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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ         627 
 รัชตนนัท ์หมัน่มานะ  และผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร 
 
การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ (ธุรกจิบ้านจัดสรร) โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 
         640 
 เสาวรส วงิสันเทียะ  และดร.ณกมล  จนัทร์สม 
 
ความเข้าใจ ความพร้อม และขีดความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  664 
 พสิทธ์ิศกัด์ิ  แสนจ าลาห์  และดร.ณกมล  จนัทร์สม 
 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง 
สายงานบริการ        694 
 ธนวรรณ  ตั้งเจริญกิจสกุล  และดร.ณกมล  จนัทร์สม 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้าน
สะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS OF MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS 
PURCHASING DECISION BEHAVIOR ON FROZEN FOOD IN BANGKOK 

METROPOLIS 
โอฬาร พิรินทรางกรู1   ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

---------------------------------------------------------- 
บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ในการ ศึกษาค ร้ั ง น้ี ก ลุ่มตัวอย่า ง ท่ี ใช้ในการวิ จัย  คื อ ผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็น
ประชากรแบบไม่ไดน้ับจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
และใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชเ้ชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด 
ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ เชิงอนุมาน หาค่า t-
test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 253 ราย คิด
เป็นร้อยละ 63.2 มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี จ  านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีระดบั
การศึกษาระดับปริญญาตรี 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.5 อาชีพ มีอาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชน/ลกูจา้ง จ  านวน 367 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.7 มีรายได ้20,000 – 29,999 บาท 
จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.5 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดทางดา้นส่วน
ประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคญั : ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง, ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็ง, ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 
 

ABSTRACT 
 This research aims to (1) discover the factor of demography that effecting to 
purchasing decision behavior on frozen food in Bangkok metropolis; (2) study the factors 
of marketing mix relating to consumers purchasing decision behavior on frozen food in 
Bangkok metropolis. The samples of this research are the group of 400 consumers by 
using questionnaire as a tool. The descriptive statistic such as percentage, frequency, 
average, and standard deviation is used to analyze data.  For hypothesis testing, the 
Inferential Statistics is used to find t-test (independent t-test), F-test, one way ANOVA 
and Correlation. 

The results of this research showed that the majority were women 63.2 percent, 
47.8 percent at the age between 16 – 25 years, 69.5 percent as employees and 91.7 
percent of monthly income between 20,000 – 29,999 Baht. 

 It was found that the marketing mix factors that influence the buying decision of 
customers were pricing and promotion. A comparative study of the marketing mix factors 
that influence consumers purchasing decision by the nature of personal information 
showed that customers having different educational level, occupation and monthly 
income had different marketing mix factors in purchasing decision.  
 KEYWORDS : FROZEN FOOD, MARKETING MIX, CONSUMER PURCHASING 
DECISION, FROZEN FOOD CONSUMER 
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บทน า 
จากการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนในประเทศไทยดว้ยเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีส่งผลให้ประชากรมีความเป็นอยู่ท่ีเร่งรีบและเกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในสงัคมเมือง จึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปล่ียนแปลง
ไปเพราะการด าเนินชีวิตและวิถีชีวิตท่ีท าใหทุ้กคนตอ้งเร่งรีบกบัการท างานดว้ยเวลาท่ีมีอยู่
อยา่งจ  ากดั ท าใหผู้บ้ริโภคยคุใหม่หนัมานิยมการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารส าเร็จรูปท่ีท า
การแช่แข็งไวแ้ละสามารถน ามาอุ่นด้วยไมโครเวฟ เพื่อพร้อมส าหรับการรับประทานใน
ทุกๆ ม้ือมากข้ึนและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบมากข้ึนจึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภค
หนัมาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือมากข้ึน 
 เน่ืองดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ียอมรับและนิยมบริโภค
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งมากข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งสูง
ถึง 5,200 ลา้นบาท และคาดว่าจะขยายตวัไม่ต  ่ากว่า 20% ในอีก 3-5 ปีขา้งหน้า (แนวโน้ม
อาหารพร้อมรับประทานกบัวิถีชีวิตไทยยคุเร่งรีบ 2554) สาเหตุท่ีผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งมี
อตัราเติบโตอยา่งต่อเน่ือง คือ การเติบโตของสงัคมในกรุงเทพมหานครท่ีมีความเร่งรีบและ
ตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดม้ีการพฒันาอาหารแช่แข็ง
หลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) กลุ่มอาหารพร้อม
รับประทาน (Ready to Eat) กลุ่มอาหารว่างทานเล่นหรือแมแ้ต่ขนมหวานต่างๆ เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ท าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้รับทราบถึงรูปแบบส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค อีกทั้ งสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวาง
แผนการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และยงัสามารถ
น าไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั  
 1. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานของการวจิยั 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็ง ในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 - 45 ปี ข้ึนไป 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาจะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดว่ามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษาอิสระทางด้านประชากรศาสตร์และทางดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด 
กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิด
ในการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
      ตวัแปรอสิระ                                   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจ าหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 

 
 

 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจยัน้ี ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งใน

ร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกบัพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไปพฒันาเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก
ยิง่ข้ึน 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธท์างการตลาดเพ่ือพฒันายอดขาย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง หมายถึง ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีพร้อมปรุงและอาหารท่ี
ปรุงส าเร็จรูปพร้อมรับประทานน ามาแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เมื่อจะน ามาปรุง
อาหารหรือรับประทานต้องน ามาอุ่นในเตาไมโครเวฟหรืออุ่นในน ้ าเดือด ทั้ งน้ีจะมี
ค าแนะน าในการอุ่นอาหารท่ีขา้งบรรจุภณัฑ ์
 2. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดประกอบดว้ย 
 3. ผลิตภณัฑ ์หมายถึง อาหารแช่แข็ง 
 4. ราคา หมายถึง ราคาท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 
 5. ช่องทางการจดัจ  าหน่าย หมายถึง สถานท่ีจ  าหน่ายอาหารแช่แข็ง 
 6. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีทางร้านค้าสะดวกซ้ือหรือ
ผูป้ระกอบการน าเสนอกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 
 7. การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง หมายถึง การกระท าของผูบ้ริโภคใน
การเลือกหาและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง รวมถึงค่าใชจ่้ายและความถ่ีในการ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือ 
 8. ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง หมายถึง บุคคลท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่
แข็งในร้านสะดวกซ้ือและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา โดยน าเสนอเป็นประเด็น
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)  หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการ
คน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ
ตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman; Kanuk. 1994: 5) หรือหมายถึง การศึกษา
พฤติกรรม การตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
 ผูบ้ริโภค คือ บุคคลต่างๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือหรืออีกนยัหน่ึง ถา้มองในแง่
ของเศรษฐกิจ ท่ีใช้เงินเป็นส่ือกลางก็คือ ทุกคนท่ีมีเงินนอกจากนั้นทัศนคติของนักการ
ตลาด ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความเต็มใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ ของ
ผูบ้ริโภคก็คือ ผูบ้ริโภคบางคนซ้ือสินค้าไป เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั ในขณะเดียวกันยงัมี
ผูบ้ริโภคหลายร้อยพนัคนซ้ือไปเพ่ือขายต่อ หรือใชใ้นการผลิต และท าการตลาดผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีผลิตไดต่้อ (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2539: 7) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการ
ซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดัการกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม
ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เป็นผลมาจากความแตกต่างกนั
ของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนั นกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม (ฉตัรยาพร เสมอใจ. 2546: 38) สามารถแบ่งปัจจยัออกเป็น 
2 ประเภท คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 
            1.  ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิด
และการแสดงออก มีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 
ความเช่ือถือ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง 

2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) คือ ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และไม่สามารถควบคุมได ้ 
แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534: 47) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้ออาจ
แบ่งพิจารณาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

  1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง การรับรู้ปัญหา การท่ีบุคคล
รับรู้ถึงความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง หรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น รับรู้ว่าอว้น
หรือผอม เป็นตน้ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เมื่อผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา คือ เกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ในขั้นท่ีหน่ึงแลว้ ในขั้นท่ีสองจะเป็นการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น 
คนรู้จกั เป็นตน้ 

2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนักงานขาย 
แสดงสินคา้ เป็นตน้ 

2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องค์การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

2.4 แหล่งทดลอง (Experiment Sources) ได้แก่ หน่วยงานท่ีส ารวจ
คุณภาพผลิตภณัฑ ์หรือ 

หน่วยงานวิจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
3. ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึง การพิจารณาเลือก

ผลิตภณัฑต่์างๆ จากขอ้มลูท่ีรวบรวมไดใ้นขั้นท่ีสอง หลกัเกณฑท่ี์ใชพิ้จารณา คือ 
3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น คุณภาพของเพชร น ้ าหนักของเพชร 

รูปแบบการออกแบบ ตราสินคา้ เป็นตน้ 
3.2 การใหน้ ้ าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ และจดัล  าดบั

ความส าคญัส าหรับคุณสมบติัต่างๆ เช่น คุณภาพ ราคา ตราสินคา้ เป็นตน้ 
3.3 ความเช่ือถือเก่ียวกับตราสินค้า ความเช่ือถือน้ีมีอิทธิพลต่อการ

ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ 
3.4 พิจารณาอรรถประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ส าหรับคุณสมบติัแต่ละอย่างของ

ผลิตภณัฑ ์
4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ

หลงัจากมีการซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ความรู้สึกน้ีข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ และ
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ถา้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัก็จะเกิดความ
ประทบัใจ และอาจมีการซ้ือซ ้ า ถา้ผลิตภณัฑ์มีคุณสมบติัต ่ากว่าท่ีคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิด
ความผดิหวงั และไม่เลือกซ้ืออีก 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

 จากขอ้มลูทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัตระหนักว่า การศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้า
อยา่งไร ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ของผูบ้ริโภค เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ในการวางแผนทางการตลาดให้มีความสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีท่ีกล่าวขา้งตน้มาใชใ้น
การก าหนดสมมติฐานการวิจยั ก  าหนดกรอบงานวิจยั รวมถึงก าหนดหวัขอ้แบบสอบถาม 
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 เบเรลสนั และสไตเนอร์ (ชิบ จิตนิยม. 2534: 27; อา้งอิงจาก Berelson; & Steiner. 
n.d.) ไดแ้สดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะดูและฟังการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
อา้งอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอา้งอิงแนวความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาททางเพศ 
การศึกษา ความสนใจ และเก่ียวข้องกับส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็น
คุณสมบติัท่ีมีความส าคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ท าให้เกิดความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด ความเช่ือทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ส่ือสารของคน จากแนวคิดเก่ียวกบัตวัแปรของลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปไดว้่า ผูว้ิจยั
สนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน เน่ืองจากเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญ ซ่ึงจะท าให้เราทราบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งส าเร็จรูปแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง  
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ี
ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช ้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าว
ความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ี
รู้จกักนัว่าคือ “4 P’s” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 เสรี วงษม์ณฑา (2542: 9) กล่าวว่า การตลาดเร่ิมตน้ท่ีการศึกษาความตอ้งการของ
ลกูคา้แลว้น าเสนอผลิตภณัฑ ์โดยการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของลกูคา้ ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอต่อผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจใหก้บัผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้
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ในรูปตวัเงินก็คือ ราคาของสินคา้ โดยผูข้ายจะเป็นผูก้  าหนดราคาของผลิตภณัฑ ์ผูซ้ื้อจะเกิด
การตดัสินใจก็ต่อเม่ือมีการยอมรับในสินคา้นั้น ผลิตภัณฑ์ คือ ส่ิงท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นคุณสมบติัท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ไดต้ลอดจนผลประโยชน์ท่ี
คาดหวงั ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สินคา้ บริการ และความคิด ซ่ึงสินคา้ (Goods) เป็นส่ิงท่ี
สมัผสัได ้แต่บริการ (Service) สมัผสัไม่ได ้เกิดจากการใชค้วามพยายามของมนุษย ์ส่วน
ความคิด (Idea) อาจจะเป็นปรัชญา บทเรียน แนวคิดและขอ้เสนอแนะ 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาตน้ทุน (Cost) ท่ีลกูคา้จ่ายไปในการไดรั้บผลิตภณัฑ์
มา ตน้ทุนอยูใ่นรูปของตวัเงิน ซึงผูบ้ริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกนัระหว่างมูลค่า (Value) 
ของผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ถา้มลูค่าสูงกว่าตน้ทุนก็ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด คือ สถาบนัทางการตลาด อาจเป็นคนกลางต่างๆ ส่วนกิจกรรมท่ีช่วย
ในการกระจายสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสินค้า และการเก็บรักษาสินค้า
คงเหลือ เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระ
หว่าผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้ตัว
บุคคล หรือไม่ใชก้็ได ้โดยการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายประการเรียกว่า ส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสมการติดต่อส่ือสาร (Promotion Mix or Communication 
Mix)  
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 จิตรลดา โรจน์พิบูลยพ์นัธ์ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบ้ริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 
ตวัอยา่ง ซ่ึงใชว้ิธีการสุ่มแบบโควตา้ โดยใชเ้พศและอายเุป็นเกณฑ ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยม
รับประทานอาหารนอกบา้น โดยเคยรับประทานอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง จ  านวน 343 คน 
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารจานเดียว ความถ่ีในการรับประทานนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน 
อาหารแช่แข็งในสายตาของคนกรุง (ศูนยว์ิจยัเอแบค นวตักรรมทางสังคมและการจดัการ
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 13-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มตัวอย่าง 602 ตวัอย่าง) 
พบว่าอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานเป็นอาหารปรุงส าเร็จท่ีคนกรุงเลือกรับประทานเป็น
อนัดบัสุดทา้ยรองจากอาหารตามสัง่ ขา้วแกง ขนมปังแซนดว์ิช และฟาสฟู้ ดส์ โดยท่ีคนกรุง
ร้อยละ 40 นั้นไม่กินอาหารแช่แข็งเลย ขณะท่ีคนกินอาหารแช่แข็งส่วนใหญ่นั้นเป็นคน
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โสด มีอายปุระมาณ 18-24 ปี และเป็นคนท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อความปลอดภยัของบรรจุภณัฑ ์
ทัศนคติท่ีดีต่อราคา และเป็นคนท่ีไม่ค่อยใส่ใจในเร่ืองสุขภาพมากนัก ซ่ึงคนกรุงมี
พฤติกรรมการกินในลกัษณะซ้ือมาแลว้กินเลย โดยท่ีซ้ือประมาณคร้ังละ 1 กล่อง และกิน
โดยเฉล่ียประมาณ 4 คร้ังต่อเดือน ขณะเดียวกนัร้านสะดวกซ้ือเป็นร้านท่ีซ้ืออาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทานบ่อยท่ีสุด ส่วนปัจจยัส าคญัท่ีท าใหต้ดัสินใจซ้ือคือ เป็นอาหารท่ีหาซ้ือได้
สะดวก มีความสะดวกในการรับประทานและราคานั้นสามารถซ้ือได ้

นาฏยา พนัธเสนา (2550) ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของลกูคา้ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 200 ตวัอย่าง จากผูบ้ริโภคท่ีมีอ  านาจในการซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งในกรุงเทพมหานครพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได้ต่อเดือน 5,001-15,000 บาท อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน/รับจา้ง พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูป
ดว้ยตนเอง ประเภทอาหารท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ อาหารทะเลส าเร็จรูปแช่แข็ง ส่วนเหตุผลใน
การซ้ือ เพราะตอ้งการความสะดวกในการบริโภค ขอ้พิจารณาในการซ้ือ ไดแก่ รสชาติ มี
ความถ่ีในการซ้ือไม่แน่นอน และจ านวนเงินท่ีใช้ซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 100 บาท ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ในระดับมาก ดังน้ี ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัในการ
บริโภค ปัจจยัดา้นราคาในเร่ืองมีป้ายบอกราคาบนบรรจุภณัฑ์ชดัเจน และปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายใกลท่ี้ท างาน/ท่ีพกั ส่วนปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาดผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ปัญหาส่วนประสม
การตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมาก คือ ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ือง
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งอาจมีสางปลอมปน และผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบั
ปานกลาง คือ ปัญหาดา้นราคาในเร่ืองไม่มีป้ายบอกราคาบนบรรจุภณัฑ์ ปัญหาดา้นช่อง
ทางการจดัจ  าหน่ายในเร่ืองหาซ้ือยาก ไม่สะดวกและไม่มีสถานท่ีจอดรถ ปัญหาดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดในเร่ืองไม่มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ และไม่มีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์
ตามล าดบั 
 ปนัดดา จนัทร์กล่ิน (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “อุปสงค์ในอาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อ
ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ใน
เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ในเขต
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพ่ือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือและบริโภค



11 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งโดยการใชแ้บบสอบถามและสุ่มตวัอย่างจากประชากรจ านวน 200 
คน ซ่ึงมาจากร้านสะดวกซ้ือจ านวน 100 คน และผูบ้ริโภคท่ีซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 100 ตวัอยา่ง จากการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 66 อายรุะหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 41.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 73 
ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 73.5 ซ่ึงผูท่ี้บริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 63 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมพบว่าชนิด
ของอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งท่ีผูบ้ริโภคนิยมรับประทาน คือ อาหารกล่องส าเร็จรูป คิดเป็น
ร้อยละ 49 เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป คือ สะดวกในการรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 
33.57 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ส่ือ
โฆษณาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 29.30 มีปริมาณค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารส าเร็จรูปต่อ
คร้ังต่อคน คร้ังละไม่เกิน 60 บาท ต่อคร้ัง จะมความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป
แช่แข็งประมาณสปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34 โอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็ง ขณะท่ีท่องเท่ียวเดินทางไกล เป็นร้อยละ 40.16 ลกัษณะในการซ้ือ คือ ไม่
มีตรายี่ห้ออยู่ในใจ คิดเป็นร้อยละ 58 ตรายี่ห้อท่ีผูบ้ริโภครู้จกั คือ อีซ่ีโก คิดเป็นร้อยละ 
92.50 สถานท่ีนิยมเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง คือ ร้านสะดวกซ้ือร้อยละ 58 ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑปั์จจยัยอ่ยทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
มากท่ีสุดล าดบัแรก คือ ความสะอาด ด้านราคา ปัจจัยย่อยทางด้านราคาท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีป้ายราคาท่ีชดัเจน ปัจจยัดา้นการจดัจ  าหน่าย ปัจจยัย่อยทางดา้น
การจดัจ  าหน่ายท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ หาซ้ือรับประทานสะดวก ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมด้านการตลาด ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมด้านการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การแนะน าสินคา้ผา่นส่ือโฆษณาต่างๆ  
 ชยัสิทธิ เอกพงศไ์พศาล (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้
ปลีกแบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ และปัจจยัภายในกับการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยการใช้
แบบสอบถามและสุ่มตวัอย่างจากประชากรจ านวน 400 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ จาก
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร รายไดต่้อเดือนอยูน่ะหว่าง 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพเป็นโสด โดยมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ
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ส าหรับรับประทานเป็นอาหารว่าง โดยทัว่ไปจะซ้ือในวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ ความถ่ีใน
การซ้ืออยูท่ี่สปัดาห์ละ 2-3 คร้ังและซ้ือต่อคร้ังจ  านวน 2 กล่อง โดยจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ต่อคร้ังมากกว่า 200 บาท และร้านท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ส าหรับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัภาพลกัษณ์, ปัจจยัภายใน และการตดัสินใจซ้ือนั้น
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากทั้งส้ิน ทางปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ พบว่าความภกัดีต่อ
สินคา้นั้นก็มีผลต่อการตดัสินใจ นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัการให้บริการ คือ กระบวนการ
ใหบ้ริการ และบุคลากรก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดว้ยเช่นกนั 

วิโรจน์ ตระกูลสุขสันต์ (2556)  ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัด สินใจ ซ้ืออาหารส า เ ร็ จ รูปแ ช่แข็ งจาก ร้านสะดวก ซ้ือของผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร” โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความแตกต่างปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และเพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมซ้ือ
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้  าการวิจยัประชากรทั้งส้ิน 400 
ราย พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านคา้สะดวกซ้ือ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 
บาท โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งวตัถุประสงค์ในการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ 
ยีห่อ้ในการซ้ือ สถานท่ีในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือและช่วงเวลาในการ
ซ้ือ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ 
ดา้นราคา ท่ีแตกต่าง ไม่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน
สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วธิีด าเนินการวจิยั 
 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวก โดยไดก้  าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
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 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายได  ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วิเคราะห์ค านวณ
จ านวนและค่าร้อยละ 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วิเคราะห์ค านวณจ านวนและ
ค่าร้อยละ 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ  าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล  าดบัจาก ระดบัท่ี 1 น้อยท่ีสุด 
ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
  ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล  าดบัจาก ระดบั
ท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 253 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 63.2 มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี จ  านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.8 มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.5 อาชีพ มีอาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ  านวน 367 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.7 มีรายได ้
20,000 – 29,999 บาท จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.5 

2. ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งจากผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
บริโภคผลิตภณัฑ ์1 – 3 คร้ัง จ  านวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีการใชจ่้าย
เฉล่ียท่ีช่วงราคา 50 – 99 บาท จ านวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.0 มี
วตัถุประสงครั์บประทานเป็นอาหารเยน็จ  านวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.2 
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มีสาเหตุในการเลือกรับประทานอาหารเพราะ ความสะดวกรวดเร็ว จ  านวน 
233 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.2 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน พบว่าปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ โดยในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
รูปแบบของบรรจุภณัฑส์ะดวกในการน ามาอุ่นเพื่อรับประทาน กลุ่มตัวอย่าง
จะใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.42 ปัจจยัดา้นราคา โดยในส่วน
ของความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.30 ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยในส่วนสถานท่ีจ าหน่ายใกลบ้า้น/ท่ีท างาน กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.95 ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด โดยการจดัรายการส่วนลดพิเศษ กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.24 

4. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งจากผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเพราะส่วน
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งมีความสะอาด เน่ืองจากกระบวนการผลิตและบรรจุ
ภณัฑท่ี์ทนัสมยั กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.72 

สรุปผลการวจิยั 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) 
อายุ (3) ระดบัการศึกษา (4) อาชีพ (5) รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
แตกต่าง โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และ
ใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 
 มีเฉพาะดา้นระดบัการศึกษา ดา้นเพศ และดา้นรายไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้กล่าวคือ ระดบัการศึกษา เพศ และรายไดท่ี้แตกต่างส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta     Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 4.771 0.309   15.464 0.000     

ดา้นผลิตภณัฑ ์( ) 0.044 0.04 0.063 1.084 0.279 0.672 1.487 

ดา้นราคา (  ) 0.113 0.028 0.216 3.999 0.000 0.78 1.282 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( ) -0.018 0.034 -0.027 -0.51 0.611 0.799 1.252 

ดา้นส่งเสริมการตลาด ( ) 0.119 0.043 0.146 2.771 0.006 0.815 1.227 
*มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 สามารถน าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 
ตัวแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เขียน
สมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

 Y = 0.044 X_1 + 0.113X_2  + -0.018 X_3 + 0.119 X_4 
 มีเฉพาะด้านราคา และด้านส่งเสริมทางการตลาดเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กล่าวคือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ตัด สินใจ ซ้ือผ ลิตภัณฑ์อาหารแ ช่แข็ ง ใน ร้ านสะดวก ซ้ือของผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร  
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ใชท้ฤษฎี
และแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง คือ หลกัการตลาด 4 P’s อนัได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) การจดัจ  าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญักับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งใน
ร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างได้
ให้ความส าคัญกับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สะดวกในการน ามาอุ่นเพื่อรับประทาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกับสภาพการด าเนินชีวิตของคนเมืองท่ีให้ความส าคญัของความรวดเร็วและ
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สะดวกในการบริโภคอาหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงัมองว่าปัจจัยด้านราคามีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกบัปริมาณอาหาร ซ่ึงถือไดว้่าผูป้ระกอบการเองไดส้ร้างความคุม้ค่าและ
ความหลากหลายของอาหารและขนาดปริมาณท่ีแตกต่างกนัจนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี ข้อได้เปรียบของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งท่ีส าคัญอีกหน่ึงด้าน คือ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดว้ยการ
เติบโตและการขยายสาขาของธุรกิจประเภทร้านสะดวกซ้ือท่ีเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้
การเขา้ถึงของผูบ้ริโภคสามารถมีมากข้ึน และผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งก็มีการจดัจ  าหน่าย
ในร้านสะดวกซ้ือทั้งหลาย ประกอบกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเมืองท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
ข้างต้น จึงท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมจาก
ผูบ้ริโภคทัว่ไป รวมทั้งปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีมีการจดัท ารายการส่งเสริมการขาย
และตลาดของร้านสะดวกซ้ือเพ่ือกระตุ้นความต้องการของผูบ้ริโภคให้มีมากข้ึนเพ่ือ
ตดัสินใจซ้ือ รวมถึงการท าและพฒันาส่ือโฆษณา ณ จุดขายใหมี้ความโดดเด่น การโฆษณา
ส่ือสารในช่องทางต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ท่ีมีมากข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงมองว่าปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีมี
อิทธิพลตอ้งการรับรู้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเอง
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษาวิจัยดา้นประชากรศาสตร์จะสังเกตเห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน นิยมบริโภคอาหารแช่แข็ง เพราะความสะดวกรวดเร็ว
และหาซ้ือง่าย ดงันั้นผูป้ระกอบการควรน าผลวิจยัคร้ังน้ีไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
ตอบรับลูกค้าให้ตรงตามความต้องการและลักษณะการด าเนินชีวิต รวมถึงการออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือตอบรับกลุ่มลกูคา้ พร้อมทั้งหาวิธีขยายฐานลกูคา้เพ่ิมข้ึน 
 2. จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูป้ระกอบการควรพิจารณาพฒันากลยุทธ์ทางดา้นส่งเสริม
ทางการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง โดยเฉพาะส่ือโฆษณา ณ จุดขาย เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในส่วนน้ีเป็นอยา่งมาก 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร
แช่แข็งโดยทัว่ไป ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาในส่วนของประเภทลกัษณะ
อาหารท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปไดอี้ก 

2. ส าหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน นอกเหนือจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแลว้ เช่น พ้ืนท่ีในจงัหวดัต่างๆ เป็นตน้  
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3. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมทาน 
ของแต่ละตราสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายในตลาด เพื่อจะไดท้ราบถึงจุดเด่น และจุดดอ้ยของแต่ละ
ตราสินคา้ และเพ่ือใหท้ราบถึงแนวทางการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
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ABSTRACT 

The propose of this independent study is to study factors affecting the purchase 
decision toward Tablet of consumer in Bangkok area, as well as to study the factors of 
demographic, marketing mix and the relationship between the other factors including of 
product images, brand royalty and trust that influences with the purchase decision toward 
Tablet of consumer in Bangkok area. 

The samples used in this study are 400 consumer who own Tablet at least one 
device in Bangkok by using questionnaires tool to collect data and analysis with 
computer program finished with descriptive statistic describe the frequency values 



21 
 

������ก��	
�� ก��
��� ก����� ��ก�����������ก�� ����� 4 ������� 2 (	!"�#� $ !�%���#� 2557) 

(Frequency)  average values (Mean)  percentage values (Percentage) and standard 
deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using 
T-test and F-test and statistical analysis to find the relationships of ANOVA and analysis 
of MRA (Multiple Regression Analysis) 

The results of this study showed that the majority were female 69.00 percent, 
aged between 31-40 years 46.00 percent, single marriage status 68.00 percent, bachelorts 
degree level education 58.75 percent, employees occupations 92.00 percent and monthly 
income range 10,000-20,000 49.50 percent 

The opinions on the marketing mix indicate its related to the purchase decision is 
multi function and operating systems (means 9.06).  The price is related to reasonable 
price when compare with quality and function (means 8.92).  The place is related to 
service at the call center (mean 8.84). The promotion is related to product guarantee 
(means 9.07).  

The opinion on the brand awareness is related on the product trusted (means 
8.83).  The loyalty is related to think of this brand before other (means 8.13).  The trusted 
is related to the trust of working efficient, before and after sale service (means 8.73) 

 The testing result found gender, marriage status, education, occupation and 
monthly income except age is not affected to the purchase decision toward Tablet of 
consumer in Bangkok area.  The marketing mix testing result found product, price and 
promotion except place is not affected to the purchase decision toward Tablet of 
consumer in Bangkok area. The other factors brand awareness, brand loyalty and trusted 
is affected to the purchase decision toward Tablet of consumer in Bangkok area. 
KEYWORDS : DECISION, TABLET 
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���:�ก� C�2�ก7 	5, 3�#� 	:643:��� ,���� �%��A�5�!�� �����ก��,1ก"� 
	,�"*ก�� <1�
��!��%�7
�3ก���@�2!83
�E�������:�ก�;�3��-� 

,������) 	�������. ��-)� (2541) (32�
%1
;�����#. ��,�:�#��y�.��Cก�:�� ��
��	!63
, 2555) ;�2���-��C�2�7� ���:�ก�,����.	�D���1�
;��9���#�E�-�+���!�3����5�73
ก��������;�<64383
>?2���@A- ก��������;�83
>?2<643C�2���3����5��ก�ก")��7����--
��
�2���7�
B ��
��4  

3�#� (Age) 3�#������ก�7�
ก����!�-��!�23
ก��>��A�)i.�7�
ก��  
�
��:����-�3�-��� (Family Life Cycle Stage) 	�D�8�4��3�ก���E��
:����83


��--;��ก")�83
ก��!�-�3�-���  ก���E��
:����;���7�8�4��3�	�D����
���!�3����5�73
-��!�23
ก�� ��,�-�� ��-7���#!83
��--�E�;�2 	ก��-��!�23
ก��;�>��A�)i. ��
5|��ก��!ก��<643�����ก�7�
ก��  

3�:�5 (Occupation) 3�:�583
��7���--���E�C��?7-��!�E�	�D���-��!
�23
ก�����-2� �����ก�������ก�7�
ก��  

@3ก����
	,�"*ก�� (Economic Circumstance) @3ก����
	,�"*ก��83
��7�
��--��ก�����73���-2������ก�����	8�������;�<643  @3ก��	�7���4���ก3��2�# ��#C�2 
ก��33!������5#. 3E����ก��<643 ����,�-��	�6�3
ก���7�#	
�� ��กก������23
��;�
���@�2!83
��#C�2�7����-- @�#;:2��#C�2	�D�	ก)i.;�ก����7
�7����7
�����ก��
กE�������	����!�#  

ก��,1ก"� (Education) >?2���!�ก��,1ก"��?
!����@�2!�����@A->��A�)i.���!�
-�)A�5��ก�7�>?2���!�ก��,1ก"���E�  

�?����ก���E��
:���� (Life Style) 814�3#?7ก����y����! :�4�83
��
-! ��ก�7!
3�:�583
��7���-- ��กก�����	:6�3�7�ก��	63ก>��A�)i.83
��--814�3#?7ก���?����
ก���E��
:���� 3��� ���ก���E��
:�������	ก��#�823
ก��ก�����@A-���-2� 	:7� >?2�����ก-��!
���#��<643>��A�)i.���3E���#-��!����ก�7�
  B  >?2���:3�ก����
���-.��:3����
3�����3ก�2�� 	�D��2� 

��กก����������)ก��! �E�;�2>?2����#��!��%����C�2�7�>?2���@A-���!��ก")�
��
���:�ก�,����.�����ก�7�
ก�� !�ก!����-�� ��,�-�� ก������?2 �����ก��). ��
5|��ก��!C!7	�!63�ก��ก��ก�7!36�����!�-�)�ก")���ก�7�
33กC� ��!%1
ก��������;�
	63ก<6433��ก�).3�	=-��3��ก�.3#7�
	:7���=��=����>?2����#-���7�!����@�2!�����ก�7�
ก�� 

 
 



27 
 

������ก��	
�� ก��
��� ก����� ��ก�����������ก�� ����� 4 ������� 2 (	!"�#� $ !�%���#� 2557) 

��B&���ก���Bก����B���D�	�� ก������ 

Peter, J. Paul and Donnelly, James H., Jr. (2207); ����5� ก�)i���� (2550) 
�7������!��
ก����� (Marketing Mix) %63�7�	�D����;��E�-�+83
ก��������
ก����� ก�����E�;�2ก���E�	���
��83
ก��ก�������-��!�E�	�=�C�2ก=814�3#?7ก��ก��
�������
 ��-��!��!5���.���	�!���!83
�7������!��
ก�����	�7���4  <1�
�7��
����!��
ก�������4�%63�7�	�D��9���#��
ก��������-��-�!C�2 <1�
���"���23
;:2�7�!ก��
	56�3��3
-��!�23
ก��83
���	����!�# �7������!��
ก�����3��	��#ก3�ก3#7�

��1�
�7� �9���#;���
ก����� (Internal Marketing Factor) @�#����C��7������!��

ก��������ก3��2�# >��A�)i. (Product) ��-� (Price) ก������E���7�# (Place) ��ก��
�7
	���!ก����� (Promotion) ��63	��#ก�7� 4Pts @�#!���#�	3�#���
��4 

1.  ���-��	ก��#�ก��>��A�)i.  
>��A�)i. �!�#%1
 ���
;�B �����!��%�E�	��333ก�?7���	56�3;�2	ก��-��!��;� 

-��!�23
ก��	�D�	�2�83
 ก��;:2���ก����63ก�����@A- <1�
	�D����
���3�����3���3

-��!�E�	�D���-��!�23
ก��83
>?2<643;�2C�2���-��!53;� <1�
���ก3��2�#���
83
���!�
�?��7�
 ���ก�� ��-- �%����� 3
-.ก���-��!-�� 

2.  ���-��	ก��#�ก����-�  
�!�#%1
 !?-7�83
���-2� ��63���ก�������!��%���C�2 ;��?����	
����63	�D����
���

�23
�7�#�E�����ก��C�2!�<1�
��
���
 @�#ก��กE������-����-2�������E�33ก�E���7�#��
5����)�;��
783
������#�	ก��#�ก����-���63�@#��#ก��กE������-��7�
B 

!?-7� (Value) �!�#%1
 ก�����;�	:�
���!�)83
!?-7�>��A�)i. 	56�3�E�;�2
>?2���@A-	ก��-��!51
53;� ������;� ���?
;����E�;�2	ก��ก��	���#���
814�  

3��%���@#:�. (Utility) �!�#%1
 -�)�!����83
>��A�)i.��� 	36433E���#
>���@#:�. ��4
��7�?��7�
�ก")�83
���-2���#%?ก;� ก��<643���-2�C�2��!|�?ก�� ก����
<643���-2�C�2����ก���	�=� ก��<643���-2�!�	�D�	�2�83
C�2 

ก����4
��-��1
�E�	�D� �23
5����)��E�;�2	ก��3��%���@#:�.;����>��A�)i.;�2��
������ 	5���	�!63�ก��ก����2�
!?-7�	5��! (Value Added) ;�2�?
814�;���#��83
>?2���@A- 
	!6�3>?2���@A-������;� 	�6�3
��-�ก=	�!���!��4
��4�C!7�7�%?ก��63�5
 

3.  ���-��	ก��#�ก��:73
��
ก������E���7�#  
�!�#%1
 @-�
��2�
83
:73
��
<1�
���ก3��2�#�%������ก��ก��! ;:2	56�3

	-6�3�#2�#>��A�)i.�����ก��83
3
-.ก��C�#�
��� �%��������E�>��A�)i.33ก�?7
���	����!�#ก=-63�%����ก����� �7��ก��ก��!	�D�ก��ก��!���:7�#;�ก��ก����#���
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������ก��	
�� ก��
��� ก����� ��ก�����������ก�� ����� 4 ������� 2 (	!"�#� $ !�%���#� 2557) 

���-2� ���ก3��2�# ก��8��7
 ก��-�
���-2� ��ก��	ก=���ก"����-2�-
-�
 ก�����
�E���7�#�1
���ก3��2�# 2 �7�� ��
��4 

1)  :73
��
ก������E���7�# (Channel of Distribution)  
�!�#%1
 	�2���
���>��A�)i.��63ก��!������>��A�)i.%?ก	���#�!63C�#�
��� 

;�����:73
��
ก������E���7�#�1
���ก3��2�# >?2>�� -�ก�
 >?2���@A- ��63>?2;:2��

3�����ก��! 

2)  ก��ก����#������-2� (Physical Distribution)  
�!�#%1
 ก��ก��!���	ก��#�823
ก��ก��	-6�3�#2�#���>��A�)i.��ก>?2>��C�#�


>?2���@A- ��63>?2;:2��
3�����ก��! ก��ก����#���-2��1
���ก3�C��2�#
������E�-�+-63 
ก��8��7
 ก��	ก=���ก"����-2���63ก��-�
���-2� ��ก�����������-2�-
	�63 

4.  ���-��	ก��#�ก��ก���7
	���!ก����� (Promotion)  
	�D�ก������73�6�3���	ก��#�ก��823!?����7�
>?28�#ก��>?2<643 	56�3��2�
��,�-����

5|��ก��!ก��<643 ก������73�6�3���3��	�D�ก��8�#@�#;:25��ก
��8�# ��ก��8�#@�#
C!7;:25��ก
��8�# <1�
���ก3��2�#ก��@�")� ก���7
	���!ก��8�# ก��;�287�� ��ก��
���:���!5���. 

�7��>�!83
�9���#�E�-�+��4
 4 ���ก����4 	�D��9���#���-��-�!C�2 ��#�
!��9���#
���-��-�!C!7C�2��
ก�����3�ก��#3#7�
 ���3���7
>�73ก���E���7�#���-2� 3��� �A���
���23!��
��y����!����
-! 	:7� -��!	:6�3 -7���#! -�3�-��� ก�7!32�
3�
 ��63
�A������23!��
�2��	,�"*ก�� 	:7� ��#C�2���:�:��� A���	
��	j�3 ก��;:2�7�#83

>?2���@A- 	�D��2� <1�
�7������!��
ก�������4
�!�2��!����!�7
�!�#3��	��#�ก�� -63 
	����!�#��
ก����� <1�
�!�#%1
ก���3���3
-��!�23
ก��83
>?2���@A- 
��B&���ก���Bก��%���กKJE������&#� 

1. &B�	(	���
 %���กKJE      

Robinson & Barlow (1959: 22) A�5�ก").	�D�A�5���	ก��814�;����;�83
��-- 
	ก��#�ก��-��!�?2�1ก�1ก-���733
-.ก� <1�
A�5���	ก��814�3��C�2��ก�����ก��).��
��
��63
��
323!83
���	8�	3
  

��
5� -E��?+��y�. ������� �����.��7�
 (2541) A�5�ก"). �!�#%1
 A�5���
-��?2�1ก�1ก-����63���814�;�;� ��	�D�A�583
3�C�ก=C�2 ��4
���!�:������63C!7!�:���� 	:7� 
A�583
-� ��7�#
�� 3
-.ก� ���-2���63>��A�)i.	�D��2� A�5�ก").	ก��814���กก��C�2
����?2823!?87�������4
�����ก��).��
��
��63��
323!��กก��-��!�?2�1ก�1ก-�����	ก��814�
;����;� ��63	�D�A�5;�;������--����?2�73��-- ���%� ����. ���
83
 �%�����  
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	��� �
".!)i� (2542: 83) A�5�ก"). �!�#%1
 823	�=����
��กก��ก�����	!��
�7�������	�D�A�5���3#?7;�;����������83
��-- <1�
3������ก�7�
C���ก�A�5
-��!���
C�2 	5����7�A�5�ก").��4�C!7;:7	�6�3
83
823	�=����
 ��7	�D�	�6�3
83
ก������?2  

2. ก���ก��%���กKJE 
5
".	�5 ��ก��@A-��� (2537: 41-58);  ��
5� -E��?+��y�. ������� �����.

��7�
 (2541) ก��5�y��	�D�A�5�ก"). 	!6�3��--C�2�������	���ก��). 	�6�3
���!���ก
A�#�3ก!�#�
���	3
��4� 	���ก��).#�
C!7��!��%����2�
	�D�A�5C�2����� @�#A�5�ก").
��!��%	ก��C�2 2 ���ก�� ��
��4 

 1)  	ก��814�@�#���!:��������
���23! ��!�A�5ก��).  	ก��814�;�:7�

	��   �7�
 B 3��	ก����กก���73#;�2	�D�C���!�A������23!�2���7���:�:����1ก
-��@�#C!7C�2�E�	���ก��;�2	�D�C���!���3
-.ก�����%�� 

 2)  	ก��814�@�#ก����2�
���-. @�#ก�����ก����2�
A�5�ก").��!���
3
-.ก�  C�2��
�>�C�2;�ก���E�	���ก��ก��!�7�
 B �E��������:���!5���.	56�3��2�

A�5�ก").<1�
	�D�	�6�3
ก��ก��!83
3
-.ก��7�	�D�C�;��?����;���	�6�3
83
��-�ก�
A�#;�	ก��#�ก�������;�ก���z�����
�� @�#	�5�������83
>?2������ ��-�ก��ก��
���
33ก;���
-!  <1�
����#A�5�ก").83
3
-.ก��73�����):�C�23#7�
:��	�� 	:7� 
	!6�3�1ก%1
3
-.ก�ก=���1ก%1
�7�>?2������ -63;-� 	�D�3#7�
 

3. ��กKJD�
 %���กKJE  
����: A�����ก� (2540: 78);  ก|"). �3
	�, (2539: 39) �ก")�����E�-�+83


A�5�ก"). -63 ก����2�
A�5�ก").�23
;:2	�� 	5���A�5�ก").	�D����
���	ก��814�����23# 
�����!	5��!5?�!�ก814���}9
��ก!���-
3#?7;����;�����,�-����63-��!�?2�1ก83

���:�:�  

;��ก")��E�-�+83
A�5�ก"). A�5�ก").	�D�ก����2�
:6�3	��#
 	ก�#���-�) 
-��!��#!:!:3�;�2	ก��814�;����;�83
���:�:� @�#ก����2�
A�5�ก").������23
3�,�#
	��53�!-����7A�5�ก").�����3���?+	��#C�2
7�#;���#�	��3����4� <1�
ก���ก2C8
A�5�ก").;�2ก��-6�����4�       �E�C�2#�ก ��7ก=��!��%�E�C�2@�#�23
3�,�#	�� 

4. ��D�%��
 %���กKJE  

�E��
,�ก��� :�#���� (2537: 46-47);  ����: A�����ก� (2540: 81-84) A�5�ก").
��!��%��7
33กC�2	�D� 4 ���	A�;�+7 B C�2��
��4  

A�5�ก").83
���"�� (Corporate image)  
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	�D�A�5���	ก��814�;����;�83
���:�:����!��73���"����63��7�#
�����ก����7

;���7
��1�
 <1�
���!�#��!C�%1
�2��ก����������63ก�����ก�� (Management) 83

���"����7
��4��2�#  ����!%1
���-2� >��A�)i. (Product) ��ก�����ก�� (Service) ���
���"����4��E���7�# ����4�-E��7�A�5�ก").83
���"�� (Corporate image) �1
!�-��!�!�#
-73�82�
ก�2�
8��
 ��#�
�!�#��!%1
�����7�#
�����ก�� }~�#���ก�������-2���63
���ก��83
���"����7
��4��2�# 

A�5�ก").83
�%������633
-.ก� (Institution image)  
	�D�A�5���	ก��814�;�;�83
���:�:����!��73�%���� ��633
-.ก� <1�
@�#!�ก

!�ก��	�2�C���
�2������%������63���3
-.ก�	5�#
3#7�
	��#� C!7��!%1
���-2���63���ก�����
�E���7�# 

A�5�ก").83
���-2���63���ก�� (Product/service image)  
	�D�A�5���	ก��814�;�;�83
���:�:����!��73���-2���6383
���"��	5�#
3#7�
	��#�

C!7��!%1
���3
-.ก���63���"�� 
A�5�ก").���!��73������-2����;������1�
 (Brand image)  
	�D�A�5���	ก��814�;�;�83
���:�:����!��73������-2�#���23;�#���23��1�
��63��� 

(Brand) ;������1�
 ��63	-�6�3
�!�#ก��-2� (Trademark) ;�	-�6�3
�!�#ก��-2���1�
 
�7��!�ก��  ;:2;��2��ก��@�")� (Advertising) ��ก���7
	���!ก���E���7�# (Sales 
promotion) 
��B&���ก���Bก��&B�	%�ก����
���&#� 

Aaker (1991) ���
����E�-�+���-��!A�ก���73������-2� -63 	!6�3?ก-2�!�-��!A�ก���73
������-2����E�;�2	ก���7��-�3
������-
�����	5��!814� ��3��ก�#	�D����5#.���������
�23
C!7C�2������23�%1
��-�>��A�)i.83
���"�� -��!A�ก���73������-2� 	�D����
������
%1

-��!#1�!������>?2���@A-!�   �73������-2� -��!A�ก���73������-2�	�D�3
-.���ก3�83

-�)-7�83
������-2� (Brand Equity) ����E�-�+������83
-�)-7�������-2� 	5�����ก>?2���@A-
C!7	�=�-��!��ก�7�
83
���-2���7���� ก=��	�D�	���>;�2>?2���@A-������;�	63ก<643���
���-2�36�� ��7%2�>?2���@A-!�-��!A�ก���73������-2�;�������?
>?2���@A-!�ก��<643���-2�3#7�

�73	�6�3
 ��!��4
#�
	�D�3
-.���ก3���ก����E�;�2>?2���@A-	ก��ก��<643<4E� >?2���@A-���!�
�����ก��).ก���73ก��;:2���-2�ก=����!��%��2������
ก�����;�2ก��������-2���4� 
ก��ก��!�3E����;�ก���73�3
ก���2��-2���#�
:7�#�ก��3
������-2��73ก��-�ก-�!��ก
-?7�87
 3����	�D����
���23�;�2	�=�%1
,�ก#A�5��
ก�����83
������-2���4�    
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�����83
-��!A�ก��83
������-2���4� ��!��%���C�2��ก�?����ก��<643���	ก��814�
���
83
������-2���1�
 ��63�����ก3����;�ก��<643<4E� (Repurchase rates) -��!�7���	�D����
?ก-2�ก��!�<643 (Percent of purchases) ���E����������-2�-2����%?ก<643 (Number of 
brand purchased) 
��B&���ก���Bก��&B�	HB#�� 

Lweicski, McAllister, and Bries (1998) -��!C�2��
;� �!�#%1
 -��!	:6�3!��� 
-��!-�����
;��
7��ก	ก��#�ก��ก��ก���E�83
3�ก}~�#��1�
 

Kennedy, Ferrell, and Leclair (2001) -��!C�2��
;�;:2ก��ก�)��7�
 B ���
��ก��# 	:7� ก���ก	���#�����7�
���"���7�
 B ��63ก���ก	���#�ก��ก�����ก��
���ก�� 

Langerak (2001) -��!C�2��
;�#�
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลกัษณ์  และความไว้วางใจทีม่ีผลต่อความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   

FACTORS  OF  MARKETING MIX, BRAND IMAGE AND TRUST RELATING  
TO  THE  SATISFACTION OF CUSTOMERS OF STANDARD CHARTERED 

BANK (THAI) PLC. 
ชลิดา พว่งรักษา 1  ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2   

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

 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์  และความ
ไวว้างใจ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย
ประชากรศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
ภาพลกัษณ์  และความไวว้างใจกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ 
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  สาขาใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน รวมทั้งใช้ t-Test  One-way ANOVA (F-test) และ Multiple  regression  
Analysis  ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 36 – 40 ปี เป็นเพศชาย มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001-30,000 บาท โดยมีความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
ธนาคารมีบริการท่ีหลากหลายให้เลือกใช้บริการได ้การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมถูกกวา่
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ ความหลากหลายของประเภทช่องทางการใชบ้ริการ การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ ตราสินคา้ของธนาคารต่างชาติท่ีมีรากฐานท่ีแข็งแกร่ง ตราสินคา้ช่วยยืนยนั
ถึงค ามัน่สัญญาท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่จะท าใหผ้ดิหวงั และความสะดวกและรวดเร็วในการใช ้
บริการ 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้เพศ ท่ี
แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั และส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ส่วนใหญ่ 
ยกเวน้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ และปัจจยัดา้นตราสินคา้ ทั้ง
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั  0.05 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ภาพลกัษณ์, ความไวว้างใจ, ความพึงพอใจ,  
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research are (1) To study the demography relating to the 

satisfaction of customers of Standard Chartered bank (Thai) PLC. for discovering the 
factors of marketing  mix relating to the satisfaction of customers of Standard Chartered  
bank(Thai) PLC.; (2) to study the customer behavior is effecting to brand loyalty; and (3) 
to study the other relationship related to the satisfaction of customers of Standard 
Chartered  bank(Thai) PLC.  

 The samples of this research is the customer by using questionnaire to collect 
data from 400 customers of the Bank. Statistics used include frequency, percentage, 
mean, and standard deviation.  The inferential statistics such as t-Test, One-way ANOVA 
(F-test), and Multiple Regression Analysis are used for testing hypothesis. 

 The result of the research show that the majority of sample group are male, 
aged between 36-40 years; married; graduated in bachelor’s degree; have profession as 
an employee of private firm; and have average monthly income between 15,001-30,000 
baht. The result from hypothesis found that most of different demographic factors with 
exception of gender influence their satisfaction differently.  And, most marketing mix 
(7P’s) with exception of product, physical evidence, and process and both other factors – 
brand image and trust have relationship with their satisfaction.  
KEYWORDS:   MARKETING MIX, BRAND  IMAGE, TRUST, SATISFACTION, 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PLC. 



