทยบางกลุ่มอาจจะไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไทยได ้
สรุปผลการวจัิย 
 การจดัให้มีการเรียนการสอนในหลกัสูตรภาษาจีนนั้นเป็นส่ิงท่ีดีและน่าสนใจ แต่
หากมีการมากยิ่งข้ึน และจะไดไ้ม่จ  ากดัแต่ผูเ้รียนท่ีเป็นชาวจีนเท่านั้น เพิ่มให้นกัศึกษาได้
เรียนรู้ ภาษา และวฒันธรรมจากส่ิงต่างๆรอบๆตวัมากยิ่งข้ึน เพราะในหลกัสูตรเดิมจะเนน้
เร่ืองการเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาจีนมากจนเกินไป จนท าใหต้วัผูเ้รียนไม่ไดมี้การเปิดกวา้ง
ในการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเป็นภาษาทอ้งถ่ินท่ีตนเขา้มาอาศยัอยูม่ากนกั แต่หากมีการเปิดการ
เรียนการสอนท่ีเพิ่มเน้ือหานานาชาติเขา้มา ผูเ้รียนเองก็จะไดเ้รียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ 
สังคม วฒันธรรมใหม่ๆ เพิ่มมากยิง่ข้ึน 
การอภิปรายผล 
            ผลจากการศึกษาดา้นการส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์พบวา่ นกัศึกษาจีนท่ี
เขา้มาเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  เน่ืองจากสังคมและ
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วฒันธรรมในประเทศจีน เพศชายจะไดรั้บสิทธ์ิต่างๆท่ีมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ สุวรรณี เตชะวรัิชชน (2541) เร่ืองพฤติกรรมการส่ือสารกบัความพึงพอใจใน
การท างานและการปรับตวัในการท างานของคนญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย โดย
กล่าววา่ สังคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการศึกษาของผูค้นในสังคม
นั้น 
              ทางดา้นความสามารถทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทย พบว่า นกัศึกษาจีน
ส่วนใหญ่สามารถส่ือสารภาษาทางกาย หรือว่าอวจันภาษาได้เป็นอย่างดี แต่ปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีพบคือเร่ืองของภาษา ท่ีนักศึกษาจีนยงัขาดความสามารถในการส่ือสารท่ีจะ
น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Treholm & Jense (2000, อา้งถึงใน 
จนัทร์ทิพย ์ปาละนนัทน์, 2545) กล่าววา่ ความสามารถทางการส่ือสารคือ ความสามารถใน 
เน้ือหาท่ีเป็นสากลท่ีเป็นนานาชาติเพิ่มมากข้ึนจะท าให้นกัศึกษาเองไดเ้รียนรู้วฒันธรรมท่ี
หลากหลาย การส่ือสารกบับุคคลต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสังคมแสดง
ถึงนัยยะ 2 ระดบั คือความสามารถในระดบัของการกระท าหรือพฤติกรรมการส่ือสารท่ี
แสดงออกมา และระดบัลึกลงไปคือความสามารถในการรู้วา่ตอ้งส่ือสารออกไปอยา่งไรจึง
จะเหมาะสม ซ่ึงหมายถึงการรู้วา่การกระท าใดจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองใดในการส่ือสารให้
ออกมาอย่างเหมาะสม ได้แก่ ความสามารถในด้านเน้ือหาสาร ความสามารถในการ
ตีความหมาย แสดงให้เห็นวา่ความสามารถทางการส่ือสารยงัคงเนน้เร่ืองของภาษา ซ่ึงเม่ือ
ศึกษาก็พบวา่ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ นกัศึกษาจึงให้ขอ้มูลท่ีมีความคิดเห็นท่ีตรงกนั
เร่ืองของภาษา  ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการใชชี้วติประจ าวนัยงัประเทศต่างแดน 
             การปรับตวั ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาจีนสามารถท่ีจะปรับตวัเขา้กบัสังคมใหม่
ไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือพิจารณาในองค์ประกอบการปรับตวัทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
นักศึกษาจีนมองว่า วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมจีนมีความคล้ายคลึงกัน ท าให้การ
ปรับตวัเป็นไปไม่ยากนกั สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Kim (1994, อา้งถึงใน ธานิษฎ์ กองแกว้, 2544) กล่าวว่า ผูท่ี้เขา้มาอยู่ในสังคมท่ีมี
วฒันธรรมรูปแบบใหม่ไม่วา่จะเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ตาม จะเร่ิมตน้ใชชี้วิตในฐานะผู ้
แปลกหน้า ต้องมีประสบกับส่ิงใหม่ๆ ความเช่ือ ทศันคติต่างๆ ท่ีอยุ่ในจิตใต้ส านึก ไม่
สามารถน ามาใช้ในวฒันธรรมใหม่ได ้ผูแปลกหนา้จะประสบกบัความกงัวลใจและความ
ไม่แน่ใจ ซ่ึง Gudykunst (1998, อา้งถึงใน ธานิษฎ ์กองแกว้, 2544) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ทาง Chiness Business School (CBS) ควรมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเป็น
ทิศทางระบบนานาชาติมากยิ่งข้ึน เพื่อให้บุคคลทัว่ไปท่ีมีความต้องการเรียนรู้เร่ืองการ