46 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

บทน า 
ธนาคารพาณิชยมี์ววิฒันาการมานานหลายร้อยปี โดยในระยะแรกด าเนินในรูปธุรกิจ

การเงินท่ีท าหนา้ท่ีในการแลกเปล่ียนเงินและโอนเงิน ซ่ึงก าเนิดข้ึนในประเทศองักฤษ โดยมี
ช่างทองเป็นนายธนาคารพาณิชยรุ่์นแรก และไดเ้ร่ิมมีการควบคุมดูแลโดยธนาคารกลางและ
รัฐบาลตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มา ลกัษณะและวิวฒันาการของธนาคารพาณิชยใ์น
แต่ละประเทศแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ   ส าหรับ
ประเทศไทย ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศเขา้มาตั้งสาขาในประเทศไทยในช่วงแรกระหวา่งปี 
2431-2484 โดยมุ่งด าเนินการให้เครดิตเพื่อส่งออกและน าเขา้ ตลอดจนการส่งเงินกลบั
ประเทศตน้สังกดั เน่ืองจากในขณะนั้นการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทยไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกบัยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัการจ ากดัการเปิดของสาขาธนาคาร
พาณิชยใ์นต่างประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) 

ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา สถาบันการเงินถือเป็นสถาบันท่ีมีบทบาทสูงมาก 
เน่ืองจากเป็นสถาบันท่ีมีการรับฝากเงินจากประชาชนและน าเงินไปปล่อยกู้ในระบบ
เศรษฐกิจท าให้เกิดการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชยจึ์งถือว่ามีบทบาทส าคญั
อย่างมากในประเทศไทยเพราะเป็นสถาบนัท่ีปล่อยกูสิ้นเช่ือต่างๆให้กบับุคคลทัว่ไปและ
นกัธุรกิจท่ีตอ้งการลงทุน ส าหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้
เขา้มาด าเนินการสาขาในกรุงเทพมหานครนานกวา่ 111 ปี โดยเขา้กบัธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดนครธนเม่ือเดือนตุลาคม 2548  และเปล่ียนช่ือเป็น “ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)”  ซ่ึงธนาคารฯ มีธุรกิจหลกัเป็นบุคคลธนกิจและสถาบนัธนกิจ
ท่ีไดรั้บความเช่ือถือและความไวว้างใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดเครือข่ายการท างานและเป็น
องคก์รท่ีด าเนินกิจการ  ภายใตก้ฎบรรษทัภิบาล รวมทั้งยงัเป็นองค์กรท่ีมีความมุ่งมัน่และ
สร้างสรรคส่ิ์งดีๆ ใหแ้ก่ชุมชนในประเทศไทย (ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน),  2556) 

การด าเนินธุรกิจของธนาคารต่างๆ ในปัจจุบนัเร่ิมมีการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าให้
ธนาคารต่างๆ ต่างคิดหากลยุทธ์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินให้มีความ
ทนัสมยั รวดเร็ว และคุม้ค่าในสายตาของลูกคา้มากข้ึนเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกคา้ให้มาใชบ้ริการ  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ก็เช่นกนั ซ่ึงเป็นธนาคารต่างชาติ
ขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานท่ีมีการพฒันาแนวทางการเพิ่มมูลค่าในบริการท่ีน าเสนอ
แก่ลูกคา้ ประกอบกบัความไดเ้ปรียบจากการมีตราสินคา้ในระดบัสากลท่ีมีเครือข่ายขนาด
ใหญ่ทัว่โลกท่ีสามารถใชเ้ป็นจุดแข็งในการแข่งขนัไดเ้ช่นกนั และดว้ยความแข็งแกร่งดา้น
เงินทุนของธนาคารฯ จึงท าให้ธนาคารฯ สามารถพฒันารูปแบบการให้บริการไดโ้ดยง่าย 
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ทั้งน้ี ในช่วงคร่ึงปีแรกส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มธนาคารฯ มีสินทรัพยร์วม 
649,957 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐและมีส่วนของทุนรวม 54,650 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (Standard 
Chartered PLC., 2013) 

ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัและมีความสนใจ
ในการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ     ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่เวน้แมแ้ต่ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมี
ความแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละรายก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีระดบัความพึงพอใจในบริการของ
ธนาคารแตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการหรือ 
7P’s เน่ืองจากองค์ประกอบในแต่ละดา้นมีความส าคญัต่อการน าเสนอคุณค่าบริการของ
ธนาคารฯ ร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และ
ความไวว้างใจในตราสินค้า ซ่ึงผูว้ิจยัคาดว่าปัจจยัดังกล่าวน้ีจะมีความสัมพนัธ์กันอย่าง
ใกลชิ้ดในการสร้างความพึงพอใจดงักล่าว เน่ืองดว้ยหากลูกคา้รับรู้ไดถึ้งภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
ตราสินคา้ของธนาคารฯ ก็ยอ่มไวว้างใจในตราสินคา้และเลือกใชบ้ริการของธนาคารฯ ได้
โดยสะดวก มีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในท่ีสุด  โดยผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผล
การศึกษาท่ีได้ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผนพฒันา
เชิงกลยทุธ์ต่างๆ ของธนาคารฯ ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. ปัจจัยด้านตราสินค้า  มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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กรอบแนวความคดิ 
ตัวแปรอสิระ (X) Independent  Variables ตัวแปรตาม (Y) Dependent  Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านตราสินคา้ ท่ีมีต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
แนวคิด  ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดบริการ ภาพลกัษณ์  และความไวว้างใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

ประชากรศาสตร์ 
6. อาย ุ
7. เพศ 
8. สถานภาพสมรส 
9. ระดบัการศึกษา 
10. อาชีพ 
11. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยอืน่ ๆ 
1.  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
2.  ความไวว้างใจในตราสินคา้  

 
 

ความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 
5. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
6. ดา้นราคา 
7. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
8. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
9. ดา้นบุคลากร 
10. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
11. ดา้นกระบวนการ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (2556) ธนาคารฯ มีสัญชาติ
ดั้งเดิมของประเทศองักฤษโดยมีส านกังานใหญ่อยู่ในกรุงลอนดอนและเขา้มาด าเนินการ
สาขาในกรุงเทพมหานครนานกวา่ 111 ปี โดยเขา้กบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน
เม่ือเดือนตุลาคม 2548  และเปล่ียนช่ือเป็นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

เจฌิญา อติชาติมณี (2552) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2547) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็น
เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 4 
ประการ หรือ 4P’s 

Lovelock and Wirtz (2007) ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีองค์ประกอบ 
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

กิตติศกัด์ิ หาญกลา้ (2552) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยีห่อ้หน่ึงหรือตราใดตราหน่ึงหรือเคร่ืองหมายการคา้ใดเคร่ืองหมาย
การค้าหน่ึง ส่วนมากมักจะใช้ในด้านการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย เช่น การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงมีมากมายหลายยี่ห้อวางขายอยูใ่นตลาด 
ผูซ้ื้อท่ีมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดีต่อยีห่อ้ใดก็มกัมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือยีห่อ้นั้นๆ 

Rotter (1971 อา้งถึงในกุลเชษฐ วฒันผล, 2556: 531) ความไวว้างใจเป็นความ

คาดหวงัต่อบุคคลท่ีน่าเช่ือถือทั้งค  าพูด การกระท า ค  ามั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้

ขอ้ความของบุคคลหรือกลุ่มท่ีท าใหเ้กิดความไวว้างใจ 

Powell (อา้งถึงในปรุง โกมารทตัและคณะ, 2536) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ของบุคคลจากประสบการณ์ท่ีพบหรือท่ีไดต้อบสนอง  โดยความพึงพอใจเป็นความสุขท่ี
เกิดข้ึนหากความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองจนเกิดความสมดุล กล่าวคือ ความ
พึงพอใจเป็นสภาพอารมณ์ความรู้สึกดา้นบวกของบุคคล 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั
และใชก้ารเก็บขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
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จ ากดั (มหาชน)  สาขาในกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป  ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ลูกคา้ทุกประเภทบญัชีของธนาคารฯ ทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานครมี
จ านวน 100,724 ราย  จึงใชสู้ตรของ Taro Yamane ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
และท าการศึกษากบั 400 ตวัอยา่ง และไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอยา่งทั้งแบบ
เจาะจงและแบบตามโควตาจากการเลือกสาขาของธนาคารเป็นพื้นท่ีใช้ศึกษา จ านวน 11 
สาขา รวมส านักงานใหญ่ท่ีถนนสาทร รวมเป็น 12 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามสุ่มเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบพบโดยบงัเอิญในช่วงเดือนตุลาคม 2556 แห่งละ 35 ชุดเท่ากนั แต่
เลือกใช้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แยกเป็น 8 แห่งๆ ละ 33 ตวัอย่างและ 4 แห่งๆ ละ 34 
ตวัอยา่ง  

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 5 ส่วน แยกเป็นส่วนท่ี 1-4 เป็นค าถามปลายปิดและส่วนท่ี 5 
เป็นค าถมปลายเปิด ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มี
ลกัษณะเป็นค าถามแบบท่ีมีหลายตวัเลือกให้เลือกตอบท่ีมีมาตรวดัเป็นนามบญัญติัและ
แบบเรียงล าดบั ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความไวว้างใจ
ในตราสินคา้ และระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงส่วนท่ี 2-4 ลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเพื่อ
แสดงความคิดเห็น 5 ระดบัโดยมีมาตรวดัเป็นอนัตรภาคชั้น 

ในการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั ไดน้ าแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด
เก็บข้อมูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาซส าหรับ
แบบสอบถามประเภทขอ้มูลอนัตภาคชั้นในส่วน 2-4  ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.964, 0.886 และ 
0.937 ตามล าดับ และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละเพื่อใช้พรรณนา
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง และใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อใช้
พรรณนาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจยัอ่ืนๆ และ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช ้t – Test  และ F – Test  เปรียบความแตกต่างของ
ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และใช ้Multiple  Regression  Analysis ทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และปัจจยัดา้นตราสินคา้ กบัความพึงพอใจ
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ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ ระดบัความคลาด
เคล่ือนท่ีร้อยละ 5  (0.05) 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 36 – 40 ปี จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อย

ละ 39.8 เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีสถานภาพสมรส จ านวน 239 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.0 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001-30,000 บาท จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0  

2. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

ผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัด้านธนาคารมีบริการท่ีหลากหลายให้เลือกใช้ได้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.335) ดา้นราคากบัปัจจยัดา้นการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมถูกกว่าสถาบนัการเงินอ่ืนๆ 
ในเชิงเปรียบเทียบมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.888) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัปัจจยัดา้น
ความหลากหลายของประเภทช่องทางการใช้บริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.890) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัดา้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.885) 
ดา้นบุคลากรกบัปัจจยัดา้นทกัษะความรู้ของพนกังานให้บริการท่ีสามารถช่วยแกไ้ขปัญหา
และสนองตอบตามท่ีตอ้งการไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.883) ดา้นลกัษณะทางกายภาพกบั
ปัจจยัดา้นเคร่ืองแต่งกายของพนกังานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.823) และดา้นกระบวนการกบัปัจจยัดา้นการให้บริการมีความถูกตอ้งแม่นย  า 
โปร่งใส และเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 4.853) 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านตราสินค้า 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในปัจจยัด้านตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตรา

สินค้ากับปัจจัยด้านตราสินค้าของธนาคารต่างชาติท่ีมีรากฐานท่ีแข็งแกร่งมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.885) และดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้กบัปัจจยัดา้นตราสินคา้ช่วยยืนยนัถึง
ค ามัน่สัญญาท่ีมัน่ใจไดว้า่จะไมท่ าใหผ้ดิหวงัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.880) 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ 
เตอร์ด(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) กบัความพึงพอใจในความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.990) 

5. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
กลุ่มตวัอย่างให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในด้านผลิตภณัฑ์ โดยธนาคารควรมุ่งเน้น

บญัชีบุคคลมากข้ึนจากการเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาทัว่ไปสามารถเขา้ถึงบริการได้
โดยง่าย  ดา้นราคา โดยธนาคารควรก าหนดอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้
ใกลเ้คียงหรือเป็นมาตรฐานเดียวกบัธนาคารไทยทัว่ไป ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดย
ธนาคารควรขยายสาขามากข้ึนเพื่อสามารถใหบ้ริการไดท้ัว่ถึงมากข้ึน และควรส่งเสริมการ
ใช้บริการผ่านทางออนไลน์ท่ีเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  ด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยธนาคารควรพิจารณาปรับอตัราดอกเบ้ียเพื่อจูงใจการใชบ้ริการมากข้ึน ควร
โฆษณาและประสัมพนัธ์ออกส่ือต่างๆ มากข้ึนและต่อเน่ือง ท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้
และจดใจไดต้ลอดเวลา และควรสนบัสนุนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ให้เป็นรูปธรรมมาก
ข้ึน ดา้นบุคลากร โดยพนกังานของธนาคารควรไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการให้บริการมา
เป็นอยา่งดี และไม่ควรเลือกปฏิบติัหรือเลือกให้บริการลูกคา้ชาวต่างชาติหรือลูกคา้ประจ า
รายใหญ่เป็นพิเศษ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยสถานท่ีทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
ควรแลดูแลว้มีความปลอดภยัและสร้างความไวว้างใจในการใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี และ
ธนาคารควรจดัพื้นท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  ดา้นกระบวนการ โดย
ธนาคารน าจุดแขง็ในการใหบ้ริการของธนาคารต่างๆ มาปรับใชก้บับริการของธนาคารดว้ย 
เช่น การเบิกถอนเงินท่ีเคา้น์เตอร์โดยเจา้ของบญัชีท่ีสาขาของเจา้ของบญัชี ซ่ึงไม่ตอ้งกรอก
ใบฝากหรือถอนเงินส าหรับอ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการ เป็นตน้   ดา้นภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ โดยธนาคารควรสร้างจุดเด่นผา่นตราสินคา้และผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคารให้
มีความโดดเด่นและจดจ าง่าย ทั้งรูปแบบ ลวดลาย และสีสัน เช่น สมุดบญัชีธนาคาร สมุด
เช็คธนาคาร และอ่ืนๆ เป็นตน้  และดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ โดยธนาคารน าจุดแข็ง
จากตราสินคา้ระดบัโลกท่ีไดรั้บความไวว้างใจมาส่งเสริมการใชบ้ริการของลูกคา้ระดับพรี
เม่ียมใหม้ากข้ึน 
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6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในบริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร ยกเวน้ ด้านผลิตภณัฑ์ ลกัษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความไวว้างใจใน
ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(ค่าคงท่ี) 0.402 0.082  4.878 0.000   
ผลิตภณัฑ ์ -0.002 0.005 -0.005 -0.321 0.748 0.923 1.084 
ราคา 0.102 0.027 0.122 3.748 0.000 0.195 5.120 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.218 0.031 0.261 6.966 0.000 0.147 6.799 
การส่งเสริมการตลาด 0.159 0.036 0.141 4.411 0.000 0.203 4.930 
บุคลากร 0.193 0.024 0.238 8.080 0.000 0.237 4.211 
ลกัษณะทางกายภาพ 0.029 0.018 0.040 1.592 0.112 0.320 3.122 
กระบวนการ -0.026 0.023 -0.027 -1.143 0.254 0.362 2.762 
ภาพลกัษณ์ 0.099 0.028 0.117 3.583 0.000 0.193 5.180 
ความไวว้างใจ 0.150 0.027 0.177 5.674 0.000 0.213 4.701 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร และปัจจยัดา้นตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ และความไวว้างใจในตราสินคา้มีความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ ความสามารถในการพยากรณ์ท่ีร้อยละ 92 
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ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั ผลลพัธ์ 

ประชากรศาสตร์ 

1.  อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 
2.  เพศ t-Test 0.229 ปฏิเสธ 

3.  สถานภาพสมรส F-Test 0.003 ยอมรับ 

4. ระดบัการศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

5. อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 
6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA 0.748 ปฏิเสธ 

2.  ดา้นราคา MRA 0.000 ยอมรับ 
3.   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000 ยอมรับ 

5.   ดา้นบุคลากร MRA 0.000 ยอมรับ 

6.   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ MRA 0.112 ปฏิเสธ 
7.  ดา้นกระบวนการ MRA 0.254 ปฏิเสธ 

ปัจจัยด้านตราสินค้า 

1.  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

2.  ความไวว้างใจในตราสินคา้  MRA 0.000 ยอมรับ 
 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงว่าตวัแปรส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจใน
บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากัด (มหาชน) ยกเวน้ ปัจจยัด้านเพศ 
ผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
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 Modified Model 

  ตัวแปรอสิระ (X) Independent  Variables          ตัวแปรตาม (Y) Dependent  Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
กุลธิดา เสงคิสิริ (2552) ท่ีพบวา่อายุและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ ดอน
เมืองแตกต่างกนั  

อนนัต ์ ช่างแกะ (2552) พบวา่ เพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในบริการธนาคาร
ออมสินสาขาสกลนคร จงัหวดัสกลนคร โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่อายุและการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาสกลนคร จงัหวดั
สกลนครแตกต่างกนั 

สราวุธ บุญเก้ือ (2553) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ช่องทาง
ให้บริการ และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 

ประชากรศาสตร์ 
1. อาย ุ
2. สถานภาพสมรส 
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยอืน่ ๆ 
1.  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
2.  ความไวว้างใจในตราสินคา้  

 
 

ความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 
1. ดา้นราคา 
2. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
4. ดา้นบุคลากร 
 

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=กุลธิดา%20เสงคิสิริ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=อนันต์%20%20%20%20ช่างแกะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=สราวุธ%20%20บุญเกื้อ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พชัรา เผือกหนู (2553) พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยต่์างชาติ  

ณัฏฐ์ณิฌา สุวรรณรงค์ (2555) พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้
จ  ากดั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจยัทางการตลาดท่ีทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ควรเอาใจใส่ในดา้นต่างๆ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดจากการใชบ้ริการมากเป็น
พิเศษ ดงัน้ี 

บริการและช่องทางการใช้บริการท่ีหลากหลาย โดยเปิดโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของบุคคลธรรมดาทัว่ไปมากข้ึน 

การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมถูกกว่าสถาบนัการเงินอ่ืนๆ  หรืออย่างน้อยก็ควร
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ใกล้เคียงหรือเป็นมาตรฐานเดียวกับ
ธนาคารไทยทัว่ไป 

การขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มสาขาท าใหส้ามารถใหบ้ริการไดท้ัว่ถึงมากข้ึน 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้และจดใจได้

ตลอดเวลา ร่วมกบัการปรับอตัราดอกเบ้ียเพื่อจูงใจการใช้บริการมากข้ึนและการบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน 

การมุ่งเน้นทกัษะความรู้ของพนกังานให้บริการและเคร่ืองแต่งกายของพนกังาน 
รวมถึงการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค ไม่แบ่งชนชั้นหรือสัญชาติของลูกคา้ 

สถานท่ีทั้งภายในและภายนอกธนาคารควรแลดูแล้วมีความปลอดภยัและสร้าง
ความไวว้างใจในการใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี และการจดัพื้นท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

ความถูกต้องแม่นย  า ความโปร่งใส ความน่าเช่ือถือ ความสะดวก และความ
รวดเร็วของบริการ ร่วมกบัการน าจุดแข็งในการให้บริการของธนาคารต่างๆ มาปรับใชก้บั
บริการของธนาคารดว้ย 

โดยธนาคารฯ ควรรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการต่างๆ ดงักล่าวน้ีท าให้ลูกคา้

เกิดความพึงพอใจและภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งต่อเน่ือง  
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2. ตราสินคา้ท่ีเขม้แข็งช่วยเสริมสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเฉพาะ
ธุรกิจสถาบนัการเงินอย่างเช่นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ท่ี
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึงรากฐานท่ีแข็งแกร่งของธนาคารฯ และการให้ค  ามัน่
สัญญาต่อผูใ้ช้บริการ ธนาคารฯ จึงตอ้งด าเนินทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ธนาคารฯ ให้เพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลา โดยเฉพาะการสร้างความโดดเด่นและความไวว้างใจ
ผา่นตราสินคา้และผลิตภณัฑต่์างๆ ของธนาคารใหเ้กิดการจดจ าไดโ้ดยง่าย 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ เพศ ผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) โดยไม่มีความสอดคลอ้งกบัหลายผลการศึกษา ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควร
ท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติมเช่นกนั 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาถึงรายละเอียดในเชิงลึกเพิ่มเติม  โดยใช้
เคร่ืองมือวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืนควบคู่กนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน  
บรรณานุกรม 
กุลเชษฐ วฒันผล. “ความไว้วางใจต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณชิย์ของผู้สูงอายุ

วยัเกษียณในเขตบางคอแหลม.” วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน  2556. 

กุลธิดา เสงคิสิริ. “ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการใช้บริการธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั 
(มหาชน) กรณีศึกษา สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง.” วทิยานิพนธ์การจดัการ
โครงการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552. 

กิตติศกัด์ิ หาญกลา้. เครือข่ายประชาสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ขององค์กร. เอกสารอา้งอิง, 
สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2552  เข้าถึงได้จาก  
http://radiothailand.prd.go.th  

เจฌิญา อติชาติมณี. “การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผลติภัณฑ์เคร่ืองสาอางประเภทแป้งทาหน้า
ของผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้
อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต, 
2552. 

ณฏัฐณิ์ฌา สุวรรณรงค.์ “ความพงึพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต
ของบริษัทหลกัทรัพย์เคท ีซีมิโก้ จ ากดั.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตร

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=กุลธิดา%20เสงคิสิริ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=การจัดการโครงการ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=การจัดการโครงการ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://radiothailand.prd.go.th/
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บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยัรังสิต, 
2555 

ปรุง โกมารทตัและคณะ. “ทศันคติและความพงึพอใจในการซ้ือทรายของลูกค้า.” วารสาร
ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 3, 
กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันา, 2536 

พชัรา เผือกหนู. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารพาณชิย์ต่างชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับนกับริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553   

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. ศัพท์การบริหารธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: ไดมอน อิน บิสสิ
เน็ต เวร์ิล, 2547 

สราวธุ บุญเก้ือ. “ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจังหวดัชัยภูม.ิ” วทิยานิพนธ์
สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ, 2553 

อนนัต ์ช่างแกะ. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร จังหวดั
สกลนคร.”  วทิยานิพนธ์ยทุธศาสตร์การพฒันา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี, 2552 

Lovelock, C. and Wirtz, J. Service Marketing: People, Technology, Strategy. 6th 
Edition, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน). ข้อมูลธนาคาร. ออนไลน์, 2556 
เข้าถึงได้จาก http://www.standardchartered.co.th 

 

 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Mark/Arsom_S.pdf
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=สราวุธ%20%20บุญเกื้อ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=การจัดการทั่วไป&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=อนันต์%20%20%20%20ช่างแกะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=ยุทธศาสตร์การพัฒนา&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://www.standardchartered.co.th/
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ปัจจัยความภักดีของพนักงานทีม่ีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

EMPLOYEE LOYALTY FACTORS TOWARD STANDARD CHARTERED 
BANK (THAI) PLC. 

นนัทน์ภสั ช านาญเพชร1  ดร. ณกมล จนัทร์สม2 

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

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความภกัดี
ของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในการปฎิบติังานท่ีส่งผลต่อความภกัดีของพนักงานท่ีมีต่อ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัความภกัดีของพนักงานท่ีมีต่อ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ในส่วนเฉพาะส านกังานใหญ่และ
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูล และน าขอ้มูลมาหาค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธี Cronbach’s alpha coefficient 
ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ใชแ้บบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และใช ้
Multiple Regression เพื่อใชห้าค่าสถิติวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรสองตวัเพื่อใช้
ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 79.75 ส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.75  มีประสบการณ์และ
ระยะเวลาการปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.00 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากการวิเคราะห์ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานพบว่าจากกลุ่มตวัอยา่ง 400
ราย ใหค้วามส าคญักบัความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชาค่าเฉล่ีย 7.48 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด 
และธนาคารฯมีนโยบายการบริหารงานท่ีดีและเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.06 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ี
ต ่าท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อความ
ภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนัประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนัรายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั 

การศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของ
พนักงานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่าด้าน
ผู ้บังคับบัญชาด้านเพื่อนร่วมงานด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน และดา้นความยุติธรรมในการปฏิบติังามีความสัมพนัธ์
เก่ียวกบัความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯน้อย และดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นผลตอบแทนและรายได้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ความภกัดี, พนกังาน, ธนาคาร 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to study the individual factors and Relation 

satisfaction that affect employee loyalty towards the Standard Chartered (Thai) bank. 
The methodology is to study of 400 samples of employee at the headquarters and 

branches in Bangkokม แollecting data by using questionares then evaluate statistically , 
studying the reliability by using Cronbach’s alpha coefficient and using One Way 
ANOVA and Multiple Regression for hypothesis testing. 

The results showed that a sample of 400 people, percentage of 79.75% are women, 
percentage 44.75% are in the range of 31-40 years old. percentage of 30.25% have over 
15 years work experience and percentage of 34% have monthly income over 45,001 baht. 

According to the analysis of the satisfaction at work from 400 representative 
samples, the highest means for supervisor’s fairness is 7.48 and the lowest means for 
appropriate policy of the bank management is 4.06. 
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Hypothesis testing shows that every demographic factor affects the loyalty of 
employee. Work satisfaction related to the loyalty of standard chartered (Thai) employee.  
The commander and college have high relation to standard chartered employee. The 
career advancement and justice have low relation to loyalty of st andard chartered 
employee. Administration and policy in the office, compensation and office environment 
have no relation to standard chartered (Thai) employee’s work performance. 
KEYWORDS : SATISFACTION LOYALTY EMPLOYEE 

 
บทน า 

กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กา้วน าเป็นแบบอยา่งในเอเชีย แอฟริกา และ
ตะวนัออกกลาง เป็นธนาคารระหวา่งประเทศท่ีมีพนกังานกวา่ 89,000 คน จาก 125 สัญชาติ 
ด าเนินธุรกิจครอบคลุมกวา่ 70 ประเทศ ในเอเชีย แอฟริกา ตะวนัออกกลาง รวมทั้งอเมริกา
และยโุรป  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีอายกุวา่ 111 ปี  

ธนาคารฯ มีธุรกิจหลกัคือ บุคคลธนกิจและสถาบนัธนกิจ ธุรกิจดา้นบุคคลธนกิจ
ใหบ้ริการดา้นบตัรเครดิต สินเช่ือบุคคล สินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์บริการรับฝากเงิน บริการ
ด้านการบริหารสินทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้รายบุคคล ลูกคา้เจ้าของธุรกิจรายย่อยจนถึงลูกค้า
เจา้ของธุรกิจขนาดกลางส่วนสถาบนัธนกิจนั้นให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเป็นสถาบนัหรือบริษทั
ในด้านต่างๆ เช่น สินเช่ือพาณิชย์ บริการบริหารเงินสด การบริการเงินทุน บริการด้าน
หลกัทรัพย ์บริการดา้นเงินตราต่างประเทศบริการดา้นการกูย้ืมในตลาดทุนและบริการดา้น
เงินกูส้ าหรับทั้งยงัไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั AAA อนัดบัสูงสุดในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์องไทยโดยฟิตช์เรตต้ิง 

เน่ืองด้วยมาจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์สูงสุดทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นปัจจยัหน่ึงจากหลาย ๆปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จขององค์การส่ิงท่ีต้องจะด าเนินควบคู่กันไปก็คือ การปลูกฝังจิตส านึกให้
บุคลากรเกิดความผูกพนัและภกัดีต่อองค์การ บุคคลเหล่านั้นจึงจะท างานได้อย่างเต็มท่ี 
หากมีอตัราการลาออกท่ีสูงก็จะท าให้ภาพลกัษณ์ขององค์การออกมาในแง่ลบและขาด
ความเช่ือมัน่ต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นองค์การควรท่ีจะค านึงถึงการ
ส่งเสริมให้บุคคลเกิดความผูกพนัและภกัดีต่อองค์การเพื่อก่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของความผกูพนัและความภกัดีของ
พนกังานท่ีมีต่อองค์การท่ีสอดคลอ้งกบัหลายปัจจยัซ่ึงสนบัสนุนการเติบโตของธนาคารฯ
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ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความจงรักภกัดี และในขณะเดียวกนัองคก์ารก็สามารถ
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของบุคลากรไดแ้ลว้ ในท่ีสุดองคก์ารก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดม้ากท่ีสุด 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความภกัดี
ของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กับความภักดีของ
พนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ในส านักงานใหญ่และสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 2,653 คน 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการศึกษาเร่ืองความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) นั้น จะท าการศึกษาปัจจยัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ในดา้นนโยบายและการบริหาร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนและรายได้ โอกาสและ
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน และความยุติธรรมในการปฏิบติังาน โดยเปรียบเทียบกบั
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในด้าน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังาน รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน  
 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดพื้นท่ีเฉพาะธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานใหญ่และสาขาในเขตกรุงเทพมหานครรวม 23 
สาขา 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ภักดีของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
น าไปใชพ้ฒันาบุคลากรของพนกังานธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. เพื่อทราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
พนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าไปใชพ้ฒันา
บุคลากรของพนกังานธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 เพศ  
 อาย ุ 
 ระดบัการศึกษา   
 สถานภาพ 
 ต าแหน่งงาน 
 ประสบการณ์และระยะเวลา 

การปฏิบติังาน 
 รายไดส่้วนบุคคล 

 
 

ความภกัดีของพนกังาน 
ท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
 

ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 นโยบายและการบริหาร 
 ผูบ้งัคบับญัชา 
 เพื่อนร่วมงาน  
 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
 สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
 ผลตอบแทนและรายได ้
 โอกาสและความกา้วหนา้ในการ 

ปฏิบติังาน 
 ความยติุธรรมในการปฏิบติังาน  
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 3. เพื่อน าผลงานวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ขององค์การในการ
วางแผนและการก าหนดนโยบายด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น การสรรหา การ
คดัเลือกเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน รวมถึงเพื่อการธ ารงรักษาพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในอนาคต เพื่อน าไปใช้พัฒนาบุคลากรของพนักงานธนาคารให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ของกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 เพศ  หมายถึง  เพศชาย  เพศหญิง ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.2 อาย ุ หมายถึง  จ  านวนปีเต็มท่ีค านวณจากปีพ.ศ.ปัจจุบนัลบปี พ.ศ.  ท่ี
บุคคลผูน้ั้นเกิด 

 1.3  ระดับการศึกษา หมายถึง  ระดับการศึกษาสูงสุดของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

 1.4 สถานภาพ หมายถึง สถานภาพทางสังคมท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่  
สถานะโสด สมรสแลว้อยูด่ว้ยกนั หรือสมรสแลว้แยกกนัอยู ่และหยา่ร้าง 

 1.5 ต าแหน่งงาน หมายถึง สถานภาพและหนา้ท่ีในองคก์าร 
 1.6 ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังาน หมายถึง ระยะเวลาเร่ิม

ท างานในธนาคารฯจนถึงปัจจุบนั 
 1.7 รายไดส่้วนบุคคล หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจากการท างาน

ของบุคคลผูน้ั้นในธนาคารฯ 
2. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ทศันคติของพนกังานซ่ึงเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลนั้ นได้รับในส่ิงท่ีตนเองต้องการ หรือได้รับ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงระดบัความพึง
พอใจจะแตกต่างกันย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีต่างกันแล้วแต่บุคคล เช่น 
ปัจจยัแวดล้อมเก่ียวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและการบริหาร บุคคลกร 
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน รายได้และ
สวสัดิการ โอกาส และความกา้วหนา้ ความยติุธรรมในการปฏิบติังาน 

3. ความภกัดี (Loyalty) หมายถึง การท่ีพนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารหน่ึง ไม่
วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ นึกถึง ผูกพนัหรือตรงใจของตนเอง จนเกิดการให้ความร่วมมือ
ดว้ยความมุ่งมัน่เพื่อเป้าหมายในทุกดา้นขององคก์าร อย่างมีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์มี
คุณธรรม รวมถึงจริยธรรม ต่อเน่ืองตลอดมา คิดวา่องค์การคือครอบครัว และตั้งใจอยู่กบั
องคก์ารตลอดไป 
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4. พนักงาน หมายถึง พนักงานระดบัปฏิบติัการ พนักงานระดบับงัคบับญัชา 
พนกังานระดบับริหารของธนาคารฯ ในส านกังานใหญ่ และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ธนาคารฯ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการศึกษาปัจจยัความภกัดีของพนกังานท่ี
มีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ  ากดั (มหาชน) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งจากเอกสารตารางและผลงานวิจยัต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์หา
ขอ้สรุป ในการศึกษามีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในงาน 

มอร์ส (Morse, 1958:27) ให้ความหมายของความพอใจในเชิงจิตวิทยาวา่ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถลดความเครียดของผูท้  างานให้
นอ้ยลง ถา้มีความเครียดมากจะท าให้เกิดความไม่พอใจในงาน ความเครียดน้ีเกิดจากความ
ตอ้งการของบุคคลเม่ือเกิดความตอ้งการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง เม่ือความตอ้งการ
ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะท าใหค้วามเครียดลดลงและเกิดความพึงพอใจในงานมากข้ึน 

ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ผลรวมของสภาวะทางจิตใจ ทาง
ร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นเหตุให้บุคคลเช่ือมัน่วา่เขาพอใจต่องานท่ีเขาท า หรือความ
พอใจในงานเป็นทศันคติ ซ่ึงเป็นผลรวมของความชอบ ไม่ชอบ ซ่ึงผูป้ฏิบติังานไดรั้บมา
จากงานท่ีท า หรือในความหมายหน่ึง ความพอใจในงานคือการพิจารณาตดัสิน หรือ
ประมาณการของผูป้ฏิบติังานวา่งานท่ีเขาท าอยูน่ั้นท าให้เขามีความพอใจในความตอ้งการ
ต่างไดเ้พียงใด และ Dewin Flippo ให้ความหมายของความพอใจในงานไวว้า่ เป็นสภาพ
ทางจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลหรือของกลุ่มบุคคลท่ีเสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจท่ีจะร่วมมือประสานงานกนั 

ทฤษฏีความพงึพอใจในงาน 

ทฤษฎีปัจจยัคู่ของ Herzberg (Herzberg’s Two-Theory) Herzberg ไดท้  าการศึกษา
วิจยันานกวา่30 ปีโดยใชเ้ทคนิคกรณีเหตุการณ์ส าคญั (Critical Incident) ให้กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นนักบญัชีและวิศวกรมากกว่า  200 คน บรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกพึง
พอใจ (Satisfied) และท่ีไม่พึงพอใจ (Dissatisfied) จากนั้นจึงน าค าตอบท่ีไดม้าวิเคราะห์ 
พบว่า ไดค้  าตอบท่ีน่าแปลกใจคือ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพอใจในงาน และปัจจยัท่ีท าให้
เกิดความไม่พึงพอใจในงานเป็นคนและกลุ่มกนั 
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แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนักบัองค์การ 

ความผูกพนักบัองค์การ (OrganizationCommitment) หมายถึงทศันคติท่ีสะทอ้น
ความเก่ียวขอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารซ่ึงเขายินดีท่ีจะมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกและไม่เต็ม
ใจท่ีจะจากองคก์ารไปโดยนกัวชิาการไดอ้ธิบายความผกูพนัระหวา่งบุคคลและองคก์ารจาก  
2  มุมมอง คือ 

1. ความผกูพนัอยา่งต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หรือท่ีเรียกวา่ Side–bets 
Orientation พนกังานมีแนวโน้มจะอยู่กบัองค์การ เน่ืองจากเขาไม่สามารถจะออกไปได ้
ตวัอย่างเช่นเขาอาจจะสูญเสียเวลา แรงพยายาม ประโยชน์ท่ีจะได้รับ ถ้าเขาออกจาก
องคก์ารไป 

2. ความสอดคล้องของเป้าหมายระหว่างบุคคลและองค์การ (Individual – 
Organizational Goal - Congruence Orientation) หรือท่ีเรียกวา่ มโนทศัน์ท่ีบุคคลพร้อมท่ี
จะยอมรับ (Affective Commitment) และปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายของตนและองคก์าร 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั โดยบุคคลจะยงัคงปฏิบติังานร่วมกบัองคก์ารเน่ืองจากปัจจยัส าคญั 
3 ประการ ไดแ้ก่ มีความเช่ือในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร มีความพร้อมท่ีจะทุ่มเท
ท างานในนามขององคก์าร และมีความตั้งใจจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
 แนวคิดความผูกพนัต่อองค์การของ Hewitt Associates 

HewittAssociatesไดใ้หค้  านิยามความผกูพนัต่อองคก์ารวา่ความผกูพนัของพนกังาน
เป็นส่ิงท่ีแสดงออกมาท าพฤติกรรม  คือ สามารถดูได้จากการพูด โดยจะพูดถึงเฉพาะ
องค์การเฉพาะในแง่บวกและพิจารณาได้จากการด ารงอยู่ (Stay)นั่นคือพนักงานมีความ
ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไปรวมทั้งดูจากการท่ีพนกังานใช้ความพยายาม
อยา่งเตม็ความสามารถ(Strive)เพื่อช่วยเหลือหรือสนบัสนุนธุรกิจขององคก์ารโดยปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความผกูพนัของพนกังาน ไดแ้ก่ 

1. ภาวะผูน้ า (Leadership) 
2. วฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร (Culture/Purpose) 
3. ลกัษณะงาน (Work Activity) 
4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 
5. คุณภาพชีวติ (Quality of Life) 
6. โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) 
7. ความสัมพนัธ์ (Relationship) 
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จากปัจจยัความผกูพนัทั้ง 7 ประการนั้น ไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้วดัความ
ผูกพนัของพนักงานในองค์การต่างๆ (สุธินี เดชะตา, 2551) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ผกูพนัต่อองค์การSteers and Porter (1991 อา้งถึงใน รุจี อุศศิลป์ศกัด์ิ, 2546) ไว ้4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีต่อองค์การ 

 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองค์การ ความหมายเก่ียวกบัความ
จงรักภกัดีต่อองคก์าร 

ร็อบบินส์ (Robbins, 2001, p. 190) กล่าววา่ความจงรักภกัดี คือ ความมีชีวิตชีวาใน
ตวับุคคล และมีเสน่ห์หรือความสุขสบายของการท างาน ซ่ึงเป็นแกนร่วมของชุมชน ความ
ปรารถนาท่ีจะสัมพนัธ์ติดต่อกบับุคคลอ่ืนและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนนั้น ๆ 

บาร์นาส (Barnand, 1938, p. 84) ไดเ้ห็นความจงรักภกัดีมานานแล้วโดยกล่าวว่า 
ความเต็มใจของบุคคล เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในองคก์าร ความจงรักภกัดี (Loyalty) ความเป็น
หน่ึงอนัเดียวกนั (Solidarity) ขวญัและก าลงัใจ (Esprit De Corps) และความเขม้แข็ง 
(Strength) เขาให้ขอ้สังเกตวา่ แมค้วามจงรักภกัดีจะมีความส าคญั    แต่ก็ไดรั้บการยอมรับ
เพียงเล็กนอ้ยวา่เป็นเง่ือนไขส าคญัในองคก์าร 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
งานวจัิยในประเทศ  

ฐิติรัตน์ ศิริเลิศ (2547) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานและ
แนวโนม้การตดัสินใจลาออกจากงานในอนาคตของผูบ้ริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษยใ์น
โรงงานอุตสาหกรรมของบริษทัขา้มชาติในจงัหวดัระยองประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่
ผูบ้ริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษยข์องขา้มชาติในอดีตท่ีเคยท างานกบับริษทัขา้มชาติแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัระยอง และในปัจจุบนัท างานในโรงงานของบริษทัขา้มชาติในจงัหวดั
ระยองโดยมีโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดนิคม  อุตสาหกรรมตะวนัออก และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซี
บอร์ดจ านวน 130 คน  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนตัวปัจจัยด้านองค์การปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลกระทบต่อการลาออกจากงานและแนวโน้มการตดัสินใจ
ลาออกจากงานในอนาคตโดยผลกระทบท่ีมีมาก ท่ีสุดต่อการลาออกคือโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและอนัดับท่ี 2,3 และ4 คืองานท่ีทา้ท ายกว่าเดิม,งานท่ี
น่าสนใจกว่าเดิมและการได้รับการตอบสนองความต้องการจากองค์การใหม่และ
ผลกระทบมากท่ีสุดต่อแนวโนม้การตดัสินใจลาออก  โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย  คือ
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โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน,มีโอกาสเลือกงานท่ีดีกวา่,การไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการจากองคก์ารใหม่  

อมรา ไทยประเสริฐ (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการลาออกของ
บุคคลากร:กรณีศึกษา บริษทัไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความตอ้งการลาออกไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลคือเงินเดือนปัจจยัจูงใจภายในตวับุคคลคือดา้น
ขวญัก าลงัใจปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคือดา้นการมีส่วนร่วมในกรบริหารงานดา้น
การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
และปัจจยัแนวโน้มท่ีส่งผลต่อความตอ้งการลาออกคือดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน
ดา้นลกัษณะงานดา้นสวสัดิการดา้นระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการประเมินผลการพิจารณาเล่ือน
ต าแหน่งดา้นการพฒันาความรู้ในงานดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัณระดบั 
0.05 
 งานวจัิยในต่างประเทศ  

ไพรซ์ (Price,1997) ไดส้รุปความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการลาออก
ดงัน้ี ดา้นอายุการท างานพนักงานท่ีมีอายุการท างานในองค์การนานกว่าจะมีอตัราการ
ลาออกต ่ากวา่พนกังานท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ในองคก์าร  

ฮาร์ท (Hart, 1990 อา้งถึงในมธุรสสวา่งบ ารุง ,2536) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีมี
ต่อความไม่แน่นอนการรับรู้และความยุติธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ของการลาออกโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อจะพฒันารูปแบบของข้อก าหนดการลาออกกลุ่มตวัอย่างคือลูกจ้างท่ี
ท างานดา้นสุขภาพจิตจ านวน468 คน เพื่อประมาณทศันคติของพวกเขาต่อจ านวนตวัแปร
ขององค์การผลการวิจยัพบว่าการปฏิบติัค่าจา้งของเง่ือนไขการปฏิบติัความรู้สึกนึกคิดท่ี
รับรู้ได้ความพอใจโดยแท้จะสัมพันธ์กับความพอใจในทางบวกความพอใจงานมี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจของพฤติกรรมท่ีจะคน้หาและลาออกในขณะท่ีความตั้งใจของ
พฤติกรรมจะสัมพนัธ์โดยตรงกบัพฤติกรรมการลาออก  

ทานาโอมี (Tanaomi,1990 อา้งถึงในมธุรสสว่างบ ารุง,2536) ศึกษาความพอใจใน
งานและความตั้งใจลาออกโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทางวิชาการเคร่ืองมือท่ีใช้คือ
แบบสอบถามซ่ึงแจกให้กบัลูกจา้งของมหาวิทยาลยัลาเวอร์น (LaVerne) ทุกคณะท่ีท างาน
เต็มเวลาตามลกัษณะการปกครองและการแบ่งระดบัชั้นจากการศึกษาพบว่าลูกจา้งของ
มหาวิทยาลยัลาเวอร์น (LaVerne)โดยทัว่ๆ ไปแลว้มีระดบัความพอใจงานเหมือนกบักลุ่ม
อาชีพอ่ืนกล่าวคือดา้นท่ีพอใจนอ้ยท่ีสุดคือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งและค่าจา้งพบวา่มี
ความแตกต่างเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่งค่าจา้งและความพอใจงานของลูกจา้งแต่ละกลุ่มใน
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มหาวิทยาลยัลาเวอร์นแสดงวา่ความพอใจงานทนายความตั้งใจลาออกของลูกจา้งทั้งหมด
ไดซ่ึ้งความพอใจงานมีระดบัการท านายความตั้งใจลาออกของลูกจา้งต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)ในส านักงานใหญ่และสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจะสุ่มตวัอยา่ง400คนจากพนกังานในส านกังานใหญ่ และสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครจากจ านวนประชากร 2,653 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาวิจยัไดท้  าการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัโดยออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามมา
วเิคราะห์ซ่ึงแบบสอบถามนั้นมาจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒิุและบางส่วนจากความเห็นของผูว้ิจยัเพื่อให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (สถานภาพทัว่ไปของพนกังาน) ประกอบดว้ย  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ ต าแหน่งงาน  ประสบการณ์  และรายไดต่้อเดือน จ านวน  7  ขอ้  

ส่วนท่ี  2  เป็นค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงาน (ข้อมูลเก่ียวกับการ
ตดัสินใจในความภกัดีของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน)) เป็นลกัษณะแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ นโยบายและการ
บริหาร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบติั สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังาน ผลตอบแทนและรายได ้โอกาสและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน และความ
ยติุธรรมในการปฏิบติังาน เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  ตามแบบ
ของ Likert เป็นมาตราวดัท่ีให้เลือกค าตอบ  แบ่งเป็น 10 ระดบั โดยลกัษณะของขอ้มูลเป็น
สเกลอนัตรภาค (Interval Scale)  

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกับความภกัดีของพนักงานในองค์การ เป็นค าถามซ่ึง
ประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้โดยจะมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดผูต้อบจะเป็นผูป้ระเมิน
ความรู้สึกหรือทศันคติของตนเอง เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ Likert เป็นมาตราวดัท่ีให้เลือกค าตอบ แบ่งเป็น 10 ระดบั โดยลกัษณะของ
ขอ้มูลเป็นสเกลอนัตรภาค (Interval Scale) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.1   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 
ส่วนเพศชาย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 31-40 ปี จ านวน 
179 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 41-50 ปี จ านวน 130 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 32.50  และกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 31 ปี จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.75 

จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ราย  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
281 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.25 ตามมาดว้ยระดบัปริญญาโท จ านวน 116 ราย คิด เป็นร้อยละ 
29.00 และระดบัต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบัมี
สถานภาพสมรส จ านวน 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75 ตามมาดว้ยสถานภาพโสด จ านวน 
188 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.00 และ หยา่ร้าง จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.25  เป็นระดบั
พนักงานปฎิบัติการ จ านวน285รายคิดเป็นร้อยละ71.25ตามมาด้วยระดับบงัคบับัญชา 
จ านวน 98 รายคิดเป็นร้อยละ 24.50 และระดบับริหารจ านวน 17 รายคิดเป็นร้อยละ 4.2 
ส่วนใหญ่ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 15 ปีข้ึนไป จ านวน 121 
ราย คิดเป็นร้อยละ 30.25 ตามมาดว้ย 1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี จ านวน 118 ราย คิด เป็นร้อยละ 
29.50  และ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  จ  านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.50 ตามล าดบัมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน45,001บาทข้ึนไปจ านวน136รายคิดเป็นร้อยละ34.0ตามมาด้วยรายได้ต่อ
เดือน ระหวา่ง 35,001-45,000 บาท จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.75  และรายไดต่้อ
เดือนระหวา่ง 25,001-35,000 บาท จ านวน 87 ราย คิดเป็น ร้อยละ 21.75 ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในงานของพนักงาน 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ใหค้วามส าคญักบัความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชาโดย
มีค่าเฉล่ีย 7.48 รองลงมาคือ พอใจกบัเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี มีค่าเฉล่ีย 7.45 และ
พอใจกบัยติุธรรมจากนโยบายและการบริหารงานของธนาคารฯ มีค่าเฉล่ีย  7.39 ตามล าดบั 
ข้อมูลเกีย่วกบัความภักดีของพนักงานต่อธนาคารฯ 
 จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย เช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์และตราสินคา้ของธนาคาร โดยมี
ค่าเฉล่ีย  7.62  รองลงมาคือ ความเช่ือมัน่และไวว้างใจในการบริหารงานของธนาคาร มี
ค่าเฉล่ีย 7.56 และการบอกประสบการณ์ดีๆ ในการท างานท่ีธนาคารฯให้กบัเพื่อนและญาติ
พี่นอ้งของพนกังานฟัง โดยมีค่าเฉล่ีย  7.44 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
 1) Analysis of Variance (ANOVA) 

สมมติฐานท่ี1ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีของ
พนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1  เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ ความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.2  อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั พบว่าอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ ความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 สมมติฐานท่ี 1.3  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกัน พบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภกัดีของ
พนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานท่ี 1.4  สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนักงานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 1.5  ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบวา่ต าแหน่งงานมีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังาน
ต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 สมมติฐานท่ี 1.6 ประสบการณ์และระยะเวลาการปฎิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผล
ต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบว่าประสบการณ์และระยะเวลา
การปฎิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั 
 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 สมมติฐานท่ี 1.7 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบวา่รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังาน
ต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
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Multiple Regressions Analysis (MRA) 
 การวิเคราะห์พหูคูณแบบถดถอย มีการก าหนดตวัแปรอิสระรวมทั้งส้ิน 8 ตวัแปร  
ซ่ึงมาจากสมมติฐานท่ี 2  
 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคารฯ 
ความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารฯ มีความสัมพนัธ์เก่ียวกับความภกัดีของ
พนกังานต่อธนาคารฯ ตวัแปรอิสระ 8 ตวัแปร  

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคารฯ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) พบวา่ดา้นโอกาส
และความก้าวหน้าในการปฎิบัติงาน  และด้านความยุติธรรมในการปฎิบัติงาน มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯ อย่างมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติ
0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ส่วนดา้นนโยบายและการบริหารดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ปฎิบติังาน และดา้นผลตอบแทนและรายได ้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ดังนั้ นตัวแปรอิสระของปัจจัยท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ธนาคารฯท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯ (ตวัแปรตาม) ท่ีมีค่า
นยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีทั้งหมด 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฎิบติั  ดา้นโอกาสและความก้าวหน้าในการ
ปฎิบติังาน และดา้นความยติุธรรมในการปฎิบติังาน  
สรุปผลการวจัิย  

1. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

พบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 319 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.75 ส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 31-40 ปี จ  านวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.75  จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 281 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.25 มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75 เป็นระดบัพนกังาน ปฏิบติัการ จ านวน 285 ราย คิด
เป็นร้อยละ 71.25 มีประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 15 ปีข้ึนไป 
จ านวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาทข้ึนไป  จ  านวน 
136 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.00 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

พบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย ให้ความส าคัญกับความยุติธรรมของ
ผูบ้งัคบับญัชา ค่าเฉล่ีย 7.48 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามล าดบัพบวา่ 
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ดา้นความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์และตราสินคา้ของธนาคารโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
มีค่าเฉล่ีย  7.62   

ด้านความเช่ือมัน่และไวว้างใจในการบริหารงานของธนาคาร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 7.56 

ด้านการบอกประสบการณ์ดีๆในการท างานท่ีธนาคารฯให้กบัเพื่อนและญาติพี่
นอ้งของพนกังานฟัง โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย  7.44 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ มีความยติุธรรมและมีความมัน่คง โดยรวม
อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 7.16 

ดา้นความคาดหวงัวา่จะปฏิบติังานท่ีธนาคารฯ จนกระทัง่เกษียณอายุ โดยรวมอยู่
ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 6.74 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีของ
พนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบวา่ 

เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ ความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั  
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ต าแหน่งงานมีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีของ
พนักงานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 
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ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นโอกาส
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  และด้านความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯ อย่างมีค่านัยส าคญัทางสถิติ
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 

ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน
ผลตอบแทนและรายได ้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
อยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน)”ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
ดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีมีผลและมีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีของพนักงาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ตวัอย่าง และใช้
สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test 
F-Test ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) และผูว้ิจยัไดท้บทวน ทฤษฎี 
และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การวจิยั สามารถอภิปรายผลโดยอา้งอิงจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี   

มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นความภกัดีของท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ระหว่างกลุ่มของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทางสถิติ
อยา่งมีนยัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นเพศ พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ ความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯ
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯเปิดโอกาสให้กบับุคคลทุกเพศ และเม่ือเขา้มา
เป็นพนกังาน ธนาคารฯมีการดูแลเอาใจใส่พนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
ไม่มีการกีดกนัทางดา้นเพศในการปฏิบติังาน 

ดา้นอายุ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ ไม่ไดมี้การก าหนดอายุบุคคลท่ีจะ
รับเขา้มาท างานตั้งแต่กระบวนการสรรหา ท าให้พนกังานท่ีเขา้มาท างานในช่วงระยะเวลา
ใกลเ้คียงกนัจะมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลให้อายุของพนกังานแต่ละบุคคล เป็นอุปสรรคใน
การปฏิบติังาน 
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ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ ไม่ไดมี้การคดัเลือก
พนกังานจากวฒิุการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของงานแต่ละต าแหน่ง 

ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากสถานภาพของพนกังานแต่ละ
บุคคลไม่วา่จะเป็นสถานภาพโสด สมรส หรือหยา่ร้าง จะถือเป็นอุปสรรคในการตดัสินใจ
ปฏิบติังานใหก้บัธนาคารฯ 

ดา้นต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ ไม่ไดมี้มีการก าหนด
หนา้ท่ี การรับผิดชอบงานแต่ละต าแหน่งงานท่ีแยกระดบัอยา่งชดัเจน จึงเกิดความแตกต่าง
หรือช่องวา่งระหวา่งต าแหน่งงาน 

ดา้นประสบการณ์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากอายุงานของพนกังานแต่ละบุคคล 
ถือเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานให้กบัธนาคารฯ อาจเพราะมีการให้ผลตอบแทนด้าน
ต่างๆโดยไม่ไดอิ้งตามประสบการณ์ของพนกังานท่ีไดท้  างานกบัองคก์าร จึงท าให้เกิดการ
เปรียบเทียบส่วนต่างระหวา่งพนกังานใหม่และพนกังานเก่า 

 ดา้นรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ มีการก าหนดมาตรฐาน
เงินเดือน และรายไดอ่ื้นๆ ไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังาน เม่ือเทียบกบัรายได้
กลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนัในทอ้งตลาด 

ซ่ึงสอดคลอ้งและขดัแยง้บางส่วนกบังานวจิยัของ กนกพร สุโพภาค (2553)  ศึกษา
การธ ารงรักษาพนักงานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีปัจจยัจูงใจและธ ารงรักษา
พนกังานต่างกนัหรือไม่ พบว่าลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้น เพศ อายุ และระดบัต าแหน่ง
งานท่ีต่างกนั มีปัจจยัจูงใจและธ ารงรักษาพนกังานไม่ต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั 
ระยะเวลาปฏิบติังานท่ีต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัจูงใจรักษาพนกังาน
ให้อยู่กบัองค์การแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรางคณา สนรักษา (2550) 
ศึกษา ผลตอบแทนของธนาคารท่ีมีต่อการส่งเสริมการธ ารงรักษาพนักงาน ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล (อายุงาน ระดบัอนุมติั ระดบัสาขา พื้นท่ีตั้งสาขา) ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งเสริมและธ ารงรักษาพนกังานไดไ้ม่แตกต่างกนั 
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ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของพนกังานท่ี
มีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 

ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นโอกาส
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  และด้านความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯ อยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึง
อาจเน่ืองมาจากพนกังานปรารถนาท่ีจะไดรั้บการเล่ือนระดบั ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มีหนา้ท่ีการ
ท างานท่ีมัน่คงข้ึน และไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง หากธนาคารฯ ไม่สามารถตอบสนองความปรารถนาไดต้ามความเหมาะสม ยอ่ม
ไม่ก่อให้เกิดความภักดี อีกทั้ งยงัอาจสูญเสียพนักงาน ท่ีจะมาเป็นก าลังส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปริตา จิตรจรูญ 
(2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของพนกังานบริษทัเอสซีลอร์ออพติคอล 
แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจด้านเพื่อนร่วมงาน ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความกา้วหนา้ในการท างานมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของ
พนกังานบริษทัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน
ผลตอบแทนและรายได ้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
อยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ มีนโยบาย มาตรการ สวสัดิการ
หรือวิธีการในการสร้างขวญัและก าลงัใจให้พนักงานท่ีดีพอ เม่ือเทียบกบัทอ้งตลาด ซ่ึง
สอดคล้องกบังานนิพนธ์ของ พชัณีย ์ศรีวิชัย(2549) การบริหารงานขององค์การหรือ
นโยบายในการบริหารงานท่ีชัดเจนและมีการประเมินผล การเล่ือนขนัเล่ือนต าแหน่งท่ี
ยติุธรรม จึงส่งผลใหพ้นกังานมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารต่อไป 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัและการอภิปรายผลดงัปรากฏในรายละเอียดขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงขอ
เสนอขอ้เสนอแนะวา่ พนกังานจะคงอยูก่บัองคก์าร และกา้วหนา้ไปอยา่งมัน่คงพร้อมกบัมี
คุณภาพนั้น ควรรักษารูปแบบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการท างานท่ีชดัเจน มีการ
ช้ีแจงนโยบายให้ทราบอย่างทั่วถึง และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะท าให้
พนักงานมีแนวทางการท างานท่ีถูกต้องตามทิศทางท่ีตั้ งไว ้โดยยึดแนวทางปฏิบัติท่ี
พนกังานพึงพอใจต่อไป และพฒันาให้อยูใ่นระดบัท่ีดียิ่งข้ึน ควรจดัสวสัดิการแบบยืดหยุน่ 
เพิ่มอตัราค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ตลอดจนเพิ่มสวสัดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวญั
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และก าลังใจให้พนักงานคงอยู่กบัองค์การตลอดไป และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากพนกังานในองคก์ารมีความหลากหลาย การมีสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการท างานถูกสุขลักษณะ เหมาะสม เพียงพอ และปลอดภยัต่อการ
ปฏิบติังาน ท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่ปลอดภยั สบายใจ ขณะปฏิบติังาน  

องคก์ารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะธ ารงรักษาให้พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูเ่ดิมให้คงอยูก่บั
องค์การให้นานท่ีสุด โดยการพฒันาพนกังานท่ีมีอยู่เดิม ทั้งการให้ความรู้ การฝึกอบรม 
การศึกษาต่อ โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ให้ การยอมรับพนกังานวา่เป็นส่วนหน่ึงใน
ความส าเร็จ มอบหมายงานอยา่งยุติธรรม เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีคู่แข่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั
จ านวนมาก มีการแข่งขนักันเร่ืองแรงงานค่อนข้างสูง หากมีระบบการจดัการไม่ดีพอ 
องคก์ารอาจเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และอาจเกิดผลเสียหายเป็นอยา่งมาก 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะพนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารฯ 
เฉพาะในส านักงานใหญ่และสาขาในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้ น ควรท าการวิจัย
เปรียบเทียบปัจจยัดา้นองค์การและปัจจยัดา้นการจูงใจในการท างานกบัพนกังานกลุ่มอ่ืน 
ในต่างพื้นท่ี รวมถึงองคก์ารอ่ืนท่ีมีลกัษณะประกอบกิจการคลา้ยคลึงกนั 

2. ควรท าการวจิยัสัมภาษณ์เจาะลึกพนกังานท่ีเคยท างานในหน่วยงานวา่เพราะเหตุ
ใดถึงไดต้ดัสินใจลาออกเพื่อน ามาปรับปรุงและแกไ้ขในองคก์ารต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อองค์การของพนกังาน 
เช่นลกัษณะขององคก์าร ลกัษณะของการปฏิบติังาน เป็นตน้ เน่ืองจากอาจมีปัจจยัหลายตวั
ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของพนกังาน 

4. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
องค์การเพราะทัศนคติและค่านิยมในตัวพนักงานนั้น มีผลโดยตรงต่อความภักดีของ
พนกังาน 

5. วิธี ท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ควรมีการ
สัมภาษณ์ควบคู่กนัไปด้วย โดยในส่วนทา้ยแบบสอบถามควรมีขอ้เสนอแนะ ทางเลือก 
หรือขอ้ท่ีสามารถระบุความคิดเห็นของพนกังานลงไป  
บรรณานุกรม 
สกาวรัตน์ อินทุสมิต. (2543). การรับรู้วฒันธรรมองค์การ ความผูกพนัค่อองค์การและ

ความตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังาน: กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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คุณภาพการบริการทีส่่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ : กรณบีริษัทไดนามิค อนิเตอร์ 
ทรานสปอร์ต จ ากดั 

SERVICE QUALITY AFFECTED TO BRAND LOYALTY : CASE STUDY OF 
DYNAMIC INTERTRANSPORT CO., LTD. 
เด่นนภา มุ่งสูงเนิน1   ชนะเกียรติ สมานบุตร2 

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

 การศึกษาค้นคว้า อิสระคร้ัง น้ี มีว ัตถุประสงค์ (1)  เพื่อหาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความภกัดีในการใช้บริการ บริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากัด  (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลกระทบต่อความภกัดีในการใช้
บริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการ กับความภักดีของผูใ้ช้บริการของบริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากดั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูใ้ช้บริการ บริษทัไดนามิค
อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรแบบนบัไดจ้  านวน 161 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-Test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ r (Correlation 
Coefficient)  

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 
ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ได้ปฏิบติังานในองค์กรมาเป็นเวลา 2-4 ปี และรูปแบบ
ของกิจการท่ีท างานอยู่ คือ บริษทัจ ากัด ผลการทดสอบจากสมมติฐาน พบว่า ลักษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไม่ท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความภกัดีต่อบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั แตกต่างกนั 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ในส่วนของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ผลการศึกษาพบวา่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 
และบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีท าให้ลูกคา้มี
ความภกัดีในการใชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัและในส่วนของ
คุณภาพการบริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า 
องคป์ระกอบดา้นการบริการท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและความไวว้างใจ ความรวดเร็ว การ
รับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ไปในทิศทางเดียวกนั
กบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ, ความภกัดี 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are (1) for discover the factor of demography that 
effecting to brand loyalty of Dynamic Intertransport Co., Ltd; (2) To study the customer 
behavior is effecting to brand loyalty; (3) To study the relationship between service 
quality and brand loyalty of customer of  Dynamic Intertransport Co., Ltd. 
 The samples of this research is the customer to Dynamic Intertransport Co., Ltd 
the number of sample populations are 161 people who using the questionnaire to be the 
information tool and analyze the information by describe statistic to calculate percentage, 
frequency, average, and standard deviation. For hypothesis testing, the Inferential 
Statistics is used to find t-test (independent t-test), F-test, one way ANOVA and 
Correlation. 
 The result of the research is the major sample group are female age of between 
31-40 years old , Graduate Bachelor degree , length of working around 2-4 year and 
mostly are company limited. The result from hypothesis found that the difference 
population has the same brand loyalty to product of Dynamic Intertransport Co., Ltd. In 
term of the customer behavior, the result is the factors of brand loyalty to Dynamic 
Intertransport Co., Ltd are what reason to choose the product, and the power of group 
customer decision. 