654 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

บริหารธุรกิจของประเทศจีน ไดเ้ขา้มาเรียนไดห้ลากหลายชนชาติมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเดิม
เป็นการเรียนการสอนโดยภาษาจีนทั้งหมด จึงท าให้กลุ่มผูเ้รียนถูกจ ากดัดว้ยความสามารถ
ท่ีเรียนจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญภาษาจีนเท่านั้น ดงันั้นจึงถูกจ ากดัเพียงในวงแคบ 
 2. ทาง Chinese Business School (CBS) ควรมีการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั
รายวิชาภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถทางการส่ือสาร
ภาษาไทยใหก้บัผูเ้รียนซ่ึงเป็นนกัศึกษาจีน เพื่อเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวติประจ าวนั 
 3. ควรเพิ่มกิจกรรมบดัด้ีให้มากกว่าปีละ 1 คร้ัง เพื่อท่ีนักศึกษาจีนจะได้มีการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมจีนร่วมกนั  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงไดท้ราบแค่พื้นฐานทัว่ไป
เก่ียวกบัความสามารถทางการส่ือสารและการปรับตวัของนักศึกษาจีนเท่านั้น ซ่ึงควรมี
การศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการส่ือสารมากข้ึน อนัไดแ้ก่เร่ืองส่ือท่ี
มีผลต่อความสามารถทางการส่ือสาร เพื่อเช่ือมโยงกบัผลงานวิจยัไดว้า่ส่ือชนิดใดท่ีมีผลต่อ
ความสามารถทางการส่ือสารของคนต่างชาติมากท่ีสุด   
 2. ควรศึกษาการปรับตวัในเชิงการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมในแง่ของความ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวัในแต่ละชั้นอายุ (Generation) หรือศึกษาในเชิงเจาะลึกถึงการ
ส่ือสารและการปรับตวัของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกในประเทศไทย เป็นตน้ 
 3. กลุ่มหรือประเทศในสมาคมอาเซียนท่ีมีจุดประสงค์แลกเปล่ียนวฒันธรรมใน
การเรียนรู้ต่างแดน สามารถน าผลการวิจยัจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ในการเรียนรู้ได้เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการใชชี้วติต่างแดนได ้
 4. การวจิยัเร่ืองอ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถ
ทางการส่ือสารและการปรับตวัของคนต่างชาติอ่ืนๆได ้เก่ียวกบัการใชชี้วติต่างแดน 
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ภาวะผู้น าของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THE LEADERSHIP OF THE MANAGERS OF FINANCE MANAGEMENT 

DEPARTMENT, THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
รสรินทร์  บูรพาสิงห์1   เกสรา  สุขสว่าง2 