The quality of service of Dynamic Intertransport Co., Ltd. are trusting, fast, 
guarantee and taking care to customer is the middle relationship which is in the same 
direction with brand loyalty of customer.   
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KEYWORDS : SERVICE QUALITY, LOYALTY 

 

บทน า 
 การด าเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการจดัการส่ง
สินคา้เป็นกระบวนการท่ีมีความยุง่ยากและซับซ้อนหลายประการ โดยนอกเหนือจากการ
ผลิตและการบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออกแล้ว ผูส่้งออกจะตอ้งเตรียมเอกสารหลายอย่าง 
และตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานหลายๆแห่ง เช่น การจองเรือ การขนสินคา้ไปยงัท่าเรือ การ
จดัเตรียมเอกสารเพื่อใชใ้นการส่งออก การซ้ือประกนัภยัสินคา้ การด าเนินพิธีการศุลกากร
เพื่อน าสินคา้ออก รวมถึง การคอยเช็คสินคา้ให้ถึงมือผูรั้บปลายทางอยา่งปลอดภยั และตรง
เวลา โดยในแต่ละขั้นตอนของการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศนั้น ผูส่้งออกยอ่มเผชิญกบั
ปัญหาต่างๆ มากมาย ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญในดา้นการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศของผูส่้งออกในการด าเนินการดา้นต่างๆ จึงไดมี้การจดัตั้งแผนกท่ี
ท าหน้าท่ีดูแลการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศโดยเฉพาะ โดยเขา้มาดูแล ควบคุมในดา้น
ตน้ทุนให้มีความเหมาะสม เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งออกนั้นย่อมส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนสินคา้โดยตรง ทั้งน้ีเพราะราคาสินคา้โดยทัว่ไป จะถูกก าหนดข้ึนจาก
ตน้ทุนการผลิตบวกกบัค่าใช้จ่ายในการขนส่ง บวกกับก าไรท่ีจะตอ้งได้รับ ดั้ งนั้น หาก
ตน้ทุนค่าขนส่งสูงจะส่งผลให้ตน้ทุนสินคา้สูงไปด้วย และจะท าให้ผูส่้งออกขาดโอกาส
ทางการแข่งขนัในตลาด  

อย่างไรก็ตาม ผูส่้งออกยงัมีทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึง คือ การใช้บริการตวัแทน
ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ( Freight Forwarder) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีรับจดัการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้กับลูกค้า ด้วยการเป็นตวักลางระหว่างผูส่้งสินค้ากับ
ผูป้ระกอบการขนส่งต่างๆ และด าเนินการทั้งดา้นการจดัการเก่ียวกบัสินคา้ และพิธีการดา้น
เอกสารให้แก่ลูกคา้ นอกจากนั้นตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศยงัมีการ
บริการในดา้นอ่ืนๆอีก เช่น การให้ค  าปรึกษาแก่ลูกคา้ในเร่ืองวิธีการขนส่ง ซ่ึงให้มีความ
หยดัและรวดเร็วท่ีสุด จดัการดา้นพิธีการศุลกากร ด าเนินการเพื่อให้สินคา้เป็นไปตามค าสั่ง
ของเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และระเบียบการคา้ของประเทศ รวมถึงการจดัหาประกนัภยั
สินคา้ 

ธุรกิจตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนัไดมี้การขยายตวั
เพิ่มข้ึนอย่างมาก อนัเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของภาคส่งออกของประเทศ ซ่ึงมีการ
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ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว เป็นผลให้ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการในธุรกิจจดัการ
ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศในประเทศไทยมีจ านวนมาก โดยจากขอ้มูลของสมาคมผูรั้บ
จดัการขนส่งระหว่างประเทศของไทย (TIFFA) พบว่าปัจจุบนัสมาคมฯมีสมาชิกซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศจ านวนถึง 209 ราย ทั้งน้ีเม่ือ
นบัรวมกบับริษทัฯท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของชมรมแลว้คาดวา่น่าจะมีไม่ต ่ากวา่ 500 ราย เป็น
อยา่งนอ้ย ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศมีการแข่งขนักนัอยา่ง
รุนแรง และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต บริษทัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงกลยทุธ์ในดา้นการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อสร้างขอ้ได้เปรียญในการแข่งขนัทางธุรกิจ และสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศนั้น การขนส่งสินคา้ถือไดว้า่เป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจาก
ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ จุดก าเนิดของสินคา้ไม่ไดม้าจากจุดเดียวกนักบัการบริโภค
สินคา้ แหล่งวตัถุดิบและตลาดมีท่ีตั้งอยู่ไกลออกไปจากแหล่งผลิต ซ่ึงจากแหล่งก าเนิด
สินคา้และแหล่งบริโภคของสินคา้มีท่ีตั้งอยู่ห่างกนัออกไป เป็นผลให้การจดัการดา้นการ
ขนส่งมีความยุง่ยากและซบัซ้อน ดั้งนั้นธุรกิจขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศจึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะช่วยให้ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศการขยายตวัและเจริญกา้วหน้า เพราะหาก
การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นขอ้เสียเปรียบทางด้านการ
แข่งขนัในการขายสินคา้ใหก้บัประเทศอ่ืนๆ 

ปัจจุบนั ปัจจยัหน่ึงในการเลือกซ้ือสินคา้ คือ คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความทนทาน 
ความเหมาะสมในการใชง้าน เสียงท่ีดงักงัวาน ภาพท่ีคมชดั เป็นตน้ คุณภาพของสินคา้นั้น
สามารถพิสูจน์ได ้บอกไดช้ดัเจนส ากรับสินคา้แต่ละชนิด ในขณะเดียวกนั การบริการ ท่ีดีก็
บอกดว้ยคุณภาพเช่นกนั เรียกว่า “คุณภาพในการบริการ” แต่มีความแตกต่างกบัสินคา้คือ 
คุณภาพในการบริการเป็นนามธรรม อธิบายได้ยาก แตกต่างกนัไปตามผูใ้ช้ และตอ้งใช้
บริการแลว้จึงจะสามารถบอกคุณภาพได ้

คุณภาพการบริการในธุรกิจขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ก็นบัว่าเป็นเร่ืองส าคญั
มาก เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นการบริการลว้นๆ เพราะฉะนั้น การแข่งขนัในธุรกิจตวัแทนขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศส่วนมาก รองจากตน้ทุนทางการตลาดแลว้ ก็คือ คุณภาพการบริการ
นัน่เอง จึงเป็นท่ีมาของบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศตอ้งให้ความส าคญัและ
ใส่ใจในคุณภาพการบริการดว้ย ยิง่สามารถเขา้ถึง ตอบสนอง หรือเอาใจใส่ลูกคา้มากเท่าไร
ยิง่ไดเ้ปรียญคู่แข่งรายอ่ืนๆ มากข้ึนเท่านั้น 
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ความภกัดีจากลูกคา้เป็นเป้าหมายอนัส าคญัท่ีสุดท่ีทุกธุรกิจตอ้งการ หากสินค้า
หรือบริการของธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ย่อมสร้างความ
จงรักภกัดี อยา่งไรก็ตาม การสร้างความจงรักภกัดีในยุคปัจจุบนัท่ีความตอ้งการของลูกคา้
ในธุรกิจบริการมีความซบัซอ้นข้ึนท่ามกลางการแข่งขนัท่ีสูงมากเช่นน้ียอ่มท าไดไ้ม่ง่ายนกั 
แต่ก็ไม่ไดย้ากจนท าไม่ได ้

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด ผูว้ิจยัก็เป็นพนักงานในบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากดั หน่ึงในบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  จึงมีความคิดท่ีจะศึกษา
ลูกคา้ท่ีใช้บริการอยู่ในเร่ืองของคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ: 
กรณีบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยได้ให้ผูใ้ช้บริการท าแบบสอบถาม 
เพื่อหาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในการใช้บริการบริษทั ไดนา
มิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลกระทบต่อความ
จงรักภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั และ เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการ กบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ได
นามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อหาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ บริษทั 
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลกระทบต่อความภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั 
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความภักดีของ
ผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อความภกัดีในการใช้
บริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัท าใหลู้กคา้มีความภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั 
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ต่างกนั  

3. คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ได
นามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มา
ใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั จ  านวน 220 ราย   
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2.  ขอบเขตดา้นสถานท่ี ผูว้จิยัไดเ้ลือก บริษทัไดนามิคอินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
มาเป็นกรณีศึกษา  

3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาถึงคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความภกัดีในการ
ใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั  

4. ขอบเขตดา้นเวลา ไดท้  าการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2556 จนถึง เดือนมีนาคม 
2557 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                     ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 

 

      

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤตกิรรมผู้ใช้บริการ 
1.ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการ 
2. เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ 
3.วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
4.บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ   
การตดัสินใจใชบ้ริการ 
5.โอกาสในการใชบ้ริการ 
6.ช่องทางหรือสถานท่ีจ าหน่าย 
7.ขั้นตอนในการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 
 คุณภาพการบริการ 

1.ส่ิงท่ีสมัผสัได ้ 
2. ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ 
3. ความรวดเร็ว 
4. การรับประกนั  
5. การเอาใจใส่ลูกคา้  

 ความภักดีของผู้ใช้บริการ 
1. พฤติกรรมการบอกต่อ 
2. ความตั้งใจซ้ือ 
3. ความอ่อนไหวต่อราคา 
4. พฤติกรรมการร้องเรียน 
 
 

ประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฏิบติังาน 
5. รูปแบบของกิจการ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อความ

ภกัดี   ในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัแตกต่างกนั 
2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ บริษทั ได

นามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
3. เพื่อทราบถึงคุณภาพการบริการท่ีจะส่งถึงผลกระทบต่อความภักดีของ

ผูใ้ชบ้ริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
4. บริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูล

ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ (Freight Forwarder) หมายถึง ผูท่ี้รับ
จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศให้กบัลูกคา้ดว้ยการเป็นตวักลางติดต่อผูป้ระกอบการ
ขนส่งและด าเนินการทั้งด้านการจดัการเก่ียวกบัตวัสินคา้และพิธีการด้านเอกสารให้แก่
ลูกคา้และอาจใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  

2. ประชากรศาสตร์ จะแบ่งตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา และ สถานภาพ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้ 
การตีความ และ การเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน 

3. พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการหรือ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ การซ้ือ การใช้ และการประเมินหลงัการใช้ การใชสิ้นคา้หรือ
บริการบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

4. คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้ตดัสิน
คุณภาพ โดยใชก้ารเปรียบเทียบการรับรู้จากท่ีพวกเขาไดรั้บกบัส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวงัวา่จะ
ไดรั้บจากบริการนั้นๆ  

5. ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจท่ี
สม ่าเสมอ และ/หรือ การซ้ือตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑ์ของบริษทัใดบริษทัหน่ึง เป็น
การศึกษาถึงอุปนิสัยการซ้ือของผูบ้ริโภค และพบวา่ ตราสินคา้ท่ีมีส่วนครองตลาดมากข้ึน 
เกิดจากกลุ่มของผูซ้ื้อท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ปัจจยัท่ีใชว้ดัความจงรักภกัดีต่อการ
บริการ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
ความรู้เกีย่วกบับริษัทตัวแทนรับบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

ตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ (Freight Forwarder) เป็นผูป้ระกอบการ
ท่ีไม่มีเรือเป็นของตนเอง (Non-Vessel Operating Carrier : NVOCC)  แต่เป็นผูเ้ช่ือมต่อ
กิจกรรมการขนส่งระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย โดยอาศยัการมีโครงข่ายงานการให้บริการอาจท า
หนา้ท่ีหลายอยา่ง เช่น บางรายท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการจดัหา และการจดัส่งสินคา้ของผู ้
ส่งออกไปยงัเมืองท่าปลายทาง บางรายท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งผูส่้งสินคา้กบัผูข้นส่ง
สินคา้โดยตรง ซ่ึงอาจประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้หลายรูปแบบ (Multimodal Transport 
Operator) หรือผูใ้ห้บริการท่ีไม่ใช่เจา้ของเรือ โดยขอบเขตและลกัษณะงานของบริษทั
ตวัแทนรับบริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ได้แก่จดัหาระวางบรรทุกให้แก่ลูกค้า  
บริการดา้นพิธีการศุลกากรให้แก่ลูกคา้ (Custom Broker) จดัท าเอกสารน าเขา้และส่งออก
ต่างๆให้แก่ลูกคา้  บริการรับ-ส่ง สินคา้ดว้ยรถบรรทุก (Transportation Provider)  บริการ
เก็บรักษาสินคา้ (Warehouse)  รับจา้งบรรจุหีบห่อ (Packing)  บริการรวบรวมสินคา้ 
(Group age Or Consolidation) และบริการอ่ืนๆ 
แนวความคิดเกีย่วกบัการบริการและคุณภาพการบริการ 

คุณภาพบริการ หมายถึง ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ และ
ระดบัของความสามารถของบริการการบ าบดัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  และระดบั
ความพึงพอใจของ ผูรั้บบริการหลงัจากไดรั้บบริการแลว้ (วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2543 
อา้งถึงใน จิดาภา วิรเศรษฐ, 2551) โดยปกติคุณภาพของการบริการมกัถูกนิยามในลกัษณะ
ของทศันคติโดยรวม (Overall Attitude) ท่ีมีต่อการตดัสินใจ (Judgement) ความดีเลิศ 
(Excellence) หรือความเหนือกวา่ (Superiority) ของการบริการ (Chen et al., 1994, Cronin 
& Taylor, 1992, Ziethaml et al., 1990  อา้งถึงใน ผุดผอ่ง ตรีบุบผา, 2547) ท าให้นกัวิจยั
หลายท่านกล่าววา่คุณภาพของการบริการนั้น เป็นส่ิงท่ียากท่ีจะเขา้ใจเน่ืองจากลกัษณะของ
การบริการท่ีมีความเป็นนามธรรมสูง มีลกัษณะธรรมชาติท่ีคลา้ยกบัทศันคติ หรือเป็น
ลกัษณะโดยรวมของทศันคติ และเป็นการประเมินผลโดยรวมของสินคา้หรือการบริการ 
(Bitner, 1990, cited in Dagger & Lawlery, 2003,Parazuraman et al., 1985, 1988, อา้งถึง
ใน ผดุผอ่ง ตรีบุบผา, 2547) 
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องค์ประกอบของคุณภาพในการบริการ 
 ในการวดัคุณภาพของการให้บริการท่ีดีมีคุณภาพ ลูกคา้จะวดัจากองค์ประกอบ
ของคุณภาพในการบริการซ่ึงมี 5 ขอ้ (Berry et al.1985; Zeithaml and Bitner , 1996) อา้งอิง
ใน ดร.ชยัสมพล ชาวประเสริฐ , 2548 , หนา้106 ไดแ้ก่   1) ส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibles)  2) 
ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ (Reliability)  3) ความรวดเร็ว (Responsiveness)  4)  การ
รับประกนั (Assurance)  5)  การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (Empathy) 
แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพท่ี
บุคคลกระท า เม่ือเขาท าการประเมิน (Evaluating) แสวงหาและครอบครอง (Acquiring) 
การใช้ (Using) หรือบริโภค (Consuming) สินคา้และบริการ (Goods and Services)  
(Loudon, David L. and Della, Bitta Albert J..Consumer Behavior,4th Edition, New York : 
McGraw-hill,1993, อา้งอิงใน ฉตัยาพร เสมอใจ และ มทันียา สมมิ ,2546 หนา้ 10)  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใช้ของผู ้บริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2540) ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6 
Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบกดว้ย WHO , WHAT , WHY , WHERE , WHEN and HOW  
เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ คือ 7 O’s ซ่ึงประกอบดว้ย OCCUPANTS , OBJECTS , 
OBJECTIVES , ORGANIZATIONS , OCCASIONS , OUTLETS and OPERATIONS ดงั
ตารางแสดงการใชค้  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
รวมทั้งการก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7 Os) 

กลยุทธ์การตลาดที่เกีย่วข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้าน 1). 
ประชากรศาสตร์  2). ภูมิศาสตร์  3). จิตวิทยา หรือจิต
วิเคราะห์  4). พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ์  ราคา  การจดัจ าหน่าย  และ
การส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม  และ
สามา รถสนองค วาม พึ งพอใ จขอ ง
กลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร             
(What does the 
consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
จากผลิตภณัฑ์ก็คือตอ้งการคุณสมบติัหรือองค์ประกอบ
ของผลิตภณัฑ ์(Product Component) และความแตกต่างท่ี

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product 
Strategies) ประกอบด้วย 1). ผลิตภณัฑ์
หลกั  2). รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่การ
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เหนือกวา่คู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) บรรจุภณัฑ์ ตราสินค้า รูปแบบ บริการ 
คุ ณ ภ า พ  ลั ก ษ ณ ะ น วัต ก ร ร ม   3). 
ผลิตภณัฑค์วบ  4). ผลิคภณัฑ์ท่ีคาดหวงั  
5). ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น  (Competitive 
Differentiation) 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the 
consumer buy?) 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
เพ่ือสนองความต้องการของเขาด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือ คือ 1). ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา  2). 
ปัจจยัทางสงัคม และวฒันธรรม  3). ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ 1). กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(Product Strategies)  2). กล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขาย การ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย  ก า ร ให้ ข่ า ว ส า ร 
ประชาสัมพนัธ์  3). กลยุทธ์ด้านราคา 
(Price Strategies)  4. กลยทุธ์ด้านช่อง
ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย  (Distribution 
Channel Strategies) 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ่ึงประกอบดว้ย 1). ผูริ้เร่ิม  2).ผูมี้อิทธิพล  3). ผู้
ตดัสินใจซ้ือ  4). ผูซ้ื้อ  5). ผูใ้ช ้

กลยุทธ์ ท่ีใช้มากคือ การโฆษณา และ
(หรือ) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion Strategies) 
โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี 
หรือ ช่วงฤดูใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของ
โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เช่น ท า
ก าร ส่ ง เส ริมก ารตลาด เ ม่ื อใด จึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์ เก็ต  ร้านขายของช า 
บางล าพ ูพาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ 

ก ล ยุ ท ธ์ ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย 
(Distribution Channel Strategies) บริษทั
น า ผ ลิ ตภัณฑ์ สู่ ตล าด เ ป้ าหมายโดย
พิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the 
consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบด้วย  
1). การรับรู้ปัญหา  2). การค้นหาข้อมูล  3). การ
ประเมินผลทางการเลือก  4). ตดัสินใจซ้ือ  5). ความรู้สึก
หลงัการซ้ือ 

กลยุทธ์ ท่ี ใช้กันมาก คือ  กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) 
ประกอบดว้ยการโฆษณาการขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ การตลาด
ทางตรง เช่น พนักงานขายจะก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการขายให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

ตารางแสดงการใช้ค  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
รวมทั้งการก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรักภักดีต่อการบริการ 
โอลิเวอร์ (Oliver, 1999, p. 34) กล่าววา่ ความจงรักภกัดี คือ ขอ้ผกูมดัอยา่งลึกซ้ึงท่ี

จะซ้ือซ ้ าหรือให้การอุปถมัภ์สินคา้หรือบริการท่ีพึงพอใจอย่างสม ่าเสมอในอนาคต ซ่ึง
ลกัษณะการซ้ือจะ ซ้ือซ ้ าในตราสินคา้เดิม หรือชุดของตราสินคา้เดิม การเปล่ียนพฤติกรรม
น้ีจะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบและศกัยภาพของความพยายามทาง
การตลาด  

คุณภาพของการบริการ (Service quality) หมายถึงการบริการท่ีดีเลิศ (Excellent 
service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของลูกคา้จนท าให้ลูกคา้เกิดความ
พอใจ (Customer satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี (Customer loyalty) (Johnston,1995 
; Lloyd-Walker & Cheung, 1998) อา้งอิงใน ดร.ชยัสมพล ชาวประเสริฐ , 2548 , หนา้ 106  

Zeithaml, Parasuraman & Berry (1996) ไดส้รุปปัจจยัท่ีใชว้ดัความภกัดีต่อการ
บริการ โดยใช้เกณฑ์จากพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Customer Behavior 
Intentions) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (Bloemer, Ruyter & Wetzels, 1999 อา้งถึงใน ผุดผอ่ง 
ตรีบุบผา, หนา้ 48)  

1. พฤติกรรมการบอกต่อ (Words of mouth Communications) คือการพูดถึงส่ิงท่ีดี
เก่ียวกบัผูใ้ห้บริการและการบริการ แนะน าและกระตุน้ให้คนอ่ืนสนใจและใช้การบริการ
นั้น ซ่ึงสามารถน ามาวเิคราะห์ความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการ  

2. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) เป็นการเลือกการบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือก
แรก ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นนิสัยเก่ียวกบัการเปล่ียนการบริการได ้ 

3. ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาในการ
ท่ีผูใ้ห้บริการข้ึนราคาและผูบ้ริโภคยอมจ่ายมากกว่าท่ีอ่ืนหากการบริการนั้นสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจได ้ 

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การร้องเรียนเม่ือเกิด
ปัญหา อาจจะร้องเรียนกบัผูใ้หบ้ริการหรือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปนดัดา ตณัติวฒันพานิช (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงั
และการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษทัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  โดย
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูใ้ช้บริการให้ความ
คาดหวังต่อบริษัท เอบีซี จ  ากัดมากกว่าบริษัทอ่ืนๆ ท่ีใช้บริการอยู่ในทุกๆด้าน 2) 
ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ต่อบริษทั เอบีซี จ  ากดัมากกวา่บริษทัอ่ืนๆท่ีใชบ้ริการอยู่ในทุกๆดา้น 
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3) ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการของบริษทั เอบีซี จ  ากัดมากกว่าบริษทัอ่ืนท่ีใช้
บริการอยูใ่นทุกๆดา้น 

ปราณี ทาทอง (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพการบริการคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ
ของส านกัสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
316 คน ผลการวิจัยพบว่า  1) ผู ้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพด้าน
กระบวนการบริการอยู่ในระดบันอ้ย 2) ปัญหาและอุปสรรคในการคืนอากรตามมาตรา 19 
ทว ิคือ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานชา้ และแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงานไม่เหมือนกนั
ท าให้ขาดมาตรฐานในการปฏิบติังาน 3) ผูป้ระกอบการมีขอ้เสนอแนะเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพการบริการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ไดแ้ก่ ควรเพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานและสามารถแกไ้ขปัญหาได ้เป็นตน้ 

ชนมวฒัน์ จางกิตติรัตน์ (2554) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความคิดเห็น พฤติกรรม 
และความภกัดีของผูใ้ช้บริการบริษทัรับจดัการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่าง
บริษทัไทย และบริษทัต่างชาติ  : 1) การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาด 
ด้านสินค้า/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนกังานและดา้นคุณภาพต่อการให้บริการพฤติกรรมความถ่ีในการใช้บริการ และความ
ภกัดีโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งบริษทัไทยและบริษทัต่างชาติ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ  2) ผูใ้ชบ้ริการมีต าแหน่งงานรูปแบบท่ีใชบ้ริการต่างกนัมีความภกัดีใน
การใช้บริการต่อบริษทัไทย แตกต่างกนัส่วนผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และรูปแบบท่ีใชบ้ริการต่างกนั มีความภกัดีในการใชบ้ริการต่อบริษทัต่างชาติ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 3) ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินคา้/
บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการบริษทัไทย ส่วนความคิดเห็นส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นสินคา้/บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการให้บริการ และ
ดา้นคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบริษทัต่างชาติ และ
พฤติกรรมด้านความถ่ีและด้านจ านวนบริษทัท่ีใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี
โดยรวมของผูใ้ชบ้ริการทั้งบริษทัไทยและบริษทัต่างชาติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพ
การบริการท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไข ้: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งระดบัคุณภาพการให้บริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของ
คนไขท่ี้มีผลต่อสถานบริการทางการแพทยเ์อกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
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ช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับดา้นมาตรฐานคุณภาพการบริการในระดบัสากลจากสถาบนั
ระหวา่งประเทศ (JCI) ท าการศึกษาโดยวิธีการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป่้วยท่ีเขา้รับ
การบริการจ านวน 303 หน่วยตวัอยา่งโดยวธีิการเลือกตวัอยา่งตามสะดวก และใชแ้บบสอบ
ภามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวเิคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์และสมการ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่คนไขท่ี้เขา้รับบริการมีความเห็นต่อคุณภาพการ
บริการท่ีไดรั้บในดา้นต่างๆ ในระดบัดี มีความพึงพอใจและความภกัดีต่อสถานบริการทาง
การแพทย์ในระดับสูง และจากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติแสดงให้เห็นถึงระดับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจและความภกัดี
ของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองท่ีรวดเร็วจะส่งต่อ
ระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการด้านภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ด้านการ
สร้างความมัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการทางแพทยจ์ะส่งผลกระทบต่อ
ความภกัดีของคนไขท่ี้เขา้มารับบริการ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ, วารสาร, 
วิทยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต ทั้งหมด  220 ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี 161 ราย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฎิบติังาน และ รูปแบบของกิจการ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะ
เป็น Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลของผูใ้ช้บริการบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการใช้บริการ เหตุผลท่ีเลือกใช้
บริการ วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ โอกาสในการใชบ้ริการ ช่องทางหรือแหล่งให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัใน
ขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ และความถ่ีในการใชบ้ริการ  
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ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ท
รานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5  ระดบั 
โดยเรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกับความภกัดีของผูใ้ช้บริการบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.2   

มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 40.4  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 80.8 มี
ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฏิบติังาน 2-4 ปี ร้อยละ 49.7  และมีรูปแบบของกิจการ ร้อยละ 58.4   

2. ผลการวเิคราะห์ด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมผูใ้ช้บริการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการ

ใช้บริการแบบครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 31.7   มีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ คือ มีการ
ใหบ้ริการครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 42.9  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สินคา้ถูกจดัส่งอยา่งรวดเร็ว 
คิดเป็นร้อยละ 41.6  บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ คือ 
ประสบการณ์เดิมท่ีเคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 32.9 โอกาสในการใช้บริการ คือ เม่ือ
ต้องการใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 78.9  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ช่องทางหรือแหล่ง
ใหบ้ริการจากพนกังานขายของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 
89.4  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือในการ
ตดัสินใจใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 31.7 และความถ่ีในการใช้บริการกบับริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั คือ ทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.4 
 3. ผลการวิเคราะห์ด้านคุณภาพการบริการของบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากดั 

ในดา้นคุณภาพการบริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั กลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้หค้่าเฉล่ียดงัน้ี ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีสัมผสัได ้มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.12 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อความเช่ือถือและไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.20 มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก ความรวดเร็ว ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
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ความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.13 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก การรับประกนั 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับประกนั มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากบั 4.09 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก การเอาใจใส่ลูกคา้ ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการเอาใจใส่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียโดยรวม
เท่ากบั 4.24 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4. ผลการวเิคราะห์ความภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทไดนามิค อนิเตอร์ทรานสปอร์ต 
จ ากดั 

ความภกัดีของผูใ้ช้บริการ กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ค่าเฉล่ียดงัน้ี พฤติกรรมการบอกต่อ 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบอกต่อ มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.11  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความตั้ งใจซ้ือ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความตั้ งใจซ้ือ มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากับ 3.81 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความอ่อนไหวต่อราคา ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความอ่อนไหวต่อราคา มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.72  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก พฤติกรรมการร้องเรียน ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการร้องเรียน มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.88 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย  (1) เพศ (2) อายุ (3) 
ระดบัการศึกษา (4) ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฏิบติังาน (5) รูปแบบของกิจการ ท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อความภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัแตกต่างกนั โดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปไดด้งัน้ี ทุกดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีความ
ภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ย (1) ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการ 
(2) เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ (3) วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ (4) บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ (5) โอกาสในการใช้บริการ (6) ช่องทางหรือแหล่ง
ให้บริการ (7) ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักับขั้นตอนใดในการตัดสินใจใช้บริการ (8) 
ความถ่ีในการบริการ ท่ีแตกต่างกนัท าให้ลูกคา้มีความภกัดีในการใช้บริการ บริษทั ไดนา
มิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) 
ในกรณีตวัแปรอิสระช่องทางหรือแหล่งให้บริการ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการ
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วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปได้
ดงัน้ีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกนัท าให้ลูกคา้มีความภกัดีในการใชบ้ริการ บริษทั 
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัต่างกนั และ บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ
ท่านในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท าใหลู้กคา้มีความภกัดีในการใชบ้ริการ บริษทั ไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3  คุณภาพการบริการประกอบด้วย (1) ส่ิงท่ีสัมผสัได ้(2) ความ
เช่ือถือและไว้วางใจได้ (3) ความรวดเร็ว (4) การรับประกัน (5) การเอาใจใส่ มี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูใ้ช้บริการของ บริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต 
จ ากดั จากผลการทดสอบสหสัมพนัธ์ (Correlation) สรุปไดด้งัน้ี ทุกดา้นของคุณภาพการ
บริการมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ไปในทิศทางเดียวกบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการของ 
บริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั พบว่าตวัแปรตน้ทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ซ่ึงพิจารณารายดา้นไดด้งัน้ี 
                                                                 Correlations 

  
ส่ิงที่สัมผสัได้ 

ความเ ช่ือถือและ
ไว้วางใจได้ ความรวดเร็ว การรับประกนั การเอาใจใส่ 

พฤติกรรมการ
บอกต่อ 

Pearson Correlation .686** .692** .689** .739** .719** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 161 161 161 161 161 

ความตั้งใจซ้ือ Pearson Correlation .570** .556** .655** .701** .606** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 161 161 161 161 161 

ความอ่อนไหว
ต่อราคา 

Pearson Correlation .581** .512** .654** .662** .533** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 161 161 161 161 161 

พฤติกรรมการ
ร้องเรียน 

Pearson Correlation .515** .390** .401** .471** .431** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 161 161 161 161 161 

 **. Correlation is significant at the 0.001 level (2-tailed). 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง    “คุณภาพการบริการท่ีส่งผลกระทบต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการกบั
บริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากัด” ใช้ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง คือ 
แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีต่อการบริการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งนั้นคือ ผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั  
 จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฏิบติังาน 2-4 ปี  และท างานอยูใ่นรูปแบบของกิจการ คือ บริษทัจ ากดั 
จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อความภกัดี
ในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัแตกต่างกนั พบวา่ ทุกขอ้ของ
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีความภกัดีในการใช้บริการบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 

ในส่วนของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ผลการศึกษาพบวา่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 
และบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีท าให้ลูกคา้มี
ความภกัดีในการใชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ
กบั บริษทัไดนามิค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด แสดง
การใช้ค  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ว่าส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ ก็คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product components) และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive 
Differentiation) (ท่ีมา : รองศาสตราจารยศิ์ริวรรณ เสรีรัตน์ , 2550) 

ในส่วนของคุณภาพการบริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ผลการศึกษาพบว่า ส่ิงท่ีสัมผสัได้ ความเช่ือถือและความไวว้างใจ ความรวดเร็ว การ
รับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้ ใช้สถิติ Pearson’s Correlation เป็นความสัมพนัธ์เชิง
บวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ ปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
ไปในทิศทางเดียวกันกับความภกัดีของผูใ้ช้บริการกับบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท ์(2554) วา่คนไขท่ี้
เขา้รับบริการมีความเห็นต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บในดา้นต่างๆ ในระดบัดี มีความพึง
พอใจและความภักดีต่อสถานบริการทางการแพทย์ในระดับสูง และจากการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มี
ผลต่อระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการ
ดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็วจะส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการ
ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ดา้นการสร้างความมัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่ดูแลของสถาน
บริการทางแพทยจ์ะส่งผลกระทบต่อความภกัดีของคนไขท่ี้เขา้มารับบริการ นอกจากน้ีผลท่ี
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พบยงัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่ คุณภาพของการบริการ (service quality) หมายถึง
การบริการท่ีดีเลิศ (excellent service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของ
ลูกคา้จนท าให้ลูกคา้เกิดความพอใจ (customer satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี 
(customer loyalty) (Johnston,1995 ; Lloyd-Walker & Cheung, 1998) อา้งอิงใน ดร.ชยั
สมพล ชาวประเสริฐ , 2548 , หนา้ 106  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวจิยัมีขอ้คน้พบวา่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ และบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีท าให้ลูกคา้มีความภกัดีในการใช้บริการกบั
บริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั  ดงันั้น ทางบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากัดจึงควรให้ความส าคญัเก่ียวรูปแบบการให้บริการเหตุผลท่ีลูกค้าเลือกใช้
บริการ และควรพิจารณาถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
โดยพฤติกรรมทั้ง 2 ขอ้น้ีลว้นแต่ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความภกัดีในการใชบ้ริการกบับริษทั
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 2. ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพการบริการ ได้แก่ ส่ิงท่ีสัมผสัได้ ความเช่ือถือและ
ไวว้างใจ ความรวดเร็ว การรับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ดั้งนั้น ทางบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั จึงควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพการบริการในทุกๆขอ้ 
และคงคุณภาพการบริการท่ีดีไว ้เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความภกัดีกับทางบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัตลอดไป 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากัด ซ่ึงไม่ได้มี
การศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อสอบถามถึงคุณภาพการบริการท่ีลึกซ้ึงกว่าน้ี ดังนั้น เพื่อให้
การศึกษาเร่ืองน้ีมีความชัดเจนและลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรมี การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้ช้บริการ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพการบริการท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผล
กระทบต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
บรรณานุกรม 
ฉตัยาพร เสมอใจ และ มทันียา สมมิ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 2 . กรุงเทพฯ : ธรร 

กมลการพิมพ ์, 2546 
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ชนมวฒัน์ จางกิตติรัตน์ “การเปรียบเทียบความคิดเห็น พฤติกรรม และความภกัดีของผูใ้ช้
 บริการบริษทัรับจดัการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างบริษทัไทย และ
 บริษัทต่างชาติ”  สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , 2554 
ชาคร สายปรีชา “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ
 ผลิตภณัฑเ์วชส าอางของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร”  รายงานการศึกษาคน้ควา้
 อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , 2552  
ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ์. การตลาดบริการ. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 
 2548 
ธีรกิติ นวรัตน์  ณ อยธุยา . การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ 
 : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2549 
ปนดัดา ตณัติวฒันพานิช “การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการ
 ให้บริการของบริษทัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  งานนิพนธ์หลกัสูตร
 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา, 2550 
ปราณี ทาทอง “ คุณภาพการบริการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ของส านกัสิทธิประโยชน์
 ทางภาษีอากร กรมศุลกากร”  การศึกษาค้นควา้อิสระหลักสูตรปริญญารัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551 
ปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท์  “เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการท่ีได้รับกบั
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การหาค่า R , มีนาคม 2557 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/download/course/lec_567730_lesson_07.p

 df 
ความแตกต่างระหวา่งการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ,มีนาคม 2557 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://region3.prd.go.th/phrae/data/pr3.html 
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้, สิงหาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=348:-brand-loyalty-&catid=1:mk-articles&Itemid=11 

ความภกัดีต่อตราสินคา้, สิงหาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://blog.eduzones.com/poonpreecha/90679 
บุษรา ประกอบธรรม 2554 เข้าถึงได้จาก http://bupress.bu.ac.th/ebook/BA/Bc428-
 7_bootsara.p.pdf 
ระบบบริการความสัมพนัธ์ของลูกคา้ , มีนาคม 2557 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.obvoc.com/blog/2013/10/14/brand-image/ 
สรุปการคา้ระหวา่งประเทศของไทยกบัประเทศคู่คา้ส าคญั, มิถุนายน 2556 เขา้ถึงไดจ้าก
 http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7809&I
 temid=807&lang=th 
หลกัการตลาด 4P , มีนาคม 2557 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.nanosoft.co.th/maktip01.htm 
n general, the higher the correlation coefficient, the stronger the relationship.The 

following tables present some rules of thumb. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.strath.ac.uk/aer/materials/4dataanalysisineducationalresearch/unit4/c
orrelationsdirectionandstrength/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/download/course/lec_567730_lesson_07.pdf
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/download/course/lec_567730_lesson_07.pdf
http://region3.prd.go.th/phrae/data/pr3.html
http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=article&id=348:-brand-loyalty-&catid=1:mk-articles&Itemid=11
http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=article&id=348:-brand-loyalty-&catid=1:mk-articles&Itemid=11
http://blog.eduzones.com/poonpreecha/90679
http://bupress.bu.ac.th/ebook/BA/Bc428-7_bootsara.p.pdf
http://bupress.bu.ac.th/ebook/BA/Bc428-7_bootsara.p.pdf
http://www.obvoc.com/blog/2013/10/14/brand-image/
http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7809&Itemid=807&lang=th
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กรอบแนวคิดใหม่ปรับตามผลการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

พฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
-เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 
-บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

คุณภาพการบริการ 
-ส่ิงท่ีสัมผสัได ้
-ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้
-ความรวดเร็ว 
-การรับประกนั 
-การเอาใจใส่ 

ความภักดีของผู้ใช้บริการ 
-พฤติกรรมการบอกต่อ 
-ความตั้งใจซ้ือ 
-ความอ่อนไหวต่อราคา 
-พฤติกรรมการร้องเรียน 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผู้บริโภควยัท างานในเขต
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO PURCHASE LIFE INSURANCE 
POLICY OF CONSUMERS IN BANGKOK AREA 

  ณฐักมล ศานติมงคลวทิย ์1   ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้า อิสระค ร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์  (1)  เพื่ อ ศึกษาปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ กรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือประชากรวยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การใช้การ
ทดสอบสมมติฐาน T-test และ F-test) และ การวิเคราะห์ MRA (Multiple Regression 
Analysis) ในการวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.50 
มีอายุระหวา่ง  31 - 35 ปี ร้อยละ 40.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 66.25 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 65.75 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง ร้อยละ 88.00 และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 45.00  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการระบุเง่ือนไขข้อยกเวน้ความคุ้มครองอย่างละเอียด ถูกต้อง
ครบถว้นในกรมธรรมม์ากท่ีสุด ตามมาดว้ย ดา้นราคาเก่ียวกบัเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระมีความ
เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บตามมาดว้ย ดา้นช่องทางการจ าหน่ายเก่ียวกบัการขาย
ผา่นตวัแทนประกนัชีวติโดยตรง ดา้นการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัมีเอกสารน าเสนอขายท่ี
ถูกตอ้งและชดัเจน ดา้นบุคลากรเก่ียวกบัพนกังานบริการลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจในแผน
ประกนัชีวิต ส าหรับให้บริการหลงัการขายมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการและการให้บริการ
เก่ียวกบับริการหลงัการขายท่ีดีและรวดเร็วมากท่ีสุด และด้านลกัษณะทางกายภาพ/การ
น าเสนอเก่ียวกบับริษทัมีฐานะการเงินท่ีดี มัน่คง  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เก่ียวกบั
การเป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการมากท่ีสุด ดา้นความภกัดีต่อสินคา้
เก่ียวกบัความตอ้งการกลบัมาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตซ ้ า และดา้นความไวว้างใจเก่ียวกบั
ความรู้สึกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตดีมีประโยชน์และมีคุณค่ามากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็น
วา่ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติมาจากปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้อาชีพ ไม่มีผลต่อการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือกรมธรรม์ประกัน ชีวิตของผู ้บ ริ โภควัยท า ง านในเขตพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครแตก ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริม
ทางการตลาด บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ/การน าเสนอ ยกเวน้ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย  และกระบวนการ/ การให้บริการ  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ ทุกดา้น ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ 
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, กรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
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           ABSTRACT 
The objective of independent study is studied the factors that influencing the 

decision to purchase Life Insurance Policy of consumers in Bangkok area, as well as to 
study the factors of marketing mix that influences the decision to purchase Life Insurance 
Policy of consumers in Bangkok area.  To study the relationship between the other 
factors as product image, brand loyalty and trust that influencing the decision to purchase 
Life Insurance Policy of consumers in Bangkok area. 

The research was done through the survey research method by handling the 
questionnaires to 400 consumers in Bangkok area for data collecting.  The computer 
program was used in analyzing and evaluating all the data.  The data was analyzed in 
term of statistic, analysis, described frequency, percentage, mean, and standard deviation, 
T-test, F-test, ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

The results of this study showed that the majority of gender 70.70 percent were 
female, aged 40.00 percent were aged between 31-35 years, marriage status 66.25 
percent were single, education   65.75 percent were bachelor’s degree level, occupations 
88.00 percent were employees and monthly income 45.0 percent were in range of 
10,001-20,000 baht. 

The opinions on the marketing mix indicate its trust to the product in part of 
indicating detail of exclusion in the insurance policy.  The price is trusted in the 
reasonable price when compared with policy benefit.  The place is trusted in buying in 
for life insurance agency license.  The promotion is trusted in accurate sale elastrator. 
The people are trusted on customer service that had good knowledge of life insurance 
policy for after sales services.  The process and service is trusted on excellent and prompt 
after sales services process. The physical evidence/presentation is trusted on company’s 
financial status.  

The opinion on the brand awareness is trusted on the service.  The loyalty is 
trusted on the re-purchase of the new life insurance policy.  The trusted is trusted on the 
felling that the life insurance policy is useful and valuable.  The most important part for 
decision making of buying life insurance policy is coming from price factor. 

The testing result found gender, age, marriage status, education and monthly 
income except occupation is not effect to the decision to purchase Life Insurance Policy 
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of consumers in Bangkok area.  The marketing mix testing result found product, 
promotion, people and physical except price, place and process/service is effect to the 
decision to purchase Life Insurance Policy of consumers in Bangkok area. The other 
factors brand awareness, brand loyalty and trusted is effect to the decision to purchase 
Life Insurance Policy of consumers in Bangkok area. 
KEYWORDS : DECISION, LIFE INSURANCE 
 
บทน า 

ระบบการประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ียอมรับกนัทัว่โลก ซ่ึงสังคมทุกสังคม
ต่างอาศยัคุณประโยชน์ของการประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือการสร้างหลกัประกนัความมัน่คง
ในชีวิตและทรัพยสิ์นให้กบัสมาชิกของสังคม  โดยการประกนัชีวิตช่วยสร้างหลกัประกนั
ความมัน่คงและความอุ่นใจต่อความสามารถในการหารายไดข้องบุคคลและครอบครัว ซ่ึง
ความสามารถในการหารายไดน้ั้นอาจไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนท่ีทุก
คนจะตอ้งเผชิญ ในขณะเดียวกนัการท่ีบุคคลอาจจะมีชีวิตท่ียืนยาวหลงัวยัเกษียณจากการ
ท างานและไม่สามารถสร้างรายไดแ้ต่ยงัคงตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการด ารงชีพก็อาจจะเป็น
ปัญหาดว้ยเช่นกนั  นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายในดา้นสาธารณสุขและการดูแลผูเ้กษียณอายุก็มี
จ  านวนเพิ่มสูงข้ึน ภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่องบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน
สวสัดิการและการสงเคราะห์ประชาชน รัฐบาลของทุกประเทศจึงพยายามลดภาระดว้ยการ
ส่งเสริมการออมระดบัครัวเรือนท่ีมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้โดยกระตุน้ให้ประชาชนในทุก
ช่วงวยัมีการออมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ พนัธบตัรรัฐบาลและอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งการ
ออมเพื่อวยัชราภาพเพื่อสร้างความมัน่คงทางรายไดด้งักล่าวสามารถสร้างไดด้ว้ยระบบการ
ประกนัชีวติท่ีใหท้ั้งความคุม้ครองและการออม  

ประกนัภยัยงัถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งมัน่คงให้กบัระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน  ซ่ึงในปัจจุบนัคนไทยยงัคงใช้ประโยชน์จากการประกนัภยัน้อยมากเม่ือ
เทียบกับต่างประเทศ  โดยจากการวดัขนาดความส าคญัของธุรกิจประกันภยัในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศหรือสัดส่วนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทั้งระบบต่อผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศปี 2552 คิดเป็นอตัราส่วนเพียงร้อยละ 25.37 เท่านั้น   

จากตวัเลขขา้งตน้ รวมถึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ท่ีมีความรู้และให้ความ
สนใจในเร่ืองของการออมเงิน ท าให้ผูบ้ริโภคเร่ิมหันมาใส่ใจกบัการออมเงินเพื่อมีเงินไว้
จบัจ่ายใช้สอยยามเกษียณ รวมถึงมองหาช่องทางใหม่ ๆ ในการออมเงินแทนการฝาก
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ธนาคาร ซ่ึงการซ้ือประกนัชีวิตถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ท่ีไดท้ั้งการออมเงินและคุม้ครองความเส่ียง  รวมถึงนโยบายการส่งเสริมดา้นภาษี
จากภาครัฐท่ีระบุให้บุคคลธรรมดาผูมี้เงินไดส้ามารถน าเบ้ียประกนัชีวิตมาลดหย่อนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาไดไ้ม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภาษี  จากปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้เห็น
ไดว้่าบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจด้านประกนัชีวิตต่างก็มีการน ากลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ มาเพื่อ
ส่งเสริมการขยายตวัของธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการพฒันาตวัแผนประกนัต่าง ๆ เพื่อให้มีความ
ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือแผนประกนัท่ี
มีความคุม้ครองและช าระเบ้ียประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง  รวมถึงไดมี้การเพิ่มช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายให้มีความหลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน จากการขาย
ผา่นช่องทางตวัแทนประกนัชีวิต หรือนายหน้าประกนัชีวิต  ท่ีตอ้งมีการนดัให้ไปน าเสนอ
ท่ีบา้นหรือท่ีท างาน มาเป็นการน าเสนอแบบตรงการขายผ่านพนักงานขายประกนัทาง
โทรศพัท ์ ซ่ึงลูกคา้สามารถรับฟังแบบประกนัและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางโทรศพัทโ์ดย
ท่ีพนกังานอ านวยความสะดวกให้โดยการขอขอ้มูลและบนัทึกเสียงของขอ้มูลต่าง ๆ แลว้
น าไปออกกรมธรรม์ไดเ้ลยไม่ตอ้งเสียเวลาในการกรอกใบสมคัร  การขายผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร โดยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตให้กับ
ผูบ้ริโภค  โดยท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกบริษทั แบบประกันท่ีมีความเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ  นอกจากน้ียงัมีการโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์เพื่อให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติทางโทรศพัทไ์ด ้

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  เป็นศูนยก์ลางธุรกิจและการคา้
ท่ีส าคญัท่ีสุด มีผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในช่วงวยัท างานและมีความพร้อมท่ีจะวางแผนทางการเงิน
เพื่อเก็บไวใ้ชใ้นยามสูงวยั  การศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จะเป็นการช่วยให้บริษทัประกนัชีวิตน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันา
สินคา้รวมถึงการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึง
ผลการวิจัยจะใช้เป็นแนวทางหรือประโยชน์ต่อบริษัทประกันชีวิตในการพฒันาการ
ใหบ้ริการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
เพื่อท่ีจะไดรั้บทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพฒันา
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ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ก าหนดราคา ปรับช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย
ใหมี้ประสิทธิภาพและไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการขาย บุคลากร กระบวนการและการใหบ้ริการ และลกัษณะทาง
กายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การให้บริการหลงัการขาย ภาพลกัษณ์ต่อผลิตภณัฑ์ และ
ความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ์ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาในคร้ังน้ีครอบคลุมในส่วนของปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และ ความไวว้างใจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกท าการศึกษาในพื้นท่ีของ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของธุรกิจของประเทศไทย โดยเลือกท าการศึกษาเขต
พื้นท่ีในกรุงเทพมหานครจ านวน  5 เขตพื้นท่ีจาก 50 เขตพื้นท่ี ประกอบดว้ย เขตสาทร เขต
ปทุมวนั เขตพระนคร เขตวฒันา และเขตบางรัก   
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาศึกษาในช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม 
2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 โดยระยะเวลาทั้งหมดในการท าการวจิยัน้ีรวมประมาณ 4 เดือน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบธุกิจ
ประกนัชีวติส าหรับพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2. ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผูป้ระกอบธุกิจประกันชีวิตน ามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนๆ    ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ ้
ประกอบธุกิจประกนัชีวิตในการวางแผนงานและด าเนินธุรกิจเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 4. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูล
ส าหรับผูป้ระกอบธุกิจประกนัชีวิตส าหรับใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์กรมธรรม์
ประกันชีวิต ก าหนดราคา ปรับช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิด
ในการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
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            ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีความแตกต่างกัน
ออกไปในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และ ระดบัการศึกษา ซ่ึง
ในท่ีน้ีหมายถึงลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเป้าหมายส าหรับงานวจิยัน้ี 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ  กระบวนการและการให้บริการ 
ซ่ึงใชร้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายของงานวจิยัน้ี 
 3. ภาพลกัษณ์สินคา้ หมายถึง สัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดถึงคุณลกัษณะ  คุณประโยชน์ 
ความเช่ือ และคุณค่าของสินค้าหรือบริการท่ีท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของ

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 
- บุคลากร 
- กระบวนการ/การใหบ้ริการ 
- ลกัษณะทางกายภาพ/การ

น าเสนอ 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 
- ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
- ความไวว้างใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผูบ้ริโภค เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความยึดเหน่ียวกบัคุณค่าโดยรวมในตราสินคา้นั้น ซ่ึงใน
ท่ีน้ีหมายถึงกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
 4. ความภกัดีต่อสินคา้ หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้  
ร้านค้า ผูผ้ลิต การบริการและอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการ
สนองตอบ ดว้ยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัตราสินคา้หรือบริการ 
รวมถึงการซ้ือสินคา้ซ ้ า ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 5. ความไวว้างใจ  หมายถึง สภาพของอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลหรือของกลุ่ม
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีมีความเช่ือมัน่ต่ออีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าจะด าเนินการ ปฏิบติั 
หรือแสดงออกในทิศทางท่ีตนเองคาดหวงั ไม่ท าความเส่ือเสียหรือเสียหายใหเ้กิดข้ึน 
 6. การตดัสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง  ขั้นตอนทั้ง 4 ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ประกอบดว้ยการรับรู้หรือตระหนกัถึงความตอ้งการหรือปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การ
ประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 7. กรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง เอกสารท่ีแสดงขอ้ตกลงเง่ือนไขต่าง ๆ ของ
สัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ย รายละเอียดต่างๆ อนัเป็นเง่ือนไขและขอ้ตกลงระหว่างผู ้
เอาประกนัภยักบัผูรั้บประกนัภยั 
 8. บริษทัประกนัชีวิต หมายถึง บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชน ท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวติ และรวมถึงสาขาของบริษทัประกนัชีวิตต่างประเทศท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการประกนัชีวติในประเทศไทย 
 9. การประกนัชีวติ คือการชดเชยรายไดท่ี้ตอ้งสูญเสียไปอนัเน่ืองมาจากความตาย 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือชราภาพ  โดยบริษทัประกนัชีวิตจะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุ
ไวใ้นแก่ผูอ้าประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 10. ประกนัชีวิตประเภทสามญั (Ordinary Life Insurance) คือ การประกนัชีวิตท่ี
มีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัค่อนขา้งสูง เหมาะส าหรับผูมี้รายไดป้านกลาง หรือสูงโดยทัว่ไป
ก าหนดช าระเบ้ียประกันภัยเป็นรายปี รายหกเดือน หรือรายสามเดือน การพิจารณา
รับประกนัชีวิตมีทั้งแบบตรวจสุขภาพและไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนเงิน
เอาประกนัภยัและอายเุป็นส าคญั 
 11. แบบชัว่ระยะเวลา (Term Insurance) คือการประกนัชีวิตท่ีบริษทัตกลงวา่จะ
จ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้ห้กับผูรั้บประโยชน์ ถ้าหากผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิตใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี สัญญาประกนัชีวิตแบบน้ีมีลกัษณะเป็น
การให้ความคุม้ครองภยัจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีการสะสมทรัพยร์วมอยู่ดว้ย 
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จึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสัญญาประกนัอคัคีภยั เม่ือครบก าหนดสัญญาแลว้จึงไม่มีมูลค่าใด 
ๆ คืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 12. แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือการประกนัชีวิตท่ีบริษทัตกลงวา่
จะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้ห้แก่ผูรั้บประโยชน์ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต แต่ถา้หาก
มีชีวิตอยู่จนถึง 80, 90 หรือ 99 ปี (ตามเง่ือนไขของแต่ละบริษทั) บริษทัก็จะจ่ายเงินตาม
จ านวนท่ีระบุไวใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 13. แบบสะสมทรัพย ์(Endowment Insurance) คือ การประกนัชีวิตท่ีบริษทั ตก
ลงว่าจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้ห้แก่ผูรั้บประโยชน์ ถ้าหากผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือจ่ายเงินให้แก่ผูเ้อาประกันภยั ถ้าหากมีชีวิตอยู่ในวนัท่ี
สัญญาครบก าหนด 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีส าคัญท่ีนิยมน ามาใช้ศึกษาความสัมพันธ์
พฤติกรรมของบุคคลมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 

1. เพศ   
มีงานวจิยัท่ีพิสูจน์วา่ คุณลกัษณะบางอยา่งของเพศชาย และเพศหญิงท่ีต่างกนั 

ส่งผลให้การส่ือสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวิจยัเก่ียวกบัชมภาพยนตร์โทรทศัน์
ของเด็กวยัรุ่น พบวา่เด็กวยัรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากท่ีสุด ส่วนเด็ก
วยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่ก็มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีแสดงวา่ชายและ
หญิงมีการส่ือสารและรับส่ือไม่ต่างกนั 