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้จัดการ
หน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานหน่วยบริหารหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ จ านวน 178 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  ค่าความถี่  ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ 

ผลการวิจัยพบว่า; ภาวะผู้น าของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคาร
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ภาพรวม อยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ภาวะผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จ ล าดับต่อมา ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบสั่งการ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะ
ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อ
รถยนต์ ธนาคารธนชาต จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า,  ผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
  
__________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compared the leadership of the 

managers of finance management department, Thanachart Capital Public Company 
Limited. The sample were 178 personnel of Finance Management Depatment. The 
instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean. standard  deviation, t-test and F-test. 

The result of this research as follows ; the leadership of the managers of finance 
management department, Thanachart Capital Public Company Limited in overall were 
high level. The achievement -oriented leadership was the first, the subsequent were 
directive leadership, supportive leadership and participative leadership. The leadership of 
the managers of Finance Management Department, Thanachart Capital Public Company 
Limited by personal factors were different at .05 statistical significant. 
KEYWORDS : LEADERSHIP, MANAGERS OF FINANCE MANAGEMNET 
DEPARTMENT 
 
บทน า 

ภาวะผู้น าจึงเป็นกระบวนการอิทธิผลที่ช่วยให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง เฮาส์
และมิทเชลล์ (House and Mitchell, 1974) กล่าวว่า ผู้น าอาจใช้แบบผู้น าแบบใดแบบหนึ่ง
หรือหลายแบบกับผู้ใต้บังคับบัญชา และในสถานการณ์ต่างๆ ก็ได้  แต่ผู้น าจะต้องปรับแบบ
ภาวะผู้ น าของตนให้ เข้ ากั บสถานการณ์ และความต้องการด้ านแรงจู งใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วมใน
ช่วงหนึ่งของการท างาน แต่อีกช่วงหนึ่งอาจต้องการภาวะผู้น าแบบสั่งการแทน ผู้น าต้อง
สามารถเปลี่ยนแบบภาวะผู้น าของตนได้ตามต้องการ 

ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขา และหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นไว้บริการลูกค้า ให้ครอบคลุมทั้งด้านบริการฝาก ถอน สินเชื่อ และหน่วยงาน
บริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่คอยติดตามทวงหนี้ลูกค้าที่เช่าซื้อ
รถยนต์  ซึ่งในหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานย่อยของธนาคาร ภาวะผู้น านับว่าเป็นก าลัง
ส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จ ถ้าผู้น าหรือผู้จัดการสาขาที่เป็น
ผู้บริหารระดับกลางขององค์กรที่มีทักษะด้านการปฏิบัติงาน มีความพร้อมต่อการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมสร้างวิสัยทัศน์ 
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สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะสามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอ่ืน 
และก้าวขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีผลประกอบการในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศ
ไทยในอนาคต (น้ าทิพย์  หมื่นแก้ว. 2550 : 3) 

ด้วยความส าคัญของผู้น าและภาวะผู้น าของหัวหน้างานหรือผู้จัดการ อันจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การ ผู้วิจัยในฐานะพนักงานหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ของ
ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) จึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ
ภาวะผู้น าของผู้จัดการ หน่วยบริหารหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลให้กับธนาคารน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้จัดการหรือผู้บริหารในระดับต่างๆ ต่อไป 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยน าแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าของเฮาส์และมิทเชลล์ (House 
and Mitchell, 1974) มาท าการศึกษาใน 4 องค์ประกอบของภาวะผู้น า ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบ
สนับสนุน  (supportive leadership) ภาวะผู้น าแบบสั่งการ (directive leadership) ภาวะผู้น า
แบบมุ่งความส าเร็จของงาน (achievement-oriented leadership)  และภาวะผู้น าแบบให้มี
ส่วนร่วม (participative leadership) 
ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน
หน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ของธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ที่มีต่อภาวะผู้น าของ
ผู้จัดการ หน่วยบริหารหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  ผู้วิจัยใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (qualitative research) และได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากร คือ พนักงาน หน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ของธนาคาร ธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 320 คน และมีกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ของ
ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) จ านวน 178 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ที่ความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5% และ
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เดือนมิถุนายน 2556 โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น .972   
ผลการวิเคราะห์/ผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ า
กว่า 30 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 