2. อาย ุ  
การจะสอนผูท่ี้อายุต่างกันให้เช่ือฟัง หรือเปล่ียนทัศนคติหรือเปล่ียน

พฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกนั ยิ่งมีอายุมากกวา่ท่ีจะสอนให้เช่ือฟัง ให้เปล่ียนทศันคติ
และเปล่ียนพฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึน การวิจยัโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิสและ
ดีเรฟ์ (I.L.Janis and D.Rife) ไดท้  าการวิจยัและให้ผลสรุปวา่การชกัจูงจิตใจหรือโน้มนา้ว
จิตใจของคน จะยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพิ่มข้ึน อายุยงัมีความสัมพนัธ์ของข่าวสาร และส่ือ

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ba.cmu.ac.th%2F&ei=L2p3TPvTGsyHcYneqYAG&usg=AFQjCNFj8LnoSFEEVWTgmqXonVCs_HcktQ
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อีกดว้ย เช่น ภาษาท่ีใชใ้นวยัต่างกนั ก็ยงัมีความต่างกนั โดยจะพบวา่ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะ
พบในคนหนุ่มสาว สูงกวา่ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

3. การศึกษา   
การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของการส่ือสารของผูรั้บ

สาร ดงังานวิจยัหลายช้ินท่ีช้ีว่า การศึกษาของผูรั้บสารนั้นท าให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรมการ
ส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมกั
เปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้ เช้ือชาติ ตลอดจนภูมิ

หลงัของครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงาน
หลายเร่ืองท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้ว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลต่อทศันคติและ
พฤติกรรมของคน 

เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุง เทพมหานครประสบความส าเ ร็จ จึงอาศัยแนวคิดทางด้าน
ประชากรศาสตร์มาเป็นส่วนช่วยในการก าหนดคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีท าการศึกษา 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler, Philip (อา้งถึงในศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541) ส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) หรือ 7Ps ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
ประกอบดว้ย 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product)  เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย์
ได้คือ ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น  2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้
และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
 ดา้นราคา  (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า  (Value)  ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา
ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการ
ใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ง (Location) และ
ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 
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 ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
 ดา้นบุคคล  (People) หรือพนักงาน (Employee) ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั
เป็นความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ี
ต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู ้ใช้บริการ มีความคิดริเ ร่ิม  มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 ดา้นกระบวนการ และการให้บริการ (Process and Service) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการ
ใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation)
เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะ
เป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ี
รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า  (2544) ความภกัดีของลูกคา้ (Customer loyalty) หมายถึง ความ
เก่ียวขอ้งหรือความผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ท่ีอยู่บน
พื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบ ดว้ยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรม
ทางการตลาด กบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซ ้ าๆ  
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความไว้ใจ 

Kotler, Philip (1994) ได้กล่าวถึงความไวว้างใจ (trust) เก่ียวกบัธุรกิจการ
ให้บริการว่าการบริการเป็นกิจกรรม หรือการกระท าท่ีผูใ้ห้บริการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการ
ขณะท่ีกระบวนการบริการเกิดข้ึน ผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการจึงไม่สามารถทราบล่วงหนา้ไดว้่า
จะไดรั้บการปฏิบติัเช่นใดจนกว่ากิจกรรมการให้บริการจะเกิดข้ึน การตดัสินใจซ้ือบริการ
จึงจ าเป็นตอ้งข้ึนอยูก่บัการไวว้างใจ ซ่ึงต่างจากการซ้ือสินคา้ทัว่ไป ท่ีผูบ้ริโภคสามารถหยิบ
จบัตรวจดูสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือได ้การบริการท าไดเ้พียงการไดใ้ห้ค  าอธิบายส่ิงท่ี
ลูกคา้จะไดรั้บ การรับประกนัคุณภาพ หรือการอา้งอิงประสบการณ์ท่ีผูอ่ื้นไดเ้คยใชบ้ริการ
มาแลว้ 
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ศิริรัตน์ ศิริวรรณและธาดา บุญเกิด (2552)  แนวความคิดส าคญัประการหน่ึงท่ีเป็น
รากฐานของความส าเร็จในการเป็นผูน้ าท่ีย ัง่ยืน คือ การสร้างความไวว้างใจให้เกิดใน
องคก์รค าวา่ Trust หรือความไวว้างใจ มีความหมายท่ีลึกซ้ึงและยิ่งใหญ่ ความไวว้างใจเป็น
ส่ิงท่ีทรงพลงั และสร้างผลกระทบอย่างมากมายในเชิงพฤติกรรมและผลการปฏิบติังาน 
หากสมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานใดท างานร่วมกันในบรรยากาศของความเช่ือมัน่ 
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การปฏิบติังานย่อมด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน ไม่ตอ้งคอยวิตก
กงัวลว่า จะมีการแทงขา้งหลงั หรือให้ร้ายกนัลบัหลงั การท างานย่อมเป็นไปอย่างสอด
ประสานร่วมมือกนั สมาชิกในทีมกลา้ท่ีจะแสดงออก หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่ง
เปิดกวา้ง แมว้่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึน ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกนัแกไ้ขปัญหา
จนส าเร็จลุล่วงไปได ้
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นพินดา หาญจริง (2549) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูท่ี้อยู่ในวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประวติัความเป็นมาและลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย และศึกษาถึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูท่ี้อยู่ในวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้อยูใ่นวยัท างานใน 10 เขต
ท่ีมีคนท างานมากท่ีสุด รวม 400 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
เกิน 30,000 บาท มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีอาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์กับปัจจยัความ
มัน่คงและฐานะทางการเงินของบริษทัประกนัชีวิต ดา้นราคากบัปัจจยัดา้นการจ่ายเงินปัน
ผล ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัปัจจยัความน่าเช่ือถือของตวัแทน และดา้นการส่งเสริม
การตลาดกบัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัชีวติ 

ศนัสนีย ์ รวีวงศ์อโนทยั (2550) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระหวา่งอายุ 35-49 ปี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกในครอบครัว เกินคร่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และผูไ้ม่ซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 34 ปี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกในครอบครัว มีการศึกษาระดบั ต ่ากวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน / 
ลูกจา้ง และเกินคร่ึงมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศันสนีย์%20%20รวีวงศ์อโนทัย&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


118 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ บทบาทในครอบครัว การศึกษาอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตดา้นตวัแทนประกนัชีวิตและดา้นบริษทัประกนัชีวิตไม่แตกต่างกนั แต่รายไดต่้อเดือน
ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นบริษทัประกนัชีวิตไม่แตกต่างกนัแต่มีความคิดเห็นดา้น
ตวัแทนประกนัชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ช่ืนสุข พวัตระกูลทรัพย ์(2553) ไดศึ้กษาการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิต
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) ในทศันะของลูกคา้
ย่านสีลม เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการของตวัแทน
ประกันชีวิตและเพื่อเปรียบเทียบการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ของ บริษัท 
อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) ในทศันะของลูกคา้ย่านสีลม 
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการประกนัชีวิตเอ ไอ 
เอ จ านวน 191 ตวัอยา่ง   

ผลการศึกษา พบว่า การให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนั
อินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น มีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้านพบว่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง   ผลการ
เปรียบเทียบการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่น
แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) ในทศันะของลูกคา้จ าแนกตามประชากรศาสตร์ พบวา่ 
ลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีทศันะ
การให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัว
รันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) แตกต่างกนั 

พนิดา พุฒหม่ืน (2554) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
400 รายผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพ
โสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดร้ะหวา่ง 
10,001-20,000 บาทต่อเดือน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ส่วน
ใหญ่ ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และทุกส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

  ผูว้จิยัไดก้  าหนดประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไวเ้ป็นกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างาน ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์เป็นตน้ไป โดยไม่จ  ากดั เพศ 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส มีบทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ
ซ้ือ จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยลกัษณะ
แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามและมีค าตอบใหเ้ลือกตอบ จ านวน 7 ขอ้ 

1. เพศเป็นค าถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
2. อายเุป็นค าถามแบบมาตราอตัราส่วน (Ratio scale) 
3. สถานภาพเป็นค าถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
4. ระดบัการศึกษาเป็นค าถามแบบมาตราเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
5. อาชีพเป็นค าถามแบบมาตราเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
6. รายไดเ้ป็นค าถามแบบมาตราอตัราส่วน (Ratio scale) 

 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 
7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย  ปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัด้านบุคคลากร  ปัจจยัดา้นกระบวนการและการให้บริการ  
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ  โดยใช้ลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค าตอบ (Rating Scale Question) ระดบัความคิดเห็นจาก 0-10 จ านวน 38 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ ความไวว้างใจ โดยใช้ลกัษณะค าถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค าตอบ (Rating Scale Question) ระดบัความคิดเห็นจาก 0-10 จ านวน 
12 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค าตอบ 
(Rating Scale Question) ระดบัความคิดเห็นจาก 0-10 จ านวน 6 ขอ้ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 มีอายุระหวา่ง  
31 - 35 ปี จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 265 คน คิดร้อย
ละ 66.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 เป็น  
 2. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 
 จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการระบุเง่ือนไขขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองอย่างละเอียด 
ถูกตอ้งครบถว้นในกรมธรรม์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.79  ดา้นราคาเก่ียวกบัเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระมีความเหมาะสมกบั
ความคุม้ครองท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.20  ด้านช่องทางการจ าหน่ายเก่ียวกบัการขายผ่านตวัแทนประกนัชีวิต
โดยตรงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
8.3  ด้านการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับมีเอกสารน าเสนอขายท่ีถูกต้องและชัดเจนมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.13  ดา้น
บุคลากรเก่ียวกบัพนักงานบริการลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจในแผนประกนัชีวิต ส าหรับ
ให้บริการหลงัการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.12  ดา้นกระบวนการ/การให้บริการเก่ียวกบับริการหลงัการขายท่ีดีและ
รวดเร็วมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
9.08  ด้านลักษณะทางกายภาพ/การน าเสนอเก่ียวกับบริษทัมีฐานะการเงินท่ีดี มัน่คงมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.35 
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 3. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ 
จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัอ่ืน ๆ 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เก่ียวกบัการ
เป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.99 ด้านความภกัดีต่อสินค้าเก่ียวกบัความ
ต้องการกลับมาซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตซ ้ ามีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.06  ดา้นความไวว้างใจเก่ียวกบัความรู้สึกว่า
กรมธรรม์ประกนัชีวิตดีมีประโยชน์และมีคุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.90 
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยั
การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติมาจากปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.12 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 
การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวิจยั
พบวา่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้อาชีพไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู ้บริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 
การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จ าหน่าย  การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการและ การให้บริการ และลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   
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สมมติฐานท่ี 3 
การวิเคราห์ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 0.789 0.306   2.576 0.010     
ผลิตภณัฑ์ 0.084 0.032 0.101 2.617 0.009 0.571 1.752 
ราคา 0.014 0.042 0.014 0.332 0.740 0.471 2.125 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.010 0.026 0.015 0.376 0.707 0.543 1.841 
การส่งเสริมทางการตลาด 0.150 0.041 0.177 3.685 0.000 0.372 2.690 

    บุคลากร 0.126 0.050 0.134 2.507 0.013 0.298 3.357 
กระบวนการ/การใหบ้ริการ -0.037 0.046 -0.042 -0.809 0.419 0.324 3.083 
ลกัษณะทางกายภาพ/การ

น าเสนอ 
0.221 0.055 0.213 4.001 0.000 0.303 3.306 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 0.113 0.043 0.130 2.617 0.009 0.347 2.885 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.120 0.029 0.169 4.138 0.000 0.512 1.951 

  ความไวว้างใจ 0.104 0.038 0.121 2.744 0.006 0.439 2.278 
R = 0.817  R2 = 0.668   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
 

สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 
ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณ์ได้
ดงัน้ี 
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Y      =  0.789 + 0.101X1 + 0.014X2 + 0.015X3 + 0.177X4 +  
   0.134X5 – 0.042X6 + 0.213X7 + 0.130X8 + 0.169X9 + 
   0121X10 

โดยผลการทดสอบโดยใช ้ MRA พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั 
0.817 และประสิทธิภาพในการพยากรณ์อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 66.8 (R2 = 0.668)  

ผลการวิจยัพบวา่ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ/
การน าเสนอ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภค
วยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย กระบวนการและ
การให้บริการไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  ความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้น
กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป จ านวน 400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติในวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรือค่าเอฟ (F-
Test) และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.50 มีอายุระหวา่ง  31 - 35 ปี 
ร้อยละ 40.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 66.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 65.75 มี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง ร้อยละ 88.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 45.00  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการระบุเง่ือนไขขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองอยา่งละเอียด ถูกตอ้งครบถว้น
ในกรมธรรม์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.79) ด้านราคาเก่ียวกับเบ้ียประกันภยัท่ีช าระมีความ
เหมาะสมกบัความคุ้มครองท่ีได้รับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.20) ด้านช่องทางการจ าหน่าย
เก่ียวกบัการขายผา่นตวัแทนประกนัชีวิตโดยตรงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.30) ดา้นการส่งเสริม
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การตลาดเก่ียวกบัมีเอกสารน าเสนอขายท่ีถูกตอ้งและชดัเจนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.13) ดา้น
บุคลากรเก่ียวกบัพนักงานบริการลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจในแผนประกนัชีวิต ส าหรับ
ให้บริการหลงัการขายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.12) ดา้นกระบวนการ/การให้บริการเก่ียวกบั
บริการหลงัการขายท่ีดีและรวดเร็วมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.08) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ/
การน าเสนอเก่ียวกบับริษทัมีฐานะการเงินท่ีดี มัน่คงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.35) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เก่ียวกบั
การเป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.99) ดา้นความ
ภกัดีต่อสินคา้เก่ียวกบัความตอ้งการกลบัมาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตซ ้ ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
8.06) และดา้นความไวว้างใจเก่ียวกบัความรู้สึกวา่กรมธรรมป์ระกนัชีวิตดีมีประโยชน์และ
มีคุณค่ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.90) โดยมีความคิดเห็นว่าปัจจยัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติมาจากปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.12) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือก ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู ้บริโภควัยท างานในเขตพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมทาง
การตลาด บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ/การน าเสนอ ยกเวน้ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย  และกระบวนการ/ การให้บริการ  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ ทุกดา้น ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ 
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาในคร้ังน้ีบ่งช้ีว่าปัจจยัด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งส่วน
ตลาดและก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์จึงควรเลือกใช้ปัจจยัด้าน
อาชีพมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบ้ริโภคมีความต้องการ
กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีความคุ้มครองท่ีแตกต่างกันตามอาชีพของผูบ้ริโภคอาจเป็น
หลกัเกณฑ์ส าคญัในการประเมินถึงความคุม้ค่าในการลงทุนและตดัสินใจเลือกใช้บริการ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติก็ได ้
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 2. ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ถึงแมผ้ลการศึกษาไดบ้่งช้ีวา่มี 4 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ความเป็นจริงใน
ภาคปฏิบติั ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการใช้ร่วมกนั
อยา่งผสมผสานให้ลงตวัเพื่อสามารถน าเสนอคุณค่าสู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งกลมกลืนและ
ประสบความส าเร็จสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler, Philip (อา้งถึงในศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 
2541) ท่ีระบุวา่ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ใชส้ าหรับการก าหนด
กลยทุธ์การตลาด ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัชีวติจึงควรให้ความส าคญัต่อปัจจยัทั้ง 7 ดา้น
ดงัต่อไปน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ การระบุเง่ือนไขขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองอย่างละเอียด ถูกตอ้ง
ครบถว้นในกรมธรรม ์
 ดา้นราคา ถือเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและร าลึกถึงก่อน ซ่ึงอาจมีสาเหตุ
มาจากความอ่อนไหวของผู ้บริโภคท่ีมีต่อราคา ซ่ึงอาจจะแตกต่างกันตามอายุของ
ผูใ้ชบ้ริการ อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการยงัควรเอาใจใส่ในปัจจยัดา้นเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระ
มีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ 
 ดา้นช่องทางการจ าหน่าย การขายผา่นตวัแทนประกนัชีวิตโดยตรงมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีเอกสารการน าเสนอขายท่ีถูกต้องและชัดเจน มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 ด้านบุคลากร พนักงานบริการลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในแผนประกันชีวิต 
ส าหรับให้บริการหลงัการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวติ  
 ด้านกระบวนการ /การให้บ ริการ  บริการหลังการขาย ท่ี ดีและรวดเ ร็วมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
 ด้านลักษณะทางกายภาพ/การน าเสนอ บริษัทมีฐานะการเงินท่ีดี มั่นคงมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
 3. ด้านปัจจัยอืน่ๆ 
 ปัจจยัดา้นตราสินคา้มีความส าคญัต่อการแยกแยะความแตกต่างท่ีโดดเด่นออกจาก
คู่แข่งขนั และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจและความภกัดีในเวลาต่อมา สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของจิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร (2549) ท่ีกล่าวไวว้า่ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึง
สินค้าหรือบริการท่ีท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของผู ้บริโภค อีกทั้ งยงัเป็น
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สัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดถึงคุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ จึง
ตอ้งสร้างความแข็งแกร่งในตราสินคา้จะตอ้ง เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความยึดเหน่ียวกบั
คุณค่าโดยรวมในตราสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัชีวิตจึงควรให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นตราสินคา้ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ การเป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการ
ใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ ความตอ้งการกลบัมาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตซ ้ ามี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  

ดา้นความไวว้างใจ ความรู้สึกวา่กรมธรรมป์ระกนัชีวิตดีมีประโยชน์และมี
คุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ผูท่ี้สนใจศึกษาควรท าการศึกษาเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กระบวนการและการให้บริการ ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีบ่งช้ีวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าการเปรียบเทียบและยืนยนัถึง
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเพิ่มเติม 
 2.  ผูท่ี้สนใจศึกษาควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีท าการศึกษาใน
คร้ังน้ีเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูด้  าเนินธุรกิจประกนัชีวิตมีความกวา้งขวาง
มากข้ึน 
 3. ผูท่ี้สนใจศึกษาควรท าการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนนอก
เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นจาก
ตวัแทนและนายหน้าขายประกนัชีวิตร่วมดว้ยเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ท่ีมีมุมมองท่ี
หลากหลายมากข้ึน 
 4. ผูท่ี้สนใจศึกษาควรพิจารณาใช้เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
อ่ืนๆ ประกอบกนัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดและน่าเช่ือถือมากข้ึนส าหรับใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบการให้บริการและการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเสริมสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แรงจูงใจทีม่ีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารขนาดเลก็ กรณีศึกษา ธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

MOTIVATION THAT INFLUENCES ON EMPLOYEE RESIGANATION IN 
SMALL BANK CASE STUDY OF LAND AND HOUSES BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED : HEAD OFFICE 
พนิตพิชา ศกัด์ิฉตัรมงคล1    ดร.ณกมล จนัทร์สม2 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษา 1) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

2) ปัจจยัแรงจูงใจภายใน 3) ปัจจยัแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของ
พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นพนกังานท่ีอยู่ในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  จ านวน 300 ตวัอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบาย
ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA และ 
Multiple Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) 
สัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการศึกษาคร้ังน้ิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 69 
อายุในช่วง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3  มีระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.3  และมี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.3 

โดยปัจจัยท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจภายนอก พบว่า ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  มี
ความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร 

__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย 
ปัจจยัด้านอายุและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารท่ี
แตกต่างกนั ในขณะท่ีเพศและระดบัการศึกษา ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการ
ลาออกจากงาน 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การลาออก 
 

ABSTRACT 
The purpose of this independent study is to study relating factors which are 1) 

demography 2) Internal Motivation 3) External Motivation that influence on resignation 
decision. 

The sample used in this study is a group of employees under Land and Houses 
bank Public Company Limited: Head Office. Research tool is questionnaire used to 
collect data from 300 regular employees. By using descriptive statistic to describe 
Frequency, Mean, Percentage and Standard Deviation and by using ANOVA and 
Multiple Regression Analysis to find T-test, F- test,  Sig, R,  R2 and Standard Deviation 
to analyze relation of all factors in the study at 0.05, the results were as follows: 

The results of this study showed that the majority were female 69 percent were 
aged between 30-39 years old 53.3 percent, 52.3 percent have a bachelor's degree level of 
education and single status 58.3 percent. 

For factors relating to external motivation, salary and benefits show that they are 
to affect the resignation of an employee.  

The hypothesis testing for demographic factors show that sex and age influence 
on resignation decision.  
KEYWORDS : MOTIVATION, RESIGNATION 
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บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีการประกอบอาชีพพนักงานธนาคารได้มีการโยกยา้ย 

ต าแหน่ง หรือปรับเปล่ียนสถานท่ีท างานอยา่งต่อเน่ือง หลาย องคก์รมุ่งเนน้ให้ความส าคญั
กบัทรัพยากรมนุษย ์เพื่อใหก้า้วทนักบัธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัเติบโตอยา่งเพิ่มข้ึน ประกอบ
กบัทางดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญรุดหนา้อย่างรวดเร็ว ความเจริญต่าง ๆ ท าให้โลก
เปล่ียนแปลงไปเป็นยุค ๆ และขณะน้ี โลกก็อยูใ่นยุคของคล่ืนลูกท่ี 4 คือ สังคมแห่งการ
เรียนรู้( Based Society) และสังคมแห่งปัญญา (Intellectual Society) สังคมต่างก็แข่งขนักนั
ดว้ยการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ แข่งขนักนัดว้ยการใชส้ติปัญญา ซ่ึงองคค์วามรู้เช่นท่ีกล่าว
มาน้ี เกิดข้ึนไดด้ว้ย ทรัพยากรคน ท่ีมีความรู้ความสามารถสูงนัน่เอง (รศ.ดร.ปราชญา กลา้
ผจญั พศ. 2550 ) ท่ีจะสามารถผลกัดนัใหธุ้รกิจสามารถด าเนินไปได ้

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources) จึงจดัวา่เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของ
ทุกองค์กร ท่ีถือ กนัว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในบรรดาทรัพยากร 4Ms ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
บุคลากร( Man) เงินทุน (Money) วตัถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) บุคลากรจึง
นบัเป็นทรัพยากรท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ไดม้ากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อให้
องค์กรสามารถแข่งขนัได้ในภาวะท่ีส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ท าให้องค์กร
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองมากกวา่ในอดีต และการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัในธุรกิจให้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการปรับตวัขององคก์รให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัน้ีท า
ใหบ้างองคก์รตอ้งมีการปลดพนกังาน ซ่ึงสาเหตุทั้งหลายอาจเกิดจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ทั้งจากปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม 
หรือจากปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ การบริหารงานขององค์กร การโอนยา้ยงานหรือการ
ลาออก เป็นตน้  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์แรงจูงใจภายในท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงาน
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์แรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังาน
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวจัิย  
        1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารท่ี
แตกต่างกนั  

2.  ปัจจยัแรงจูงใจภายในความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร  
   3.  ปัจจยัแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร  
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ พนกังานประจ าท่ีอยูใ่น
ส านกังานใหญ่ของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาวิจยัผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เร่ือง 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- สถานภาพ 

แรงจูงใจภายใน 

- ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
- การท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 

การตดัสินใจลาออกจากงาน 

 

แรงจูงใจภายนอก 
- ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
- สวสัดิการ 
- ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  
- ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
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 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ศึกษาขอ้มูลพนกังาน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ท่ีลาออกในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ตั้งแต่เดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2556 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. พนกังาน หมายถึง พนักงานประจ าท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานของ
ธนาคาร  

2. การลาอออก หมายถึง การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์รท่ีเกิดจากความ
ประสงคข์องพนกังาน แต่ไม่รวมถึงการส้ินสภาพท่ีพนกังานควบคุมไม่ได ้ อนัไดแ้ก่ การ
เกษียณอาย ุการตาย การเจบ็ป่วยร้ายแรง การถูกปลดออก การถูกไล่ออก  

3. แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึง
อาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความ
ตอ้งการ ส่ิงต่างๆดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

4. แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคล
ท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง ค าชม หรือยก
ยอ่ง แรงจูงใจน้ีไม่คงทนถาวร 

5. ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง บุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการงานทั้งงานของตนเองและของลูกนอ้ง 

 6. เพื่อนร่วมงาน หมายถึง พนกังานธนาคารท่ีอยูใ่นหน่วยงานเดียวกนั หรือต่าง
หน่วยงานท่ีมีการท างานร่วมกนัเป็นอยา่งดี และมีเพื่อนท่ีมีความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือ 
มีความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

7. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง
ภายในหน่วยงาน หรือความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 

8. สวสัดิการ หมายถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆของพนกังานท่ีองคก์รจ่าย นอกเหนือจาก
เงินเดือนและค่าจา้ง ผลประโยชน์ดงักล่าวอาจจ่ายเป็นเงินสด ส่ิงของหรือบริการ เช่น 
อาหาร ค่าพาหนะ ภาษีเงินไดท่ี้องคก์รออกให้ ท่ีพกัอาศยั สวสัดิการเงินกูส้ าหรับพนกังาน 
เป็นตน้ 

9. ค่าตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้ส าหรับการท างาน หรือ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ี
องคก์รจ่ายให้กบัผูป้ฏิบติังาน โดยจะจ่ายเป็นในรูปของตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงินก็ได ้ เพื่อ
ตอบแทนการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

 
 



135 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดเกีย่วกบัการลาออก 
 การลาออก (Turnover) เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจและศึกษาในบรรดาผูท่ี้ท  างาน
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มีแนวคิดและการให้ความหมายเก่ียวกบัการขาด
งาน และการลาออกจากงานไวห้ลากหลาย ไดแ้ก่ 

 เฮนแมน ทรี และ จดัด์ (Heneman III and Judge, 2003) จ าแนกประเภทของการ
ลาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การลาออกอยา่งสมคัรใจ (Voluntary Turnover) ซ่ึงแบ่งเป็นการลาออกอยา่ง
หลีกเล่ียง ได ้ (avoidable) และการลาออกอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ (unavoidable) ส าหรับ
ลาออกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดน้ั้นมีความเป็นไปไดท่ี้องค์การจะหาวิธีการป้องกนัได ้ ซ่ึงวิธี
ดงักล่าวอาจไดแ้ก่ การปรับค่าตอบแทนให้สูงข้ึน หรือมอบหมายงานใหม่ให้พนกังานท่ีจะ
ลาออกท า ส่วนการลาออกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดน้ั้นองคก์ารไม่สามารถหาวิธีป้องกนัได ้ซ่ึง
การลาออกดงักล่าว ไดแ้ก่ การลาออกเน่ืองจากพนกังานตอ้งการไปศึกษาต่อ พนกังาน
ตอ้งการลาออกเพื่อหางานใหม่ท่ีแตกต่างจากงานเดิม เป็นตน้ การจ าแนกการลาออกอยา่ง
หลีกเล่ียงได ้ และการลาออกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดน้ั้น บางคร้ังอาจข้ึนอยูก่บัองคก์ารเองวา่
จะพยายามหาวธีิการป้องกนัการลาออกนั้น ๆ หรือไม่ ซ่ึงมีองคก์ารหลายองคก์ารท่ีเลือกจะ
ป้องกนัการลาออกโดยเลือกด าเนินการเฉพาะกบัพนกังานบางคน เช่น พนกังานท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานสูง มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถมีโอกาสท่ีจะไดรั้บเลือกให้เล่ือนต าแหน่ง 
ไดรั้บการฝึกอบรมมามากมีประสบการณ์มาก และอาจเป็นพนกังานท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ียาก
ต่อการสรรหาพนกังานใหม่มาทดแทน  

2. การลาออกอยา่งไม่สมคัรใจ (Involuntary Turnover) ซ่ึงแยกเป็นการไล่ออก 
และการลดจ านวนพนกังาน โดยมากการไล่ออกจะด าเนินการเฉพาะกบัพนกังานคนเดียว 
ซ่ึงอาจเป็นพนกังานท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบวินยั หรือเป็นพนกังานท่ีมีผล
การปฏิบติังานต ่า ส่วนการลดจ านวนพนกังานจะด าเนินการกบัพนกังานเป็นกลุ่ม การลด
จ านวนพนกังานมกัจะด าเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์าร บางคร้ังอาจจะท า
อยา่งถาวร หรือชัว่คราวก็ได ้ 
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มอบเล่ย ์(Mobley, 1982) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “ employee turnover ” ไว้
ว่า เป็นการท่ีพนกังานซ่ึงได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนจากองค์การหยุดการเป็นสมาชิกใน
องคก์ารนั้น ๆ และจากค าจ ากดัความน้ีมีประเด็นท่ีเนน้ 2 ประการ คือ การหยุดเป็นสมาชิก
ในองคก์าร หรือแยกตวัจากองคก์าร และพนกังาน ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีไดรั้บค่าตอบแทน
จากองคก์ารตามเง่ือนไขของการเป็นสมาชิก และองคก์ารท่ีกล่าวในท่ีน้ีจะหมายถึงองคก์าร
ประเภทใดก็ได ้ เช่น องค์การท่ีท าการผลิต องค์การท่ีให้บริการ หรือหมายถึงองคก์าร
ภาครัฐก็ได ้ เป็นตน้ ส่วนพนกังานก็รวมหมายถึง พนกังานท่ีท างานเต็มเวลา พาร์ทไทม ์
ไดรั้บเงินค่าตอบแทนเป็นชัว่โมง หรือไดรั้บ เงินค่าตอบแทนเป็นเดือนก็ได ้ และจากค า
จ ากดัความของค าวา่ “ employee turnover ” ดงักล่าว การหยุดเป็นสมาชิกขององคก์าร
อาจจะแบ่งไดเ้ป็น การแยกตวัออกจากองคก์รอยา่งสมคัรใจ และไม่สมคัรใจ ซ่ึงในท่ีน้ีผู ้
ศึกษาขอให้ความหมายของค าวา่ การหยุดเป็นสมาชิกในองคก์ารหรือการแยกตวัออกจาก
องคก์าร หมายถึง การลาออกจากกงานนัน่เอง นอกจากน้ีมอบเล่ยไ์ดก้ล่าวถึงผลจากการ
ลาออกจากงานซ่ึงสามารถสรุปไดคื้อ  

1. ผลเชิงลบ ซ่ึงการลาออกจากงานสามารถก่อให้เกิดผลเชิงลบต่อตวับุคคล (ทั้งผู ้
ท่ีลาออก และเพื่อนร่วมงานท่ียงัคงท างานอยู)่ องคก์าร และต่อสังคม กล่าวคือ  

- ต่อบุคคลท่ีลาออก อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบคือ สูญเสียผลประโยชน์ เช่น  
ความอาวโุสในการท างาน หรือตอ้งไปเร่ิมนบัอายงุานใหม่ในองคก์รใหม่ ความกา้วหนา้ใน
งาน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ เกิดจากความเครียดจากการเปล่ียนงาน ผลกระทบต่อการจุน
เจือครอบครัว เกิดความผดิหวงัหากพบวา่งานใหม่ท่ีไดไ้ม่ไดเ้ป็นดงัท่ีคาดคิดเอาไว ้ 

- ต่อเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลท่ียงัคงท างานอยู ่ การลาออกจากงานอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบเชิงลบ คือ สูญเสียเพื่อนร่วมงาน เพิ่มงานใหก้บับุคคลท่ียงัท างานอยู ่ 

- ต่อองคก์าร คือ ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายในการคดัสรรบุคลากรใหม่และฝึกอบรมก่อ
ให้ เกิดผลกระทบต่อการท างานเน่ืองจากพนักงานท่ีลาออกเป็นผู ้ท่ีมีทักษะและ
ความสามารถเฉพาะทาง และอาจจะก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงานกบับุคคลท่ียงัท างาน
อยู่ เน่ืองจากตอ้งท างานแทนผูท่ี้ลาออกจนกว่าองค์การจะหาคนใหม่มาท างานแทนได ้
นอกจากน้ียงัอาจท าให้ขวญัและก าลงัใจของพนกังานลดลง กล่าวคือ การลาออกของ
พนักงานอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อทศันคติของพนักงานท่ียงัท างานอยู่ และอาจจะ
ส่งเสริมใหเ้กิดการลาออกของพนกังานคนอ่ืน ๆ ได ้เป็นตน้  

- ต่อสังคม คือ การลาออกจากงานจ านวนมากของพนกังานจะก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย 
การผลิต และส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์าดตลาดเน่ืองจากขาดแรงงานท่ีจะท าการผลิต เป็นตน้  
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 2. ผลเชิงบวกของการลาออกจากงานซ่ึงอาจจะมีต่อตวับุคคล (ทั้งผูท่ี้ลาออกและ
เพื่อนร่วมงาน ท่ียงัคงท างานอยู)่ องคก์ารและต่อสังคม มีดงัต่อไปน้ีคือ  
 - ต่อตวับุคคลท่ีลาออกจากงาน กล่าวคือ ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากท่ีท างาน
ใหม่ มีความกา้วหนา้ในงานเพิ่มข้ึน หากสามารถเขา้กบัองคก์ารใหม่ไดดี้ ก็จะท าให้ไม่เกิด
ความเครียดจากการท างาน และสามารถใช้ทกัษะและความสามารถของตนเองไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี เป็นตน้  

- ต่อเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลท่ียงัท างานอยู ่ คือ การลาออกจากงานของพนกังาน 
ก่อให้เกิดโอกาสในการเคล่ือนยา้ยต าแหน่งงานภายใน และส่งให้เกิดความพึงพอใจของ
พนกังานเพิ่มมากข้ึน เป็นตน้  

- ต่อองคก์าร อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวก คือ ท าใหอ้งคก์ารไดพ้นกังานใหม่ท่ี 
ดีกวา่ หรือมีประสิทธิภาพในการท างานสูงกวา่คนเก่าท่ีลาออกไป และเม่ือเปล่ียนพนกังาน
ซ่ึงมีความสามารถเขา้มาใหม่ ก็จะท าให้องคก์ารไดรั้บแนวคิดใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ และ
เทคโนโลยใีหม่ๆ ดว้ย นอกจากน้ีการลาออกจากงานอาจก่อให้เกิดโอกาสในการลดตน้ทุน
โดยการปรับโครงสร้างต าแหน่งงาน ซ่ึงอาจจะลดหรือรวมต าแหน่งงานบางต าแหน่ง 
รวมทั้งยงัอาจก่อให้เกิดโอกาสในการส่งเสริมพนักงานท่ียงัคงท างานอยู่กบัองค์การให้
สามารถเติบโตในสายงานได ้เป็นตน้  
ทฤษฎแีรงจูงใจ 

1. ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two factors theory) ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีในกลุ่มทฤษฎีเน้ือหา กล่าววา่ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงานมี 2 ประเภท 
ดงัต่อไปน้ี  

 1.1 ปัจจยักระตุน้ (motivator factor) หรือปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในงาน หมายถึง  

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองงานโดยตรง องคป์ระกอบน้ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ 
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และ
ความกา้วหนา้ เป็นตน้ 

 1.2  ปัจจยัค ้ าจุน (hygiene factor) หมายถึง องค์ประกอบท่ีเป็น
ส่ิงแวดลอ้มหรือบริบทของงาน องคป์ระกอบน้ีจะตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายเป็น
ส่วนใหญ่ และมีส่วนท าให้ผูป้ฏิบติั งานไม่พึงพอใจในงานได้แก่ นโยบายและการ
บริหารงาน การควบคุมบงัคบับญัชาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน และสภาพแวดลอ้ม
การท างาน เป็นตน้  
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 เฮอร์ซเบอร์กอธิบายถึงองค์ประกอบทั้งสองว่า ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึก
แตกต่างกนั องคป์ระกอบค ้าจุนจะเป็นองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความไม่พอใจ คือ หาก
บุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองในองคป์ระกอบน้ีจะรู้สึกไม่พอใจ แต่หากไดรั้บบุคคลจะถูก
ปลดปล่อยจากความรู้สึก ไม่พอใจ และอยูใ่นสภาพอารมณ์เฉยๆ ส่วนองคป์ระกอบกระตุน้
จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ คือ หากบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองในองคป์ระกอบน้ีจะรู้สึก
เฉย ๆ แต่หากไดรั้บการตอบสนองบุคคลจะเกิดความพอใจ เฮอร์ซเบอร์เห็นวา่ความส าคญั
ของปัจจยัจูงใจท่ีท าให้คนท างานมีความพึงพอใจอยู่ท่ีการตอบสนองขั้นสูงทางจิตใจของ
มนุษยม์ากกวา่สภาพแวดลอ้ม แมว้า่จะจดัองคป์ระกอบดา้นสภาพการท างานท่ีดีหรือให้
เงินเดือนค่าจา้ง และสวสัดิการท่ีดีเพียงใดก็ตามหากมิไดท้  าให้บุคคลมีความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในความสามารถของตนเอง หรือเปิดโอกาสให้มีการพฒันาหรือความกา้วหน้าในอาชีพ 
แลว้ความอุตสาหะในการท างานจะลดลงเพราะองคก์ารไม่เห็นความส าคญัของเขา 

2. ชูลท์ส (P.Schultz and Ellen Schultz,1994) กล่าวถึงทฤษฎีความตอ้งการ
ตามล าดบัขั้นของ อบัลาฮมั มาสโลว ์ (Needs Hierachy Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีแบ่งความ
ตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็นระดบัขั้นตามความส าคญั และตามแนวคิดของ อบัลาฮมั มาส
โลว ์ มนุษยม์กัจะตอ้งการในส่ิงท่ีตนเองยงัไม่มี ดงันั้นเม่ือความตอ้งการใด ๆ ไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการนั้นจะไม่สร้างความจูงใจอีกต่อไป ท าให้เกิดความตอ้งการ
ใหม่ข้ึนอีก และเม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ก็จะให้ความ
สนใจต่อความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึนไปอีก และความตอ้งการจากพื้นฐานไปยงัความ
ตอ้งการขั้นท่ีสูงข้ึนมีดงัน้ี คือ  

2.1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) ท่ีก่อให้เกิดแรงขบั
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น  

ความตอ้งการ น ้า อาหาร อากาศ การพกัผอ่น  
2.2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและมัน่คงทางส่ิงแวดลอ้ม (Safety 

and Security Needs)  
2.3 ความตอ้งการด้านความรักและความเป็นเจ้าของ  (Love and 

Belongingness Needs)  
2.4 ความตอ้งการเกียรติยศ (Self Esteem)  
2.5 ความตอ้งการท่ีจะใชศ้กัยภาพสูงสุดของตน (Self Actualization)  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ชวลัณฐั เหล่าพูนพฒัน์ (2548) ศึกษาปัจจยัส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร โดยมี

ความพึงพอใจในงานเป็นตวัแปรส่ือ พบวา่ ปัจจยัส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารทุกปัจจยั 
ส่งผา่นผลรวมทุกดา้นของความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานรายดา้นอย่าง
นอ้ย 1 ดา้นน าไปสู่ความผกูพนักบัองคก์าร ผลรวมทุกดา้นของความพึงพอใจในงานเป็นตวั
แปรส่ือจากปัจจยัส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารทุกปัจจยัไปสู่ความผกูพนักบัองคก์ารทุก
ดา้น การไดรั้บการยอมรับ จากองคก์ารส่งผลทางออ้มผา่นความพึงพอใจในงานดา้นพลงัจูง
ใจในงาน ดา้นผลตอบแทน ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นความกา้วหนา้ ไปสู่ความผกูพนักบั
องค์การด้านจิตใจผ่านความพึงพอใจในงานด้านพลงัจูงใจในงานและดา้นผลตอบแทน 
ไปสู่ความผูกพนักบัองค์การด้านบรรทดัฐาน และด้านคงอยู่ความเป็นท่ีพึ่ งพิงได้ของ
องคก์ารส่งผลทางออ้มผา่นความพึงพอใจในงาน ดา้นพลงัจูงใจในงานไปสู่ความผกูพนักบั
องค์การด้านบรรทดัฐาน และผ่านความพึงพอใจในงานด้านหัวหน้างาน และด้าน
ผลตอบแทนไปสู่ความผกูพนักบัองคก์ารดา้นคงอยู ่

สิรินาตย ์ กฤษฎาธาร (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานของ
บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั
คือเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความรู้สึกในระดบัมาก มีความภูมิใ จท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร และเห็นวา่องคก์รใหค้วามมัน่คงในอนาคต เน่ืองจากการบินไทยเป็นบริษทัชั้นน า 
อยูใ่นระดบัสายการบินระดบัโลกจึงท าใหพ้นกังานมีความมัน่ ใจในอนาคตการท างานและ
ไม่คิดยา้ยงานไปท่ีอ่ืน 

นิธิวดี ไต่วลัย ์ (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความผกูพนัของ
พนักงานต่อองค์กรอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านภาวะผูน้ า ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ และดา้นการท างานตามล าดบั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัคือ องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าและดา้นองคก์ร ปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไดแ้ก่ระดบัต าแหน่ง 
ส่วนปัจจยัดา้น เพศอายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายได ้ ไม่มี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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มยุรี สุคนธทรัพย ์(2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงาน 
บริษทัเซา้ทอี์สตเ์อเช่ียนแพค เกจจ้ิงแอนด์แคนน่ิง จ ากดั ส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจลาออกในระดบัมากล าดบัแรกดงัน้ี ดา้นการประสบความส าเร็จในงาน 
ไดแ้ก่ การเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ชดัเจน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ไดแ้ก่ ไม่มีการ
เช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบัติงานไปสู่การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่าย
ค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ไดแ้ก่ ไม่มีกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน ด้านสภาพการท างาน ได้แก่ ส่วนงานท่ี
รับผดิชอบมีการแบ่งงานไม่ชดัเจนท าให้งานมีความซ ้ าซ้อน ดา้นค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ไดรั้บ
ค่าล่วงเวลาค่าตอบแทนการท างานในวนัหยุดใอตัราท่ีไม่เหมาะสม ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน ไดแ้ก่บริษทัไม่มีความมัน่คง ดา้นต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ บริษทัมีภาพลกัษณ์ไม่ดี 

ปกรณ์ ล้ิมโยธิน (2555) ศึกษาเร่ือง ตวัแบบสมการโครงสร้างขององคป์ระกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนกังานโรงแรมในประเทศไทยวิจยัคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานของพนกังานโรงแรมในประเทศไทย โดยเลือกใช้การวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) เพื่อนาการวิจยัเชิงคุณภาพมาช่วยอธิบายผลการวิจยั
เชิงปริมาณ ผูว้ิจยัสุ่มตวัอยา่งจากพนกังานโรงแรมในประเทศไทยแบบหลายขั้นตอนจาน
วน 903 คนและเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ วิเคราะห์ผลดว้ย 
LISREL Version8.8 ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพเลือกตวัอย่างแบบสโนวบ์อลล์ (Snowball 
Sampling) จานวน 30 คนเป็น 
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และพนกังานท่ีมีประสบการณ์ลาออกจากงาน การเก็บขอ้มูลใช้
การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ซ่ึงจะใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวนประชากรทั้งหมดคือ  
300  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 
เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มค าถามแบบมีหลาย
ตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ (Multiple-Choice Questions) รวม 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1. เพศเป็นค าถามแบบมาตรการวดัระดบันามบญัญติั (Nominal scales) 
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2. อายเุป็นค าถามแบบมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scales) 

3. ระดบัการศึกษาเป็นค าถามแบบมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scales) 

4. สถานภาพเป็นค าถามแบบมาตรการวดัระดบันามบญัญติั (Nominal scales) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจภายใน ประกอบไปดว้ย ความกา้วหนา้ใน
หน้าท่ีการงาน การท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มค าถาม แบบ Rating 
Scale 10 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 รวม 10 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจภายนอก ประกอบไปดว้ย ค่าตอบแทน 
สวสัดิการ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มค าถาม แบบ Rating Scale 10 
ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 รวม 17 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการลาออกจากธนาคารซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นกลุ่มค าถาม แบบ Rating Scale 10 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 รวม 5 ขอ้ 
 ซ่ึงส่วนท่ี 2-4 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า แต่ละขอ้มี 11 ตวัเลือก คือ 
ตั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69 อายุ
ในช่วง 30-39 ปี จ านวน 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.3  มีสถานภาพโสด จ านวน 175 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีระดบัปริญญาตรี จ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.3   

2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจภายใน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงจูงใจภายใน ดงัน้ี 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั

ปัจจัยความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เฉล่ียระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.33) โดยให้
ความส าคญักบั การท่ีท่านจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งข้ึนอยู่กบัผลงานและความสามารถ
ของท่าน ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.42 และลกัษณะงานท่ีท่านท ามีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่ง
หรือหนา้ท่ีการงานสูงข้ึนกวา่เดิม นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 5.40 

การท างานให้บรรลุเป้าหมาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยั
การท างานให้บรรลุเป้าหมาย เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.08) โดยให้ความส าคญั
กบั เม่ือท่านปฏิบติังานไดดี้ มีคนรับรู้การท างานของท่าน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.39
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และท่านพอใจกบัรูปแบบการท างานท่ีท่านตอ้งท าในปัจจุบนั นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 
4.85 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจภายนอก 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงจูงใจภายนอก ดงัน้ี 
ผลตอบแทนทีไ่ด้รับ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บ เฉล่ียระดบัค่อนขา้งมาก (ค่าเฉล่ีย 5.78) โดยให้ความส าคญักบั ค่าตอบแทนท่ีท่าน
ไดรั้บจากธนาคาร เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของท่าน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 
6.16 และท่านพึงพอใจต่อ การจ่ายโบนสัของธนาคาร นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 5.26 

สวัสดิการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัสวสัดิการ เฉล่ียระดบั
ค่อนขา้งนอ้ย (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยให้ความส าคญักบั ท่านพึงพอใจสวสัดิการของธนาคาร 
เช่น เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, สวสัดิการกูซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยั, สวสัดิการกูซ้ื้อรถยนต ์มากท่ีสุด 
ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.07 และ สวสัดิการท่ีท่านได้รับจากธนาคารเหมาะสมและสามารถ
แข่งขนักบัตลาดได ้และ ธนาคารไดจ้ดัสวสัดิการให้ท่านจนเป็นท่ีพอใจแลว้ นอ้ยท่ีสุดใน
ระดบัค่าเฉล่ีย 4.22 

ผู้บังคับบัญชา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ควาส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชา เฉล่ีย
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.33) โดยใหค้วามส าคญักบั ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจในแผนการท างานและเป้าหมายของหน่วยงาน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.49 และ
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอยา่งดีเม่ือประสบปัญหาในการท างาน 
นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.23 

เพื่อนร่วมงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ควาส าคญักบัเพื่อนร่วมงาน เฉล่ีย
ระดบัค่อนขา้งมาก (ค่าเฉล่ีย 6.23) โดยใหค้วามส าคญักบั เพื่อนร่วมงานรับฟังความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะต่างๆของท่านเป็นอยา่งดี มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.34 และท่านไดรั้บ
การช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานต่างหน่วยงาน ในกรณีท่ีท่านร้องขอเสมอ นอ้ยท่ีสุด ใน
ระดบัค่าเฉล่ีย 6.13 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลาออกของพนกังาน
ธนาคารท่ีแตกต่างกนั พบวา่ 

ดา้นเพศ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการลาออกของพนกังานท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ด้านอายุ พบว่าอายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นระดบัการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการลาออก
ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

ดา้นสถานภาพ พบวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการลาออกของพนกังาน 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยแรงจูงใจภายใน มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของ
พนกังานธนาคาร พบวา่ 

ความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน  ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังาน
ธนาคาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การท างานให้บรรลุเป้าหมาย ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนักงาน
ธนาคาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจยัแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของ
พนกังานธนาคาร พบวา่ 

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อร่วมงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังาน
ธนาคาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั ควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัอ่ืนๆให้มากข้ึน ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้พนกังานสามารถตดัสินใจลาออกได้
นั้นมีมากมาย และท าอย่างไร ให้พนกังานมีความรู้สึกว่าธนาคารเห็นความส าคญัในเร่ือง
ของบุคลากรทุกคนมากท่ีสุด  รวมถึง การสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรท่ีธนาคารเห็นวา่
ม่ีคุณค่าให้ยงัคงท างานให้กับธนาคารโดยไม่คิดตัดสินใจลาออก ดังนั้น ผลการวิจยัน้ี
สามารถเป็นแนวทางในวางแผนพฒันาและปรับปรุงแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทางดา้นบุคลากรของธนาคารได ้
 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจลาออกของพนกังาน รวมทั้งเพิ่มในส่วนของปัจจยัแรงจูงใจต่างๆ 
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2. ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลควรเป็นข้อมูลท่ีไม่เก่า
จนเกินไปและมีการอพัเดทอยูเ่สมอ 

3. ส าหรับการเก็บขอ้มูล เพื่อไม่ใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ ควรเก็บขอ้มูลอยา่งระมดัระวงั 
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดรู้้ถึงวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัอยา่งชดัเจน  
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ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออมัพวา 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

SATISFACTION OF ECOTOURISM TOURISTS USING HOMESTAY 
IN AMPHAWA DISTRICT, SAMUTSONGKHRAM PROVINCE 

วลญัช์รัช วรวลัยรัตน์ 1   ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน

รูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดังน้ี          
1.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย  ์
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์ อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต่อการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ อมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยศึกษาจากผลวเิคราะห์ท่ีเป็นไปตามกรอบแนวคิดและระเบียบวิธี
วิจยั ซ่ึงมุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบ
โฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane โดยก าหนด
ความเช่ือมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกิน 5%  โดยรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ท่ีไดม้า
จากการสุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง จากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวในเชิงอนุรักษ์ใน
รูปแบบโฮมสเตย ์ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัสมุทรสงครามดงัน้ี ตลาดน ้ าอมั 
พวา จ  านวน 200 ชุด อุทยานแห่งชาติ ร.2 จ านวน 100 ชุด และวมัอมัพวนัเจติยาราม จ านวน 
100 ชุด 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมุติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดย
ใช ้ANOVA เพื่อหาค่า T-Test / F-Test และ Multiple Regression Analysis (MRA) หาค่า 
Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 โดยมีการตั้งสมมุติฐานดงัน้ี 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 
ปี มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ผล
การทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง มีความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ี
แตกต่างกนัในดา้นรายได ้ในส่วนพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบวา่ ภูมิล าเนา
, ระยะเวลาการท่องเท่ียวเฉล่ียต่อปี และพาหนะในการเดินทางท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม และในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัรายการน าเท่ียว และดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมส
เตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์
 

ABSTRACT 
The objective of this research are (1) to discover the factor of demography that 

effecting to satisfaction of tourists to the tourism homestay in Amphawa District, 
Samutsongkhram Province; (2) to study the customer behavior is effecting to satisfaction 
of tourists to Homestay tourism in Amphawa District, Samutsongkhram Province; and 
(3) to study the marketing mix is effecting to satisfaction of tourists to Homestay tourism 
in Amphawa District, Samutsongkhram Province. 