ภาวะผู้น าของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคาร  ธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) ภาพรวม อยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ล าดับ
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ต่อมา ได้แก่  ภาวะผู้น าแบบสั่งการ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบให้มีส่วน
ร่วม โดยผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้ เช่าซื้อรถยนต์  
ธนาคาร ธนชาต จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
ของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
อภิปรายผล 

ภาวะผู้น าของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคาร ธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่า ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ของภาวะผู้น า
ของผู้จัดการฯ อยู่ในระดับมาก แสดงว่า ผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ของ
ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าจากองค์กรอย่าง
สม่ าเสมอ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
ตัวผู้น า ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้น าจะมีความต้องการในอ านาจอย่างแรงกล้า มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูงและมีความตั้งใจสูง  ได้แก่ การสร้างภาพประทับใจให้ผู้ตามมีความมั่นใจในตัว
ผู้น า ดังนั้น ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจระหว่าง
ผู้ร่วมงานกับผู้ตาม ให้มองผู้น าในแง่มุมใหม่ๆ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในภารกิจ และ
วิสัยทัศน์ของทีมงาน มีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับ
ความสามารถที่สูงขึ้นมีศักยภาพมากขึ้น ชักน าให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่า
ความสนใจของพวกเขาเอง ไปสู่สิ่งที่จะท าให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
ชักน าผู้อ่ืนให้ท ามากกว่าที่พวกเขาตั้งใจตั้งแต่ต้น และบ่อยคร้ังมากกว่าที่พวกเขาคิดว่ามัน
จะเป็นไปได้ ผู้น าจะมีการท้าทายความคาดหวังและมักจะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูง
กว่า (Bass & Avolio, 1994: 2) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดคะนึง อุดมชัย (2549) 
ศึกษาเร่ือง  คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้จัดการธนาคารในเขตจังหวัดอุดรธานี   มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้จัดการธนาคารในเขตจังหวัดอุดรธานี  
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้จัดการธนาคารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะภาวะผู้น า
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ชูศักดิ์ แก้วกูล  (2551) 
ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับต้นกรณีศึกษา พนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท โอสถสภา จ ากัด  พบว่า ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับต้น
พนักงานมีความคิดเห็นว่ามีภาวะผู้น าแบบสั่งการในระดับมาก นอกจากนี้สอดคล้องกับ น้ า
ทิพย์ หมื่นแก้ว (2550) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้น าภาคปฏิบัติของผู้จัดการระดับกลาง ศึกษา
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เฉพาะกรณี ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า ผู้จัดการระดับกลางของธนาคาร ธน
ชาต จ ากัด (มหาชน) มีภาวะผู้น าภาคปฏิบัติในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคาร
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่า พนักงานที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็นเพราะสถานการณ์ที่แตกต่างกันย่อมต้องการ
พฤติกรรมแบบผู้น าที่ต่างกัน นอกจากนี้ในบางเหตุการณ์ผู้น าอาจจ าเป็นต้องใช้การผสม
ของแบบภาวะผู้น าต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมมากกว่าการเลือกใช้แต่แบบภาวะผู้น า
เดิมอยู่ตลอดเวลา  ซึ่ง เฮาส์ และมิทเชลล์ กล่าวว่า ผู้น าอาจใช้แบบผู้น าแบบใดแบบหนึ่ง
หรือหลายแบบกับผู้ใต้บังคับบัญชาและในสถานการณ์ต่างๆ ก็ได้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ 
น้ าทิพย์ หมื่นแก้ว (2550) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้น าภาคปฏิบัติของผู้จัดการระดับกลาง ศึกษา
เฉพาะกรณี ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่าอายุ คุณวุฒิ ระดับต าแหน่งงาน และ
ประสบการณ์การท างานมีผลต่อภาวะผู้น าภาคปฏิบัติของผู้จัดการระดับกลางแตกต่างกัน  
และสอดคล้องกับ ชูศักดิ์  แก้วกูล  (2551) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ระดับต้นกรณีศึกษา พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โอสถสภา จ ากัด พบว่า เพศ อายุ  
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความต้องการภาวะผู้น าที่แตกต่างกัน มีเพียง
สถานภาพสมรสเท่านั้นที่มีผลต่อความต้องการภาวะผู้น าระดับต้นที่พึงประสงค์แตกต่าง
กัน 
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 
ของธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซึ่งนับว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น ได้ก้าวสู่ความเป็น
ผู้น าในระดับที่สูงขึ้น ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ควรน าผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารระดับสูงควรให้ค าแนะน า ให้ความรู้กับผู้บริหารในระดับที่ต่ ากว่า ใน
การปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพนักงานในหน่วยงานของตนเอง ทั้งในเร่ืองการ
ปฏิบัติงาน การปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 2. ควรเสนอแนะเทคนิควิธีการสั่งงานให้กับผู้จัดการที่เหมาะสม เช่น การขอร้อง  
ขอความร่วมมือ สั่งการทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐานการสั่งงานไว้เพื่อติดตามผลงาน 
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 3. งานทุกงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องก าหนดผลความส าเร็จ และระยะเวลาให้
ชัดเจน 
 4. ผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน เช่น การประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงาน ก าหนดแผนงาน และการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ  
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE JOB MOTIVATION OF SALE OPERATERS IN KASIKORNBANK  