The populations of this research are the ecotourism tourists using homestay in 
Amphawa District, Samutsongkhram Province.  The sample size is 400 people by using 
the questionnaire as a tool. The descriptive statistic such as percentage, frequency, mean, 
and standard deviation is used to analyze data. For hypothesis testing, the inferential 
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statistics is used to find t-test (independent t-test), F-test, one way ANOVA and MRA 
(Multiple Regression Analysis) 

The result show that the majority of the sample are female, age between 20 – 30 
years old, income between 10,001 – 20,000 baht, bachelor degree as the level of 
education and single.  For the hypothesis testing in comparison between demographic 
data, the only significant difference factor is income. In comparison between behaviors 
of ecotourism tourists, the significant difference factors are native habitat, average 
traveling time per year, and transportation for travelling. For the hypothesis testing in the 
relationship between marketing mix and tourists’ satisfaction, the significant difference 
factors are product, promotion, people, physical evidence and process.  
KEYWORDS : SATISFACTION, ECOTOURISM TO TRAVEL HOME STAY 
 
บทน า 
 ประเทศไทยถือไดว้่าเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวอยู่เป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเท่ียว
ทางศิลปวฒันธรรม ซ่ึงในปีหน่ึงประเทศไทยมีรายไดเ้ป็นเงินตราเขา้มาในประเทศจากการ
ท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของไทยในปัจจุบนัถือได้ว่ามีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทย 
สามารถสร้างเงินตราต่างประเทศไดม้ากกว่าแสนล้านบาทในแต่ละปี ซ่ึงเป็นรายได้ท่ีมี
มูลค่าสูงมาก เม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอและสินคา้เกษตร โดย
ท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดส่้งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยท าให้
เกิดการจา้งงานและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองส่งผลให้มีการน าความเจริญไปสู่ภูมิภาคในดา้นต่างๆ ในเร่ืองของการปรับปรุง
และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การสร้างระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ
รองรับนกัท่องเท่ียวและประชาชนภายในประเทศ 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีแผนการตลาดปี 2556 เน้นสร้างรายได้ก้าว
กระโดดดว้ยวิถีไทย ยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดดเด่นและแตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 
โดยมีการตลาดในประเทศคงใช้แคมเปญ “เท่ียวหัวใจใหม่ เมืองไทยย ัง่ยืน” และใช้
แคมเปญ “Amazing Thailand: Always Amazes you” ส าหรับตลาดต่างประเทศ คาดการณ์
วา่ปี 2556 จะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวสูงข้ึนจากปี 2555 อีก 13% และตั้งเป้าปี 2557 การ
ท่องเท่ียวจะท ารายได้ให้ถึง 2 ล้านล้านบาท หัวใจส าคญัของแผนงาน คือ รายได้ก้าว
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กระโดดดว้ยวถีิไทย ขณะเดียวกนัก็ยกระดบัใหทิ้ศทางของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย มุ่งสู่
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวคุณภาพในการสร้างรายไดใ้ห้แก่
ประเทศ 
 ส าหรับการด าเนินงานดา้นการตลาด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จะท ารายได้
ดา้นการท่องเท่ียวถึง 2 ลา้นลา้นบาท ในปี 2557 ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงาน โดยรายได้
ของตลาดต่างประเทศท่ีประมาณการ 966,000 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 และจ านวน
นกัท่องเท่ียว 22 ลา้นคน ส่วนคนไทยประมาณรายได ้453,000 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6  
 แมว้า่รัฐบาลจะมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งจริงจงั แต่ก็ยงัคงใหค้วามส าคญัใน
การดูแลรักษาและอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มให้มีสภาพคงอยู่อย่างเดิม โดยมีนโยบายในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว แต่การก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึง
เป็นแนวความคิดท่ีจะน ากิจกรรมการท่องเท่ียวและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมาประสานกนั 
ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ระหวา่งกิจกรรมการท่องเท่ียวและการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่ยงัท าให้กิจกรรมทั้งสองส่งผลเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ย 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติจะเป็นการสร้างรายไดท่ี้จะสามารถน ามาใช้เพื่อ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจึ์งเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้การพฒันา
เศรษฐกิจการท่องเท่ียว และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสามารถด าเนินการควบคู่กนัไปได ้
หรืออาจกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบหน่ึงของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) 
 ในปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวโลก ก าลงัมีทิศทางท่ีมุ่งไปสู่การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ี์ค านึงถึงการรักษาสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี มากข้ึน มุ่งเนน้ให้เกิดการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้สาระความรู้
มากกว่าความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว และประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการท่องเท่ียว ส าหรับรูปแบบการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจอีกแบบหน่ึง
ก็คือการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์การมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบทเป็นจุดขายท่ี
ส าคญั ท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจ การจดักิจกรรม และการไดส้ัมผสัวฒันธรรมชนบท 
จึงเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และเป็น
ทางเลือกในตลาดทอ้งถ่ิน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Ecotourism) ไดรั้บความนิยมเพิ่มมาก
ข้ึน ทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งชุมชน 
เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรม หัตถกรรมทอ้งถ่ิน โดยมีโฮมสเตย  ์ ท่ีมีความหมาย
มากกวา่เป็นท่ีพกั เน่ืองจากเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวอยา่งหน่ึง ซ่ึงยึดเอารูปแบบท่ีพกัเป็น
ศูนยก์ลางและจดัใหมี้กิจกรรมในดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวรวมอยูด่ว้ย 
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 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ยงัเป็นการระดมเงินตราเพื่อช่วยในการพฒันาอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม รักษาระบบนิเวศน์ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ท่ีมี
นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจในอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย คงหนีไม่พน้ท่ีอ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “ไทยแลนด์ ทวัริสซ่ึม อวอร์ด” ประเภทแหล่ง
ท่องเท่ียวเมืองและชุมชน ประจ าปี 2543 โดยนบัแต่นั้นเป็นตน้มาจงัหวดัสมุทรสงครามก็
สามารถปักธงลงบนแผนท่ีท่องเท่ียวเป็นผลส าเร็จ นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจ สามารถ
สัมผสัชีวติของชาวน ้า ชาวสวน ต่ืนตากบัความงามของบา้นเรือนไทย ก่อนท่ีจะล่องเรือไป
สัมผสัห่ิงห้อยในริมปลายน ้ าขา้งตน้ล าพูและโกงกาง โดยจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นพื้นท่ี
ภาคกลางท่ีมีครบทั้งแม่น ้ าล าคลอง ชีวิตวฒันธรรมท่ียงัไม่แปรเปล่ียน โดยลกัษณะการ
ท่องเท่ียวแบบ “โฮมสเตย”์ นั้นจะเป็นการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวบา้น โดยจะมีส่วนร่วมเขา้
ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนเพื่อศึกษาถึงวฒันธรรมการเป็นอยู ่การด าเนินชีวิตในดา้นต่างๆ 
ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์น
รูปแบบโฮมสเตยใ์นอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อน าผลการศึกษามาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ และประชาชนมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน รวมทั้งการรองรับถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอนุรักษใ์นรูปแบบ
โฮมสเตย ์และท่ีส าคญั การวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทาง ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์น
รูปแบบโฮมสเตยใ์นสถานท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมส
เตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต่อการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ อมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 
สมมุติฐานของการวจัิย 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามต่างกนั 

2. พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของนักท่องเท่ียวส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงครามท่ี
แตกต่างกนั 
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3. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ใชต้วัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในอ าเภอ อมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม คือ 558,326 คนต่อปี (ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
 2. ขอบเขตด้านสถานท่ี โดยเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวในจังหวดั
สมุทรสงคราม ในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไดแ้ก่ ตลาดน ้ าอมัพวา อุทยาน ร 2 วดัอมัพวนัเจ
ติยาราม เป็นตน้ 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 
2556 ถึง 15 มกราคม 2557 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนการตลาด ส าหรับการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
      ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- รายได ้
- การศึกษา 
- สถานภาพ 

 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
- Who (ใครคือกลุ่มผูบ้ริโภค) 
- What (ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ

อะไร) 
- Why (ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ) 
- Who (ใครมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ้ือ) 
- When (ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด) 
- Where (ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน) 
- How (ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร) 

 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) 

- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- บุคลากร 
- การจดัรายการท่องเท่ียว 
- กระบวนการใหบ้ริการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
นกัท่องเท่ียว หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากถ่ินพ านกัถาวรของตนไปยงัอีกสถานท่ี

หน่ึงโดยอาจจะมีการคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วนั ดว้ยความสมคัรใจ และดว้ย
วตัถุประสงคอ์นัมิใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้

การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อหาความ
สนุกสนานต่ืนเตน้หรือเพื่อหาความรู้ 

การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการใช้ชีวิตใกล้ชิดกบั
ครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไปเยือน เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เป็นการจดัการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัด
ความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุก
ส่วนไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั และตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว
นั้นๆ ดว้ย 

พฤติกรรม หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมทางภายนอก ไดแ้ก่ กิริยา ท่าทาง การกิน 
การด่ืม การเดิน การนัง่ ฯลฯ บุคลิกต่างๆ ของแต่ละบุคคล 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของ
บุคคลต่อส่ิงใด ส่ิงหน่ึง ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลตอบสนองความตอ้งการ ทั้ง
ดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะบุคคล 
อันเน่ืองมาจากส่ิง เร้าและส่ิงจูงใจ ซ่ึงจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม โดยเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่างๆ 

ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษา
เก่ียวกับ ขนาดหรือจ านวนของคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ 
นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกับการกระจายตวัของประชากรและองค์ประกอบต่างๆ ของ
ประชากร ไดแ้ก่ 

อายุ ความแตกต่างทางดา้นอายุหรือวยัของกลุ่มเป้าหมายในการตลาด ก่อให้เกิด
ความแตกต่างของการเลือกใชสิ้นคา้และบริการของแต่ละกลุ่มอาย ุ

เพศ ความแตกต่างทางดา้นเพศส่งผลต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างของสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างกนั 
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ครอบครัว ลกัษณะและขนาดของครอบครัวท่ีแตกต่าง จะส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การหาซ้ือสินคา้และบริการ 

รายได้ ประชากรท่ีม่ีรายได้แตกต่างกนัจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายค่า
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

การศึกษา ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ถึงขอ้มูลของ
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

อาชีพ อาชีพแต่ละอาชีพมีความตอ้งการท่ีจะใช้สินคา้และบริการในการประกอบ
อาชีพของตนเองท่ีแตกต่างกนั 

ศาสนา ในแต่ละศาสนามีวิถีการด าเนินชีวิต จารีต ประเพณีปฏิบติัท่ีตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัแตกต่างกนัไป 

เช้ือชาติ แต่ละเช้ือชาติ มีภาษา ศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเป็นของตนเอง 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดั
ส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
ปรารถนาของตน (Solomon, 2009)  
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฏีความพงึพอใจ 

ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Theory of Need Gratification) 5 ล าดบัขั้น เป็น
ทฤษฏีล าดบัขั้นของความตอ้งการของมาสโลว ์(Abraham H. Maslow) ซ่ึงกล่าวไวว้า่มนุษย์
ทุกคนลว้นแลว้แต่มีความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการให้กบัตนเองทั้งส้ิน และความ
ตอ้งการของมนุษยน้ี์มากมายหลายอยา่งดว้ยกนั โดยท่ีมนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นสูงๆ 
ถา้ตอ้งการในขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองอยา่งพึงพอใจเสียก่อน 

ขั้นท่ี 1. ความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ ความตอ้งการพื้นฐานทาง
กายภาพและชีวภาพนั้นเป็นความตอ้งการในระดบัต ่าขั้นแรก เป็นความตอ้งการซ่ึงจ าเป็น
เพื่อการอยู่รอดอนัเป็นเร่ืองทางกายภาพและชีวภาพคือ ความตอ้งการในการพกัผ่อน 
อากาศ อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ การขบัถ่าย การเคล่ือนไหว เร่ืองเพศ รวมตลอดถึงความ
ตอ้งการในปัจจยัส่ีคือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค  
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ขั้นท่ี 2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง ส าหรับความตอ้งการท่ีจะมี
ความปลอดภยัและความมัน่คงน้ีเป็นความตอ้งการท่ีปรารถนาท่ีจะอยูห่่างจากส่ิงท่ีเป็นภยั
อนัตรายทั้งปวงต่อชีวติไม่วา่จะเป็นอุบติัเหตุ โรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ รวมตลอดจนถึงความไม่
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดงันั้นบุคคลและองค์การจึงสนใจในหลกัประกนับางอย่าง 
ได้แก่ การประกนัภยัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในด้านสุขภาพ อุบติัเหตุและชีวิต เป็นตน้ 
รวมถึงการเก็บเงินสะสม การใชบ้  าเหน็จบ านาญเม่ือเกษียณอายุ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจท าให้
เกิดความรู้สึกปลอดภยัและมัน่คง  

ขั้นท่ี 3. ความตอ้งการทางสังคม ความรักใคร่และความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการ
ทางสังคม ความตอ้งการความรักใคร่ และความรู้สึงเป็นเจา้ของน้ี บุคคลโดยทัว่ไปมกัจะมี
ความสัมพนัธ์กบับิดามารดา สามีภรรยาและลูกรวมตลอดถึงญาติพี่นอ้ง นอกจากนั้นความ
ต้องการน้ีอาจตอบสนองได้ในสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่  ความต้องการมี
ความสัมพนัธ์อนัอบอุ่นกบัเพื่อน โดยเฉพาะกบัเพื่อนร่วมงาน และความรู้สึกท่ีว่าตนนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เป็นคนท่ีมีคุณค่าของกลุ่มท่ีเขาเป็นสมาชิก ถา้ปราศจากความรู้สึกท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มแลว้ เขาจะรู้สึกวา่เขาเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา และรู้สึกวา่ตนนั้น
ไม่เป็นท่ีตอ้งการหรือไม่มีคุณค่าและเร่ืองท่ีคลุมไปถึงความรู้สึกเป็นเจา้ของดว้ย  

ขั้นท่ี 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกย่องและเป็นท่ียอมรับ ความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บการยกย่องและเป็นท่ียอมรับ หมายถึง ความตอ้งการของบุคคลท่ีมีคุณค่าในสายตา
ของคนอ่ืน ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสามารถท่ีแทจ้ริง ความส าเร็จ และความเคารพ
ท่ีไดรั้บจากคนอ่ืน ความตอ้งการเหล่าน้ีอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ยคือ 
1. ความปรารถนาท่ีจะมีความแข็งแกร่ง มีความส าเร็จ มีความเพียงพอ มีความมัน่ใจ 
เพื่อท่ีจะเผชิญโลก และมีความเป็นอิสระ เสรีภาพ 
2. ความปรารถนาท่ีจะมีช่ือเสียงและเกียรติภูมิ ซ่ึงเป็นการไดรั้บการเคารพหรือความยกยอ่ง
ท่ีไดรั้บจากบุคคลอ่ืน การไดรั้บ ความสนใจ ความส าคญั หรือการเห็นคุณค่า  

ขั้นท่ี 5. ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุดหรือความตอ้งการประจกัษ์
ตน มาสโลวไ์ดส้รุปความคิดเก่ียวกบัการท่ีบุคคลพยายามมุ่งตอบสนองความตอ้งการท่ีจะ
ประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวติหรือความตอ้งการประจกัษต์นน้ีวา่ หมายถึงแนวโนม้ของ
บุคคลท่ีจะเป็นอะไร หรืออยูใ่นสถานภาพอะไรสักอยา่งหน่ึงท่ีเขาเองมีศกัยภาพจะเป็นได ้
แนวโน้มน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นความปรารถนาท่ีจะเป็นอย่างท่ีตนเป็นมากข้ึน สูงข้ึน โดย
เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขาสามารถจะเป็นได ้
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แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใช้ของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด 
(Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2540) ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
คือ 6 Wsและ 1 H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, Why, Where, When and How เพื่อคน้หา
ค าตอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ 7 O’s ซ่ึงประกอบไปดว้ย Occupants, Objects, Objectives, 
Organization, Occasions, Outlets and Operations ซ่ึงในการวิจยัฉบบัน้ีใชแ้นวคิดดงักล่าว
ในการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา 
จังหวดัสมุทรสงคราม และใช้ในการออกแบบแบบสอบถามในส่วนพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวดว้ย 
แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

การจัดการบริษทัน าเท่ียวให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้นั้ น 
จะตอ้งจดัส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสม ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจน าเท่ียวในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย
บุคลากร การจดัการโปรแกรม และรายการน าเท่ียวแบบส าเร็จรูป กระบวนการในการ
ให้บริการ รวมทั้งการมีหุ้นส่วนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงขออธิบายส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการต่างๆ ท่ีจดัไวเ้พื่อบริการแก่
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงผลิตภณัฑ์ส าหรับบริษทัน าเท่ียว ไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวกเก่ียวกบั
การเดินทาง สถานท่ีพกั อาหาร ทศันาจร มคัคุเทศก์ รวมทั้งความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นระหว่างท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัน าเท่ียวเองไม่
สามารถควบคุมการบริการทั้งหมดได ้เพราะมีธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัสินคา้และบริการให้แก่นกัท่องเท่ียวดว้ย แต่ในส่วนท่ี
บริษทัน าเท่ียวตอ้งตอบค าถามใหไ้ดคื้อ การจดัสินคา้และบริการต่างๆ เพื่อเตรียมให้บริการ
แก่นักท่องเท่ียว ต้องก าหนดว่า บริษทัจะจดับริการใดบ้างให้แก่นักท่องเท่ียว จะต้อง
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอย่างไรบา้ง นกัท่องเท่ียวจะไดป้ระโยชน์อะไร
จากบริการท่ีเราจดัข้ึน มีคู่แข่งขนัมากนอ้ยเพียงใด และเราสามารถเขา้สู่กลุ่มตลาดเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งไร ไดส่้วนแบ่งตลาดมามากนอ้ยเพียงใด 
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ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีใช้แทนภาพลกัษณ์ของบริษทั การบริการและสร้าง
ความคาดหวงัในสินคา้และบริการท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บ เม่ือเลือกใชบ้ริการของบริษทัน า
เท่ียวนั้น และสามารถท าให้การด าเนินงานของบริษัทมีก าไรหรือขาดทุนได้ จึงต้อง
ก าหนดให้เหมาะสมกบันโยบายของธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขนักบัผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายด้วย ส่ิงท่ีตอ้งตอบค าถามให้ได้คือ ราคาท่ีน าเสนอ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ราคาใดท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดได้
จากนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 
 สถานทีจั่ดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นการพิจารณาถึง สินคา้
หรือบริการท่ีจดัข้ึนของบริษทัจะจ าหน่ายโดยวิธีการใดบา้ง เพื่อให้สามารถกระจายและ
เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้หากบริษทัจะท าการขายเอง จะตอ้งจดัเตรียมงานอะไรบา้ง จะ
ตกแต่งสถานท่ีในการขายและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไร เพื่อให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเขา้มา
ทราบถึงภาพลกัษณ์การบริการของบริษทัไดท้นัที ท าอย่างไรให้สินคา้และบริการของเรา
สามารถหาซ้ือไดง่้าย และสะดวกท่ีสุดส าหรับลูกคา้ จ  าเป็นจะตอ้งท าการขายผ่านบริษทั
ตวัแทนการท่องเท่ียวหรือไม่ หากจ าเป็นต้องขายผ่านตัวแทนจะขายผ่านตวัแทนการ
ท่องเท่ียวใดบา้ง โดยพิจารณาจากความสามารถในการกระจายสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียวของตวัแทนการท่องเท่ียว 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) จะตอ้งท าการประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการ
ขายอยา่งไร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถทราบและตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการท่ีจดัข้ึน 
โดยจะตอ้งพิจารณาวา่ โปรแกรมทางการท่องเท่ียวท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกั และจ าเป็นตอ้งท าให้
มีผูท้ราบและสนใจท่องเท่ียวมากข้ึนช่วงเวลาใดบา้งท่ีจะตอ้งท าการส่งเสริมการขายและ
ตอ้งท าในรูปแบบใด เพื่อจะไม่ใหก้ระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 

บุคลากร (People) เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีแนวโนม้วา่จะควบคุมไดย้ากท่ีสุด 
เพราะบุคลากรในท่ีน้ีนอกเหนือจากบุคลากรของบริษัทท่องเท่ียวเองแล้วย ังต้องมี
บุคคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวดว้ย ซ่ึงการบริการนักท่องเท่ียวจะมี
มาตรฐานเพียงใด ข้ึนอยูก่บัมาตรฐานการบริการของบุคลากรของบริษทัเองเป็นส่วนใหญ่ 
โดยตอ้งมีการจดัอบรมพนกังานของบริษทัใหเ้ขา้ใจกระบวนการปฏิบติังาน วิธีให้บริการท่ี
ดีและจัดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้เ กิดความสม ่ า เสมอในการบริการ ไม่ว่า
นกัท่องเท่ียวจะเป็นใครจะตอ้งไดรั้บการบริการท่ีดีเหมือนกนัหมด 

การจัดรายการท่องเที่ยว (Programming) รูปแบบของโปรแกรมการท่องเท่ียว
จะต้องกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวมีความสนใจและตดัสินใจท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็ว ใน
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รายการน าเท่ียวจะตอ้งรวมแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีเป็นสถานท่ีท่ีควรไปเม่ือเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีหรือประเทศนั้น อาจมีการจดัการท่องเท่ียวแบบส าเร็จรูป โดยในการ
ท่องเท่ียวแบบส าเร็จรูปจะตอ้งรวมส่ิงต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังนั้นๆ 
ให้กบันกัท่องเท่ียว เช่น ค่าเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นดว้ยวิธีใด เคร่ืองบิน รถประจ าทาง รถไฟ 
ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืมระหว่างเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ค่า
ประกนัภยั ค่าอ านวยความสะดวก ค่ากิจกรรมต่างๆ ในขณะท่องเท่ียว ฯลฯ โดยก าหนด
เป็นการท่องเท่ียวแบบเหมาจ่ายในหลากหลายรูปแบบให้นักท่องเท่ียวเลือก เช่น การ
ท่องเท่ียววนัเดียว การท่องเท่ียวแบบ 2-3 วนั เป็นตน้ 

กระบวนการในการให้บริการ (Process) ตอ้งมีกระบวนการในการให้บริการท่ี
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักท่องเท่ียวรู้สึกถึงความ
สะดวกสบายท่ีไดรั้บ และใชเ้วลาในการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเต็มท่ี ไม่ตอ้งคอยกงัวลเก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ  เน่ืองจากใหบ้ริษทัน าเท่ียวจดัการใหแ้ลว้ 
สรุปไดว้่าส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ (Marketing Mix) 
ของ Philip Kotler ไดก้ล่าวไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix )หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
ตอบสนองลูกคา้ในด้านสินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร 
รายงานน าเท่ียว และกระบวนการใหบ้ริการ ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และงานวิจยั
ฉบบัน้ีไดใ้ชท้ฤษฏี Marketing Mix (7Ps) ของ Philip Kotler 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศศิรัตน์ ลอยประเสริฐ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมายงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 2) ศึกษาระดบัความคิดเห็น
ของนกัท่องเท่ียว 3) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 4) เปรียบเทียบระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริหารจดัการของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว 3) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
4) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 5) เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ของนักท่องเท่ียว 6) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวและระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวกับระดับความพึงพอใจของ
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นักท่องเท่ียว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียว จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test, F-test, 
LSD, Chi-Square และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลงานวิจัยพบว่า              
1. นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 7,000 บาท มีวตัถุประสงค์ของการมา
ท่องเท่ียวเพื่อจับจ่ายใช้สอยหาซ้ือสินค้า เดินทางมาโดยรถน าเท่ียว จ านวนสมาชิกท่ี
เดินทางมาดว้ยกนั 2-5 คน ในเวลาในการเท่ียวชม 2-3 ชัว่โมง มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
1,001-1,500 บาท และรู้จักตลาดร้อยปีสามชุกโดย ครอบครัวหรือเพื่อนแนะน า                  
2. นักท่องเท่ียวมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวทางด้านการ
วางแผน ดา้นการจดัการองคก์าร ดา้นการจูงใจ และดา้นการควบคุมคุณภาพ โดยรวมเห็น
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 3. นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจ ดา้นสถานท่ีตั้งและความ
สะดวก ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ
ดา้นการให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 4. นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  5. นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุและรายไดต่้อเดือน
ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  6. ปัจจยั
ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและระดับความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัต ่ามากถึงปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ไพศาล ชุ่มวงศ์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียววน
อุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเท่ียว
ท่ีมาท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย จ านวน 337 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง 
จงัหวดัเชียงราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้วามถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test, 
F-test และ Multiple Regression Analysis (MRA) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ดา้นส่ิงดึงดูดใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการคมนาคม นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
เส้นทางการเดินทาง ความสะดวกในการเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางตามล าดบั 
ด้านร้านอาหาร นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ
ระดบัสูงสุดคือ ความสุภาพเรียบร้อยในการบริการของพนกังาน จ านวนร้านอาหารและ
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ราคาของอาหารตามล าดบั ดา้นบริการนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบั
มาก โดยมีความพึงพอใจระดับสูงสุดคือ การไม่จ  ากัดจ านวนนักท่องเท่ียว มีข้อมูล
สารสนเทศให้กับนักท่องเท่ียว และการบริการขการติดต่อส่ือสารก่อนการเดินทาง
ตามล าดับ ด้านส่ิงดึงดูดใจ นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีความพึง
พอใจระดบัสูงสุดคือ จุดท่องเท่ียวมีความงดงาม ดึงดูดให้มาท่องเท่ียว ความสวยงามของ
วนอุทยานภูช้ีฟ้าและความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียวตามล าดบั ดา้นความสามารถใน
การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลตบัเต่า นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในระดบัสูงสุดคือ การจดัการด้านความปลอดภยัให้กับ
นกัท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนต าบลตบัเต่าตามล าดบั ดา้นของท่ีระลึกท่ีมีจ  าหน่าย 
นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดับสูงสุดคือ 
ความหลากหลายของของท่ีระลึก คุณภาพของท่ีระลึก และความเหมาะสมของราคาของท่ี
ระลึกตามล าดบั ส าหรับดา้นความปลอดภยั นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง โดยมีความพึงพอใจระดับสูงสุดคือ ป้ายหรือสัญญาณเตือนนักท่องเท่ียวเม่ือไม่
ปลอดภยั การรักษาความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว และจ านวนเจา้หน้าท่ีในการบริการ
นกัท่องเท่ียวตามล าดบั ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ ป้ายบอกเส้นทาง จ านวนห้องน ้ า ห้อง
สุขา และความสะอาดของหอ้งน ้า หอ้งสุขา ตามล าดบั 
วธีิด าเนินการวจัิย 
แหล่งข้อมูลในการวจัิย 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามโดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอยา่ง 

แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลต่างๆ เช่น 
ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิคส์ วทิยานิพนธ์ บทความ 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม (จ านวน 558,326 คน ต่อปี) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยก าหนด
ความเช่ือมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกิน 5% ดงัน้ี 

  n =  N 
               1 + Ne 2 

โดยท่ี n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N คือ จ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด ซ่ึงเท่ากบั 558,326 คน 
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   E คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอ่มใหเ้กิดข้ึนได ้0.05 
ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 

n =             558,326 
         1 + 558,326 (0.05)2 

  n =  399.71 
จึงไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงท าการเก็บแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัสมุทรสงคราม เฉพาะนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมส
เตย ์ดงัน้ี ตลาดน ้าอมัพวา จ านวน 200 ชุด อุทยานแห่งชาติ ร.2 จ านวน 100 ชุด และวดัอมัพ
วนัเจติยาราม จ านวน 100 ชุด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดั
สมุทรสงคราม โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงส่วนของค าถามประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้
ระดบัการศึกษา และสถานภาพ (จ านวน 5 ขอ้) 

ส่วนท่ี 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม (จ านวน 9 ขอ้) 

ส่วนท่ี 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ส่วน คือ ดา้น
สินคา้ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) 
(จ านวน 33 ขอ้) 

ส่วนท่ี 4. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม (จ านวน 14 ขอ้) 
การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาขอ้มูลเพื่อการน าเสนองานวิจยัในคร้ังน้ีโดยใช้วิธีการ
ค านวณประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และไดมี้การจดัท า
ตารางเพื่อเสนอ และสรุปผลการวิจยั ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัใน
คร้ังน้ี คือ 
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การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้ในการวิเคราะห์ผลของขอ้มูลใน
ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล โดยมีการใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เปอร์เซ็นต ์(Percentage) 

โดยก าหนดค่าพิสัย ดงัน้ี 
ค่าพิสัย  = (ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด) / จ  านวนชั้น 
  = (10 – 0) / 3 
  = 3.33 
ดงันั้น จะไดช่้วงระดบัความเห็น ดงัน้ี 
         0.00 – 3.33         =            เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
        3.34 – 6.67         =            เห็นดว้ยปานกลาง 
        6.68 – 10.00        =            เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
Analysis of Variance (ANOVA) เป็นการใชก้ารวิเคราะห์ผลขอ้มูล ในดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพกับความพึงพอใจซ่ึงเป็นตัวแปรตามเชิง
ปริมาณ ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตลอดจนถึงการพิสูจน์สมมติฐานในการวิจยัใน
ระดบันยัท่ีส าคญัท่ี 0.05 

การทดสอบสถิติแบบ T-test ใชใ้นการวเิคราะห์ผลขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองเพศชายและ
เพศหญิง จะใช้สถิติทดสอบแบบ T-test จะไดค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-test 
และค่านยัส าคญั Sig และค่า Sig ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัส าคญั การทดสอบสถิติแบบ 
F-test ใชว้ิเคราะห์ผลขอ้มูลแบบถดถอย จะใชว้ิเคราะห์ผลขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองอายุ รายได ้
ระดบัการศึกษา และสถานภาพ จะไดค้่า F-test และค่านยัส าคญั Sig และค่า Sig ตอ้งนอ้ย
กวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัส าคญั 

Multiple Regression Analysis (MRA) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย จะใช้
วเิคราะห์ผลขอ้มูลในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
ตวัแปรตามเชิงปริมาณกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงแปรตามเชิงปริมาณ มีการแสดง
ค่าวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) 
ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
59.5 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3 
ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.5 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
64 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร คิดเป็น
ร้อยละ 53 ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการพกัผอ่นเฉล่ีย 1 ปี จ  านวน 3-4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.8 
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพกัผ่อนต่อคร้ัง 3-4 วนั คิดเป็นร้อยละ 58.3 ส่วนใหญ่เดินทาง
จ านวน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ส่วนใหญ่ใชร้ถยนต์ในการเดินทางท่องเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 64.8 ส่วนใหญ่ส ารองท่ีพกัล่วงหนา้ทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 36.3 ส่วนใหญ่
รู้จกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตยผ์่านอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 34.8 
ส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมท่องเท่ียวทางล าน ้าและวถีิชาวบา้น คิดเป็นร้อยละ 32.8 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านท่ีพกัท่ีมี
บรรยากาศท่ีดี มีความสงบ และร่มร่ืน โดยมีค่าเฉล่ีย 8.41 มีความพึงพอใจดา้นราคาของ
อาหารท่ีเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 8.00 มีความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
เหมาะสมโดยมีค่าเฉล่ีย 7.83 มีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการขาย โดยมีค่าเฉล่ีย 
7.28 มีความพึงพอใจในดา้นบุคลากรท่ีมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 
โดยมีค่าเฉล่ีย 8.37 มีความพึงพอใจในกิจกรรมของการท่องเท่ียวโดยมีค่าเฉล่ีย 8.02 และมี
ความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการต่อพนกังานท่ีให้ความช่วยเหลือลูกคา้ดว้ยความ
เตม็ใจ โดยมีค่าเฉล่ีย 8.21 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมุติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ รายได ้
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า T-test (Independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า 
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F-test แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระ
อ่ืนๆ สรุปได ้ดงัน้ี 
 มีเฉพาะด้านรายได้เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ รายได้ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั 
 สมมุติฐานท่ี 2 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test สรุปได ้ดงัน้ี 
 มีดา้นภูมิล าเนาของนกัท่องเท่ียว จ านวนคร้ังเฉล่ียในการพกัผอ่นต่อปี และพาหนะ
ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั 
 สมมุติฐานท่ี 3 ผลวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของนกัท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้ารวเิคราะห์ MRA สรุปได ้ดงัน้ี 

Coefficients 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity 

Statistics 
 B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.674 .305  5.484 .000   
ดา้นสินคา้ .182 .039 .188 4.694 .000 .679 1.473 
ดา้นราคา .002 .035 .002 .043 .965 .450 2.224 
ดา้นสถานท่ี .031 .034 .044 .907 .365 .463 2.162 
ดา้นโปรโมชัน่ .117 .029 .163 4.043 .000 .667 1.499 
ดา้นบุคลากร .280 .031 .392 9.026 .000 .575 1.738 
ดา้นรายการน าเท่ียว .074 .037 .091 2.030 .043 .541 1.847 
ดา้นการใหบ้ริการ .120 .036 .147 3.348 .001 .563 1.776 

 

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

.758a .574 .567 .42814 
*มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = .758a แสดงวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ในระดบัสูง 
(เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = .574 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม คิดเป็น 57.0 
เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม 
ไดร้้อยละ 57.0 ท่ีเหลืออีก 43.0 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 
 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The Estimate) 
เท่ากบั .42814 หมายความวา่ การประมาณค่าความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์น
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 
.42814 
 จากผลการวิเคราะห์ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
ดงัน้ี 
 Y = 0.182 X1 + 0.002 X2 + 0.031 X3 + 0.117 X4 + 0.280 X5 + 0.074 X6 +    
        0.120 X7 
 Y หมายถึง   ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย์
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 XX หมายถึง  ตวัแปรอิสระต่างๆ 
 จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ดา้นราคา มีค่า 2.224 ซ่ึงไม่เกิน 
10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นราคา มีค่า 0.450 ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่
ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multi Collinearity 
 จากผลการวเิคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพ
วา จงัหวดัสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า
นยัส าคญัน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 0.05 ได้แก่ ดา้นสินคา้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้น
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บุคลากร ดา้นการจดัรายการน าเท่ียว และดา้นกระบวนการให้บริการ จึงไดน้ าเสนอกรอบ
แนวคิดใหม่ ดงัน้ี 

Y = 0.182 X1 + 0.117 X4 + 0.280 X5 + 0.074 X6 + 0.120 X7 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

การอภิปรายผลด้านปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดบั
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั 
 จากผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีรายได ้
10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด 
 นอกจากน้ีการวิจัยยงัค้นพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานท่ีว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพ ท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

การอภิปรายผลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงครามท่ี
แตกต่างกนั 
 จากผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ท่ีประกอบไปด้วย 
ภูมิล าเนา เวลาพกัผอ่นเฉล่ียใน 1 ปี และพาหนะในการเดินทาง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
นอ้ยกว่าหรือเทียบเท่า 0.05 โดยพฤติกรรมดา้นภูมิล าเนา เวลาพกัผอ่นเฉล่ียใน 1 ปี และ
พาหนะในการเดินทางมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีผล
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์น
รูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่ภูมิล าเนา 
เวลาพกัผ่อนเฉล่ียใน 1 ปี และพาหนะในการเดินทางมีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์และปฏิเสธสมมุติฐานท่ีวา่ดา้นระยะเวลาใน
การพกัผ่อน จ านวนผูเ้ดินทาง การส ารองท่ีพกั รู้จกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ
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โฮมสเตย ์กิจกรรมท่ีสนใจในการท่องเท่ียว มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์

การอภิปรายผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 จากผลวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสินคา้ ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการจดัรายการน าเท่ียว และด้านการให้บริการ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากบั 
0.05 ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีผลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดั
สมุทรสงคราม จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในด้านสินคา้ 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการจดัรายการน าเท่ียว และด้านการ
ให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ
โฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม และปฏิเสธสมมุติฐานท่ีวา่ส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อ าเภออัมพวา จังหวดั
สมุทรสงคราม 
 งานวจิยัฉบบัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพศาล ชุ่มวงศ ์(2550) ท่ีไดท้  าการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จังหวดัเชียงราย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเช่นเดียวกนั โดยศึกษาถึงปัจจยัส่วน
บุคคล พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียว เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และมีการทดสอบสมมุติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA เพื่อหาค่า T-Test / F-Test 
และ Multiple Regression Analysis (MRA) หาค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) เพื่อการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดย
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ขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเก่ียวกบัการกลบัไปเท่ียวซ ้ ากบัการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2. ศึกษาถึงโอกาสและขอ้จ ากัดในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นรูปแบบโฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
บรรณานุกรม 
กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. ไกรชิต สุตะเมือง, เฉลิมพร เย็นเยือก และเรวดี อนันันนับ 
 “ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ” พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินไชน่า
 , 2552 
กญัญว์รา หงส์ลอยลม “ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยใ์น
 เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล” การศึกษาคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต 2553 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “รายงานสถิติจ านวนประชากรและบา้น รายจงัหวดั 

รายอ าเภอ และรายต าบล ณ. เดือนธนัวาคม 2555” 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา “รายงานจ านวน
 นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงคราม ณ. เดือนกนัยายน 2556” 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ืออาหารเพือ่สุขภาพสปาฟู้ดส์ของผู้บริโภค 
กลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO PURCHASE HEALTH SPA FOOD 
OF WORKING AGE CONSUMER IN BANGKOK 

จนัทกานต ์รติชน1  ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ี ได้ท าการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครเพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผู ้บริโภคกลุ่มว ัยท างานในกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการ
วจิยัคือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพของสปาฟู้ ดส์โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% มีการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค้่า .942 ซ่ึงการค านวณได้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 420 คน เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเชิงพรรณนาและ
ทดสอบถามสมมติฐานดว้ยค่าสถิติอนุมาน 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปีมีสถานภาพ
สมรสระดบัการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดต่้อเดือน 15,001 - 
20,000 บาทส่วนใหญ่เลือกซ้ือ/เลือกรับประทานผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ไดแ้ก่ Chilled, Frozen, 
JV Product Chilled, Texture Soy Protein ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพอาชีพ และรายไดต่้อเดือน
ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค าส าคัญ : อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์, การตดัสินใจ 
 

ABSTRACT 
This Independent study has studied in the subject of “Factors Influencing the 

Decision to Purchase Health Spa Food of Working Age Consumers in Bangkok” with objectives 
as To compare personal factors affecting to decision to purchase health spa food of 
working age consumers in Bangkok To study relationship between purchasing behaviors 
and decision to purchase health spa food of working age consumers in Bangkok and To 
study relationships between marketing combination factors to decision of purchasing 
health spa food for working age consumers in Bangkok The group sampling in this study 
is the working age consumers living in Bangkok who always purchase and consume the 
health spa food by using Accidental Sampling with 95% of Reliability. There was the test 
score of Reliability with .942 calculated with totals 420 employees and analyzed with 
description way including of test the assumption with inference statistics. 

According to result, it was found that the consumers are females with 31-40 
years old, marriage status, private employees and 15,001–20,000baht.Most of them 
purchase health spa food, such as Chilled, Frozen, JV Product Chilled, Texture Soy Protein and others. 
Marketing combination factor product, price, place and promotion was in the excellent level. For the 
result of assumption test, it show that the consumers with different gender, ages, statuses, 
occupations and salary per month have decision to purchase health spa food in varied 
ways with significance of 0.05 
KEYWORDS : HEALTH SPA FOOD, DECISION MAKING  
 
บทน า 
 สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงมากมายทั้ งทางเศรษฐกิจการเมือง
วฒันธรรมความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีรวมทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะน าพาระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีมีภาวะความเป็นเมืองมากข้ึนส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม (วงสวาท โก
ศลัวฒัน์, 2548 : หนา้ 6-8) อนัเน่ืองมาจากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวฒันธรรมและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนแต่ละเช้ือชาติพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยก็มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัเน่ืองจากอิทธิพลของอาหารแบบตะวนัตกสามารถแพร่หลาย
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เขา้มาอยา่งรวดเร็วในสังคมไทยไดโ้ดยกระบวนการส่ือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการ
ลงทุนและใช้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจสูงเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายประกอบกบัสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเร่งรีบและแก่งแย่งแข่งขันกันเป็นตวักระตุ้นร่วมจึงมีผลให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคโดยไม่ไดค้  านึงถึงคุณภาพและเร่ืองความปลอดภยัของอาหารเม่ือน า
ผลการส ารวจสุขภาพของประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปคร้ังท่ี 6 เม่ือปี พ.ศ.2552 – 2553 
เปรียบเทียบกบัคร้ังท่ี 6  ปี พ.ศ. 2554 – 2555 ความชุกของภาวะโรคอว้น (BMI มากกวา่
หรือเท่ากบั 25 กิโลกรัม/ ตารางเมตร) มีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งชดัเจนโดยเฉพาะผูห้ญิงมี
ความชุกเพิ่มจากร้อยละ 34.4 เป็นร้อยละ 40.7 ส่วนในผูช้ายเพิ่มจากร้อยละ 22.5 เป็นร้อย
ละ 28.4 ภาวะอว้นลงพุงมีความชุกเพิ่มข้ึนเช่นกนัจากการส ารวจในปี พ.ศ.2552 – 2553 ใน
ผูห้ญิงร้อยละ 36.1 เพิ่มเป็นร้อยละ 45 ส่วนในผูช้ายร้อยละ 15.4 เพิ่มเป็นร้อยละ 18.6 ในปี 
พ.ศ.2552 ตามล าดบั (วิชยั เอกพลากร, 2556 : หน้า 13) นอกจากน้ีรายงานการส ารวจ
สัดส่วนของอาหารท่ีคนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคคืออาหารกลุ่มเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์
ร้อยละ 97.4 กลุ่มอาหารไขมนัสูงร้อยละ 86.3 กลุ่มอาหารแปรรูปต่างๆ ร้อยละ 83.2 
รองลงมาเป็นกลุ่มเคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าอดัลมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานร้อยละ 71.7 และ
กลุ่มขนมส าหรับบริโภคเล่นร้อยละ 49.0 และรายงานอตัราป่วยด้วยโรคเร้ือรังของ
ประชาชนกลุ่มวยัท างานท่ีพบมากท่ีสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2555 ไดแ้ก่โรคความดนัโลหิต
สูง 3,165.4 รายต่อแสนประชากรรองลงมาคือโรคเบาหวาน 1,893 รายต่อแสนประชากร
และภาวะไขมนัในเลือดสูง 1,071.7 รายต่อแสนประชากร (ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ, 2555 : เวบ็ไซต)์  

จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่าผลกระทบอนัเกิดจากจากภาวะโภชนาการเกินนั้น
เกิดข้ึนจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งซ่ึงปัจจุบนัมี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มวยัท างานก่อให้เกิดผลเสียต่อความสมดุลของ
ร่างกายขาดประสิทธิภาพในการท างานและคุณภาพชีวิตเช่นความเจ็บป่วยรวมทั้งการเกิด
โรคเร้ือรังเห็นได้ว่าสาเหตุของการเกิดโรคของระบบไหลเวียนโลหิตระบบหัวใจและ
หลอดเลือดส่วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป
นัน่เอง (วชิยั เอกพลากร, 2556 : หนา้ 13) 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสนใจ และใส่ใจกบัเร่ืองของการบริโภคอาหารกนัมาก
ข้ึนต่างค านึงถึงเร่ืองโภชนาการและคุณค่าของสารอาหารท่ีร่างกายจะได้รับดงัจะเห็นได้
จากการท่ีมีผูค้นจ านวนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจในเร่ืองของการกินอาหารท่ีเรียกว่า"
มงัสวิรัติ"กนัมากข้ึน ค าวา่ มงัสวิรัติ นั้นมาจากค าวา่ มงัสะ + วิรัติ  มงัสะ แปลวา่ เน้ือวิรัติ 
แปลวา่ ปราศจากความยินดี ละเวน้ดงันั้นการกินอาหารมงัสวิรัติ ก็คือการท่ีไม่กินเน้ือสัตว์
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และอาหารส่วนใหญ่ท่ีกินก็จะประกอบไปดว้ย ขา้วซ่ึงรวมถึงขา้วทุกชนิดในลกัษณะของ
ขา้วกล้องหรือข้าวไม่ขดัสี และผลิตภณัฑ์จากขา้ว ถัว่ได้แก่ถัว่เมล็ดแห้งต่าง ๆ เช่น ถั่ว
เหลือง ถัว่เขียว ถัว่แดง ถัว่ลิสงรวมถึงผลิตภณัฑจ์ากถัว่ เช่น เตา้หูต่้าง ๆ เมล็ด เช่น งา เมล็ด
ฟักทองเมล็ดทานตะวนั และ ผกัผลไมทุ้กชนิดด่ืมตามฤดูกาลเรียกได้ว่าเป็นการกินแต่
สารอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นอาหารสปาฟู้ ดส์ เป็นอาหารท่ีปราศจาก
เน้ือสัตว ์ท าจากโปรตีนถัว่เหลือง ท่ีใชถ้ัว่เหลืองคดัพิเศษ คุณภาพดีท่ีไดผ้ลิตและพฒันาข้ึน
มาใหเ้หมือนเน้ือสัตวจ์ริง ๆและยงัมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากบัเน้ือสัตวจ์ริงๆและมี
กรดอะมิโนจ าเป็นครบตามความตอ้งการของร่างกายแลว้ท่ีส าคญัตวัโปรตีนถัว่เหลืองไม่มี
สารก่อมะเร็ง ไม่มีสารบอแร็กซ์หรือส่วนผสมของผงชูรส และให้พลงังานจากโปรตีนท่ี
สมบูรณ์นอกจากน้ีแลว้ผลิตภณัฑ์บางตวัยงัมีส่วนผสมจากบุกซ่ึงมีไฟเบอร์สูงช่วยการดูด
ซึมของไขมนัออกจากร่างกาย ท าให้สาวๆไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองความอว้นอีกดว้ย ดงันั้นการท่ี
สุขภาพร่างกายของบุคคลจะดีหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีจะ
เลือกบริโภคหากบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภยัยอ่มเกิดผลดี
ต่อสุขภาพอนามยัดงันั้นการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ถูกหลกัโภชนาการและ
เหมาะสมกบัสภาพร่างกายในการด ารงชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะในประชาชนวยัท างานซ่ึง
ถือเป็นทรัพยากรบุคคลหรือก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศเน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีความ
พร้อมในการสร้างรากฐานของชีวิตทั้งในด้านการงานอาชีพบทบาททางสังคมและการ
พฒันาประเทศ เป็นตน้ 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานใน
กรุงเทพมหานครจึงเป็นแนวทางส าคญัเพื่อส ารวจลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการ
น าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินในทางการตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความสนใจ 
และใส่ใจกบัเร่ืองของการบริโภคอาหารกนัมากข้ึนต่างค านึงถึงเร่ืองโภชนาการและคุณค่า
ของสารอาหารท่ีร่างกายจะได้รับดงัจะเห็นได้จากการท่ีมีผูค้นจ านวนไม่น้อยหันมาให้
ความสนใจในเร่ืองของการกินอาหารท่ีเรียกว่า  "มงัสวิรัติ"กนัมากข้ึนดงันั้นอาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการตดัสินใจเลือกซ้ือสปาฟู้ ดส์ในยุคปัจจุบนัซ่ึง
น าไปสู่การเพิ่มคุณภาพของการด ารงชีวิตและท างานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพรวมทั้งคงไวซ่ึ้ง
การมีพฤติกรรมสุขภาพดีอยา่งต่อเน่ือง 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อทราบถึงระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

4. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดแก่ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ 

5. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบั
การศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพส
ปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ลกัษณะทางดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

3. ลกัษณะทางด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฎทีีใ่ช้ในงานวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพส
ปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษาเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.อาชีพ 
6.รายไดต่้อเดือน 

 
พฤติกรรมการซ้ือ 

1.ประเภทในการซ้ือ 
2.ความถ่ีในการซ้ือ 
3.ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 
4.สถานท่ี 
5.เหตุผล 
6.ใครเป็นผูซ้ื้อ  
7.ใครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
เพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานใน

กรุงเทพมหานคร 
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ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืนตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
ไดแ้ก่ เพศ อายสุถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากเป็นตวั
แปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญัซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระกอบการ สปาฟู้ ดส์ สามารถน าไปใชใ้น
การก าหนดตลาดเป้าหมายของอาหารเพื่อสุขภาพไดใ้นอนาคต (ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ
, 2552: 118)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช้ การ
ประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 
Philiip Kotler  (ฟิลิป คอตเลอร์, 2003; อา้งในเล่มของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552 : 131)  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงการมีสินคา้ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดข้ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้และผูบ้ริโภค
ยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
การซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และ
เกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง (เสรีวงษ ์มณฑา,  2552 : 78) 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยูซ่ึ่งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของ
สินคา้และบริการอยูเ่สมอโดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของ
สถานการณ์การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตั
ยาพร เสมอใจ, 2550 : 46)  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ ผลิต
โดย บริษทั นูทรีชัน่เฮา้ส์จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีมุ่งมัน่ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพปราศจากเน้ือสัตว์
ท่ีมีคุณภาพส าหรับผูท่ี้รักและห่วงใยในสุขภาพมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัเม่ือปี พ.ศ. 
2534 โดยเร่ิมจากภตัตาคาร “กระท่อมมงัสวรัิติ” ซ่ึงเป็นร้านอาหารแห่งแรกๆของเมืองไทย
ในสมยันั้น ท่ีให้บริการอาหารมงัสวิรัติ สไตล์ยุโรปปัจจุบนัเรามีร้านอาหารทั้งหมด 5 แห่ง 
และโรงงานผลิตอาหารอีก 1 แห่งเพื่อผลิตอาหารส่งไปขายทัว่ประเทศรวมไปถึงการ
ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบนัมีร้านอาหาร 2 แห่งตั้งอยู่ภายในสวน
อุตสาหกรรมของกลุ่มแพน เพื่อบริการอาหารทดแทนเน้ือสัตวแ์ก่พนกังาน ส่วนภตัตาคาร
ท่ีเหลืออีก 3 แห่งกระจายอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครส าหรับให้บริการแก่ลูกคา้ทัว่ไปใน
การท่ีจะไดมี้ทางเลือกหน่ึงในการรับประทานอาหารปราศจากเน้ือสัตวร์สชาติอร่อยนานา 
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือแมแ้ต่อาหารยุโรปก็ตามท่านประธานก่อตั้งบริษทัฯ 
คุณธีรนาฏโชควฒันา ไดอุ้ทิศตนแก่การคน้ควา้เร่ืองอาหารทดแทนเน้ือสัตวด์้วยเหตุผล
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ทางดา้นสุขภาพและจริยธรรม โดยเม่ือตอนอาย ุ6 ขวบท่านไดท้ดลองเลิกทานเน้ือสัตวเ์ป็น
คร้ังแรกเม่ือได้มีโอกาสร่วมงานเล้ียงท่ีจดัให้คุณพ่อของท่านและพบว่าเน้ือท่ีท่านรับปะ
ทานอยูน่ั้นมาจากสัตวท่ี์ยงัเห็นวา่มนัมีชีวติอยูเ่ม่ือวานน้ีเองจากวนันั้นท่านรับประทานเพียง
ขา้วกบัไข่ ต่อมาก็ทานไดแ้ค่เพียงขา้วเปล่าเท่านั้นเพราะอยูม่าวนัหน่ึงท่านบงัเอิญพบเลือด
ปนอยูใ่นไข่ท่ีก าลงัจะรับประทานอยา่งไรก็ดีวิธีการเลือกทานอาหารแบบน้ีไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัโภชนาการอย่างยิ่ง ท าให้มีสุขภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรงและป่วยหนกัในท่ีสุดท่านก็
ตอ้งหันกลบัมารับประทานอาหารแบบเดิมหลายปีมาแลว้ท่ีเลิกทานเน้ือสัตวโ์ดยส้ินเชิง
หลงัจากท่ีท่านตอ้งทนทุกขก์บัการเฝ้าดูคุณแม่ของตนเองส้ินลมอยา่งทุกขท์รมานจากการ
ป่วยดว้ยโรคมะเร็งท่านพบวา่การทานอาหารเพื่อสุขภาพสามารถป้องกนั การเจ็บป่วยดว้ย
โรคร้ายต่างๆ ได้ด้วยเหตุน้ีเองจึงตัดสินใจท่ีจะค้นหาส่ิงท่ีดีต่อสุขภาพให้คุณค่าทาง
โภชนาการไดเ้ท่าเทียมเน้ือสัตวจุ์ดมุ่งหมายของท่านคือการสร้างสรรค์เน้ือท่ีเป็นตวัเลือก 
(Meat Alternative) ท่ีมีเน้ือสัมผสั รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการท่ีจ าเป็นต่อร่างกายแต่
ไม่มีความเส่ียงหรือเป็นโทษต่อสุขภาพจากการศึกษาคน้ควา้ของท่านท าใหท้่านไดมี้โอกาส
พบกบัคุณหมอท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านและนกัโภชการ ท่ีมีความรอบรู้ไดใ้ห้ค  าแนะน า ใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ "SPA Foods by Teeranard" และอาหารทดแทนเน้ือสัตว ์
"J.V"ประธานบริหารและคณะทีมงานผูบ้ริหารปัจจุบนัไดป้รับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
เหมาะกับโภชนาการ ของมนุษย์และปรับรสชาติให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ผูบ้ริโภค เพราะฉะนั้นการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของเรา
สามารถพบผลิตภณัฑท์ั้งหมดของเราไดใ้นซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นน าร้านคา้จ าหน่ายสินคา้เพื่อ
สุขภาพ, โรงแรมและรีสอร์ททัว่ประเทศไทยปัจจุบนัการส่งออกยงัอยู่ในประเทศแถบ
เอเชีย และจ ากดัพฒันาสู่การวางจ าหน่ายไปทัว่โลก (สืบคน้เม่ือ 22 กรกฎาคม 2556, จาก 
http://www.spa-foods.com/) 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็น
แนวทางการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

เบญจมาศ ค าดา (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรีผลการศึกษาพบว่า ครูท่ี
เป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 51-60 ปีส่วนใหญ่มีส่วนสูง 151 -160 
เซนติเมตร มีน ้าหนกั 51-60 กิโลกรัม มีสถานภาพสมรสมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่คือ 28,001-33,000 บาทและส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวัโดยกลุ่ม

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=เบญจมาศ%20คำดา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพในระดับความรู้สูงมีทศันคติต่ออาหารเพื่อ
สุขภาพอยูใ่นระดบัมากและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในระดบัปานกลาง
มากท่ีสุดผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นสุขภาพ
กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพพบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้ และทศันคติกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ทั้งความรู้
และทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 

สุภาพร ทุมพร (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่างต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารทีท ามา
จากพืชผกัชนิดต่าง ๆ โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ รับประทานเพื่อบ ารุงสุขภาพให้
สมบูรณ์แข็งแรง ความถ่ีในการเลือกซ้ือคือ 1-5 คร้ัง/เดือน สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ
ตลาดสด โดยตนเองเป็นผูต้อ้งการซ้ือเอง ส่วนใหญ่ไดรั้บค าแนะน าจากพ่อแม่ มีค่าใชจ่้าย
ในการเลือกซ้ือในแต่ละคร้ังคือ ต ่ากวา่ 500 บาท โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เรียงล าดบัการให้ความส าคญัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายตามล าดบั 

อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพ
จากร้านเลมอนฟาร์มจากการศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการร้านเลมอนฟาร์มพบว่าเป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชายส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 31-40 ปีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนระดบั
การศึกษาปริญญาตรีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาทและมีภาวะโภชนาการอยู่
ในระดบัปกติร้อยละ69.5พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มพบว่า
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เลือกซ้ือขา้วกลอ้งถัว่เหลืองและชาเขียว2-3 คร้ังต่อสัปดาห์และซ้ือลูก
เดือยงาด างาขาวน ้ ามนังา 1 คร้ังต่อเดือนขนาดบรรจุ (น ้ าหนกั) ของอาหารสุขภาพท่ีเลือก
ซ้ือพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีเลือกซ้ือจะซ้ือขา้วกลอ้งน ้ าหนกั ½  กิโลกรัมต่อถุงซ้ือลูก
เดือยงาด างาขาวน ้ าหนกั 100 กรัมต่อช้ินซ้ือถัว่เหลืองน ้ าหนกั 450 กรัมต่อช้ินเลือกซ้ือ
น ้ ามนังาปริมาตร 100 มิลลิลิตรต่อขวดเลือกซ้ือชาเขียวขนาดบรรจุ 10 ซอง ต่อกล่องซ่ึง
ส่วนใหญ่ซ้ือคร้ังละ 1 ช้ิน สาเหตุการซ้ือส่วนใหญ่เพื่อตนเองและบ ารุงสุขภาพตามปกติ
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จากการศึกษาความคิดเห็นของผูม้าใช้บริการในร้านเลมอนฟาร์มในดา้นต่างๆพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความสนใจเก่ียวกบัการบริการของร้านเลมอนฟาร์มโดยเรียงล าดบัความส าคญั
ไดคื้อระดบัมากไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นสถานท่ีและระดบัปานกลางไดแ้ก่ดา้นราคาและ
การส่งเสริมการขายจากการศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มพบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้าน          
เลมอนฟาร์มแต่ละสาขาของร้านเลมอนฟาร์มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร
สุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และพบวา่ความแตกต่าง
ระหวา่งสาขาท่ีแตกต่างกนัคือสาขาแจง้วฒันะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ
ของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาเกษตรสุขุมวิทเอกมยัและเพชรเกษมท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 สาขาประชาช่ืนมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของลูกคา้
ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาเกษตรสุขุมวิทเอกมยัเพชรเกษมประดิษฐ์มนูธรรมท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 สาขาเกษตรมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพของลูกคา้ร้านเล
มอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาประชาช่ืนเพชรเกษมประดิษฐ์มนูธรรมท่ีระดบันยัส าคญั.05 
และสาขาเอกมยัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่าง
กนักบัสาขาประดิษฐม์นูธรรมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
วธีิด าเนินการวจัิย  
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แนวทางการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตวัเอง และจะใช้การประมวลผลทางสถิติมาช่วยในการ
วิเคราะห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเลือกตอบหลายตวัเลือก 
(Questionnaire) และค าถามแบบสเกล (Rating Scale) ในส่วนประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพของสปาฟู้ ดส์เน่ืองจากเป็นกลุ่มวยัท างาน ซ่ึงมีรายไดเ้ป็นของตนเองและ
มีอ านาจในการตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยตนเองโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ไดค้่า 0.942 ซ่ึงการค านวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 420 คนเป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยค่าสถิติอนุมานโดยใชส้ถิติ t-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (MRA)  
 