PUBLIC COMPANY LIMITED 
อัทธเมศร์  อัครชัยวรานนท์ 1  เกสรา  สุขสว่าง 2 

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานขายอิสระ ได้แก่  
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานขาย
อิสระ เขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล จ านวน 294 คน เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น .927 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)  การทดสอบค่าเอฟ (F-test)  และ
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ พบว่า ภาพรวม และรายด้าน 
พนักงานขายอิสระมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ปัจจัยจูงใจ 
รองลงมาคือ ปัจจัยค้ าจุน 
 2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ  พบว่า  
พนักงานขายอิสระ ที่มีเพศ และการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส าหรับพนักงานขายอิสระที่มีอายุ สถานภาพการสมรส และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในภาพรวมและรายด้าน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงานขายอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 
 
  
__________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compared the job motivation of 

sale operators in Kasikornbank Public Company Limited by gender, age, married status, 
education and monthly income. The sample were 294 sale operators. The instrument for 
corrected data was a questionnaire at .927 reliability. The statistic was frequency,  percentage,  
mean,  standard deviation,  t-test, F-test and Scheffe’ test. 

The results of this research were ; 
 1. The job motivation of sale operators in Kasikornbank Public Company Limited 
were high level, the first was motivation factors and the second was hygiene factors 

2. The comparison of job motivation of sale operators were sales operators which 
difference gender and education had not difference job motivation in overall and each items. 
The sale operators which difference age, married status and monthly income had difference 
job motivation in overall and each items at .01 significant statistical. 
KEYWORDS : JOB MOTIVATION, SALE OPERATER, KASIKORNBANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED. 
 