179 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ผลการวเิคราะห์ 
 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะห์พบวา่ลกัษณะทัว่ไปของผูท่ี้ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุ 31-40 ปีมี
สถานภาพสมรสระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีพนกังานบริษทัเอกชนมีรายได ้ 15,001-
20,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลติภัณฑ์สปาฟู้ดส์ผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สปาฟู้ ดส์
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ ไดแ้ก่ Chilled, Frozen, JV Product Chilled, Texture Soy Protein 
ความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ัง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือในแต่ละคร้ัง คือ 201-300 บาท สถานท่ีเลือก
ซ้ือ/รับประทานผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์จากห้างสรรพสินคา้ เช่น ห้างสรรพสินคา้ เช่น Tops 
Supermarket, The Mall, Makro, The Emporium, Jusco, Food Land, Lemon Farm, ตั้งฮั้ว
เส็ง, Tesco Lotus, คลงัพลาซ่า (โคราช), The Best (พทัยา), ซุ่นเฮงพลาซ่า (ศรีสะเกษ), ห้าง
กนกกาญจน์ (กาญจน์บุรี) เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ เพื่อสุขภาพ ซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์
ดว้ยตนเอง ซ้ือผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ในแต่ละคร้ังดว้ยตนเอง 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์สปาฟู้ดส์ผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบวา่  
 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.23 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ระดับมากท่ีสุดกับไม่มีสารปนเป้ือนเป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.74 อนัดบั
รองลงมาคือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ เช่น ความสด ใหม่ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.34 
ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 3 คือ ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ถูกหลกัโภชนาการและ
ไดรั้บสารอาหารครบถว้น โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.08 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัท่ี 4 คือ 
ผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์มีความหลากหลายและมีผลต่อการเลือกซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.06 ให้
ความส าคญัระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย คือ ตรายี่ห้อท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.93 ใหค้วามส าคญัระดบัมากตามล าดบั 
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  กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.74 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัระดบัมาก
ท่ีสุดกบัคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกบัราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.41 
อนัดบัรองลงมาคือ ระดบัราคาของผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเลือกซ้ือ/
รับประทาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.91 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัท่ี 3 คือ มีป้ายบอก
ราคาติดไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.90 ให้ความส าคญัระดบัมากอนัดบัท่ี 4 คือ 
ราคาท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.57 ให้ความส าคญัระดบั
มาก และอนัดบัสุดทา้ย คือ ปริมาณมีความเหมาะสมกบัราคา โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.93 ให้
ความส าคญัระดบัปานกลางตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.28 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดกบัภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.41 อนัดบัท่ี 2 คือ มีพนักงานขายบริการให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ตลอดเวลา 
โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัที่ 3 คือ การจดัวางสินคา้ใน
ต าแหน่งท่ีดึงดูด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.42 ใหค้วามส าคญัระดบัมาก อนัดบัที่ 4 คือ จุดขาย
มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.58 ให้ความส าคญัระดบัน้อย และ
อนัดบัสุดทา้ย คือ ที่ตั้งร้านอาหารสปาฟู้ ดส์/ตวัแทนจ าหน่ายมีความเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการให้บริการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.35 ให้ความส าคญั
ระดบันอ้ยตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.60 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดกบัการสาธิตวธีิปรุงผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.27 
อนัดบัที่ 2 คือ มีการจดัโปรโมชัน่เพื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดจ าหน่ายต่าง ๆ เช่น การลด
ราคา โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.10 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัที่ 3 คือ มีผลิตภณัฑ์สปา
ฟู้ ดส์ให้ทดลองชิมฟรี โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัที่ 4 คือ มี
การโฆษณาจากส่ือต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง และดึงดูดใจท าใหอ้ยากซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.25 ใหค้วามส าคญัระดบัปานกลาง และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีการจดัส่งขอ้มูล
ข่าวสารให้กับลูกค้าตลอดเวลา โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.54 ให้ความส าคัญระดับน้อย 
ตามล าดบั 
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 ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกซ้ือสปาฟู้ดส์ 
 จากการวเิคราะห์พบวา่การตดัสินใจเลือกซ้ือสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.66 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญระดับมากกับการเลือกซ้ือ/รับประทาน
ผลิตภณัฑ์ สปาฟู้ ดส์ไปบริโภคแล้วท่านรู้สึกถึงความเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนต่อร่างกายเป็น
อนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.81 อนัดบัท่ีสอง คือ จะเลือกซ้ือ/รับประทานผลิตภณัฑ์สปา
ฟู้ ดส์ตลอดไปเพราะถูกหลกัโภชนาการ มีคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายได ้รับ
ครบถ้วน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.70 ให้ความส าคญัระดบัมากอนัดบัที่ 3 คือ เมื่อมี
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ออกมาใหม่ยินดีที ่จะซ้ือมาบริโภค โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 ให้
ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัท่ี 4 คือ มีความประสงคท่ี์จะเลือกซ้ือ/รับประทานผลิตภณัฑ์ส
ปาฟู้ ดส์ซ ้ าในคราวต่อไป โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60 ให้ความส าคญัระดบัมาก และอนัดบั
สุดทา้ย คือ มีความมัน่ใจต่อตราสินคา้เดิมของผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ที่ท่านเลือกซ้ือเสมอ 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.57 ใหค้วามส าคญัระดบัมากตามล าดบั 
 ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผลโดยการศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ดส์ของผู้บริโภคกลุ่ม
วยัท างานในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 การทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่า T-Test หรือ F-Test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ดา้นเพศ มีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั แสดงวา่ 
เพศมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นอายุ มีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั แสดงวา่ 
อายุมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นสถานภาพ มีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
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อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญั แสดงวา่ สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ด้านระดับการศึกษา มีค่าระดับนัยส าคญัเท่ากับ 0.095 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานคร อย่างไม่มีนัยส าคญั แสดงว่า ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ด้านอาชีพ มีค่าระดับนัยส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
เพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั 
แสดงวา่ อาชีพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่ม
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นรายได ้มีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
เพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั 
แสดงวา่ รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่ม
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนบุคคลการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปา
ฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครในดา้นเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภค
กลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผล
โดยการศึกษาลักษณะทางด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลอืกซ้ืออาหารเพือ่สุขภาพสปาฟู้ดส์ของผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะทางด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์มีค่าระดับ
นยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 พบว่า ลกัษณะทางด้าน
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปา
ฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั 
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 ผลการวิเคราะห์ ลกัษณะทางดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั 
 ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผล
โดยการศึกษาลกัษณะทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลอืกซ้ืออาหารเพือ่สุขภาพ          สปาฟู้ดส์ของผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นราคา มีค่า Sig เท่ากบั 0.012 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผู ้บริโภคกลุ่มว ัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร 
 ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig เท่ากบั 0.038 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผลจากการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการ
ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
อภิปรายผล 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปา
ฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร” ในด้านขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ จากการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 420 ชุด ไดพ้บวา่ 
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 1. ดา้นลกัษณะทัว่ไปจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิงท่ีมี
อายุ 31-40 ปีมีสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน มี
รายได ้ 15,001-20,000 บาทโดยระดบัเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืน ๆ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร
สุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ม จากการศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการร้านเลมอนฟาร์มพบว่าเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชายส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท และ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ระดบัการศึกษา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วภิาว ีป้ันนพศรี (2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรใน
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ พบวา่ อายุ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในอ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.007 และรายได้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของประชากรใน อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.010 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั 
 2. ส่วนพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ ได้แก่ 
Chilled, Frozen, JV Product Chilled, Texture Soy Proteinความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือในแต่ละคร้ัง คือ 201-300 บาท สถานท่ีเลือกซ้ือ/รับประทาน
ผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์จากหา้งสรรพสินคา้ เช่น ห้างสรรพสินคา้ เช่น Tops Supermarket, The 
Mall, Makro, The Emporium, Jusco, Food Land, Lemon Farm, ตั้งฮั้วเส็ง, Tesco Lotus, 
คลงัพลาซ่า (โคราช), The Best (พทัยา), ซุ่นเฮงพลาซ่า (ศรีสะเกษ), ห้างกนกกาญจน์ 
(กาญจนบุรี) เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ เพื่อสุขภาพ ซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ดว้ยตนเอง ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ในแต่ละคร้ังดว้ยตนเองอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุภาพร ทุมพร (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารท่ีท ามาจากพืชผกัชนิดต่าง ๆ โดยมี
เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ รับประทานเพื่อบ ารุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ความถ่ีในการ
เลือกซ้ือคือ 1-3 คร้ัง/เดือน สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือตลาดสด โดยตนเองเป็นผู ้
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ตอ้งการซ้ือเอง ส่วนใหญ่ไดรั้บค าแนะน าจากพอ่แม่ มีค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือในแต่ละคร้ัง
คือ ต ่ากว่า 500 บาท และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มแต่ละสาขาของร้านเลมอนฟาร์ม
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 และพบวา่ความแตกต่างระหวา่งสาขาท่ีแตกต่างกนัคือสาขาแจง้วฒันะมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขา
เกษตรสุขุมวิทเอกมยัและเพชรเกษมท่ีระดบันยัส าคญั  0.05 สาขาประชาช่ืนมีพฤติกรรม
การเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของลูกค้าร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกันกับสาขาเกษตร
สุขมุวทิเอกมยัเพชรเกษมประดิษฐม์นูธรรมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สาขาเกษตรมีพฤติกรรม
การเลือกซ้ืออาหารสุขภาพของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาประชาช่ืนเพชร
เกษมประดิษฐ์มนูธรรมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และสาขาเอกมยัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารสุขภาพของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาประดิษฐ์มนูธรรมท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 และพบวา่การรับรู้ข่าวสารเหตุผลการเลือกซ้ือเพื่อตอ้งการอุดหนุนชุมชน
ใหร้ายไดซ้ื้อเพื่อบรรเทาโรคและซ้ือเน่ืองจากมีโปรโมชัน่จากทางร้านเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 แต่ปัจจยัทางดา้นความรู้เก่ียวกบัสุขภาพเหตุผลการเลือกซ้ือเพื่อบ ารุงสุขภาพตามปกติ
และกระแสนิยมพบวา่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอน
ฟาร์ม อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ ค าดา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญมากกับ
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์เพราะไม่มีสารปนเป้ือน คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกบัราคาเป็น
อนัดบัแรก ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และมีการสาธิตวิธีปรุง
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ท่ีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพร 
ทุมพร (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เรียงล าดบัการให้ความส าคญัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายตามล าดบั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเล
มอนฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจเก่ียวกบัการบริการของร้านเล
มอนฟาร์มโดยเรียงล าดบัความส าคญัไดคื้อระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี 
และระดบัปานกลางไดแ้ก่ดา้นราคา และการส่งเสริมการขาย แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ณรงค ์ศรีโยธิน (2550) ไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี 
และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้
ด้านราคาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ

4. การตดัสินใจเลือกซ้ือสปาฟู้ ดส์ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการเลือกซ้ือ/
รับประทานผลิตภณัฑ์ สปาฟู้ ดส์ไปบริโภคแล้วท่านรู้สึกถึงความเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึน
ต่อร่างกายจะเลือกซื้อ/รับประทานผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ตลอดไปเพราะถูกหลกั
โภชนาการ มีคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายได้รับครบถ้วนเมื่อมีผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์
ออกมาใหม่ย ินดีที ่จะ ซื้อมาบริโภคมีความประสงค ์ที ่จะ เล ือกซื้อ /ร ับประทาน
ผลิตภณัฑ ์สปาฟู้ ดส์ซ ้ า ในคราวต ่อไปและมีความมัน่ ใจต ่อตราสินค า้ เดิมของ
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ที่ท่านเลือกซ้ือเสมออย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ หทยัรัตน์ จิวจินดา (2543) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีร้าน เลมอนฟาร์ม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นเหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ี
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุขภาพท่ีร้านเลมอนฟาร์ม รองลงมาคือปัจจยัด้านสถานท่ีและ
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมิใช่ปัจจยัทางดา้นการตลาดเช่นความห่วงใยสุขภาพปัจจยัส่วนบุคคลทุก
ปัจจยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

 จากผลงานวิจยัท่ีได้พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มี
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดต่้อ
เดือน 15,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ/เลือกรับประทานผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ ไดแ้ก่ 
Chilled, Frozen, JV Product Chilled, Texture Soy Protein ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่น
ระดบัมาก และสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด ปรับปรุงตวัผลิตภณัฑ์แก่ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์
ต่อไปได้ อีกทั้ งส่งมอบข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และองค์กรท่ีชัดเจนสอดคล้องกัน 
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เพื่อใหก้ารส่ือสารนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจัิย 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ 15,001-20,000 บาท 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ ไดแ้ก่ Chilled, Frozen, JV Product 
Chilled, Texture Soy Protein ความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ัง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือในแต่ละคร้ัง 
คือ 201-300 บาท สถานท่ีเลือกซ้ือ/รับประทานผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์จากห้างสรรพสินคา้ 
เช่น ห้างสรรพสินคา้ เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ เพื่อสุขภาพ ซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ในแต่
ละคร้ังดว้ยตนเอง และผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากกบัผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ไม่มี
สารปนเป้ือน คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกบัราคา ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของ
ตวัแทนจ าหน่าย และมีการสาธิตวิธีปรุงผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ซ่ึงข้อมูลดงักล่าวสามารถ
น าเอาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ และจึงควรน าเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเข้ามา
ประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดให้มากยิ่งข้ึน โดยพิจารณาเลือกหลายเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดรวมกัน ตามความส าคัญของเค ร่ืองมือ ส่ือสารให้สอดคล้องผู ้บ ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ตามสถานการณ์ เวลา และโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการปรับปรุงแผนการ
ตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้ ดังนั้นควรมีการพฒันา
แผนการตลาดใหค้รองใจลูกคา้ได ้
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ส าหรับ
ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจเลือกกลุ่มตวัอย่างการศึกษาในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อดูว่า
ผลการวจิยัท่ีออกมาแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกบัในกรุงเทพ 

2. การศึกษาวิจยัทางดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือควรมีการศึกษาใหม่ทุกปีเพราะ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอซ่ึงถา้หากตอ้งการศึกษาควรวางแผนใน
การท าแผนการวจิยัใหม่ในคร้ังต่อไปเพื่อใหไ้ดฉ้บบัท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
บรรณานุกรม 
กรมการปกครอง, ก.ค. 2556 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dopa.go.th/ 

http://www.dopa.go.th/
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การตัดสินใจเลอืกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองทีส่องของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

BUYING DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK ON SMART PHONE AS 
THEIR SECOND MOBILE PHONE 

ธีรวร์ี พรพิชยานุรักษ ์1  ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภค

ในเขตก รุง เทพมหานคร  มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  ตราสินคา้ และปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนท่ีมีผลต่อการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือสมา ร์ทโฟนเ ป็นโทรศัพท์ เค ร่ือง ท่ีสองของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอายุระหว่าง 20-59 ปี โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่จ  ากดัยี่ห้อจ านวนตั้งแต่  2 เคร่ืองข้ึนไป จ านวน 
400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  
F-Test และ MRA ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 5  ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีใช้
ระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือนระหวา่งธนัวาคม 2556 – มีนาคม 2557 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 30 – 39 ปี มี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพการสมรสเป็นโสด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส ยกเวน้ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ และปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยี
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่  ดา้นระบบปฏิบติัการและดา้นระบบเครือข่าย มีความสัมพนัธ์กบั
การตัดสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เค ร่ืองท่ีสองของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 

ค าส าคัญ : สมาร์ทโฟน, การตดัสินใจซ้ือ 
 
 

ABSTRACT 
 

This research has objectives to study the difference of demographic 
characteristics influencing consumers’ decision in buying smart phone as their second 
one in Bangkok and relationship of smart phone marketing mix, brand, and technological 
innovations with their decision.  This uses questionnaire as the research tool to collect 
data from 400 mobile phone users who have age range between 20-59 years and have 2 
smart phones at least.  The statistics used to analyze data consist of percentage, mean, 
standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA at significant level of 0.05.  This research 
consumes the whole duration of 4 months during December 2013 – March 2014. 

The findings reveal that most samples are male; have age between 30-39 years; 
have career as private businessman or trader; have average monthly income between 
40,001-50,000 baht; have education in bachelor’s degree; and are single.  For testing 
hypothesis, they show most of different demographic factors, including gender, age, 
average monthly income, education level, and marital status but excluding career, have 
influence on consumers’ decision in buying smart phone as their second mobile phone.  
Marketing mix factors, including product, price, place and promotion, brand factors, 
including brand image and brand loyalty, and smart phone technology innovation factors, 
including operational and network systems are related to consumers’ decision in buying 
smart phone as their second mobile phone at statistically significant of  0.05. 
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บทน า 

ในช่วงระยะเวลามากกว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยก่ีอใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในทัว่ทุกภูมิภาคของโลก โทรคมนาคมการ
ส่ือสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีมีบทบาทอย่างมากในยุคโลกไร้พรมแดนในการ
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สนบัสนุนเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจการคา้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดา้นการ
ส่ือสารแบบไร้สาย ซ่ึงมีอุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สายอยา่งโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ี
ไดรั้บความนิยมสูงสุด โดยมีบทบาทส าคญัอย่างมากในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
เน่ืองจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้เข้าเปล่ียนแปลงรูปแบบการติดต่อส่ือสาร ท าให้การ
ติดต่อส่ือสารท าไดทุ้กท่ีทุกเวลาและการด าเนินชีวิตและธุรกิจเป็นไปไดง่้ายและสะดวก
มากข้ึน 

นอกจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารแลว้ ผูผ้ลิตยงัให้ความส าคญั
ดา้นเทคโนโลยี จึงคิดคน้นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่เขา้มาเพิ่มในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
เช่น กล้องถ่ายรูปท่ีมีความละเอียดสูงท่ีสามารถบนัทึกไดท้ั้งภาคน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
ความสามารถในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสัญญาณบลูทูธ 
ท าให้เ กิดความสะดวกในการแลกเปล่ียนข้อมูล  รองรับไฟล์ได้หลายรูปแบบ มี
หน่วยความจ าในการ์ดและตวัเคร่ืองท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากข้ึน ความสามารถในการลง
โปรแกรมต่างๆ เพิ่มเติมท่ีช่วยอ านวยความสะดวก โดยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบางรุ่นยงั
สามารถรับสัญญาณโทรทศัน์ไดท้  าให้ไม่พลาดรายการส าคญัแมใ้นขณะเดินทางไดอี้กดว้ย 
รวมถึงการออกแบบรูปทรงของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้มีความทนัสมัย หน้าจอใหญ่ท าให้
มองเห็นไดช้ดัเจอข้ึน รูปทรงท่ีบางกะทดัรัดเหมาะต่อการพกพา และการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ี
แขง็แรงทนทานและมีน ้าหนกัเบา 

การใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งมาก โดยในปี 2555 มี
จ  านวนผูใ้ชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่ประเทศสูงถึง 44,095,236 คน เพิ่มข้ึนจากในปี 2550 ถึง
ร้อยละ 55.85 ทั้งน้ี ผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอายุในช่วงระหว่าง 40-49 ปีมีจ านวนมาก
ท่ีสุดดว้ยสัดส่วนร้อยละ 20.08 ตามมาดว้ยช่วงอายุระหวา่ง 50-59 ปี  โดยช่วงอายุระหวา่ง 
20-39 ปีมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัระหวา่งร้อยละ 10.41-10.53  (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555)  
จึงท าให้บริษทัผูใ้ห้บริการเครือข่ายท าการแข่งขนัด้านการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้
ผู ้บ ริโภค เ ลือกใช้บ ริการได้ตามต้องการ ซ่ึ ง ส่ งผลท าให้ เ กิดพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั 

ในปัจจุบันโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญกับชีวิตประจ าว ันของ
ประชาชน ท าให้ผูใ้ชง้านมีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไวใ้ชง้านมากกวา่หน่ึงเคร่ืองจ าแนกออกตาม
ประเภทหรือลกัษณะการใชง้านตามความเหมาะสมและความสะดวก   โดยสิงคโปร์เป็น
ประเทศท่ีมีประชากรถือครองโทรศัพท์มากท่ีสุดในโลก ทุกประชากรของประเทศ
สิงคโปร์ 100 คนจะถือครองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 138.15 เคร่ืองในปี 2551  คิดเป็น 1 คนมี
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไว้ใช้งาน 1.38 เคร่ืองโดยเฉล่ีย  ในประเทศไทย ประชากรมี
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไวใ้ชง้านคนละ 1 เคร่ืองโดยเฉล่ียในปี 2552 ซ่ึงมีอตัราการเติบโตของ
การถือครองจากปี 2547 สูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก คิดเป็นร้อยละ 
136.06 เพิ่มข้ึนจากอตัราการเติบโตของการถือครองจากปี 2547  (ส านกัคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2552)   

จากการท่ีกล่าวมาข้างต้นช้ีให้เห็นว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีความยืดหยุน่และความคล่องตวัในการใชง้านสูง โดยสามารถติดตั้ง
โปรแกรมเพิ่มเติมไดห้ลากหลาย โดยก าลงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความน่าสนใจมากท่ีสุดใน
ตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ผูผ้ลิตและผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเล็งเห็นถึง
ความส าคญัและโอกาสทางการตลาด จึงเร่งพฒันาและผลกัดนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ท
โฟนรุ่นใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดกนัอยา่งต่อเน่ือง ท าให้สามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้ซ่ึงมี
ความจ าเป็นในการท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกบักลุ่มผูใ้ช้งานท่ีถือครองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนมากกว่า 1 เคร่ือง ซ่ึงมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเคร่ืองแรกมาเป็นอยา่งดีแลว้ จึงสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาปัจจยั
ต่างๆ ท่ีเป็นเหตุจูงใจต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไว้ใช้เป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสอง ทั้ งในด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4 ด้านท่ีเป็นคุณค่าเก่ียวกบัสมาร์ทโฟน ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งใช้ผสมผสาน
ร่วมกนัในการส่งมอบแก่ตลาดเป้าหมาย รวมถึงตราสินคา้ของสมาร์ทโฟนท่ีเป็นปัจจยั
ส าคัญในการผลักดันให้ผู ้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าได้โดยง่าย หากตราสินค้านั้ นมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี ท าให้ผูบ้ริโภคไวว้างใจและเกิดความภกัดีในท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึง
ปัจจยัดา้นนวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนท่ีเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีช่วยท า
ให้ผลิตภณัฑ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีความแตกต่างท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั โดยสามารถช่วย
ในดา้นการครองส่วนแบ่งทางการตลาดได ้ทั้งน้ี ผูว้ิจยัคาดหวงัเป็นอยา่งสูงวา่ผลการศึกษา
ท่ีได้จะสามารถน าไปใช้สร้างแนวความคิดด้านกระบวนการผลิตในการพัฒนา
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในอนาคต อีกทั้งยงัสามารถใช้เป็นขอ้มูล
พื้นฐานส าหรับการวางแผนทางการตลาดให้กบัผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดอี้กดว้ย 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟนท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัตราสินค้าของสมาร์ทโฟนท่ีมีผลต่อการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือสมา ร์ทโฟนเ ป็นโทรศัพท์ เค ร่ือง ท่ีสองของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ท
โฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟนมีความสัมพันธ์กับการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือสมา ร์ทโฟนเ ป็นโทรศัพท์ เค ร่ือง ท่ีสองของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟนมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวความคิด 
              ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์  
   เพศ   อาย ุ  อาชีพ   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระดบัการศึกษา  

   สถานภาพสมรส 

 

 
 
การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์
เคร่ืองทีส่องของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยตราสินค้าของสมาร์ทโฟน  
   ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้   ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน  
   ผลิตภณัฑ์   ราคา   ช่องทางจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยนวตักรรมทางเทคโนโลยขีองสมาร์ทโฟน  
   ดา้นระบบปฏิบติัการ   ดา้นระบบเครือข่าย 



195 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน

ด้านส่วนประสมทางการตลาด ตราสินคา้ และนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือมาใชเ้ป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสอง 

2. เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือสมา ร์ทโฟนเ ป็นโทรศัพท์ เค ร่ือง ท่ีสองของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อให้ได้ขอ้มูลส าหรับท่ีใช้เป็นแนวทางประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีเก่ียวข้องกับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน รวมถึงการส่งเสริมคุณค่าด้านตรา
สินคา้ของผูผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน          
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสองของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี
ครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2553) โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอุปกรณ์
ส่ือสารอิเลคทรอนิคส์ลกัษณะเดียวกนักบัโทรศพัทบ์า้นท่ีไม่ตอ้งการสายโทรศพัท ์จึงท าให้
สามารถพกพาไปในท่ีต่างๆ ได้ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีใช้คล่ืนวิทยุในการติดต่อกบัเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยผา่นสถานีฐาน โดยเครือข่ายของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่ละผูใ้ห้บริการ
จะเช่ือมต่อกบัเครือข่ายของโทรศพัทบ์า้น และเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูใ้ห้บริการ
อ่ืนๆ  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2556) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนบุคคลในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีต่างกนั อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความตอ้งการสินคา้
และบริการท่ีแตกต่างกนั    สถานะทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รายได ้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้ง
การขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนั 

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การผสมผสาน 

4 กลยุทธ์ ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ การก าหนดราคา สถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาดเพื่อก าหนดความตอ้งการและความช่ืนชอบในตลาดเป้าหมาย  

http://www.mua.go.th/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึงสินคา้หรือ
บริการท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2554) ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึงท่ีเกิดจากความ
เช่ือมัน่ การนึกถึง และ/ หรือตรงใจผูบ้ริโภคและเกิดการซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดมา 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (2556); มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม่ 
(2554) โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีถือวา่เป็นนวตักรรมการส่ือสารท่ีช่วยท าให้มนุษยส์ามารถส่ือสาร
ถึงกนัไดต้ลอดเวลา ไดทุ้กสถานท่ี และรวดเร็ว  นอกจากน้ี ยงัสามารถใช้งานไดม้ากมาย
หลายฟน้าท่ี โดยนอกจากองค์ประกอบด้านฮาร์ทแวร์แล้ว ปัจจัยด้านเทคโนโลยีของ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนแล้ว ย ังมีอีก 2 องค์ประกอบท่ีส าคัญ  ได้แก่ ด้าน
ระบบปฏิบติัการและดา้นผูใ้หบ้ริการเครือข่าย 
วธีิด าเนินการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีอายรุะหวา่ง 20-59 ปีและมีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่จ  ากดัยีห่อ้ไวใ้ชง้านตั้งแต่  2 เคร่ืองข้ึนไป 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยค าถามปลายปิด
ทั้งหมด จ าแนกออกเป็น 5 ส่วนเก็บรวบรวมขอ้มูลและท าการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกั
ความน่าจะเป็นดว้ยการสุ่มตวัอย่างตามโควตา้โดยเลือกพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ธุรกิจต่างๆ ใน 5 
เขตของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนเขตทั้งหมด ไดแ้ก่ เขตบางรัก เขต
คลองเตย เขตพระโขนง เขตพญาไท และเขตจตุจกัร เขตละ 80 ตวัยา่งเท่ากนั ซ่ึงเลือกพื้นท่ี
ในการเก็บขอ้มูลตามตามความสะดวกของผูว้ิจยัท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่สามารถด าเนินการ
เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามให้แลว้เสร็จไดอ้ย่างสมบูรณ์ตามตารางเวลาท่ีก าหนดไว้
และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบพบโดยบงัเอิญกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว ้

สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – 
test  F – Test และ MRA  
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 มี

อายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี จ  านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั 
คา้ขาย จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 40,001 – 
50,000 บาท จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 
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195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 และมีสถานภาพการสมรสเป็นโสด จ านวน 230 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.50 

2.  สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
สมาร์ทโฟนในดา้นผลิตภณัฑ์กบัดา้นความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนใน
การเพิ่มโปรแกรมแอพพริเคชัน่ไดแ้ละการรองรับไฟลข์อ้มูลไดห้ลายรูปแบบ รวมถึงขนาด
ของหน่วยความจ าในการ์ดและตวัเคร่ือง และความละเอียดของหน้าจอและกลอ้งถ่ายรูป 
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.710) ด้านราคากบัด้านราคาของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนมี
มาตรฐานใกลเ้คียงกนัในร้านจ าหน่ายแต่ละแห่งมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.460) ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่ายกบัปัจจยัดา้นช่องทางการใชบ้ริการท่ีหลากหลายท่ีสามารถติดต่อส่ือสารผ่านทาง
โทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.463) ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยั
ดา้นการจดักิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.553)  

3.  สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยตรา
สินค้าของสมาร์ทโฟน  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟนในดา้น
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กบัปัจจยัดา้นยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียงช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
ผูใ้ชง้านมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.430) และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้กบัปัจจยัดา้นยี่ห้อของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนท่ีมีช่ือเสียงช่วยท าให้คิดถึงก่อน โดยมองขา้มยี่ห้ออ่ืนมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.660)  

4.  สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
นวตักรรมทางเทคโนโลยขีองสมาร์ทโฟน  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของ
สมาร์ทโฟนในด้านระบบปฏิบติัการกบัปัจจยัด้านฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลายและ
ครบถว้นตามท่ีตอ้งการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.490) และดา้นระบบเครือข่ายกบัปัจจยัดา้น
โครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นท่ีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.438)  

5. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลอืกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองทีส่องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน
เป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสองกบัปัจจยัดา้นการยอมรับไดใ้นความเส่ียงของผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดจ้ากการใชง้านสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.650)  

6.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
การทดสอบสมมติฐาน 

สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 
   ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test ยอมรับ 
อาย ุ F-Test ยอมรับ 
อาชีพ F-Test ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F-Test ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา  F-Test ยอมรับ 
สถานภาพสมรส F-Test ยอมรับ 

   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน  
ผลิตภณัฑ์ MRA ยอมรับ 
ราคา MRA ยอมรับ 

ช่องทางจดัจ าหน่าย MRA ยอมรับ 
การส่งเสริมการตลาด MRA ยอมรับ 

   ปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟน  
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ MRA ยอมรับ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA ยอมรับ 

   ปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยขีองสมาร์ทโฟน  
ระบบปฏิบติัการ MRA ยอมรับ 
ระบบเครือข่าย MRA ยอมรับ 

 

พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส ยกเวน้ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทาง
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ท
โฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดี
ต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ี
สองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่  ดา้นระบบปฏิบติัการและ
ด้านระบบเครือข่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์
เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงั

รายละเอียดในตารางสรุปการเปรียบเทียบผลการศึกษากบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัรายละเอียด
ในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางสรุปการเปรียบเทยีบผลการศึกษากบังานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาคร้ังน้ี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัแปรอิสระ 
ผล 
ลพัธ ์

สุรชยั สุข
พาสน์
เจริญ 
(2550)  

วษิณุ ดิษเท
วา (2550)  

บญัชา 
รัศมี 
(2551)  

กิติบดี คุณ
โลหิต 
(2552)  

วยิะกานต ์
ตนัสุวรรณ

รัตน์ 
(2552)  

จงรัก 
ปริวตัรนา
นนท ์
(2553)  

ธาริณี คณา
ดี (2555)  

สิริประภา วฒุิ
ชนม ์(2555)  

ลกั
ษณ

ะป
ระ
ชา
กร
ศา
สต

ร์ 

เพศ มี 
ไม่

สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

  

อาย ุ มี   สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

  

อาชีพ ไม่มี 
ไม่

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

มี สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง   

ระดบัการศึกษา มี สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง   สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
  

สถานภาพสมรส มี         สอดคลอ้ง       

ปัจ
จยั
ส่ว

นป
ระ
สม

ทา
งก
าร
ตล

าด
 

ผลิตภณัฑ ์ มี   สอดคลอ้ง     สอดคลอ้ง       

ราคา มี   สอดคลอ้ง     สอดคลอ้ง       

ช่องทางจดั
จ าหน่าย 

มี   สอดคลอ้ง     สอดคลอ้ง       

การส่งเสริม
การตลาด  

มี   สอดคลอ้ง     สอดคลอ้ง       

ปัจ
จยั
ตร
าสิ
นค

า้ ภาพลกัษณ์ของ
ตราสินคา้ 

มี         สอดคลอ้ง       

ความภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

มี         สอดคลอ้ง       

ปัจ
จยั
นว

ตัก
รร
มท

าง
เท
คโ

นโ
ลย

ี ระบบปฏิบติัการ มี           สอดคลอ้ง     

ระบบเครือข่าย  มี           สอดคลอ้ง     

 

ข้อเสนอแนะ 

ผู ้วิจ ัยเช่ือมั่นว่าผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์และสามารถนะไป
ประยุกต์ใช้ประกอบการพฒันาการผลิต การตลาด และการให้บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได้ โดยผู ้วิจ ัยได้น าเสนอ
ขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ท่ีไดจ้ากผลการศึกษาในคร้ังน้ีไว ้ดงัน้ี 

ดา้นการแบ่งตลาดและเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
ในการแบ่งตลาดโดยใชเ้กณฑต์วัแปรลกัษณะประชากรศาสตร์ ผูป้ระกอบการอาจ

พิจารณาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประกอบได ้ดงัน้ี 

http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สุรชัย%20สุขพาสน์เจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สุรชัย%20สุขพาสน์เจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สุรชัย%20สุขพาสน์เจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สุรชัย%20สุขพาสน์เจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=วิษณุ%20%20ดิษเทวา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=วิษณุ%20%20ดิษเทวา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=บัญชา%20รัศมี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=บัญชา%20รัศมี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=บัญชา%20รัศมี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=กิติบดี%20คุณโลหิต&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=กิติบดี%20คุณโลหิต&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=กิติบดี%20คุณโลหิต&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=จงรัก%20ปริวัตรนานนท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=จงรัก%20ปริวัตรนานนท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=จงรัก%20ปริวัตรนานนท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=จงรัก%20ปริวัตรนานนท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=ธาริณี%20%20คณาดี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=ธาริณี%20%20คณาดี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สิริประภา%20วุฒิชนม์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สิริประภา%20วุฒิชนม์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ดา้นอายุ กลุ่มเป้าหมายควรมีอายุในช่วงอายุระหวา่ง 20 – 29 และระหวา่ง 50 - 59 
ปี   ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองมากกวา่กลุ่ม
อายอ่ืุน 

ดา้นรายได้ กลุ่มเป้าหมายควรมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงจะมีก าลงัซ้ือ
เพียงพอและเหมาะสมกบัการมีสมาร์ทโฟนไวใ้ชง้านเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสอง 

ดา้นการศึกษา กลุ่มเป้าหมายควรมีการศึกษาสูงสุดในระดบัท่ีนอ้ยกวา่หรือมากกวา่
ปริญญาตรี ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสอง
มากกวา่กลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

ดา้นสถานภาพการสมรส กลุ่มเป้าหมายควรเป็นกลุ่มท่ีสถานภาพโสด 
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น โดยให้

ความส าคญัเป็นพิเศษกบัปัจจยัต่างๆ ได้แก่  ความสามารถในการเพิ่มโปรแกรมแอพพริ
เคชัน่ได ้การรองรับไฟล์ขอ้มูลได้หลายรูปแบบ  ขนาดของหน่วยความจ าในการ์ดและ
ตวัเคร่ือง ความละเอียดของหนา้จอและกลอ้งถ่ายรูป ราคาท่ีมีมาตรฐาน ช่องทางใชบ้ริการ
ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารผ่านทางโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตได้ และการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  

ดา้นตราสินคา้ 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัของตราสินคา้ เน่ืองจากตราสินค้าช่วยสร้าง

ความไวว้างใจและรักษาความภกัดีของลูกคา้ได้ โดยมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัผูใ้ชง้านดว้ย  

ดา้นนวตักรรมทางเทคโนโลยี 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัระบบปฏิบติัการเก่ียวกบัความหลากหลาย

ของฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานไดม้ากข้ึน รวมถึง
ปัจจยัดา้นระบบเครือข่ายท่ีมีโครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ผลการศึกษาในคร้ังน้ีระบุว่าอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใชง้านเป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเคร่ืองท่ี
สอง แต่ในความเป็นจริงผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าปัจจยัดงักล่าวน้ีมีความส าคญั โดยมีความ
จ าเป็นต้องใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสองแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
ผูบ้ริโภคท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวัหรือวิชาชีพอิสระ ซ่ึงตอ้งท าการบริหารจดัการธุรกิจหรือ
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด จึงน่าจะมีแนวโน้มในการใช้งาน
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สมาร์ทโฟนพร้อมกนัมากกวา่หน่ึงเคร่ืองเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารและ
ประสานงานท่ีดีข้ึน ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผู ้วิจ ัยจึงเสนอแนะให้ท่านท่ีสนใจให้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบตวัแปรดา้นอาชีพน้ีมากข้ึนเป็นพิเศษ 

2. ควรพิจารณาเพิ่มตวัแปรเพื่อท าการศึกษาให้มีความหลากหลายมากข้ึน รวมถึง
การเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การสังเกตการณ์หรือ
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการขยายพื้นท่ีท าการศึกษาให้ครอบคลุมในเมืองใหญ่ของภาค
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของข้อมูลท่ีมีมุมมองแตกต่างกัน ท าให้ได้ผลการศึกษาท่ีมี
ประโยชน์มากข้ึน 

3. ควรท าการทบทวนการศึกษาเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพฒันาผล
การศึกษาให้มีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัสม ่าเสมอ เน่ืองจากสมาร์ท
โฟนเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีวงจรเร็วในตลาด ซ่ึงมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว การทบทวนการศึกษา
จึงมีส่วนช่วยรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งได้อย่าง
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ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่ีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 SATISFACTION OF FOREIGN TOURISTS ON SERVICES OF FIVE-STAR 
HOTELS IN BANGKOK 

 

มาลินี  สนธิมูล 1  ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ข าเดช 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส าคญัหน่ึงท่ีสร้างรายได้มหาศาลให้กับ

ประเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจโรงแรม โรงแรมต่างๆ จึงตอ้งให้ความส าคญัต่อ
มาตรฐานคุณภาพของบริการ โดยเฉพาะโรงแรมหรูท่ีมีมาตรฐานสากลในการให้บริการ  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย และ
พกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวและปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีมีประสบการณ์การใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 384 
ตวัอยา่งผา่น 3 ช่องทาง ประกอบดว้ย ทางออนไลน์ ทางบริษทัน าเท่ียว และเก็บดว้ยตวัเอง
ตามโรงแรมระดบั 5 ดาวและสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครตามแต่โอกาสท่ี
เอ้ืออ านวย ช่องทางละ 128 ตวัอยา่งเท่ากนั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีอยูร่ะหวา่งเดือนสิงหาคม 
2556 เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test   F-Test  และ MRA ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และสัญชาติ  พฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยและพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เหตุผลหลกัท่ีใช้เลือก
ท่องเท่ียวในประเทศไทย  ผู ้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทย  

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาว และช่องทางของขอ้มูลข่าวสาร และ
ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การเมืองและกฎหมาย สังคมและวฒันธรรม 
และเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ค าส าคัญ : โรงแรมระดบั 5 ดาว, นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ, ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
 

Tourism is an important industry that creates huge income for the country and 
has direct relationship with hotel business.  This study has objectives to study difference 
of demographic factors influencing foreign tourists’ satisfaction on services of five-star 
hotels located in Bangkok and studying relationship of their behavior in traveling in 
Thailand and in staying in five-star hotel and of other relating factors with their 
satisfaction.  It uses questionnaire to collect data from group of 384 foreign tourists who 
used to use services of five-star hotels in Bangkok before via 3 channels, including 
online, travel agency, and self directly from five-star hotels and tourist attractions in 
Bangkok on basis of occasional situation.  128 samples for each channel.  The whole 
project consumes approximate 4 months during August till November 2013 and uses 
various statistics to analyze the data, consisting of percentage, mean, standard deviation 
(S.D.), t-Test,  F-Test, and MRA at significant level of 0.05.  

The findings have shown that demographic factors, including gender, age, 
marital status, educational level, average monthly income, occupation, and nationality; 
travelling and staying behavior in five-star hotel in Thailand, including main selection 
reason, influencing person on decision, staying duration, and information channel; and 
relating external factors, including politic and legal, social and cultural, and economic 
factors; have relation with foreign tourists’ satisfaction on services of five-star hotels in 
Bangkok.  
KEYWORDS :  FIVE-STAR HOTELS,  FOREIGN TOURISTS, SATISFACTION 
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บทน า 
การท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส าคญัหน่ึงท่ีสร้างรายได้มหาศาลให้กับ

ประเทศ เน่ืองจากการมีวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและน่าสนใจ การมีลกัษณะภูมิ
ประเทศท่ีหลากหลายและสวยงาม และการเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ่ียน โดยในปี 2554 ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทย จ านวน 133,177,728 คนเพิ่มข้ึนจากในปี 2553 ร้อยละ 8.70  และมี
น ักท่องเ ที ่ยวชาวต่างชาติที ่เดินทางเขา้ประเทศไทย จ านวน  22,353,903 คนและ 
19,230,470 คนในปี 2555 และ 2554 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 16.24 และร้อยละ 
35.91 ตามล าดบั  ทั้งน้ี เฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย จ านวน 6,828,718 คน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2555 ร้อยละ 18.94 (กรมการท่องเท่ียว, 2555, 2556) 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงอยา่งเช่นธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้มหรือธุรกิจสนบัสนุนต่างๆ ท่ี
ช่วยให้เกิดอาชีพการงานหลายแขนงและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวยงัช่วย
ในการพกัผ่อนคลายความตึงเครียดพร้อมกบัการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ี
ผิดแผกแตกต่างออกไปในแต่ละท้องถ่ิน อุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัเป็นแหล่งท่ีมาของ
รายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศท่ีมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบัดุลการช าระเงินของ
ประเทศได ้นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีบทบาทในการกระตุน้ให้มีการน าเอาทรัพยากร
ของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกวา้งขวาง และช่วยสนับสนุนฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ศิลปะวฒันธรรมประเพณีและเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว  โดยอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรมมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั โดยถือวา่การโรงแรมเป็นธุรกิจ
หลกัท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยา่งไรก็
ตาม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรมมีความอ่อนไหวและไดรั้บผลกระทบ
จากปัจจัยต่างๆ  ได้ง่าย โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเช่นภาวะวิกฤติทาง
การเมืองและภยัทางธรรมชาติต่างๆ ไดแ้ก่ มหาอุทกภยัในปี 2554 

สภาพการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรมมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้ง
กบัการเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงเป็นผลมาจากแผนการประชาสัมพนัธ์ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และการเปิดตวัเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน  ก็ยิ่ง
เปิดโอกาสทางธุรกิจและการแข่งขนัท่ีท าให้ธุรกิจโรงแรมต่างๆ ต่างต่ืนตวัท าการปรับปรุง
และพฒันาหอ้งพกัและบริการต่างๆ รวมทั้งการขยายธุรกิจโรงแรมในเครือเพิ่มข้ึน 



207 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

โรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการท่ีตอ้งให้ความส าคญัต่อมาตรฐานคุณภาพของ
บริการ โดยเฉพาะโรงแรมหรูท่ีมีมาตรฐานสากลในการให้บริการ ซ่ึงมีส่วนช่วยสร้าง
คุณค่าใหต้ราสินคา้จากความพึงพอใจและความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ โดยความพึงพอใจเกิด
ได้จากการได้รับความประทบัใจจากการไดรั้บบริการท่ีตรงหรือเหนือความคาดหวงัไว ้
ทั้งน้ี ปัจจยัภายนอกยงัเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้แต่ส่งผลต่อการใช้บริการของโรงแรม
ดงักล่าวอีกดว้ย โดยมีส่วนท าใหร้ะดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  

ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าวและการสร้างความพึงพอใจในบริการของ
ธุรกิจโรงแรม จึงเลือกศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจบริการในดา้นต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยคาดหวงัวา่นอกจาก
ผลการศึกษาท่ีได้จะมีประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีพกัประเภทอ่ืนในการ
พฒันารูปแบบการให้ท่ีดีข้ึนแล้ว ยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
ภาพรวมของประเทศอีกดว้ย    
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรม
ในโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีกบัท่ีมีต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. พฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการ
โรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข้องมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ไดข้อ้มูลปัจจุบนัดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรม
ในโรงแรม 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

2.  ท าให้ไดข้อ้มูลศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการใช้ก าหนดแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
บริการและการวางกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกั โดยเฉพาะโรงแรมหรู
ในระดบั 5 ดาว 

3. ท าใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานน ามาเป็นโครงการน าร่องหรือโครงการอา้งอิงเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไปส าหรับผูท่ี้สนใจในอนาคต                     

ประชากรศาสตร์ 
. เพศ    . อาย ุ   . สถานภาพสมรส 
. ระดบัการศึกษา  . รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน . อาชีพ   
. สัญชาติ (จ าแนกตามทวปี) 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทยและพกัแรมใน
โรงแรม 5 ดาว 

. เหตุผลหลกัท่ีใชเ้ลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย  

. จ  ำนวนคร้ังท่ีเคยท่องเท่ียวในประเทศไทยมำก่อน  

. จ  ำนวนคนท่ีร่วมเดินทำงมำเพื่อท่องเท่ียวในประเทศไทย  

. ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทย  

. ประเภทห้องพกัในโรงแรมระดบั 5 ดำวท่ีเลือกใชบ้ริกำร  

. ระยะเวลำท่ีใชบ้ริกำรพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาว  

. ช่องทางของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงแรมระดบั 5 ดาว
ท่ีใชพ้ิจารณาตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
. เศรษฐกิจ   . สังคมและวฒันธรรม    
. การเมืองและกฎหมาย 

 

 

 

ความพงึพอใจ 
ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
ทีม่ีต่อการใช้บริการโรงแรม

ระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

. ราคา 

. การจดัจ าหน่าย 

. การส่งเสริมการตลาด 

. บุคคล 

. การสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

. กระบวนการ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kotler (1997) ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัหรือการท างานของผลิตภณัฑ์ตามท่ีเห็น
หรือเขา้ใจกบัการคาดหวงัของบุคคล ดงันั้น ระดบัความพึงพอใจจึงเป็นฟังก์ชัน่ของความ
แตกต่างระหวา่งผลประโยชน์จากผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคล  

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การผสมผสาน 

4 กลยทุธ์ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อ

ก าหนดความตอ้งการและความช่ืนชอบในตลาดเป้าหมาย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ในธุรกิจบริการ ส่วนประสมทางการตลาดมี 7 
ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล การ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ 
ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ
และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  

วิทยาลยัการอาชีพเทิง (2555); รุจาภา แพ่งเกษร (2555) ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก
องค์กรธุรกิจถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยไม่สามารถควบคุม
ได ้ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและกฎหมาย 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลย ี

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545 : 78-79) เศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญใน
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

Harold Lasswell (อา้งถึงในสถาบนัส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้, 
2553) การเมือง เป็นเร่ืองของการใชอ้  านาจหนา้ท่ีเพื่อจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคม 

สุจรรยา จนัทรศิริ (2555) สังคมเป็นหน่วยยอ่ยของวฒันธรรมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของผูบ้ริโภค ตลอดจนเขา้ไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 
 

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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วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิดเป็น

เคร่ืองมือวิจยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีประสบการณ์การใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอนจึง
ใชสู้ตร n   =   ((Z*S)/e) 2 ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้384 ตวัอยา่ง  

การสุ่มตวัอยา่งตามโควตา้ผา่น 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางออนไลน์ ทางบริษทัน าเท่ียว 
และดว้ยตวัเองโดยตรง ช่องทางละ 128 ตวัอยา่งเท่ากนัและท าการสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ 

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 4 ส่วนโดยท าการทดสอบความเช่ือมัน่จากการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาซในส่วน 3 และ 4 ซ่ึงมีมาตราวดัเป็นอนัต
ภาคชั้น (11 ระดบัระหวา่ง 0-10) และรวม 4 ส่วน ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.772  0.748 และ 0.827 
ตามล าดบั และใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลส่วน
บุคคลและขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 
ดาวของผูต้อบแบบสอบถามและใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับวิเคราะห์
ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช ้t – test และ F-test ทดสอบอิทธิพล
ของความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
พกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีมีต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อ
การใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  และใช ้Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 มีอายุ 21-

30 ปี จ  านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.90 มีสถานภาพโสด จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.90 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 2,001- 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.78 มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.68 และมีสัญชาติในทวีปเอเชีย จ านวน 
193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและพักแรมใน
โรงแรม 5 ดาวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีเหตุผลหลกัท่ีใช้เลือกท่องเท่ียวในประเทศไทยจากอตั
ลกัษณ์ทำงวฒันธรรมท่ีโดดเด่น จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 เคยท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมาก่อน 1 คร้ัง  จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 69.53 เดินทางมาเพื่อท่องเท่ียว
ในประเทศไทย  2 คน จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยดว้ยตนเอง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 มกัเลือกพกัในโรงแรมระดบั 5 ดาว
ประเภทห้อง Superior จ  านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.94 ใช้ระยะเวลาท่ีใช้บริการพกั
แรมในโรงแรมระดบั 5 ดาว 2 คืน จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 และใช้ส่ือ
ออนไลน์/ อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีใช้
พิจารณาตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83  

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นเศรษฐกิจกบั
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท าให้แผนการท่องเท่ียวประเทศไทยเปล่ียนแปลง
ตาม (ค่าเฉล่ีย 8.98) ด้านสังคมและวฒันธรรมกบัเอกลกัษณ์ความเป็นไทยดึงดูดให้ท่าน
สนใจท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 9.07) และด้านการเมืองและกฎหมายกับความไม่สงบทาง
การเมืองภายในและต่างประเทศส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 
9.28) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นผลิตภณัฑ์และบริการกบัความมีช่ือเสียงของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 9.48) 
ดา้นราคากบัราคาค่าใชบ้ริการมีความเหมาะสมกบัคุณภาพบริการ (ค่าเฉล่ีย 9.46) ดา้นการ
จดัจ าหน่ายกับท่ีตั้ งของโรงแรมมีระบบคมนาคมท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 9.48) ด้านการส่งเสริม
การตลาดกบัการรับประกนัความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 9.39) ดา้นบุคคลกบั
พนกังานมีความสามารถในการให้บริการอยา่งมืออาชีพ (ค่าเฉล่ีย 9.48) ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพกบัการจดัสรรพื้นท่ีและการตกแต่ง (ค่าเฉล่ีย 9.47) และดา้น
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กระบวนการกบัการประสานงานของทีมงานในการส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศ (ค่าเฉล่ีย 
9.38) 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ทุกปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และสัญชาติ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่ เหตุผลหลกัท่ีใชเ้ลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย  ระยะเวลาท่ีใช้บริการพกัแรมในโรงแรมระดับ 5 ดาว และ
ช่องทางของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีใช้พิจารณาตดัสินใจเลือกใช้
บริการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

ทุกปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การเมืองและกฎหมาย สังคมและ
วฒันธรรม และเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ Sig. ผลลพัธ์ 

1 

เพศ t-Test 0.000 ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.004 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  F-Test 0.000 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 
สัญชาติ F-Test 0.000 ยอมรับ 
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สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ Sig. ผลลพัธ์ 

2 

เหตุผลหลกั F-Test 0.000 ยอมรับ 
จ านวนท่องเท่ียว F-Test 0.128 ปฏิเสธ 

จ านวนคนร่วมเดินทาง F-Test 0.108 ปฏิเสธ 
ผูท่ี้มีอิทธิพลตดัสินใจ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ประเภทห้องพกั F-Test 0.614 ปฏิเสธ 
ระยะเวลาท่ีพกัแรม F-Test 0.000 ยอมรับ 

ช่องทางของขอ้มูลข่าวสาร F-Test 0.000 ยอมรับ 

3 
ดา้นเศรษฐกิจ MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการเมืองและกฎหมาย MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธวชัชยั ประดาอินทร์ 

(2546) ท่ีพบวา่เพศและอายุมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาด อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายหรือสถานท่ี  และการส่งเสริมการตลาด  รายได้และถ่ินท่ีอยู่(ทวีป) มี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และ ช่องทางการจดัจ าหน่าย
หรือสถานท่ี    พรชยั สังขส์ังวาล (2547) ท่ีพบวา่เพศ อายุ สัญชาติ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้และวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรมโน
โวเทล โลตสั กรุงเทพฯ  กมัปนาท ผุดผ่อง (2549) ท่ีพบว่าอายุ การศึกษา และอาชีพ 
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของโรงแรมในเกาะสมุยแตกต่างกนั   พิไลพร 
สมนึก (2551) ท่ีพบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ สัญชาติ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการในโรงแรมระดบั 4 ถึง 5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการใชบ้ริการส่วนใหญ่  ไดแ้ก่ เหตุผลในการท่องเท่ียว 
และระยะเวลาพกัอาศยัในโรงแรม มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อ
การใชบ้ริการในโรงแรมระดบั 4 ถึง 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร  กรรณิกา  ไชยวิเศษ 
(2553) ท่ีพบวา่ทุกปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิล
ตนัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัภูเก็ต  ชูศกัด์ิ ชีพอรุณ (2548) ท่ีพบวา่อาย ุ
อาชีพ รายไดค้รัวเรือน และปัจจยัดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือบา้นจดัสรร  พิมล
ทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ (2552) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านสังคม มี

http://202.28.199.20/tdc/basic.php?query=ธวัชชัย%20ประดาอินทร์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=พรชัย%20สังข์สังวาล&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภควยัเกษียณ และปิย
พรรณ  รัตนพิกุล (2554) ท่ีพบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้า
แผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แตกต่างกนั และอายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผน
โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกนั  
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านประชากรศาสตร์ 
ผู ้ประกอบการโรงแรมควรให้ความส าคัญเป็นพิ เศษกับกลุ่มลูกค้า ท่ี เป็น

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป้าหมายท่ีมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
ช่วงอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีสถานภาพโสดและสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั มีการศึกษา

ในระดบัท่ีต ่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้ตั้ งแต่ 1,001 ดอลล่าร์สหรัฐข้ึนไป มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชนและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีสัญชาติยุโรปและออสเตรเลีย ซ่ึง
มีระดบัความพึงพอใจการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า
ลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ 

2. ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

ผูป้ระกอบการโรงแรมควรร าลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลส าคญัท่ีท าให้กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป้าหมายมีระดบัความพึงพอใจการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น การเป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน และความหลากหลายของลกัษณะทางภูมิประเทศ 

ในการเลือกตลาดควรค านึงถึงปัจจยัเร่ืองบุคคลรอบขา้งของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
แฟน/คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว และเพื่อน รวมถึงช่วงระยะเวลาใชบ้ริการห้องพกัและ
ช่องทางการส่ือสารและรับขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงลว้นมีส่วนช่วยสร้างความพึงพอใจการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครเท่าๆ กนั   

3. ด้านปัจจัยภายนอก 
ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการให้บริการและการตลาด ปัจจัยภายนอกท่ี

ผูป้ระกอบการควรค านึงมาเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านอตัราแลกเปล่ียน เอกลกัษณ์
ความเป็นไทย และความไม่สงบทางการเมือง ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายให้ความส าคญัมากท่ีสุดใน
การเลือกใชห้รือไม่ใชบ้ริการของโรงแรมระดบั 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 7 ด้าน ผู ้ประกอบการต้องเอาใจใส่

รายละเอียดในทุกดา้นเพื่อน าเสนอคุณค่าท่ีผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
ควรรักษาความมีช่ือเสียงของโรงแรมให้สมกบัความมีระดบัของโรงแรมไวอ้ยา่ง

เน่ือง  
ดา้นราคา  
การค ้าจุนช่ือเสียงไดย้อ่มมาจากบริการท่ีคุณภาพ ซ่ึงใหมี้ความสอดคลอ้งกบัราคาท่ี

ก าหนดไว ้
ดา้นการจดัจ าหน่าย  
ผูป้ระกอบการให้พิจารณาเพิ่มช่องทางการเดินทางสัญจรให้ง่ายและสะดวกข้ึน 

ส าหรับเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น การให้บริการรถรับส่งจากโรงแรมถึงสถานี
รถไฟฟ้าหรือศูนยก์ลางการคา้ธุรกิจท่ีส าคญั หรือการให้บริการจกัรยานเป็นทางเลือกใน
การออกก าลงักายเยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
การรักษามาตรฐานคุณภาพเท่ากับเป็นการรับประกันความพึงพอใจในการใช้

บริการอยูแ่ลว้ 
ดา้นบุคคล 
ผูป้ระกอบการควรเอาใจใส่ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ

ส่งเสริมการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบักลยุทธ์การจดัสรรพื้นท่ีและการตกแต่งมาก

ข้ึน 
ดา้นกระบวนการ  
เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นสร้างทีมบุคลากรมืออาชีพเพื่อการส่งมอบบริการท่ีเป็น

เลิศ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีเพิ่มเติม 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและเป็นประโยชน์มากข้ึน 
2. ควรท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยเฉพาะท่ี

เดินทางมาจากต่างจงัหวดัและมาใช้บริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงการ
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ก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบกบักลุ่มเป้าหมาย
คนละสัญชาติ และ/หรือคนละบทบาทภายในพื้นท่ีเดียวกนั 

3. ควรท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในพื้นท่ี
ต่างจงัหวดั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบกบัธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ควรท าการศึกษาโดยเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัเหมาะสมประเภทอ่ืนร่วมดว้ย ไดแ้ก่ 
การสังเกตุการณ์และ/หรือการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพมาสนบัสนุนท าให้ผล
การศึกษามีความละเอียดและน่าเช่ือถือมากข้ึน  
บรรณานุกรม 

กมัปนาท ผดุผอ่ง. “ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่อการให้บริการของโรงแรมใน
เกาะสมุย.” วทิยานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี, 2549 

กรรณิกา  ไชยวเิศษ. “การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการโรงแรม
ฮิลตันภูเกต็ อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวดัภูเกต็.” รายงานการศึกษาคน้ควา้
อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับนกับริหาร สาขาวชิาการจดัการ
ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต,  2553 

ชูศกัด์ิ ชีพอรุณ. “ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการซ้ือบ้านจัดสรร ศึกษากรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” สาขาวิชาการจดัการ
ทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั ราชภฏัวไลยอลงกรณ์, 2549 

ธวชัชยั ประดาอินทร์. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศในการเลอืกใช้
บริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์การจดัการการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น, 2546 

ปิยพรรณ  รัตนพิกุล. “แรงจูงใจในการเลอืกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ
ทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

พรชยั สังขส์ังวาล. “ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อการใช้บริการของโรงแรมโนโวเทล 
โลตัส กรุงเทพฯ.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2547 

พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ. “ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคล
ของผู้บริโภควยัเกษียณ.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

http://202.28.199.4/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.20/tdc/basic.php?query=ธวัชชัย%20ประดาอินทร์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ABSTRACT 

The objectives of this research are to study difference of demographic 
characteristic influencing efficiency of Thanachart Bank Public Company Limited staffls 
job performance as life insurance broker for Prudential Life Assurance (Thailand) Public 
Company Limited and study relation of hygiene and motivation factors with their 
efficiency on the job performance.  Structured questionnaire was used as tool of data 
collection from 333 samples of Bank staff in all branched in Bangkok and percentage, 
mean, standard deviation, t-Test,  F-Test (One-way ANOVA) , and Multiple Regression 
Analysis (MRA) were used to analyze the gathered data at statistical significance of 0.05.  