บทน า 

องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชน  ส่วนประกอบที่
ส าคัญที่สุด ก็คือ คนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ  การศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของคนในองค์กรเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ  เพราะความ
ต้องการของคนในองค์กรหรือพนักงานในองค์กร ตลอดจนผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การที่จะบริหารงานขององค์กรให้อยู่รอดและมีประสิทธิภาพได้นั้น  จึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงจุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ให้ถ่องแท้เมื่อคนได้ขึ้น
ชื่อว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด ในการผลักดันให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้ได้
ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การจูงใจนับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญอย่างหนึ่งในทักษะการบริหาร  และเมื่อ
สามารถ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลแล้ว ทั้งผู้บริหารองค์กรและพนักงานก็จะยิ่งก้าวไปสู่
สัมฤทธิผลได้ มาก ซึ่งจะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ พนักงานขายอิสระเขตงาน
ขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นพนักงานที่ไม่มีเงินเดือน
ประจ า ท าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร พนักงานกลุ่มนี้มีรายได้จากค่า
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คอมมิชชั่น ไม่ได้รับสวัสดิการจากธนาคารเหมือนกับพนักงานอ่ืนๆ มีอัตราการเข้าออก
ของพนักงานบ่อยคร้ังเพราะขาดแรงจูงใจในการท างาน และคิดว่างานที่ท าไม่มั่นคง ปัญหา
เหล่านี้ท าให้ธนาคารฯ ต้องรับพนักงานงานขายอิสระอยู่ เสมอ อันจะส่งผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร พนักงานเหล่านั้นมีความต้องการหรือแรงจูงใจใด
ในการท างาน และจะต้องพยายามตอบสนองความต้องการหรือจูงใจพวกเขา เมื่อพนักงาน
ได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วก็จะส่งผลถึงผลงานที่มีประสิทธิผลด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยผลจากการ
วิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระเขตงานขายธุรกิจ
ลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของ
พนักงาน 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน 
 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ต่อเดือน 

 

แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน 
 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
- ความส าเร็จในการท างาน 
- การได้รับการยอมรับ 
- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
- ความรับผิดชอบ 
- ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) 
- นโยบายและการบริหาร 
- ปกครองบังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
- สภาพการท างานและความมั่นคง 
- ผลประโยชน์ตอบแทน 
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โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานขายอิสระเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล  ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) จ านวน 294 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
ของยามาเน่  ทาโร่ (Yamane Taro, 1973) ที่ ระดับความเชื่ อมั่น ร้อยละ 95 ที่ ค่ าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) เพื่อสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา และรายได้ต่อเดือน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ โดยใช้ Rating 
Scale 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ประสานงานกับพนักงานขาย
อิสระ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จึงได้จัดส่งแบบสอบถาม และรวบรวมกลับมา 
เพื่อน าไปประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปตรวจ และให้คะแนนแล้ว 
น าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป    

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย 
1. สถิติ เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม และระดับคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
1.1 ค่าความถี่  (Frequencies) และค่าร้อยละ  (Percentage) เพื่อบรรยาย

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 

S.D.) เพื่อบรรยายระดับคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ 
2. สถิติอ้างถึง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 

2.1 t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจของตัวแปรอิสระที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน  2 กลุ่ม คือ เพศ 

2.2 F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจของตัวแปรอิสระที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส  
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
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ผลการวิเคราะห์/ผลการวิจัย 
พนักงานขายอิสระที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40  

ปี  คิดเป็นร้อยละ 40.10 สถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 20,000-50,000 บาท 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ พบว่า ภาพรวม และรายด้าน 
พนักงานขายอิสระมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ปัจจัยจูงใจ 
รองลงมาคือ ปัจจัยค้ าจุน 

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ จ าแนกตาม
ข้อมูลทั่วไปของพนักงานขายอิสระ พบว่า พนักงานขายอิสระ ที่มีเพศ และการศึกษา
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส าหรับ
พนักงานขายอิสระที่มีอายุ สถานภาพการสมรส และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
อภิปรายผล 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ พบว่า ภาพรวม และรายด้าน 
พนักงานขายอิสระมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ปัจจัยจูงใจ 
รองลงมาคือ ปัจจัยค้ าจุน ทั้งนี้เป็นเพราะ พนักงานขายอิสระสามารถก าหนดแผนการ
ด าเนินงานด้วยตนเอง  มีอิสระในการท างาน งานที่ได้รับมอบหมายสามารถท าได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ จนท าให้ผลงานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังที่ ธีระชน พหลโยธา (2548 : 
140) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง สภาวะที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมนั้นออกมา เพื่อบรรลุเป้าหมายที่แรงจูงใจนั้น ต้องการแรงจูงใจอยู่ในภาวะที่ไม่
หยุดนิ่ง และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อสร้างสภาวะของร่างกายให้เกิดความ
สมดุล สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่คาดหวังไว้  เมื่อมนุษย์เกิดแรงจูงใจขึ้น ก็
จะกระตุ้นให้เกิดความพยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค และมีทิศทางการกระท าบางสิ่ง
บางอย่างด้วยความสมัครใจ (Robbins. 2003 : 4)  สาเหตุที่ท าให้พนักงานขายอิสระมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมายมักส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้  ผู้บังคับบัญชากล่าวยกย่องชมเชยผลการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ท่าน
ปฏิบัติเป็นงานที่ท้าทาย และน่าสนใจ  พึงพอใจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่เคย
ปฏิบัติมาก่อน และการเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานมีความเป็นธรรม สอดคล้องกับ เนตร์
พัณณา ยาวิราช (2546 : 105-106) กล่าวว่า การที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่องานเป็นผลมาจาก
การได้รับสิ่งที่ดีจากการท างาน และความเหมาะสมพอดีระหว่างบุคคล และองค์การในด้าน
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สิ่งที่ได้รับจากการท างาน ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับ นวพงษ์ ทับหิรัญ (2553) ศึกษา 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ นันทพร บุตรน้อย (2548) ได้ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจกับผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ จ าแนกตาม
ข้อมูลทั่วไปของพนักงานขายอิสระ พบว่า พนักงานขายอิสระ ที่มีเพศ และการศึกษา
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เป็นเพราะ ลักษณะการท างานของพนักงานขายอิสระ เขตงาน
ขายธุรกิจบุคคล ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) จะมีลักษณะเหมือน มีความรับผิดชอบ
ต่องานตามความสามารถของแต่ละบุคคล พนักงานสามารถบริหารจัดการยอดขายเองอย่าง
อิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพทูลย์ ดาแก้ว (2552)  ศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

ส าหรับพนักงานขายอิสระที่มีอายุ สถานภาพการสมรสและรายได้ต่อเดือน 
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยพนักงานขายอิสระที่มีอายุมาก จะมีแรงจูงใจมากกว่าพนักงานขายที่มีอายุ
น้อย นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานขายอิสระที่หม้าย/หย่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากกว่า พนักงานขายอิสระที่มีสถานภาพสมรสและโสด และพนักงานขายอิสระที่มีรายได้
ต่อเดือนมาก จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าพนักงานขายอิสระที่มีรายได้น้อย ซึ่ง
สอดคล้องกับ นวพงษ์ ทับหิรัญ (2553) ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ที่มี
สถานภาพการสมรส  และเงินเดือน ต่างกัน มีปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน  แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ศิริ นาคละออ (2552) ศึกษา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จ ากัด  
(มหาชน) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 2 ปัจจัยที่ต่างกัน คือ อายุและรายได้  
กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และจากผลการวิจัยของ รุ่งทิวา อินต๊ะใจ (2552) ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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พนักงาน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จ ากัด (มหาชน) ได้แก่  
เพศ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และความพึงพอใจด้านสถานที่ท างาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจัยจูงใจ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ควรให้ความส าคัญกับ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของพนักงานขายอิสระเพิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุน
ให้พนักงานขายอิสระได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มนี้
เข้ารับการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 

2. ปัจจัยค้ าจุน ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม
เพื่อให้พนักงานขายอิสระได้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อ
ทีมงานเกิดปัญหา เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับพนักงานกลุ่มอ่ืนๆ  
เช่น พนักงานที่ให้บริการรับฝากเงินกับลูกค้า   

2. การวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
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