The results show that difference of all demographic characteristics have 
influence on efficiency of Thanachart Bank Public Company Limited staffls job 
performance as life insurance broker for Prudential Life Assurance (Thailand) Public 
Company Limited.  Mostly, hygience factors with exception of policy and private 
lifestyle and motivation factors with exception of responsibility have relation with their 
efficiency on the job performance. 
KEYWORDS :   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY, PRUDENTIAL LIFE 
ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED, LIFE INSURANCE 
BROKER, JOB PERFORMANCE EFFICIENCY 
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472�������@�6����!�4��!��!0��5�:*��������<�0ก���=�������1*�0�ก����4��6
ก��
�>�#�?����ก�)����1*����"��
08�*2�-�ก��.9ก"�%9�+�?+����#�ก�56)?���C#)5
6ก�����������0#�ก�!�"#51*���4��� �:*+�   
$��DE������F��ก	�$���! 

1. 
08�*.9ก"�4��!��ก�:��1*���ก";����)�ก�.����5���!�*����0��:*
��������<�0ก���=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>
�#�?����ก�)�������"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) 

2. 
08�*.9ก"�4��!��!0��51*��B���#472���6�?
ก����������<�06ก���=����������
!�ก����������<�0ก���=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>
�#�?����ก�)�������"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) 

3. 
08�*.9ก"�4��!��!0��51*��B���#�@�6�6�?
ก����������<�06ก���=����������
!�ก����������<�0ก���=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>
�#�?����ก�)�������"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) 
�����G	����ก	�$���! 

1. ��ก";����)�ก�.����5�����ก�:��ก�!�*����0��:*��������<�0ก���=�������
1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>�#�?����ก�)�������"�� 0�@

�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) ��ก�:��ก� 

2. �B���#472���6�?
ก����������<�06ก���=�������!�4��!��!0��5ก��
��������<�0ก���=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>
�#�?����ก�)�������"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��))  



210 
 

������ก��
�� ก������ ก������ ���ก�����������ก�� ����� 4 ������� 2 (
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3. �B���#�@�6�6�?
ก����������<�06ก���=�������!�4��!��!0��5ก��
��������<�0ก���=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>
�#�?����ก�)�������"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��))  
���H!��F�#I�	�$@	��*�"�� 

1. 
08�*6�?+�?E�1?*!@��?�4��!4��
�A1*�0�ก��1*���4���)�� �2�ก�� 
(!��)) 6��1�
1�ก���
�0!��4�
ก��#�ก��ก�#���5���������0#�ก�!�"#5�����4��
6)?6�?��B���#472�������B���#�@�6� 

2. 
08�*6�?+�?1?*!@��?�-�ก��.9ก"��B���#472�������B���#�@�6�!�4��!��!0��5�:*
��������<�0ก���=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 
!8�*
�>
�#�?����ก�)����1*����"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��))  

3. 
08�*6�?!�1?*!@����
�>���C#)5�:*���#���0#�ก�!�"#51*���4��6ก��6)?
���ก*������ก�����������0#�ก�!�"#5  

4. 
08�*6�?!�1?*!@�*?��*���2���������-ก��6)?ก�#���5����@�6�6�?�*�4�?*�ก��
4��!�?*�ก��1*�0�ก��6���ก�����ก�)�������1*���4���)�� �2�ก�� (!��)) ���
�?*��=������?���� 
�>�#�?�1�#���ก�)����1*����"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� 
(���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) �?�# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 
 

������ก��
�� ก������ ก������ ���ก�����������ก�� ����� 4 ������� 2 (
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ก��J�$�$	������ก	�)Kก%	 

                         ��$J�������                                              ��$J���	� 
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ก	��������	�

���
��ก�	�

��	�	����	� 

��	ก�� (��	��) 

��ก	��� �

�	!��"	���ก��

�#$����%�� 
�&

��'���#!( 

���ก���#$�� 

(�����)*�!) 

��	ก�� (��	��)  

(�ก%L�����	ก�)	���F 
  - 
0.       
  - *�#�       
  - ก��.9ก"�    
  - ��#+�?�:���44�      
  - �%�<�0�!��      
  - �����ก��;5ก���2���   
  - ������2���:����B����� 

 
�M���!�N�	�E���"�ก�����������	
��ก	��������	� 

  - 4:��*���    
  - ��!0��<�0   
  - C#��#���ก�����ก��    
  - �<�0ก���2���      
  - 4��!
�>*#@:�:����    
  - 4��!!��4�6ก���2���   
  - ����ก���ก4�*����4����\)� 

�M���!�&�����"�ก�����������	
��ก	��������	� 
  - 4��!�2�
�A�6��   
  - ก��+�?���ก��#*!�����%8*   
  - ��ก";�1*���   
  - 4��!���-��)*�   
  - C*ก��ก?���?�6�� 
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ก	���$�$��Lก��� 

��4�� ��"~� ���������#��� 
ก��#�1?*�6ก��.9ก"�
�8�*���������<�0ก��
�=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>�#�?����ก�)����
���"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) 4��7��74�*�4��!
87*��
�2�4�\�:��| +�?�ก: 

��4���)�� �2�ก�� (!��)) (2556) 
��!�>�%���ก��
��������ก*����ก��6
)8�*���"��
���� 
*ก)��� �2�ก�� (!��)) y9��!��2��ก��6�\:��7�*#@:
�1��� 900 *�4���?
����
�*�5 %
0����� �1����!0�� 
1����!�� ก���
�0!��4� C�#��4��+�?
���
6�?���ก��
!8�*����� 22 
!"�# 2545 <�#6�?6�*�\�����ก*�ก����4��0�;�)#5���
�2�ก��1*�
1����ก�� ������ก�7+�?���6�*�\�����ก*�ก����4��0�;�)#5
�A!�@����
��กก������ก��4���
!8�*����� 1 !��4! 2547 �����กก��
1?�y87*��?1*���4��4�
����+�#6 �� 2553 �2�6�?�)����!��%
0��!
4�8*1:�#��1���ก
��!�2�� 256 ��1� 

�>ก�:� 630 ��1�6�B����� ��7��7 ��4��!�1��1*������0#5
�>*������� 6 1*�ก��:!
��4��0�;�)#5+�#���
�>��4��0�;�)#5���!���1�
�>*������� 5 1*����
�. 

0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) ���"���2�ก�� (!��)) (2556) 
���!
����2�
ก��
!8�*�� 2538 C�#ก���:�!������:��ก��:!0�@
�A
)�#�������"��+�#
.�"Eก�����ก�
)���� (TS Life X) ก��:!0�@
�A
)�#�6)?�����ก��;5��กก����������C�ก ��!��7�ก�#���56
ก���2�
����ก��
08�*��?�����45-���<�;]5������ก����������!4��!�?*�ก��1*�4+�# 
������-:�!����"��+�?
���C�*#:���1A��ก�:����!��4�0�?*!ก��4��!!�:�!��6ก��):�#
��?�����45���4!+�#  

.���0�.5 0���0���5������*�  6��� (2548 : 73-74  *?��%9�6
���\� *��)���!;�, 
2552) �������?���ก";����)�ก�.����5����2�4�\����#!2�!�.9ก"�4��!��!0��5ก��
0���ก��!1*���44� ���ก*��?�# 
0. *�#� ก��.9ก"� *�)�0 �����#+�? 

���#���5  �����!�@�� (2542)  ��"~��*��B���# (Two Factor Theory) 
�>��"~�
��� Frederick K. Herzberg +�?.9ก"��2�ก������#
ก��#�ก������@�6�6ก���2���1*���44� 
�2��ก**ก
�>�B���#�@�6� y9��
�>�B���#���
ก��#�1?*�ก����C�#���
08�*�@�6�6�?4)*����
��ก������=�����
�>���ก����? �2�6�?
ก��4��!09�0*6�6�?�ก:��44�6*�45ก��6�?
�=�������+�?*#:��!���������<�0!�ก197 ����B���#472�����8*�B���#��1.����5 y9��6�?
����@�6�6ก���2���1*���44�!�*#@:��*�
��� %?�+!:!���8*!�6��ก";����+!:�*�4�?*�
ก����44�6*�45ก����44�6*�45ก����
ก��4��!+!:)*� ��8*+!:09�0*6���197���
�>
�B���#���!���ก<�#*ก�����44� 
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Katz and Kahn (1978) �B���#����2�4�\�:*��������<�06ก���=������� ��!��%
���+�?��ก�B���#2�
1?�
���#�
��#�ก��-�-������+�? C�#��������-������������<�01*�
*�45ก�
�>ก�������
�z��!�#1*�*�45ก�  
$��#��	����ก	�$���! 

ก��.9ก"�4��7��7+�?6)?����*�%�!���!�C4����?�����!�42�%�!������#���
��7��!��#ก**ก
�> 4 �:�
�>
4�8�*�!8*����#6)?6ก��
กA�1?*!@�ก��ก��:!0�ก��6��ก
�����1*���4���)�� �2�ก�� (!��)) ��ก��1�6
1�ก���
�0!��4� ��! 246 ��1� 

�:�ก�� 1,968 4 (���#1?*!@�����
�. ��4���)�� �2�ก�� (!��)) �2��ก��6�\:, 
2556) �9���!��%6)?�@��1*� Yamane, Taro 42��;1*�1��1*�ก��:!���#:��: n = (N / (1 
+ N(e)2) +�? 333 ���*#:�����6)?����ก����:!���*#:������:�#ก��0�ก����ก�����)�7 ���
��:!���*#:����!C4��?����
�����6��ก��1�1*���4�� 87 ��1�| �� 2 ���*#:�� 
�:�ก�� 
174 ���*#:�� ��� 159 ��1�| �� 1 ���*#:�� 
�:�ก�� 159 ���*#:��  

-�ก�����*�����*�%�!�*��� 2- 4 ���C�#��!C�#6)?4:���!���������4��!
�*�4�?*�<�#61*�4�*��y+�?!�กก�:� 0.7 �����:�����*�%�!!�4��!:�
)8�*%8*
�����!��%6)?
กA������!1?*!@�+�? 

�%������6)?��
4����51?*!@� ���ก*��?�# ก����ก���4��!%�����4:��?*#���2�����
1?*!@��?���ก";����)�ก�.����51*�-@?�*�����*�%�!   ก����ก���4:�
����# ���
�:�
���#�
�!���E� C�#6)?4: � 
����#!�*:�4:������4��!4��
�A1*�-@?�*�
����*�%�!
ก��#�ก���B���#472���6�?
ก����������<�06ก���=������� �B���#�@�6�6�?
ก��
��������<�06ก���=������� �����������<�0ก���=�������1*�0�ก����4���
)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>�#�?����ก�)�������"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� 
(���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) ������*��!!��E�C�#6)? t-Test ��� F-Test (One-way 
ANOVA)  ���*�4��!��ก�:��1*���ก";����)�ก�.����5���!��:*��������<�0ก��
�=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��))  6ก��
�>�#�?����ก�)����
���"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��))   ; ������#�2�4�\���
�%����������� 0.05 C�#�2�ก��
���#�
��#�4��!��ก�:�������#4@:�?�#���� Scheffe �?�# 
(�!!��E���� 1)  ���6)? Multiple Regression Analysis (MRA) .9ก"�4��!��!0��5
����:���B���#472���6�?
ก����������<�06ก���=�������ก����������<�0ก���=�������
1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>�#�?����ก�)�������"�� 0�@

�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) ; ������#�2�4�\����%����������� 
0.05  (�!!��E���� 2) ����B���#�@�6�6�?
ก����������<�06ก���=�������ก��
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��������<�0ก���=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>
�#�?����ก�)�������"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) ; 
������#�2�4�\����%����������� 0.05 (�!!��E���� 3) 
��E�O(ก	�$���! 

1. ��E�O(ก	�$����	��F(�ก%L�����	ก�)	���F���ก(E@���$�!@	� 

ก��:!���*#:���:�6�\:
�>
0.)�# �2�� 198 4 4��
�>�?*#�� 59.46 !�*�#�
����:�� 26 $ 30 �� �2�� 166 4 4��
�>�?*#�� 49.85 !�ก��.9ก"���������\\���� 
�2�� 279 4 4��
�>�?*#�� 83.78 !���#+�?�:���44�����:�� 15,001 $ 30,000 ��� 
�2�� 235 4 4��
�>�?*#�� 70.57 !��%�<�0C�� �2�� 266 4 4��
�>�?*#�� 
79.88 !������ก��;5ก���2���!�กก�:� 1 ����:+!:
ก� 2 �� �2�� 167 4 4��
�>�?*#�� 
50.15 ���!��2���:����B����������0�ก���=�����ก�� �2�� 210 4 4��
�>�?*#�� 
63.06 

2. ��E�O(ก	�$����	��F�$	������'����ก(E@���$�!@	��ก#I!$ก��M���!�N�	�E� 
ก��:!���*#:��!�4��!4��
�A
ก��#�ก���B���#472���!�4��!��!0��5ก����������<�0

ก���=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>�#�?����ก�
)�������"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) �?�4:��*���!�
4��!�*�4�?*���!-��=�������1*�*�45ก����/��8*1*��
*� 4:�
����# 9.29 

�?���!0��<�0
08�*�:�!��!�4��!
�>!������6�?4��!):�#
��8*6ก��
�=�������
�>*#:���� 4:�
����# 9.38 

�?�C#��#���ก�����ก��C�#��4��!�C#��#���)��
����:��6� 4:�
����# 
9.37 

�?��<�0ก���2������!������=�������!�!���E�):�#�:�
���!ก���2���6�?!�
��������<�04:�
����# 9.27 

�?�4��!
�>*#@:�:�����?�#4��!#���1�#���ก�)�������
�>):*����
0��!��#+�?
���!��:�):�#
0��!C*ก��ก?���?�6�?����ก���� 4:�
����# 9.30 

�?�4��!!��4�6ก���2����?�#4��!!��6�6*�45ก����
�>��4��1��6�\:���
!�)8�*
��#� 4:�
����# 9.32 

�?�����ก���ก4�*����4����\)�C�#-@?���4����\)�!�4��!
�>���!���
�>
�?�������� 4:�
����# 9.32 
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3. ��E�O(ก	�$����	��F�$	������'����ก(E@���$�!@	��ก#I!$ก��M���!�&��� 

ก��:!���*#:��!�4��!4��
�A
ก��#�ก���B���#�@�6�!�4��!��!0��5ก����������<�0
ก���=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>�#�?����ก�
)�������"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) �?�4��!�2�
�A�6
�����!�ก��ก2����-�� 1�7�* ���
�z��!�#+�?*#:��)��
����
�!���! 4:�
����# 
9.40 

�?�ก��+�?���ก��#*!�����%8*��ก4��!�@?�9ก<@!�6�6������=�����*#@: y9��
�>��
���������):�#
0��!��#+�? 4:�
����# 9.50 

�?���ก";�1*�����กก��
�>�����!�C*ก��
���C������!��%0�{�+�?*#:��
�:*
8�*�  4:�
����# 9.40 

�?�4��!���-��)*��?���
���C*ก��6�?����4��!��!��%+�?*#:��
�A!���
<�#6�?4��!���-��)*� 4:�
����# 9.42 

�?�C*ก��ก?���?�6���?�4��!
)8�*!���:�������=�����*#@:!�C*ก��ก?���?�
�����?����#+�?����@�1976*�4� 4:�
����# 9.60 

4. ��E�O(ก	�$����	��F�$	������'����ก(E@���$�!@	��ก#I!$ก����������	
ก	�

�������	��� ��	!��"	���ก���#$�� 

ก��:!���*#:��!�4��!4��
�A
ก��#�ก����������<�0ก���=�������1*�0�ก��
��4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>�#�?����ก�)�������"�� 0�@
�A
)�#� 
���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) C�#6�?4��!�2�4�\ก��0�ก��!�4��!��1���
<�4<@!�6�6�����*�45ก�!�ก������ 4:�
����# 9.51 

5. ��E�O(ก	����������G	�  

��ก��ก";����)�ก�.����5�����ก�:��ก�!�*����0��:*��������<�0ก��
�=�������1*�0�ก����4���)�� �2�ก�� (!��)) 6ก��
�>�#�?����ก�)����
���"�� 0�@
�A
)�#� ���ก�)���� (���
�.+�#) �2�ก�� (!��)) ��ก�:��ก�*#:��!�
�#�2�4�\����%����������� .05  

�B���#472����:�6�\: #ก
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทปิโตรเคมี 
FACTORS THAT INFLUENCE ON EMPLOYEE PERFORMANCE 

จนัทร์นภา วงศศ์รีภูมิเทศ 1  ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบ ปัจจยัส่วนบุคคล

หรือลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัปฏิบติังาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในงาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานบริษทัปิโตรเคมี โดย
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับพนักงานบริษัทจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาอธิบายความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดย
ใช้ ANOVA และ Multiple Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig 
สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความ
คลาดเคล่ือนเพื่อการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการศึกษาคร้ังน้ิ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 284 คน คิด
เป็นร้อยละ 71 อายุในช่วง 31-40 ปี จ านวน 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.8  มีสถานภาพโสด 
จ านวน 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีระดบัปริญญาตรี จ านวน 271 ราย คิดเป็นร้อยละ 
67.8  ปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 4-6 ปี จ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8  มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนระหวา่ง  30,001-40,000 บาท จ านวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.3 

โดยปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน พบว่า ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่องานท่ี
ท า มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 

ด้าน ความพึงพอใจในงาน พบว่า เพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง มี
ความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย 
ปัจจยัด้านสถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานและรายได้ เฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั ในขณะ
ท่ีเพศและอาย ุไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ค าส าคัญ : ปัจจยั, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this independent study is to study relating factors which are 1) 

demography  2) factors relating to work 3) job satisfaction that influence on employee 
performance. 

The study will be used for understanding and developing of Human Resource in 
the company. Research tool is questionnaire used to collect data from 400 regular 
employees. By using descriptive statistic to describe Frequency, Mean, Percentage and 
Standard Deviation and by using ANOVA and Multiple Regression Analysis to find T-
test, F- test,  Sig, R,  R2 and Standard Deviation to analyze relation of all factors in the 
study at 0.05, the results were as follows: 

The results of this study showed that the majority were female 71 percent were 
aged between 31-40 years old 54.8 percent, Single status 73.5 percent, 67.8 percent have 
a bachelor's degree level of education, 4-6 services years 37.8 percent and base salary 
between 30,001-40,000 baht 35.3 percent. 

For factors relating to work, employees feel that they are important to work that 
is related to employee performance. 

For job satisfaction, colleague and be promoted that are related to employee 
performance. 

Test the hypothesis that demographic factors, have Status Education Service 
years and Base Salary factors that influence on employee performance while Sex and 
Aged does not influence on employee performance 
KEYWORDS : FACTORS, PERFORMANCE 
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บทน า 
โลกปัจจุบนัอยูใ่นยุคกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เกิดข้ึนอยา่ง

รวดเร็วและตลอดเวลา เพื่อให้องคก์ารสามารถอยูร่อดไดภ้ายใตส้ภาวะน้ี องคก์ารต่างๆ จึง
ตอ้งมีการปรับตวัในทุกๆ ดา้น รวมทั้งการบริหารการจดัการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสูดขององคก์าร กระแสความเปล่ียนแปลงท่ีวา่น้ี คือความเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ การติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล สามารถท าไดโ้ดยไม่มีขอบเขต
จ ากดั ไร้พรมแดน ส่งผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความจ าเป็นท่ีองค์การต่างๆ จะตอ้งปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการบริหาร ระบบต่างๆให้ทันสถานการณ์ รวมทั้ งทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์หรือทรัพยากรบุคคลน่ีเอง ซ่ึงถือวา่ บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีช่วย
ขบัเคล่ือนธุรกิจ หรือองค์การให้กา้วหน้าไปสู่ความส าเร็จ และส่งผลถึงความสามารถใน
การแข่งขนัในเวทีโลกขององคก์ารอีกดว้ย ซ่ึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์ 
มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังาน 
บุคลากรจึงตอ้งได้รับการพฒันาทั้งทางดา้นสมอง ปัญญา และแรงงาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
หรือขีดความสามารถไปพร้อมๆกบัการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในดา้นอ่ืนๆ ขององคก์าร 

การบริหารการจดัการทรัพยากรบุคคลขององค์การนั้น จะปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่เม่ือ
คดัเลือกคนท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาปฏิบติังานในองค์การแลว้ จะตอ้งมีการบริหาร
การจดัการทรัพยากรบุคคล หรือการจดัการบุคลากรท่ีดี ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้มี
หนา้ท่ีบริหารจ าเป็นตอ้งวางแผน ก าหนดนโยบาย จดัการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมงาน
ต่างๆภายในองค์การ สามารถแกไ้ขปัญหา สามารถท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึง
พอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถ แสดงศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี และสามารถกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังาน  

การปฏิบติังานท่ีเต็มความรู้ความสามารถนั้นมีคุณค่าต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง และ
ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ท่ีช่วยให้บุคลากรขององค์การนั้น แสดงความสามารถในการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีขีดจ ากดั โดยองค์การจะตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยั
ต่างๆ เหล่านั้นเป็นส าคัญ ปัจจยัท่ีเก้ือหนุนการปฏิบติังานนั้นมาจากทั้งภายในตวัของ
บุคลากรเองและมาจากการบริหารงานนโยบายขององค์การ ซ่ึงถ้าผลงานของบุคลากร
ออกมาดี ประสบความส าเร็จ ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานการจดัการท่ีดีของ
องคก์ารอีกดว้ย 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ท่ีแสดงออกมาให้เห็นได้ด้วยผลงาน 
สามารถท าให้องค์การรับรู้ถึงความพึงพอใจในงานของบุคลากร หากผลการปฏิบติังาน
ออกมาดี หรือดีเยี่ยม นัน่แสดงให้เห็นไดว้า่ บุคลากรนั้น มีความพึงพอใจท่ีจะท างานนั้นๆ 
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อย่างเต็มความรุ้ ความสามารถเต็มศกัยภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองค์การตอ้งการท่ีจะได้รับจาก
บุคลากร และความพึงพอใจของบุคลากรนั้นมีส่วนส าคัญท่ีจะส่งผลท าให้งานๆหน่ึง
ประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีองค์การตั้งเป้าหมายไว ้องค์การจ าเป็นตอ้งศึกษาองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน เป็นตน้ หรือสร้างแรง
บนัดาลใจ เพื่อใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น องคก์ารต่างๆ จึงหนั
มาให้ความส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจกบับุคลากรในองค์การของตนเอง เพื่อท าให้
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึนและน าพาองคก์ารไปสู่เป้าหมายสูงสุด
ท่ีวางไว ้

บริษทัขา้มชาติท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเคมี ซ่ึงธุรกิจน้ีเป็นการท าอุตสาหกรรมท่ี
ส าคญัของโลกทางดา้นพลงังาน เพราะดว้ยโลกเติบโตอยา่งไม่หยุดย ั้ง จ  านวนประชากรท่ี
เพิ่มข้ึน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการทางด้าน
พลงังานเพิ่มมากข้ึนทุกหนทุกแห่ง  

เพื่อให้องคก์ารกา้วหน้าอย่างรวดเร็วเติบโตไปพร้อมๆ กบัความตอ้งการพลงังาน
อยา่งไม่หยดุย ั้ง การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพของบุคลากรจึงมีความส าคญัท่ีสุด องคก์าร
จึงตอ้งพฒันาบุคลากรและรับรู้ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เช่น ท าอยา่งไร
ให้พนักงานนั้นเห็นความส าคญัของงาน มีส่วนร่วมและมีอิสระในการท างานมากท่ีสุด 
และใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่องานและองคก์าร รวมทั้งในแง่ของการสร้าง
ความพึงพอใจในงาน เงินเดือน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สังคมเพื่อนร่วมงาน การ
โยกยา้ยหรือเล่ือนต าแหน่ง ตอ้งท าใหโ้ปร่งใสและยติุธรรม เม่ือองคก์ารสามารถสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัพนกังาน จะส่งผลท าให้พนกังานท างานไดอ้ยา่งสบายใจ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานยอ่มดีข้ึนตามไปดว้ย 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่ อ เป รียบเทียบปัจจัย ส่วนบุคคล หรือลักษณะส่วนบุคคลท่ี มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน ของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัปิโตรเคมี  ท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์ต่อระดับประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 
3. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัปิโตรเคมี 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการวิจัยการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
บริษทัปิโตรเคมี  มีขอบเขตการศึกษาท่ีครอบคลุม ดงัน้ี 

1.  ขอบเขตด้านประชากร การวิจยัคร้ังน้ีใช้ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่ม
พนกังานบริษทัปิโตรเคมี ซ่ึงมีทั้งหมด 2,500 คน ไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
400 ราย จากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 

2.  ขอบเขตด้านตวัแปร/เน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ี มีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และความพึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั ใน
ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 

3.  ขอบเขตดา้นสถานท่ี การวิจยัคร้ังน้ี พื้นท่ีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 

4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้วลาส าหรับการด าเนินการวิจยัทั้งส้ิน
รวม ประมาณ 3 เดือน ระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ โดยในส่วนของการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอยูใ่นช่วงเดือนมกราคม 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทับริษทัปิโตรเคมี เพื่อใชป้ระโยชน์และเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารหรือส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในองคก์าร ในการวางแผนการด าเนินงานดา้นบุคลากร  

2.  ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริษทัปิโตรเคมี เพื่อใชป้ระโยชน์และเป็นแนวทางให้กบั
ผูบ้ริหารหรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในองค์การ ในการวางแผนการด าเนินงานดา้น
บุคลากร 
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3.  ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจในงาน ท่ีมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบริษทับริษทัปิโตรเคมี เพื่อใชป้ระโยชน์และเป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหารหรือส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคลากรในองคก์าร ในการวางแผนการด าเนินงานดา้นบุคลากร 
กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิด
ในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
              ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบติังาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 เพศ  

 อายุ 

 สถานภาพ 

 ระดบัการศึกษา 

 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 
ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัการปฏิบตังิาน 
 ความส าคญัของงาน 

 การมีส่วนร่วมในงาน ความ
อสิระทางความคดิ 

 ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญั
ต่องานที่ท า 

 
  
 
 

ความพงึพอใจในงาน 
 ตัวงาน 

 เงนิเดือน 

 ผู้บังคับบัญชา 

 เพือ่นร่วมงาน 

 การเลื่อนต าแหน่ง 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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2.  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน หมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีส าคญัและมีส่วนท าให้
การปฏิบติังานของพนกังานมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
  2.1  ความส าคญัของงาน หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ความส าคญัต่อองค์การมากน้อยเพียงใด มีความเก่ียวข้องกับงานของผูอ่ื้นไม่ว่าจะใน
องคก์ารหรือนอกองคก์ารมากนอ้ยเพียงใด 

2.2  การมีส่วนร่วมในงาน ความมีอิสระทางความคิด อาจจะเป็นในเร่ือง
ของการตดัสินใจ หมายถึง มีความอิสระในการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เพื่อให้
งานนั้นบรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 

2.3  ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่องานท่ีท า หรือต่อองค์การ 
หมายถึง การไดรั้บการยอมรับจากองคก์าร การไดรั้บความไวใ้จจากองคก์าร ผูบ้งัคบับญัชา 
หรือผู ้ร่วมงาน โดยดูจากการประเมินผล และโอกาสท่ีได้รับจากการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา หรือองคก์าร 

3.  ความพึงพอใจในงาน หมายถึง องค์ประกอบท่ีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังาน การปฏิบติังานอยา่งมีความสุข การท างานดว้ยความตั้งใจ และ
ผลท่ีไดรั้บเป็นท่ีน่าพอใจ จากการท างานดว้ยความตั้งใจน้ี จะเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังานให้กบัพนักงาน เพื่อเกิดความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้บัปัจจยั ดงัต่อไปน้ี  

3.1  ลกัษณะงาน หมายถึง งานท่ีพนกังานรับผิดชอบอยู่ หรือ หนา้ท่ีของ
พนกังานจะตอ้งปฏิบติัในทุกๆวนันั้นเป็นอยา่งไร พนกังานมีความเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายหรือไม่ ตรงกบัความสามารถท่ีพนกังานแต่ละบุคคลมีมากนอ้ยเพียงใด 

3.2  เงินเดือน หมายถึง รายไดท่ี้ไดรั้บการตอบแทนจากการปฏิบติังานใน
แต่ละเดือน มีความเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายของพนกังานหรือไม่ ค่าตอบแทนเหมาะสมกบั
ต าแหน่งของพนกังานหรือไม่ โดยรวมแลว้พนกังานแต่ละบุคคลพึงพอใจในเงินเดือนของ
ตวัเองหรือไม่อยา่งไร 

3.3  ผูบ้ ังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้างาน ซ่ึงพนักงานแต่ละคนจะมี
ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้าแตกต่างกนัไป หัวหนา้มีความยุติธรรมในการปกครองลูกนอ้งดี
มากนอ้ยเพียงใด และพนกังานมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจในเร่ืองงานดว้ยตนเองหรือไม่ 

3.4  เพื่อนร่วมงาน หมายถึง เพื่อนร่วมงานท่ีปฏิบติังานร่วมกนั พนกังานมี
ความรักความสามคัคีมากนอ้ยเพียงใด พนกังานมีเพื่อนร่วมงานท่ีดีหรือไม่ มีความสบายใจ
ในการปฏิบติังานกบัผูร่้วมงานปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
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3.5  การเล่ือนต าแหน่ง หมายถึง โอกาสท่ีพนักงานจะได้รับการเล่ือน
ต าแหน่งให้สูงข้ึน หรือได้รับการโยกยา้ยต าแหน่ง พนักงานมีความพอใจในต าแหน่งท่ี
ไดรั้บในปัจจุบนัหรือไม่ พนกังานสามารถเล่ือนหรือโยกยา้ยต าแหน่งดว้ยความเป็นธรรม
หรือไม่อย่างไร การเล่ือนต าแหน่งของพนักงานจะข้ึนอยู่กบัอายุงานหรือความสามารถ 
องคก์ารวดัจากอะไร 

4.  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึง การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จตามท่ี
ไดต้ั้งเป้าหมาย และส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
ประหยดั คุม้ค่า คุม้ทุน พนกังาน รวมทั้ง ผูบ้งัคบับญัชามีความพอใจในผลการปฏิบติังาน 
ในขณะเดียวกนัหากเป็นงานทางด้านการบริการ ผูรั้บบริการก็ย่อมมีความพึงพอใจด้วย
เช่นกนั 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ในการศึกษาปัจจยัระดับบุคคลนั้น (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552, หน้า 32 - 35)  
คุณลกัษณะส่วนบุคคลพื้นฐานท่ีเราควรจะเร่ิมในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุ
สถานภาพ อายงุานในองคก์าร ระดบัการศึกษา และรายได ้

เพศ (Sex) ในงานวิจยัท่ีท าการศึกษาปัจจยับุคคลในดา้นเพศนั้นพบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง ในเร่ืองความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ความสามารถใน
การวิเคราะห์ แรงจูงใจในการท างาน ความเป็นผูน้ า ความสามารถในการเขา้สังคม และ
ความสามารถในการเรียนรู้ 
 แต่ในการศึกษาทางด้านจิตวิทยาพบว่า ผูห้ญิงจะมีความเต็มใจท่ีจะยอมรับใน
อ านาจหน้าท่ีมากกว่าผูช้ายและพบวา่ผูช้ายมกัจะมีความมุ่งมัน่มากกว่าผูห้ญิง และมีความ
คาดหวงัในความส าเร็จมากกวา่ แต่ความแตกต่างเหล่าน้ีกอ้ไม่มากเท่าไหร่นกั 

อายุ (Age) อายขุองคนเราจะมีส่วนในการมองปัญหาและก าหนดรูปแบบความคิด
ของเราไดใ้นระดบัหน่ึง ดงัจะเห็นไดว้า่ วยัรุ่น วยักลางคน และวยัผูใ้หญ่ ก็มกัจะมีความคิด
ความอ่านแตกต่างกนัออกไป มีวุฒิภาวะและวิจารณญาณต่างกัน โดยทัว่ไปพบว่า 40% 
ของพนักงานท่ีมีอายุต  ่ากว่า 30 ปี จะมีการเปล่ียนงานทุก 2-3 ปี โดยเฉพาะพวกท่ีเก่ง 
(Talent) แต่เม่ือมีอายมุากข้ึน พนกังานจะออกจากงานนอ้ยลง เพราะทางเลือกในการหางาน
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ใหม่จะน้อยลง นอกจากนั้นแล้วอีกเหตุผลหน่ึงท่ีส าคญัก็คือยิ่งท างานมานานก็มกัจะมี
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูง ไดรั้บค่าตอบแทนสูง สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน
ต่างๆก็จะสูงตามไปดว้ย 

สถานภาพ (Status) งานวิจัยในเร่ืองของสถานภาพมีไม่มากนัก แต่ผลท่ีได้
ค่อนขา้งสอดคลอ้งกนัวา่ พนกังานท่ีมีครอบครัวแลว้นั้นมกัจะมีการขาดงาน โดยเฉพาะการ
ขาดงานท่ีอาจจะหลีกเล่ียงไม่ได้ และพนักงานท่ีแต่งงานแล้วจะมีความพอใจในงาน
มากกว่า คือการแต่งงานท าให้มีวุฒิภาวะ และความรับผิดชอบมากข้ึน ท าให้การท างานท่ี
มัน่คง เป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีความส าคญัต่อเขา 

อายุงานในองค์กร (Tenure) ในแง่ความพึงพอใจในการท างาน โดยทัว่ไปพบวา่ผู ้
ท่ีมีอายงุานยาวนาน มกัจะมีความพอใจในงานสูงกวา่ เน่ืองมาจากมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน
และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสูงกว่า ในแง่ของการขาดงานนั้ น พบว่าการท างานมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการขาดงานคือถา้ท างานมานานมกัจะไม่ค่อยขาด
งาน เพื่อรักษาประวติัการท างานและในแง่ของการหมุนเวียนก็จะมีความสัมพนัธ์ในทาง
ตรงกนัขา้มเช่นกนั  

ระดับการศึกษา (Education) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั เช่น ระดบั ปวส. 
ระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรี ระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี ย่อมท าให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ ทศันคติและความพร้อมในการท างาน ตลอดจนความพร้อมในการฝึกอบรม
พฒันาแตกต่างกนัไป และพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถสูงมกัจะมีโอกาสท างานได้
ส าเร็จ และมีหน้าท่ีการงานสูงกว่าจึงมีความพอใจในงานสูงกว่าด้วย ยกเวน้ในกรณีท่ี
พนกังานมีการศึกษาสูงแต่อาจปฏิบติังานต ่ากวา่คุณวฒิุ 

รายได้ (Incoming) พิจารณาทั้งในด้านปริมาณค่าจา้ง ความยุติธรรม หรือความ
เสมอภาคของค่าจา้งท่ีไดรั้บ และวธีิการจ่ายค่าจา้ง ความพึงพอใจในงานมีผลมาจากค่าจา้งท่ี
มากกวา่ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ค่าจา้งเป็นตวับ่งช้ีความพึงพอใจในการท างาน 
 สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง  คุณลกัษณะส่วน
บุคคลพื้นฐานท่ีเราควรจะเร่ิมในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ อายุงาน
ในองคก์ร ระดบัการศึกษา และรายได ้

แนวคิดทีเ่กีย่วกบัการปฏิบัติงาน 

ณัฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2547, หน้า 42) ไดใ้ห้ความหมายว่าการปฏิบติังาน 
(Performance) หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคลากรใดบุคลากรหน่ึงกระท าข้ึนดว้ยก าลงักาย และ
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ก าลงัใจเพื่อจุดมุ่งหมายใด จุดมุ่งหมายหน่ึงท่ีเขาตอ้งการเช่นเพื่อการด ารงชีวิต เพื่อความ
สบายใจ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมสังคม เป็นตน้  

จิระประภา อคัรบวร (2547, หนา้ 2) ไดก้ล่าวถึงผลการปฏิบติังาน สามารถมองได้
อยา่งนอ้ย 2 ระดบั คือ ผลการปฏิบติัระดบับุคคล (Individual Performance) และผลการ
ปฏิบติังานระดบัองคก์าร (Organization Performance) ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในผลการ
ปฏิบติังานขององคก์ารทราบวา่องคก์ารมีผลผลิตอยา่งไร อยากไดบ้ริการแบบไหน มีความ
ตอ้งการในการพฒันาองค์การให้ไดผ้ลผลิตเป็นอย่างไร เพื่อจะได้น าไปใช้ในการวาง
แผนการพฒันาบุคลากรในองค์การให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกันกับผลการ
ปฏิบติังานขององคก์าร 
ทฤษฎ ีX และ ทฤษฎ ีY ของ McGregor (McGregor’s Theory X and Theory Y) 

Douglas McGregor นกับริหารและนกัวิชาการ ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัคนไวใ้น
หนงัสือ The Human Side of Enterprise เป็น 2 แนวทาง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือทฤษฎี X 
และ ทฤษฎี Y ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

ทฤษฎี X จะมองคนในแง่ลบวา่ คนส่วนใหญ่มีลกัษณะเห็นแก่ตวั เกียจคร้าน ไม่
รับผิดชอบและไม่รักความเจริญกา้วหนา้ ซ่ึงตอ้งใชปั้จจยัทางวตัถุ เช่น เงินหรือส่ิงของ
เป็นเคร่ืองกระตุน้ ประกอบกบัการควบคุมโดยผูบ้งัคบับญัชาท่ีเขม้งวด 

ทฤษฎี Y จะมองคนในแง่บวก และมีความเช่ือวา่โดยทัว่ไปแลว้แต่ละคนจะมี
ลกัษณะโดยธรรมชาติท่ีตอ้งการจะท างาน ตอ้งการรับผิดชอบ มีเหตุผล และรักความ
เจริญกา้วหนา้ สามารถใหท้ างานโดยไม่ตอ้งควบคุมได ้

สามารถสรุปไดว้า่  ทฤษฎี X เป็นแนวความคิดของผูบ้ริหารสมยัก่อนท่ีมีต่อคน ท่ี
เนน้ถึงการสั่งการและการควบคุม เพราะเช่ือวา่คนไม่ชอบท างานและไม่รับผิดชอบ ส่วน
ทฤษฎี Y นั้น มองคนตามสภาพความเป็นจริงและยุติธรรม เห็นส่วนดีของคนบา้ง การใช้
ทฤษฎีน้ีมาเป็นหลกัการบริหารคือ การสร้างโอกาสและเปิดช่องทางให้คนไดแ้สดงความรู้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา จะเห็นได้ว่าแนวความคิดด้านพฤติกรรมของผูน้ าจะให้
ความส าคญัและมุ่งเนน้ การศึกษาถึงลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมิไดใ้ห้
ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อมและ สถานการณ์มากนักแต่ในความเป็นจริงแล้วมีบาง
สถานการณ์ท่ีตอ้งการผูน้ าท่ีมีลกัษณะเด่นเฉพาะด้าน แต่ในทางตรงขา้มก็มีอีกหลาย
สถานการณ์เช่นกนั ท่ีตอ้งการผูน้ าท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ซ่ึงจะสามารถท าให้งานท่ี
ออกมานั้นประสบผลส าเร็จไดใ้กลเ้คียงกนั 
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แนวคิดทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจ  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มีผู ้ศึกษาและให้
ความหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 
 ฟิลตแ์มนและอาร์โนลด์ (Feldman & Arnold อา้งถึง ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550, หนา้ 
9) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือส่ิงท่ีแสดงออกหรือ
ความรู้สึกทางบวกท่ีมีอยูท่ ั้งหมดท่ีบุคคลมีต่องานท่ีปฏิบติั 

กาญจนา   อรุณสุขรุจี ( 2546, หนา้ 5 ) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะ
ทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้าง
สลบัซบัซอ้น และตอ้งมีส่ิงท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 
ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg’ Two –Factor Theory ) 

 
ปัจจัยแห่งสุขลักษณะและปัจจัยแห่งแรงกระตุ้น (วชรภูมิ เบญจโอฬาร ,2552) 

สามารถสรุปได้ว่า  การท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
องค์การต่างๆให้ความส าคญักบัการสร้างแรงจูงใจเป็นอย่างมาก ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีวิธีการ
สร้างแรงจูงใจ เพื่อช่วยให้เป็นขวญัและก าลงัใจต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ข้ึน 
ทฤษฎแีรงจูงใจของมาสโลว์กบัการท างานในองค์การ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

Maslow เป็นนกัจิตวิทยาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัแบรนดีส์ ไดพ้ฒันาทฤษฎีการจูงใจท่ี
รู้จกักนัมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา Maslow กล่าววา่ มนุษยมี์ความตอ้งการ ความปรารถนา 
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และได้รับส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่าน้ีจะเรียงล าดบัขั้นของความ
ตอ้งการ ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั ซ่ึงมีอยู ่5 ขั้น ดงัน้ี 

 

ทฤษฎีความต้องการตามลาํดับขั้นของ Maslow 
1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน

ปัจจยัส่ีทั้งหลายของมนุษยเ์พื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษา
โรค อากาศ น ้ าด่ืม การพกัผอ่น เป็นตน้ ดงันั้นองคก์ารจะตอ้งดูแลในเร่ืองของค่าตอบแทน
ต่างๆ ของพนกังานใหเ้หมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานน้ีเป็นอนัดบัแรก 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Security or Safety Needs) เม่ือมนุษย์
สามารถตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบั
ท่ีสูงข้ึนต่อไป เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความ
มัน่คงในชีวติและหนา้ท่ีการงาน ดงันั้นองคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการน้ีโดยการ
ใหพ้นกังานไดรั้บการประกนัสุขภาพ หรือประกนัชีวิต เพื่อให้พนกังานรู้สึกถึงความมัน่คง
และปลอดภยัในชีวติ 

3. ความตอ้งการความผูกพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสังคม) (Social 
Needs) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษย ์
เช่น ความตอ้งการใหแ้ละไดรั้บซ่ึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความ
ตอ้งการได้รับการยอมรับ การต้องการได้รับความช่ืนชมจากผูอ่ื้น เป็นตน้  ซ่ึงองค์การ
สามารถจดัตั้งชมรมให้เกิดข้ึนภายในองค์การ เช่น ชมรมกีฬาต่างๆ หรืออาจจะเป็น โยคะ 
แอโรบิค ดนตรี และอ่ืนๆ เพื่อใหพ้นกังานไดมี้โอกาสท ากิจกรรมร่วมกนั 
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4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็น
ความตอ้งการการไดรั้บการยกยอ่ง นบัถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความตอ้งการไดรั้บ
ความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น  ซ่ึงความต้องการน้ี 
องค์การสามารถตอบสนองไดด้ว้ยการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง หรือประกาศเกียรติคุณให้
เหมาะสมแก่พนกังานตามโอกาสต่างๆ 

5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เม่ือไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการทั้ง 4 ขั้นแล้ว ขั้นน้ีจะเป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความ
ตอ้งการท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอย่างได้ส าเร็จ ความตอ้งการท าทุกอย่างเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ ดงันั้นการตอบสนองความตอ้งการขั้นน้ี ไดโ้ดยการมอบหมาย
งานท่ียากและทา้ทายแก่พนกังาน เพื่อให้พนกังานไดแ้สดงศกัยภาพในการท างานสูงสุด 
เพื่อความส าเร็จท่ีสูงสุด ซ่ึงความตอ้งการขั้นน้ีมีลกัษณะท่ีกวา้งมาก และจะแตกต่างกนั
ออกไปในแต่ละบุคคล 

สามารถสรุปไดว้่า  ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์เป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีเป็น
ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีคนทุกคนพึงจะมีและควรจะได ้และความ
ตอ้งการนั้นจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนถึงความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวติ 
แนวคิดทีเ่กีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ค าว่า “ประสิทธิภาพ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
หมายถึง “ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดผลในการท างาน” 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้น ถา้พิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มกัจะพูด
ถึง ผลการ ปฏิบติังาน (Performance) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเร่ืองเดียวกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน (Efficiency) คือเม่ือผลการปฏิบติังานท่ีดีก็ถือวา่มีประสิทธิภาพในการท างาน
สูงและถา้ผลการปฏิบติังานไม่ดีก็ถือ ไดว้า่มีประสิทธิภาพในการท างานต ่า ซ่ึงมีนกัวชิาการ
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพ  ดงัน้ี   

ไรอนัและสมิทธ์ิ (Ryan & Smith 1954, หนา้ 276) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของ
บุคคล  (Human efficiency) ไวว้า่เป็นความสัมพนัธ์ในแง่บวกกบัส่ิงท่ีทุ่มเทให้กบังาน ซ่ึง
ประสิทธิภาพในการ ท างานนั้นมองจากแง่มุมของการท างานแต่ละบุคคล โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีใหก้บังาน เช่น ก าลงังานกบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานนั้น 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ไดมี้ผูศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน จะขอเสนอ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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อาณัติ สังขมณี (2555) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน
คลงัสินคา้แผนกแพค็ก้ิง บริษทั ทีเอสที ซนัไรซ์  เซอร์วิส จ ากดั พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไป  หาน้อย ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน รองลงมา  คือ การติดต่อส่ือสาร และกระบวนการ ในการ
ปฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนผลการเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ 
พนกังานคลงัสินคา้แผนกแพค็ก้ิง บริษทั ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั โดยจ าแนกตาม
ปัจจยัพื้นฐาน ส่วนบุคคล พบวา่ พนกังานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
และอายุการท างาน แตกต่างกนั ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อนุรักษ์ สันติโชค (2552) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนักงาน : กรณีศึกษา หจก.ซิกเท็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ บิวซิเนส ผลการศึกษา พบว่า 
พนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานทุกดา้นในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความภูมิใจในอาชีพการงาน ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงานและด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ตามล าดบั พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษา รายได้และระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัเก้ือหนุนในการปฏิบติังานดา้น
โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นความภูมิใจในอาชีพการงานดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงานและด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์ทิศทาง
เดียวกนักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน
บริษทัปิโตรเคมี ซ่ึงจะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนประชากรทั้งหมดคือ 2,500 คน จากการ
ค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่าง 345 คน และเพื่อให้การ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ราย
แทน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึง
เป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ประกอบด้วย 
ความส าคญัของงาน การมีส่วนร่วมในงาน ความอิสระทางความคิด และ ความรู้สึกวา่ตนมี



247 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ความส าคญัต่องานท่ีท า ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มค าถาม แบบ Rating Scale 10 ระดบัความ
คิดเห็นจาก 0 ถึง 10  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย ตวังาน 
เงินเดือน ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และ การเล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นกลุ่ม
ค าถาม แบบ Rating Scale 11 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
กลุ่มค าถาม แบบ Rating Scale 11 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการ
วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 อายุในช่วง 31-40 ปี จ านวน 219 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 54.8  มีสถานภาพโสด จ านวน 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 271 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.8  ปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 4-6 ปี จ านวน 151 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37.8  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง  30,001-40,000 บาท จ านวน 141 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 35.3 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   ความส าคญัของงาน 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัความส าคญัของงานเฉล่ียระดบัปาน
กลางไปทางน้อย (ค่าเฉล่ีย 4.66) โดยให้ความส าคญักบั ปัจจยังานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีใช้
ความสามารถเฉพาะด้าน มากท่ีสุด ในระดับค่าเฉล่ีย 5.14 และงานท่ีท าอยู่ในแต่ละวนั
แตกต่างกนั ไม่จ  าเจ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 3.83 

การมีส่วนร่วมในงานและความอิสระทางความคิด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัการมีส่วนร่วมในงานและความอิสระทางความคิดเฉล่ียนในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.84) โดยให้ความส าคญักบั ปัจจยัท่านสามารถเสนอวิธีการท างาน
เพื่อใหง้านส าเร็จสู่เป้าหมายเร็วข้ึน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.03 และท่านมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายและวางแผนงานท่ีรับผดิชอบอยู ่นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.68 

ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท า พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักับปัจจยัความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท าในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 6.47) โดยใหค้วามส าคญักบั ปัจจยังานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อผลส าเร็จ
ขององคก์าร มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.57 และองคก์ารท าใหท้่านรู้สึกวา่เป็นทรัพยากรท่ี
มีคุณค่า นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.32 
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3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงาน ตวังาน พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัตวังาน เฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.05) โดยให้ความส าคญักบั งานท่ี
ท าอยูต่อ้งแข่งกบัเวลา มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.55 และงานท่ีท่านท าอยู่ น่าท า ไม่น่า
เบ่ือ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 4.06 

เงินเดือน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัเงินเดือน เฉล่ียระดบันอ้ย
ถึงปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 4.71) โดยให้ความส าคญักบั โดยรวมท่านพอใจกบัค่าตอบแทนท่ี
ได้รับ มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 4.96 และ อตัราข้ึนเงินเดือนแต่ละปีของท่านเป็นท่ีน่า
พอใจ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 4.56 

ผูบ้งัคบับญัชา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ควาส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชา เฉล่ีย
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 6.52) โดยให้ความส าคญักับ ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมากกับ
หวัหนา้ของท่าน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.69 และหวัหนา้รับฟังความคิดเห็นของท่าน 
นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.38 

เพื่อนร่วมงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ควาส าคญักบัเพื่อนร่วมงาน เฉล่ีย
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.34) โดยให้ความส าคญักบั โดยรวม ท่านมีความสบายใจท่ีไดท้  างาน
กบัเพื่อนร่วมงานของท่าน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.45 และเพื่อนร่วมงานของท่านมี
ความสามคัคีเป็นอยา่งดี นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.26 

การเล่ือนต าแหน่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเล่ือน
ต าแหน่ง เฉล่ียระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 6.30) โดยให้ความส าคญักับ การเล่ือนขั้น/เปล่ียน
ต าแหน่งของท่านข้ึนอยูก่บัความสามารถ มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.79 และ ท่านพอใจ
ในต าแหน่งงานของท่าน นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.08 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
สถานภาพ (4) ระดบัการศึกษา (5) ระยะเวลาการปฏิบติังาน (6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-
test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปได้
ดงัน้ี 

มีดา้นสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังานและรายได้เฉล่ียต่อเดือน
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ กล่าวคือ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ประกอบด้วย 
ความส าคญัของงาน การมีส่วนร่วมในงานและความอิสระทางความคิด และความรู้สึกว่า
ตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท า มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ทั้ง 
3 ตัวแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ ต่อระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

Y   = 4.122 + (-0.107) (ความส าคญัของงาน) + 0.100 (การมีส่วนร่วมในงานและ
ความอิสระทางความคิด) + 0.500 (ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท า) 
 มีเฉพาะดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท าเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่องานท่ี
ท ามีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 

สมมติฐานท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย ตวังาน 
เงินเดือน ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และ การเล่ือนต าแหน่ง มีความสัมพนัธ์ต่อระดบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษทั โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 
 
 

 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

  B Std. Error Tolerance VIF 
(Constant) 4.122 .219 18.808 .000 

  
ความส าคญัของงาน -.107 .034 -3.134 .002 .601 1.663 

การมีส่วนร่วมในงานและความอิสระ
ทางความคิด 

.100 .052 1.934 .054 .377 2.654 

ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท า .500 .045 11.074 .000 .482 2.076 

R = 0.640     R2 =  0.410    S.E.E =1.19497     F =  91.765     Sig = 0.000 

* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 2.656 .249 10.671 .000 
  

ตวังาน .010 .030 .319 .750 .663 1.509 
เงินเดือน .061 .036 1.682 .093 .503 1.989 
ผูบ้งัคบับญัชา .119 .037 3.174 .002 .436 2.295 
เพื่อนร่วมงาน .343 .038 8.975 .000 .678 1.474 
การเล่ือนต าแหน่ง .185 .041 4.521 .000 .404 2.473 

R = 0.726     R2 =  0.527    S.E.E =1.07306     F =  87.698     Sig = 0.000 
  * มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ทั้ง 5 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

Y   =    2.656 + 0.010 (ตวังาน) + 0.061 (เงินเดือน) + 0.119 (ผูบ้งัคบับญัชา) + 
0.343 (เพื่อนร่วมงาน) + 0.185 (การเล่ือนต าแหน่ง) 

มีเฉพาะดา้นเพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กล่าวคือ ดา้นความพึงพอใจในงาน เพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง มีความสัมพนัธ์
ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
บริษทัปิโตรเคมี” ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลกัษณะดา้นประชากรณ์ศาสตร์ 
ดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการท างาน และความพึงพอใจในงาน ท่ีมีผลและมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
และใชส้ถิติต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
t-Test One Way ANOVA (F-Test) และ Multiple Regression Analysis (MRA) และผูว้ิจยั
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ไดท้บทวน ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและ
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 31-
40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบติังาน 4-6 ปี โดยมี
รายได้เฉล่ีย 30,001-40,000 บาท มากท่ีสุด ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงกล่าวไดว้า่ พนกังานไม่วา่จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย และไม่วา่จะ
อายุเท่าไหร่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ซ่ึงไม่มีความ
สอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัทางดา้นอายุ กบัผลงานวิจยัของ นวพรรษ จ ารัสศรี (2552) เก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั เอ็ม แอนด์ เอ กรุ๊ป ผล
การศึกษาพบวา่ พนกังานมีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมในระดบัสูง ส าหรับ
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานท่ีมีเพศและ
ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ี
ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั แอลฟาเท่ากบั 0.05 ส่วนพนกังานท่ีมีอายุและ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ซ่ึงในส่วนของ
ผลการวิจยัทางดา้น สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายุการท างาน มีความสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ อาณัติ สังขมณี (2555) ท่ีได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานคลงัสินคา้แผนกแพค็ก้ิง บริษทั ทีเอสที ซนัไรซ์  เซอร์วิส จ ากดั พบวา่ผลการ
เปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ พนกังานคลงัสินคา้แผนกแพ็คก้ิง 
บริษทั ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั โดยจ าแนกตามปัจจยัพื้นฐาน ส่วนบุคคล พบวา่ 
พนกังานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอายุการท างาน แตกต่างกนั 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงกล่าว
ไดว้า่หากพนกังานมีสถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนัแลว้ น่าจะ
มีปัจจยัภายนอกเก้ือหนุนบางอย่างเช่น ทศันคติ หรือภารกิจท่ีเพิ่มเขา้มาในชีวิต นอกจาก
งาน ท าใหส่้งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ เช่น พนกังานท่ี
มีสถานถาพ สมรสแลว้ มีครอบครัว มีลูก ท่ีตอ้งดูแลเพิ่มข้ึน อาจจะท าให้ความเอาใจใส่ใน
งานลดลง หรือ พนกังานท่ีท างานมาหลายปี อาจจะมีความเช่ียวชาญในการท างานมากกวา่
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีดีกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานน้อย 
เป็นตน้ และผลงานวิจยัน้ีในดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน ค่านิยมและทัศนคติ ของคน
ส่วนมากให้ความส าคญัในเร่ืองของรายไดม้าเป็นอนัดบัตน้ๆ ในการเลือกงาน ดงันั้นหาก
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บริษัทสามารถจ่ายให้พนักงานมากตามความต้องการแล้ว พนักงานจะมีความรู้สึกท่ี
อยากจะท างานให้อยา่งเต็มท่ี ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสูงไปดว้ย ในทางกลบักนั
หากพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนนอ้ย พนกังานจะไม่มีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน พบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่องานท่ีท า มีความสัมพนัธ์ต่อระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังาน จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ในขณะท่ีความส าคญัของงาน และการมีส่วนร่วมในงาน ความอิสระทางความคิด ไม่
มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ อนุรักษ์ สันติโชค 
(2552) ในดา้นของ ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่องานท่ีท า ผลการศึกษา พบวา่ พนกังาน
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัเก้ือหนุนในการปฏิบติังานทุกดา้นในระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นความ
ภูมิใจในอาชีพการงาน มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน จึงกล่าวไดว้า่ หากบริษทัสามารถท าให้พนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีท า 
มีความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่องานท่ีท า และเกิดความภูมิใจในอาชีพการงาน พนกังาน
จะมีความเต็มใจท่ีจะท างานมากข้ึน ท าให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดงันั้น ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่องานท่ีท า จึงมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการศึกษาความพึงพอใจในงาน พบว่าความพึงพอใจในงาน ท่ีประกอบด้วย 
เพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีตวังาน เงินเดือนและ
ผูบ้งัคบับญัชา ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในส่วนของ เพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง 
และปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในดา้น ตวังาน เงินเดือนและผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเพื่อนร่วมงาน
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้พนกังานปฏิบติังานอย่างมีความสุขและเพื่อนร่วมงานก็เป็นอีก
เหตุผลหน่ึงท่ีจะจูงใจและรักษาบุคลากรในองค์กรไวไ้ด้ อา้งถึงแนวคิดท่ี เก่ียวกบัเพื่อน
ร่วมงานท่ีดีของ คีธ เดวสิ (Davis 1957 หนา้ 9) กล่าววา่ มนุษยสัมพนัธ์ เป็นการจูงใจบุคคล
ในกลุ่มให้ร่วมมือกนัเพื่อท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บงัเกิดผลเป็นท่ีน่าพอใจทั้งในดา้น
เศรษฐกิจและสังคม ส่วนการเล่ือนต าแหน่งหรือการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงานภายใน
องค์การเป็นเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการขยายหรือลดปริมาณ
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งาน  เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน  จึงมีส่วนท าให้เม่ือเปล่ียนต าแหน่งแล้ว การ
ปฏิบติังานนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
สูงสุด ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบติังาน และรายได้ ให้มากข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ทางดา้น
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน 
และท าอยา่งไรให้พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่องานท่ีท าให้มากท่ีสุด รวมถึง
สร้างสังคมการปฏิบติังานใหอ้บอุ่น มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็ง มีเพื่อนร่วมงานท่ีดีและ
การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม ซ่ึงทั้ งหมดน้ีส่งผลถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผลการวิจยัน้ีสามารถเป็นแนวทางในวางแผนพฒันาและ
ปรับปรุงแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้สอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพการท างานท่ี
เพิ่มข้ึนได ้ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
องคก์ารเพราะทศันคติและค่านิยมท่ีมีอยุใ่นตวัพนกังานนั้น มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน  

2. ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ควรติดตามขอ้มูลข่าวสารให้ทนัสมยั
อยู่เสมอ  เพื่อจะได้ข้อเท็จจริงท่ีมีน ้ าหนักเพิ่มข้ึนในเร่ืองของการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

3. ในการแจกแบบสอบถาม การเก็บขอ้มูลควรเป็นไปอยา่งระมดัระวงั โดยตอ้งมี
การเนน้ย  ้าวตัถุประสงคใ์นการแจกแบบสอบถามให้ชดัเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเขา้ใจผิด หรือ
ศึกษาเพื่อหาสาเหตุท่ีท าให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพต ่าลง โดยหาปัจจยัเพิ่มเติมเพราะ
ผลจากการศึกษาวจิยัท่ีไดย้อ่มมีความส าคญัต่อการพฒันาองคก์ารต่อไป 
บรรณานุกรม 
กลัยา ยศค าลือ.  “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.” 
 วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2554. 
วิศรุต หลีกุล. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท อิ
 ตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นต์ จํากัด (มหาชน).” การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551. 
สมภพ สุขมุพนัธนาสาร. “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บีที ลิสซ่ิง จาํกัด 
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สาขาสาํนักงานใหญ่.” การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2549. 

รัชดา ภัทรกิจกมล. “การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต : 
 กรณีศึกษา บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ .”  การศึกษาคน้ควา้
 ดว้ยตวัเอง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550. 
น่ิมนวล หมัน่ธรรม. “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการทาํงานของพนักงานในบริษัท
 ข้ามชาติ.”วทิยานิพนธ์ ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
 2546. 
สุวมิล ขนัติชยัขจร. “ปัจจัยสาํคัญในการสร้างความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคาร
 แห่งชาติ: กรณีศึกษา ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน).” วิทยานิพนธ์, ปริญญา
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552. 
ทศันีย ์ลงักะสูตร. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร: กรณีศึกษา 
 พนักงานบริษัท  กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สายงานบริหาร .” 
 วทิยานิพนธ์, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550. 
พีร์กฤติ อภิเนาวนิเวศน์. “ปัจจัยท่ีมีต่อแรงจูงใจตอ่การเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของ
 พนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย.” 
 วทิยานิพนธ์, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550. 
นวพรรษ จ ารัสศรี. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในบริษัท        
 เ อ็ ม  แ อ น ด์  เ อ  ก รุ๊ ป .” ป ริ ญญ า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บัณ ฑิ ต 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  2552. 
วีระวุฒิ อตัตนนท.์ “ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบน
 เคร่ืองบินในช้ันธุรกิจ บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน).”  ปริญญาวิทยาศาสตร์
 มหาบณัฑิต (พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
 ศาสตร์ (นิดา้) NIDA, 2550. 
น ้าผึ้ง ปูรณะสุคนธ. “ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธผลการปฏิบัติงานของ
 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคาํแหง.” ปริญญารัฐศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) NIDA, 2550. 
รศ. สุพานี สฤษฎว์านิช. พฤติกรรมองค์การสมยัใหม่ แนวคิด และทฤษฎี. พิมพค์ร้ังท่ี2. 

คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552. 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://www.nida.ac.th/
http://www.nida.ac.th/
http://www.nida.ac.th/
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พฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์อาหาร 
ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์  

CONSUMERS’ BEHAVIOR INFLUENCING THEIR DECISION  
IN USING FOOD CENTER IN THE MALL SHOPPING CENTER 

ปัญญาพร อนุวตัคุณธรรม 1  ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์  ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการศูนยอ์าหารของศูนยก์ารคา้ เดอะมอลล์ จ านวน 400 
ตวัอยา่ง โดยผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มี
อายุระหวา่ง 21 – 30 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็น
ลูกจา้ง / พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดโดยใหค้วามส าคญัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ รสชาติของอาหาร  ราคา
อาหารถูกกวา่ท่ีอ่ืนในเชิงเปรียบเทียบ หา้งตั้งอยูใ่กลท่ี้บา้น ท่ีท างาน หรือสถานท่ีศึกษา การ
จดัโปรแกรมส่งเสริมการขาย  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเน่ืองจากคุณภาพของอาหารมีความอร่อย
และสดสะอาด ใชบ้ริการ 4 คร้ังต่อเดือน ใชบ้ริการ 100 บาทหรือนอ้ยกวา่โดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
มกัใช้บริการร่วมกนัเพียงล าพงัคนเดียว มีตวัเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ดว้ยตวัเอง และการลดราคาอาหารมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการดว้ยการลด
ราคาอาหาร และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์าหารใน
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์  โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นประเภทเมนูอาหารท่ีใช้บริการ
ภายในศูนยอ์าหารมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริการในการใช้บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 



256 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ในขณะท่ีปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ยกเวน้ จ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไป
ใชบ้ริการร่วมกนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
ในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคัญ : ศูนยอ์าหาร, ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์, การตดัสินใจ 
 

ABSTRACT 
 

This study has objectives to study various factors that have relationship with 
decision in using services of food center in The Mall Shopping Center. It uses 
questionnaire to collect data from group of 400 consumers who use services of the food 
center.  The findings show most samples are female; got married; have age between 21-
30 years; have the highest education in bachelor’s degree for equivalence; have 
comments on marketing factors in term of many dimensions, including taste of food, 
competitively cheaper price of food, location nearby home, office, or educational 
institute, sales promotion program; use the services because of food quality – delicious 
fresh and clean; 4 times a month; 100 baht or less in average per times; and by alone. 
Mostly, self becomes person influencing the decision and discount become media 
influencing the decision. 

Results of hypothesis testing show all differently personal factors influence the 
decision at significant level of .05.  All marketing factors have positive relationship with 
the decision at significant level of 0.01 and have relationship with the decision at 
significant level of .05.  Meanwhile, most of different consumer behavior factors with 
exception of average number of participants influence the decision at significant level of 
0.05.   
KEYWORDS :  FOOD CENTER, THE MALL SHOPPING CENTER, DECISION 
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บทน า 
ศูนยอ์าหารเหมาะกบัการด าเนินชีวิตท่ีค่อนขา้งเร่งรีบของคนในปัจจุบนั ประกอบ

กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูค้นส่วนใหญ่นิยมออกไป ทานอาหารตาม
ศูนยก์ารคา้มากข้ึน (Food Court)  ในปัจจุบนัน้ีศูนยอ์าหารนั้นนอกจากจะเป็นท่ีรับประทาน
อาหารแลว้ยงัรวมไปถึงเป็นท่ีนดัหมาย พบปะพูดคุยทางธุรกิจ อ่านหนงัสือ นัง่ท างาน ดว้ย
เหตุน้ีจึงท าให้ศูนยก์ารคา้จ าเป็นตอ้งมีพฒันารูปแบบและปรับกลยุทธ์ในการจดัพื้นท่ีให้
เหมาะสม และสินคา้ตอ้งหลากหลายและตอ้งมีรสชาติท่ีอร่อย เพื่อเป็นการดึงดูดผูม้าใช้
บริการ และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้มาใชบ้ริการได้
อยา่งครบถว้น 
 ในโลกยุคโลกาภิวฒัน์ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การขนส่ง และคมนาคม
ส่ือสาร ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงต่อสังคมไทย ไม่วา่จะเป็น
ดา้นสังคม วฒันธรรม รูปแบบการด ารงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค จากการด าเนินชีวิต
ท่ีเรียบง่ายเป็นรูปแบบท่ีซบัซ้อนมากข้ึน ท าให้เกิดการพฒันารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ท่ีอ  านวย
ความสะดวกต่อการด าเนินชีวิตมากข้ึน และในปัจจุบนัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภค
ของผูค้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท่ีเคยซ้ือหรือบริโภคจากตลาดหรือร้านคา้ใกลบ้า้น มา
เป็นการซ้ือหาในศูนยก์ารคา้แทน ศูนยก์ารคา้ในปัจจุบนัจะมีธุรกิจขนาดย่อมหลากหลาย
ประเภทและรูปแบบอยูร่วมกนัในลกัษณะครบวงจร ซ่ึงสามารถสร้างความสะดวกในการ
หาซ้ือของไดค้รบ มีของให้เลือกเปรียบเทียบกนัมากมาย บรรยากาศในศูนยก์ารคา้เยน็
สบาย สะอาดและสวยงาม มีท่ีจอดรถเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นปัจจุบนั รวมไปถึง
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผูค้นโดยส่วนใหญ่ต่างพากนัออกไปรับประทานอาหาร
ตามศูนยก์ารคา้มากข้ึน ซ่ึงนบัไดว้า่ เป็นตลาดอาหารขนาดใหญ่ตลาดอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ 
มีการรวมประเภทของอาหารท่ีหลากหลาย เป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมทานกนันอกบา้น หรือ
เรียกวา่ ศูนยอ์าหาร (Food Court) ถือไดว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีคาดการณ์วา่ ตอ้งเกิดข้ึนแต่ละ
ครอบครัวเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง ส าหรับประชาคมเมืองขนาดใหญ่แบบกรุงเทพฯ โดยสาเหตุ
ส าคญัคือ การมีครอบครัวขนาดเล็ก การแต่งงานช้า การแบ่งงานกนัท าท่ีเรียกว่า Two 
Income Family และไม่นิยมท าอาหารทานกนัเอง ลกัษณะดงักล่าวท าให้ตลาดอาหาร
ประเภทศูนยอ์าหารทัว่ไปท่ีเป็นระบบบริการแบบช่วยเหลือตนเองของลูกคา้ (Self Service) 
มีขนาดตลาดน่าสนใจ ศูนยอ์าหาร (Food Court) มีมากมายหลายรูปแบบ มีทั้งศูนยอ์าหาร
ขนาดเล็ก ท่ีเรียกวา่ แคนทีน ส่วนใหญ่จะอยูต่ามสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ มี
หลกัเกณฑ์ง่าย ๆ ไม่เนน้ตราสินคา้มาตรฐาน และอีกรูปแบบคือ ศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้
ต่างๆ ในระยะแรกก็มีลกัษณะเดียวกบัแคนทีน แต่ในระยะหลงัมีการสร้างความแตกต่าง 
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โดยการน าเอาร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีรู้จกัเขา้มาขายในศูนยก์ารคา้ เพื่อดึงดูดใจลูกคา้ 
มีการวางระบบระเบียบการรักษามาตรฐานต่างๆ แนวการท าตลาดจะเน้นความใหญ่ของ
ศูนยก์ารคา้ มีการออกแบบตกแต่งให้หรูหราเพิ่มข้ึน และสุดทา้ยเป็นรูปแบบท่ีเป็นศูนย์
อาหารสุดหรู มีการตกแต่งแต่งท่ีหรูหรา บรรยากาศดีแต่ถึงแมจ้ะมีการแบ่งรูปแบบของ
ศูนยอ์าหารแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตาม แนวคิดโดยรวมของศูนยอ์าหาร ก็คือมีการสร้าง
พื้นท่ีในการเลือกอาหารไดอ้ยา่งพอใจ พร้อมบรรยากาศในการรับประทานท่ีดี เน่ืองจาก
กลุ่มลูกคา้ของแต่ละพื้นท่ี ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะช่ืนชอบหรือพอใจและพร้อมท่ีจะเขา้มา
รับประทานอาหาร จะให้ความส าคญัในลกัษณะดงักล่าวเป็นหลกัการเติบโตของธุรกิจบน
ศูนยอ์าหารเป็นการเติบโตท่ีติดไปกบัพฤติกรรมลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปกบัระดบัสังคม 

เดอะมอลล์เป็นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ โดยมีอยูท่ ั้งหมด 8 สาขา รวมสาขาจงัหวดั
นครราชสีมาดว้ย ซ่ึงมีผูบ้ริโภคใชบ้ริการในแต่ละวนัเป็นจ านวนมาก นอกจากเดอะมอลล์
จะเป็นศูนยจ์  าหน่ายสินคา้มากมาย ยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายอีกดว้ย ทั้งน้ีรวมไป
ถึงศูนยอ์าหารท่ีมีผูบ้ริโภคนิยมใช้บริการ ซ่ึงทางศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ท าการพฒันาทั้ง
สถานท่ีและอาหารร่วมกบัร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายอยูใ่นศูนยอ์าหารอยูต่ลอดเวลาเร่ือยมา และจาก
ข้อมูลดังกล่าว เป็นเหตุให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารในศูนยอ์าหารท่ีเดอะมอลล์ 
โดยเฉพาะการศึกษาในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการท่ีมีความ
เก่ียวพันกับผลิตภัณฑ์อาหารและบริการของทางศูนย์ฯ และมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะมุ่งศึกษาเฉพาะศูนยก์ารคา้เดอะ
มอลล์ โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อเดอะมอลล์กรุ๊ปในการน าไป
ประยุกต์ใช้ประกอบการวางแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการในศูนยอ์าหารของ
หา้งต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริการในการใช้

บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลแ์ตกต่างกนั 
2. ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้

บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ 
3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคการใช้

บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลแ์ตกต่างกนั 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ  
ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด  และ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้
เดอะมอลล ์ 

2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ 
ท าให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัการใช้บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั รวมถึงความคิดเห็นในบริการของอาหารทั้ง 7 ดา้น และท าให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารศูนย์การคา้เดอะมอลล์เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
             ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหา
ส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

อจัฉริยา  ขอดทอง (2553: 5-6) ศูนยก์ารคา้หรือหา้งสรรพสินคา้  หมายถึง  สถานท่ี
ท่ีมีร้านคา้ขายปลีกขนาดใหญ่น าสินคา้หลากหลายประเภทมาจ าหน่ายแบบครบวงจร ดว้ย
การจดัวางสินคา้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่อยา่งชดัเจน เพื่อให้สะดวกต่อการคน้หา และเลือก

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ   สถานภาพสมรส   อาย ุ   ระดบัการศึกษา  
อาชีพ   รายไดเ้ฉล่ีต่อเดือน 
 
ปัจจัยทางการตลาด (7P’s)  
ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา    
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร   ดา้นการบริการ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค  
เหตุผลหลกัในการใชบ้ริการ 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการ 
จ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไปใชบ้ริการร่วมกนั 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้
บริการ 
โปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
 

 

 
 
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน
การใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
ภายในศูนยก์ารคา้ของ
หา้งสรรพสินคา้ เดอะมอลล์
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ซ้ือ   โดยแยกตามแผนกและไม่มีการขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงมกัตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
หรือศูนยร์วมการคา้ 

บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั (2556) บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการศูนยก์ารคา้และ
เร่ิมเปิด หา้งสรรพสินคา้โดยเปิดสาขาแรกเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2524 คือ เดอะมอลล์ สาขา
ราชด าริ ซ่ึง ต่อมาภายหลงั ไดใ้ห ้บริษทั นารายณ์ภณัฑพ์าวลิเล่ียน จ ากดั เช่าด าเนินการเป็น
ศูนย ์ ศิลปหตัถกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย จากนั้น คณะกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ ซ่ึงมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ไดริ้เร่ิมการเปิดศูนยก์ารคา้ชานเมืองยา่นท่ียงัไม่มีผูใ้ดคิด
ลงทุน ดงันั้น เดอะมอลล์ 2 บนถนน รามค าแหง จึงไดเ้กิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2526 
เดอะมอลล์สาขาท่ี 2 ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บ ความไวว้างใจจากผูม้าใชบ้ริการอยา่งคบัคัง่ 
ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว บริษทัฯ จึงไดต้ดัสินใจ ขยายกิจการ ศูนยก์ารคา้บนฝ่ังถนน
ตรงขา้มในเวลาต่อมา โดยการเปิดเดอะมอลลช๊์อปป้ิงเซ็นเตอร์  หรือเดอะมอลล์ 3 เม่ือวนัท่ี 
27 พฤศจิกายน 2529 ซ่ึงต่อเช่ือมกบัเดอะมอลล์ช๊อปป้ิงเซ็นเตอร์ 2 ดว้ยสะพานเล่ือนลอย
ฟ้า วนัท่ี 18 ตุลาคม 2529 ห่างจากเดอะมอลล์ 3 เพียงนิดเดียว บริษทัฯ ก็ ไดเ้ปิดศูนยค์วาม
บนัเทิง และศูนยร์วมร้านอาหารนานาชนิดท่ีทนัสมยั คือท่ีเดอะมอลล์ 4 เพื่อให้ กลายเป็น 
ศูนยก์ารคา้ท่ีครบวงจรในยา่นรามค าแหงอยา่งแทจ้ริง  

Belch and Belch (2005 อา้งถึงในอจัฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550); ปรมะ สตะเวทิน 
(2526 อา้งถึงในวารุณี มหาชนก, 2546) ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นตวัแปรพื้นฐานท่ี
นักการตลาดมักน ามาใช้พิจารณาแบ่งส่วนตลาด เน่ืองจากท าให้สามารถสังเกตเห็น
คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงใช้เช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือ และอัตราการใช้สินค้าของผู ้บริโภค ท าให้สามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิภาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย 

Kotler and Armstrong (1997); Kotler (1997) ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจ
บริการมี 7 ดา้น (7P’s) ซ่ึงตอ้งใชป้ระสานสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดีท าให้มีประสิทธิผล ซ่ึง
องคป์ระกอบทั้ง 7 ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ 

Belch and Belch (1993) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การ
เลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อสนองความ
ตอ้งการและความปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพอใจ 

Kotler and Armstrong (2009) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในบางอย่างมีความ
ซับซ้อนมาก จึงจ าเป็นตอ้งจ าแนกประเภทการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัเกิดข้ึนบ่อยๆ 
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ออกเป็นกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิด
ทั้งหมดแยกออกเป็น 4 ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการศูนย์
อาหารของศูนยก์ารคา้ เดอะมอลล์ ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตร n   =   
3.84(d)2 / (S)2 เพื่อค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 400 ตวัอยา่ง และไม่ใชห้ลกัความ
น่าจะเป็นในการสุ่มตวัอยา่งทั้งแบบตามโควตา้และแบบพบกนัโดยบงัเอิญโดยเลือกศึกษา
ในบริเวณพื้นท่ีของ 4 สาขาในกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ สาขาบางกะปิ สาขางามวงศว์าน สาขาท่า
พระ และสาขาบางแค  สาขาละ 100 ตวัอยา่งเท่ากนัตามความสะดวกในการด าเนินการวิจยั 
โดยการสุ่มตวัอยา่งไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสาขาออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 50 คน
เท่ากนั เพื่อท าการเลือกเก็บขอ้มูลในช่วงวนัธรรมดา (ระหวา่งวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์) และช่วง
วนัสุดสัปดาห์ (ระหว่างวนัเสาร์และวนัอาทิตย์) เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ครอบคลุมกลุ่มอาชีพมากท่ีสุด โดยเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม 2557 

แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพสมรส  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ซ่ึงมีมาตราวดัเป็นแบบนามบญัญติัร่วมกบัเรียงล าดบั รวม 6 ขอ้ ในส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจยั
ทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลกร ด้านการบริการ และด้านส่ิงน าเสนทางกายภาพ ซ่ึงมี
มาตราวดัเป็นแบบอนัตภาคชั้น รวม 35 ขอ้ ในส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย เหตุผลหลกัในการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อ
คร้ังในการใชบ้ริการ จ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีท่ีมกัไปใชบ้ริการร่วมกนั บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และโปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการ ซ่ึงมีมาตราวดัเป็นแบบนามบญัญติัร่วมกบัเรียงล าดบั รวม 6 ขอ้ และใน
ส่วนท่ี 4 เก่ียวกับการตดัสินใจใช้บริการศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 
ประกอบด้วย ความสะดวก ความถ่ี งบประมาณ ช่วงวนัและเวลา แลประเภทเมนู ซ่ึงมี
มาตราวดัเป็นแบบอนัตภาคชั้น รวม 5 ขอ้ ทั้งน้ี ค  าถามในส่วนท่ี 2 และ 4 มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Ratio scale) เพื่อแสดงความคิดเห็น 11 ระดบัจาก 10 มี
ความส าคญัมากท่ีสุดลดหลัน่ลงมาถึง 0  ไม่มีความส าคญัเลย 
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การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัโดยแบบสอบถาม 30 ชุดเก็บขอ้มูลมา
ทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาซส าหรับแบบสอบถาม
ประเภทขอ้มูลอนัตภาคชั้นในส่วน 2 และ 4  ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.864 และ 0.711 ตามล าดบั 
และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละเพื่อใช้พรรณนาคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการบริโภคและใช้บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้ฯ ของกลุ่มตวัอย่าง และใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อใช้พรรณนาระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดและการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยอ์าหาร
ภายในศูนยก์ารคา้ของห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ t – 
test  เปรียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในด้านเพศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้ของห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ส าหรับสมมติฐานท่ี 1  ใช ้F – Test เปรียบความแตกต่าง
ของปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอ่ืนๆ นอกจากเพศ และพฤติกรรมการบริโภคและใช้บริการ
ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าฯ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนย์
อาหารภายในศูนยก์ารคา้ของหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธี Scheffe ส าหรับเฉพาะตวัแปรท่ีทดสอบแลว้พบความ
แตกต่าง ส าหรับสมมติฐานท่ี 1 และ 3 และใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ
ศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้ของหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล์ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 ส าหรับสมมติฐานท่ี 2 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มี

สถานภาพสมรส จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 240 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.5 มีอาชีพเป็นลูกจา้ง / พนกังานบริษทั จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางการตลาด (7P’s) 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดโดยให้ความส าคญัใน

ดา้นผลิตภณัฑก์บั รสชาติของอาหารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.300 ดา้นราคากบัราคาอาหารถูกกวา่
ท่ีอ่ืนในเชิงเปรียบเทียบมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.383 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัห้างตั้งอยู่
ใกลท่ี้บา้น ท่ีท างาน หรือสถานท่ีศึกษามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.297 ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบั
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การจดัโปรแกรมส่งเสริมการขาย มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.500 ดา้นบุคลากรกบัจ านวนบุคลากร
ทั้งตามร้านอาหารและให้บริการเพียงพอต่อความตอ้งการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.400 ดา้นการ
บริการกบัการควบคุมความสะอาดทั้งวตัถุดิบ กระบวนการผลิต และภาชนะอาหารท่ีใชท่ี้ไวใ้จ
ไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.280 และดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัความสะอาดภายในศูนยอ์าหาร
และหอ้งน ้ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.500 

3. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคด้านเหตุผลหลกัในการใช้

บริการเน่ืองจากคุณภาพของอาหารมีความอร่อยและสดสะอาด จ านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ 4 คร้ังต่อเดือน จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.2 ดา้นค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการ 100 บาทหรือนอ้ยกวา่ จ านวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดา้นจ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไปใช้บริการร่วมกนัเพียงล าพงัคนเดียว 
จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ดว้ยตวัเอง จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และดา้นโปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ยการลดราคาอาหาร จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.2  

4. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์อาหาร
ภายในศูนย์การค้าของห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนย์
อาหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์  โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นประเภทเมนูอาหารท่ีใช้
บริการภายในศูนยอ์าหารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.470 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริการในการ

ใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ปัจจยัทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน
การใช้บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู ้บริโภคในการใช้บริการศูนย์อาหารใน
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ยกเวน้ จ  านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไปใชบ้ริการร่วมกนั ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลลพัธ์ 

1 
ปัจ

จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล  

เพศ  t-Test 0.021 ยอมรับ 
สถานภาพสมรส   F-Test 0.022 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 

2 

ปัจ
จยั
ทา
งก
าร
ตล

าด
 

ดา้นผลิตภณัฑ์ r 0.000 ยอมรับ 
ดา้นราคา r 0.000 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย r 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด r 0.000 ยอมรับ 

ดา้นบุคลากร r 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการบริการ r 0.000 ยอมรับ 

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ r 0.000 ยอมรับ 
 

สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลลพัธ์ 

3 

พฤ
ติก

รร
มก

าร
บริ

โภ
ค 

เหตุผลหลกัในการใชบ้ริการ F-Test 0.000 ยอมรับ 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการ
ใชบ้ริการ 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

จ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไปใช้
บริการร่วมกนั 

F-Test 0.144 ปฏิเสธ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ 
F-Test 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ การศึกษาของ

เกรียงไกร รอยวรัิตน์ (2548) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีจ  านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการร้านสตาร์บคัส์ สาขาพหลโยธิน กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และฝนทอง  ถ่ินพงังา 
(2555) พบวา่ พฤติกรรมการบริโภคกาแฟดา้นจ านวนผูใ้ชบ้ริการในร้านกาแฟท่ีแตกต่าง
กนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน ้ ามนั
ปตท  .ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน แต่ไม่มีความสอดลคล้องในส่วนของ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟดา้นเหตุผลหลกัในการด่ืมกาแฟ ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ และ
ราคาของกาแฟท่ีด่ืม ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ
ร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน ้ามนัปตทในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
ผูป้ระกอบการศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ควรใช้ตวัแปรลกัษณะ

ประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดและก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามผล
การศึกษาท่ีได ้ดงัน้ี 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านสถานภาพ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ
โสดเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นอายุ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึน
ไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านการศึกษา ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียมเท่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นอาชีพ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีเกษียณและวา่งงาน
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านรายได้ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาทเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

เ น่ืองจากกลุ่มผู ้บริโภคดังกล่าวจะมีการตัดสินใจใช้บริการศูนย์อาหารใน
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลลสู์งกวา่กลุ่มอ่ืน ถึงแมผ้ลการศึกษาบ่งช้ีวา่กลุ่มเป้าหมายมีแนวโนม้ท่ี
จะมีอายมุาก มีระดบัการศึกษาไม่สูง เกษียณ และวา่งงาน รวมถึงมีระดบัรายไดต้  ่า แต่กลบั
มีโอกาสใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้มากกวา่ 
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2. ดา้นปัจจยัทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
ศูนยอ์าหารของศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ควรเอาใจใส่ในปัจจยัต่างๆ ด้านผลิตภณัฑ์

อาหารและเคร่ืองด่ืม แต่ควรมุ่งเนน้ปัจจยัดา้นประเภทเมนูและรสชาติของอาหารมากเป็นพิเศษ 
ดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นราคายงัมีความส าคญัท่ีผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวอยู่มาก เม่ือราคาเพิ่มข้ึน

เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนใจไม่ใชบ้ริการได ้ผูบ้ริหารของศูนยฯ์ จึงควร
ใหค้วามส าคญัในการก าหนดระดบัราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มีความเหมาะสมและมีราคาท่ี
ถูกกวา่ในทอ้งตลาดเพื่อดึงดูดปริมาณการใชบ้ริการเพิ่มข้ึน  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ระบบคมนาคมมีส่วนช่วยท าให้การเดินทางไปใช้บริการสามารถท าไดโ้ดยง่ายและ

สะดวกมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าเดอะศูนยอ์าหารของศูนยก์ารคา้มอลล์อยู่ไม่ไกลจากท่ี
พกั ท่ีท างาน หรือสถานท่ีศึกษา จึงสามารถไปใชบ้ริการไดบ้่อยข้ึน ดงันั้น การขยายโครงการ
เส้นทางเดินรถไฟฟ้าบางสายจึงมีส่วนช่วยในการเดินทางไปใช้บริการเดอะศูนยอ์าหารของ
ศูนยก์ารคา้มอลลบ์างสาขาไดส้ะดวกข้ึน  

ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ผูป้ระกอบการควรจดัโปรแกรมส่งเสริมการขายโดยการจดักิจกรรมลดราคาอาหาร

และเคร่ือง ซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมการใชบ้ริการมากข้ึน เช่น การซ้ือคูปองแบบไม่คืบประเภท
ชุด 120 บาทในราคา 100 บาท หรือ 250 บาทในราคา 200 บาท เป็นตน้  

ดา้นบุคลากร 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัด้านการจดัให้มีจ  านวนพนักงานหรือผูใ้ห้บริการ

ตามร้านอาหารและให้บริการเพียงพอต่อความตอ้งการ โดยในช่วงกลางวนัและเย็น ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีมีการใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 

ดา้นการบริการ 
ปัจจยัดา้นความสะอาดถือว่ามีความส าคญัมากท่ีสุดในธุรกิจดา้นอาหาร ดงันั้น ศูนย์

อาหารของศูนย์การค้ามอลล์จึงต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับการควบคุมความสะอาดของ
วตัถุดิบ กระบวนการผลิต และภาชนะอาหารท่ีใช้มากเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมัน่ใจ ความ
ไวว้างใจ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
เร่ืองความสะอาดยงัรวมไปถึงทั้งความสะอาดของโต๊ะเกา้อ้ี พื้น เพดาน และก าแพ

ภายในศูนยอ์าหารและหอ้งน ้า 
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 3. ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ผูป้ระกอบการศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ควรใช้ตวัแปรพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดและก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามผลการศึกษาท่ีได ้ดงัน้ี 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านเหตุผลหรือความจ าเป็น ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการความสะดวกสบายเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านความถ่ีในการใช้บริการ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีใช้
บริการ 3 คร้ังต่อเดือนหรือนอ้ยกวา่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใช้บริการ ควร
เลือกผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ 100 บาทหรือนอ้ยกวา่ต่อคร้ังเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ควรเลือก
ผูบ้ริโภคท่ีมีคู่สมรส/ แฟนและเพื่อน/ เพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นโปรแกรมส่งเสริมการตลาด ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ี
ใหค้วามส าคญัต่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวจะมีการตดัสินใจใช้บริการศูนยอ์าหาร
ในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลสู์งกวา่กลุ่มอ่ืน  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ดา้นตวัแปร  
1.1 เน่ืองจากผลการศึกษาระบุวา่พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นจ านวนคนท่ีใช้

บริการไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนย์อาหารในศูนยก์ารค้าเดอะมอลล์ ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปจึงแนะน าให้ควรท าการศึกษาตวัแปรดงักล่าวน้ีเพื่อท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกนัอีก 

1.2 เน่ืองจากผลการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด
และการตดัสินใจใชบ้ริการระบุวา่มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเอง 1 คู่ 
คือ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหรสัมพนัธ์ ( 
r ) เท่ากบั 0.849 มากกว่า 0.8 หรือค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึง
แนะน าใหค้วรท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคู่น้ีเพิ่มเติม 

1.3 เพื่อใหผ้ลการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประโยชน์มากข้ึน จึงควรท าการศึกษา
ตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติม โดยเฉพาะตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจเพื่อศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนไดอ้ยา่งกวา้งขวางและครอบคลุมมากข้ึน  

2. ดา้นเคร่ืองมือวจิยั 
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ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวจิยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม   
โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใช้การสังเกตุการณ์และ/ หรือการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนผูใ้ชบ้ริการและ/ หรือเจา้ของร้านอาหารภายในศูนยฯ์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลในมุมมองท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์มากข้ึน  

3. ดา้นระยะเวลา 
ควรท าการศึกษาทบทวนเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันานโยบายและแนว

ทางการใหบ้ริการใหมี้ความทนัสมยัและความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 

อพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
MARKETING MIX INFLUENCING DECISION OF CONSUMERS IN 
THONBURI DISTRICT, BANGKOK IN CHOOSING APARTMENT 

พรชยั ปิลนัธนรัตน์ 1  ผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ข าเดช 2 
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
รายงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการห้องพกัของบริการอพาร์ทเมน้ท ์รวม 5 
แห่ง ประกอบดว้ย รพี อพาร์ทเมนท์  มนีกร อพาร์ทเมนท์   เอ็ม.เอ็ม.อพาร์ทเมน้ท์   บีระ
พนัธ์ เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์   และรัชดา อพาร์ทเมนท์ รวม 230 ตวัอยา่ง ซ่ึงท าการศึกษา
ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 ถึงกุมภาพนัธ์ 2557 และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test (One-way ANOVA)  และ 
Multiple Regression Analysis (MRA) ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ยกเวน้ ด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนใหญ่มี
ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยาและดา้นสังคม มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภค
ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : อพาร์ทเมน้ท,์ เขตธนบุรี, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ 

 
 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
This research has objectives to compare personal factors influencing consumers’ 

decision in choosing their apartment in Thonburi district – Bangkok and to study 
relationship of marketing mix and other relating factors with their decision.  
Questionnaire is used to collect data from customers of 5 apartments including Rapee 
Apartment, Maneekorn Apartment, M.M. Apartment, B-Rapan Apartment, and Ratchda 
Apartment – 230 samples in total.  This consumes the whole duration of 4 months during 
August 2013 till February 2014.  And, the statistics used to analyze data are percentage, 
mean, standard deviation, t-Test, F-Test (One-way ANOVA), and Multiple Regression 
Analysis (MRA) at significant level of 0.05. 

The findings reveal that every different personal factors can influence 
consumers’ decision in choosing their apartment in Thonburi district – Bangkok.  
Extended marketing mix (7Ps), excluding process, mostly have relation with their 
decision and every relating factors, including psychological and social factors have 
relation with their decision at the 0.05 significance level. 
KEYWORDS :  APARTMENT, THONBURI DISTRICT, MARKETING MIX, 
DECISION 
 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัประชากรโลกอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเขตเมืองของประเทศต่างๆ ทัว่โลก  โดย

มีการคาดการณ์กนัวา่ประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนประมาณ 1,740 ลา้นคนจาก 6,460 ลา้นคน
ในปี 2548 มาเป็น 8,200 ลา้นคนในปี 2573 ซ่ึงจะมีประชากรเกือบ 4,910 ลา้นคนหรือร้อย
ละ 60 ของประชากรโลกท่ีจะอาศยัอยู่ในเขตเมือง โดยมีสาเหตุจากทั้งการยา้ยถ่ินจาก
ชนบทสู่เมืองและการขยายขอบเขตพื้นท่ีเมือง ส าหรับประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของประชากรเมืองท่ีไม่แตกต่างกนั(ปราโมทย ์ประสาทกุล   สุรียพ์ร พนัพึ่ง 
และปัทมา วา่พฒันวงศ,์ 2550) 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศไทย ความ
เป็นอยู่ของประชากรในกรุงเทพมหานครตอ้งมีการแข่งขนักนัตลอดเวลา ซ่ึงเม่ือกลางปี 
2556 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64,623 ลา้นคน แยกเป็นเพศชาย 31,438 ลา้นคนและ
เพศหญิง 33,185 ลา้นคน และแยกเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 7,791 ล้านคน ท่ีเหลือ 
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56,832 อยู่จงัหวดัต่างๆ รวมทั้งในเขตปริมณฑล หากแยกตามเขตท่ีพกัอาศยั พบว่า มี
ประชาชนอยูใ่นเขตเมือง ซ่ึงรวมถึงอยูใ่นเขตเทศบาลดว้ย 29,662 ลา้นคน และอยูน่อกเขต
เมือง 34,961 ล้าน คิดเป็นสัดส่วน เท่ากบั 0.85 เท่า (สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556) โดยประชาชนในหลายจงัหวดัทัว่ประเทศท่ีต่างเดินเขา้มาใน
กรุงเทพมหานครดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเหตุผลหลกัคือเพื่อการศึกษาและการท างาน 
ในขณะท่ีการด ารงชีวติอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าเป็นตอ้งมีท่ีพกัอาศยัเป็นหลกัแหล่ง  

ที ่พกัอาศยั เ ป็นหน่ึงในปัจจ ยั สี่ ที ่จ  า เ ป็นในการด ารงชีว ิตของมนุษย ์เพื่อ
แสวงหาถ่ินฐานท่ีมีความมัน่คงปลอดภยั และเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมาก
ที่สุด  ซ่ึงที่อยู ่อาศยัของมนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม สภาพความเป็นอยู่ ตลอดทั้งอิทธิพลของความเจริญทางดา้น
เทคโนโลยต่ีางๆ   ในปัจจุบนัสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ประชาชนตอ้งใชเ้วลาในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน  การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัดว้ย
ตนเองกระท าไดไ้ม่สะดวก  ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา 
ความไม่สะดวกในการจดัหาท่ีอยู่อาศยัด้วยตนเอง และราคาท่ีดินและอาคารท่ีพกัท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน จึงมกัเร่ิมต้นด้วยการใช้บริการเช่าท่ีพกั ซ่ึงมีความต้องการท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน
ตลอดเวลา 

จากการตอ้งการเช่าท่ีพกัอาศยัของประชาชนท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลท า
ให้อพาร์ทเมน้ท์ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัท่ีมีลกัษณะคล้ายอาคารพาณิชยท่ี์มีหลายชั้นและแบ่ง
ออกเป็นยนิูตกลายเป็นอีกทางเลือกและท าให้ผูป้ระกอบการเกิดความสนใจลงทุนสร้างอ
พาร์ทเมน้ท์โดยมีวตัถุประสงค์ให้บริการเช่าข้ึนมาแข่งขนัเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2554  
มีท่ีพกัอาศยัในกลุ่มประเภทอพาร์ทเมน้ท์ในเขตกรุงเทพมหานคร 476,307 แห่งและทัว่
ประเทศ 354,487 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของท่ีพกัอาศยัทุกประเภททัว่ประเทศ (กลุ่ม
สถิติประชากร ส านกัสถิติสังคม, 2554) 

ผูป้ระกอบการในธุรกิจให้บริการเช่าห้องพกัประเภทอพาร์ทเมน้ท์โดยเฉพาะใน
เขตธนบุรี ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีของ 7 แขวง ไดแ้ก่ แขวงบุคคโล แขวงดาวคะนอง แขวง
ตลาดพลู แขวงวดักลัป์ยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ และแขวงส าเหร่ ซ่ึงมีประชาชน
อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและมีความต้องการท่ีพกัอาศยัในระดับสูงเช่นกัน จึงควรให้
ความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นโดยใช้ประสานร่วมกนัเพื่อส่ง
มอบบริการคุณภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย ท าให้มีผูใ้ชบ้ริการห้องพกัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  จึงท าให้
ผูว้ิจ ัยเกิดความสนใจเลือกศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทาง
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ประกอบการตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละใช้ก าหนดแนวทางการพฒันาห้องพกั
และบริการส าหรับสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
อพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการตดัสินใจเลือกใช้
บริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ท
เมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ท
เมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
         ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา  

5. อาชีพ  

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. ภูมิล าเนาเดิม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยต่างๆ   ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
คุณลกัษณะส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. ดา้นค่าใชจ่้าย  

3. ดา้นสถานท่ีและช่องทางใหบ้ริการ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

5. ดา้นบุคลากร  

6. ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  

7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
1. ดา้นจิตวทิยา 

2. ดา้นสังคม 

 
การตัดสินใจเลอืกใช้บริการอพาร์ท
เม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 
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2. ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
โดยเฉพาะการให้บริการห้องพกัในอพาร์ทเมน้ท์เพื่อให้สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได้
อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ซอฟทบิ์ส พลสั บริษทัจ ากดั (2556); ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (2556) อพาร์ทเมน้ทเ์ป็นท่ีพกัอาศยัท่ีมีลกัษณะคลา้ยอาคารพาณิชยท่ี์มีหลาย
ชั้นและแบ่งออกเป็นยนิูต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เช่า ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของอพาร์ทเมน้ท์
มกัเป็นผูมี้รายไดน้้อย โดยตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนคลา้ยคลึงกบัแฟลต  และกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นผูมี้รายไดป้านกลางและสูง โดยตั้งอยูใ่กลศู้นยก์ลางธุรกิจ 

Kotler, Philip (1994) การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบติัการใดๆ ท่ีกลุ่ม
บุคคลหน่ึงไม่สามารถน าเสนอใหอี้กกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่ได้
ส่งผลของความเป็นเจา้ของส่ิงใด ทั้งน้ีการกระท าดงักล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กบั
สินคา้ท่ีมีตวัตนได ้

รุจาภา แพ่งเกษร (2556) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบด้วย อายุและล าดับขั้นของวงจรชีวิต อาชีพ 
สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวติ และบุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary (1997); ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2548: 
34-36) องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น (7P’s) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ีและช่องทางให้บริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากรผูใ้ห้บริการ ส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ และกระบวนการให้บริการ ตอ้งประสานสอดคล้องกนัเป็นอย่างดีท าให้มี
ประสิทธิผล 

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James E. (2006) พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคนปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือก าจดัผลิตภณัฑ์และบริการ

ต่างๆ 

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James E. (2006) ปัจจยัดา้น
จิตวทิยา ประกอบดว้ย การจูงใจ (Motivation) ซ่ึงหมายถึงพลงัส่ิงกระตุน้ภายในตวัของแต่
ละบุคคลท่ีกระตุน้ให้ปฏิบติั บุคลิกภาพและแนวความคิดเห็นของตนเอง (Personality and 
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Self- concept) ซ่ึงหมายถึง ลกัษณะด้านจิตวิทยาภายในของบุคคลท่ีช่วยก าหนดและ
สะทอ้นถึงวิธีการท่ีบุคคลหน่ึงตอบสนองส่ิงแวดลอ้มของเขา การรับรู้ (Perception) ซ่ึง
หมายถึง กระบวนการการท่ีแต่ละบุคคลได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยการซ้ือหรือ
การบริโภค  การเรียนรู้ (Learning) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บความรู้ 
และประสบการณ์ โดยการซ้ือหรือการบริโภค และความเช่ือและทศันคติ (Belief and 
Attitudes) ซ่ึงหมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเรียนรู้ เพื่อใหมี้พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ี
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538); Enzel, Kollat (อา้งถึงใน วทิยาลยัชุมชนสระแกว้, 2555) 
ปัจจยัทางสังคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิด
ทั้งหมดแยกออกเป็น 4 ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัใช้ในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้บริการ
หอ้งพกัของบริการอพาร์ทเมน้ทท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตธนบุรี 5 แห่ง ไดแ้ก่ รพี อพาร์ทเมน้ท ์มนีกร 
อพาร์ทเมน้ท ์เอ็ม.เอ็ม.อพาร์ทเมน้ท์  ระพนัธ์ เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์ และรัชดา อพาร์ท
เมน้ท ์รวม 539 หอ้ง ซ่ึงใชแ้ทนจ านวนประชากรและใชสู้ตร Taro Yamane ในการค านวณ
เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรท่ีมีจ านวนระบุไวแ้น่นอน n  
= N / (1 + Ne2) ได ้230 ตวัอยา่ง โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนจ านวนของประชากร
ได ้รพี อพาร์ทเมนท์ 14 ตวัอยา่ง มนีกร อพาร์ทเมนท ์ 165 ตวัอยา่ง เอ็ม.เอ็ม.อพาร์ทเมน้ท ์
18 ตวัอย่าง  บีระพนัธ์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 24 ตวัอยา่ง และรัชดา อพาร์ทเมน้ท์ 9 
ตวัอยา่ง  

ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัโดยแบบสอบถาม 30 ชุดเก็บขอ้มูล
มาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาซส าหรับแบบสอบถาม
ประเภทขอ้มูลอนัตภาคชั้นในส่วน 2-4 และในภาพรวม  ซ่ึงไดค้่ามากกวา่ 0.7 และใช้สถิติ
ต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละส าหรับบรรยายคุณลกัษณะด้านปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ียส าหรัยบรรยายความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทใ์นเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ในการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test  ทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วน
บุคคลด้านเพศกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  และใช ้F – Test ทดสอบความแตกต่าง
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ระหวา่งปัจจยัดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ภูมิล าเนาเดิม  กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการ อพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร     ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  โดยปัจจยัท่ีพบความแตกต่าง ผูว้ิจยั
ไดท้  าการเปรียบเทียบแบบรายคู่โดยใชว้ิธีของ Sheffe และใช ้MRA ทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ท์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เ ก่ียวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู ้บริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 

มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 
161 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมี
ภูมิล าเนาเดิมอยูก่รุงเทพฯ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ์โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นประเภทและขนาดของห้องพกัและห้องน ้ ามาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.48 

ดา้นค่าใช้จ่ายโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นค่าเช่าถูกกวา่ผูใ้ห้บริการรายอ่ืนใน
ละแวกใกลเ้คียงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.70 

ด้านสถานท่ีและช่องทางให้บริการโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านท่ีตั้งอยู่ติด
ถนนใหญ่หลายเส้นทางหรือในซอยท่ีไม่ลึกและไม่เปล่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.90 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการให้โอกาสทดลอง
ใชบ้ริการ โดยสามารถยกเลิกสัญญาเช่าและไดเ้งินประกนัคืนเม่ือไม่พึงพอใจหรือเปล่ียนใจ
ภายใน 7 วนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.98 

ดา้นบุคลากรโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความเพียงพอของจ านวนพนกังาน
ใหบ้ริการ ท าความสะอาด และรักษาความปลอดภยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.68 

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการออกแบบและ
จดัสรรพื้นท่ีและหอ้งพกัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.78 



279 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ด้านกระบวนการให้บริการโดยให้ความส าคญักับปัจจยัด้านระบบรักษาความ
ปลอดภยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.77 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นจิตวิทยาโดย

ให้ความส าคญักับปัจจัยด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านเพื่อน ามาใช้พิจารณา
เปรียบเทียบมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.66 

ดา้นสังคมโดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นเพื่อนๆ หรือเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.76 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
อพาร์ทเมน้ทใ์นเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการตระหนกั
ถึงความจ าเป็นของความตอ้งการท่ีพกัอาศยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.88 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ท

เมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ยกเวน้ ด้าน
กระบวนการให้บริการ) ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ท
เมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทุกปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตวัแปรอิสระ สถิติ ค่านยัส าคญั ผลลพัธ์ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-Test 0.00 ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.00 ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.00 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.00 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.00 ยอมรับ 
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  F-Test 0.00 ยอมรับ 
ภูมิล าเนาเดิม  F-Test 0.00 ยอมรับ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นค่าใชจ่้าย MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นสถานท่ีและช่องทางใหบ้ริการ MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นบุคลากร MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ MRA 0.52 ปฏิสธ 

 
 

 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
สุภาพร สิงห์ประเสริฐ (2549) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุและรายได้ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้พกัเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทย์า่นสุขุมวิทแตกต่าง
กนั และส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ง ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน และดา้นรูปลกัษณ์และคุณภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีในการเขา้พกัเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทย์า่นสุขมุวทิ 

อภิญชา สุดเวหา (2549) พบว่า อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท์ในเขตเทศบาลคลองหลวง  

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดา้นจิตวทิยา MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นสังคม MRA 0.00 ยอมรับ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุภาพร%20สิงห์ประเสริฐ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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และส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย กระบวนการ 
บุคลากร และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ท
เมน้ท ์  

ณัฐกฤตา ชิดนอก (2551) พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
การใชบ้ริการของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ท ์บริษทั ณรงคแ์มนชัน่ จ  ากดัแตกต่างกนั  

ดุจดาว ประภาวฒัน์เวช (2549) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านท าเลท่ีตั้ง ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าห้องของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์บา้นรินรดา และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าห้องของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทบ์า้นรินรดาในดา้นระยะเวลาท่ีพกัอาศยั  

อิศราภรณ์  ป่ินปิติ (2553) พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนาเดิมท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการท่ีพกัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั  และปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
อัตราการใช้บ ริการ ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่ง เสริมการตลาด บุคลากร และ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั 

วรรณนิภา  มหาวงศ์ (2555) พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุ สถานภาพ 
อาชีพ และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ทใ์นเขตบางกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และปัจจยัทางสังคมและกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ 5 ระดบัมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเ ลือก เ ช่าอพา ร์ทเม้นท์  ในเขตบางกะปิ  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ (2552) พบว่า ปัจจยัด้านสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภควยัเกษียณ 
ข้อเสนอแนะ 

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 
ประกอบดว้ย ประเภท ขนาด การออกแบบ และจดัสรรพื้นท่ี ใหค้วามเหมาะสมใน

การเลือกใชบ้ริการโดยทัว่ไป 
ดา้นค่าเช่า 
ควรถูกกวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนในละแวดใกลเ้คียงเพื่อดึงดูดความสนใจ 
ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
อยูติ่ดถนนใหญ่หรืออยูใ่นซอยท่ีไม่ลึกและไม่เปล่ียว 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ณัฐกฤตา%20ชิดนอก&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดุจดาว%20ประภาวัฒน์เวช&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ควรเปิดโอกาสให้เกิดการทดลองใชบ้ริการ โดยสามารถยกเลิกสัญญาเช่าและได้

เงินประกนัคืนเม่ือไม่พึงพอใจหรือเปล่ียนใจภายใน 3, 5 หรือ 7 วนั 
ดา้นบุคลากร 
ควรจดัให้มีจ  านวนพนกังานให้บริการท าความสะอาดและรักษาความปลอดภยัท่ี

เหมาะสม 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
มุ่งเนน้ดา้นระบบรักษาความปลอดภยัใหเ้กิดความไวว้างในการใชบ้ริการ 
ดา้นอ่ืนๆ  
ห้องพกัเป็นปัจจยัจ าเป็นท่ีส าคญัท่ีควรท าให้ผูใ้ช้บริการมีความสุขในการพกัอยู่

อาศยั ซ่ึงสามารถช่วยแนะน าผูใ้ชบ้ริการเพิ่มข้ึนไดจ้ากแนะน าต่อได ้
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ผูบ้ริโภคในการศึกษาคร้ังน้ีอาจเขา้ใจว่ากระบวนการให้บริการควบรวมอยู่ใน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จึงท าให้ผลการศึกษาแสดงว่ากระบวนการให้บริการไม่ มี
ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงท าการศึกษาเพื่อท าการยืนยนัผลถึงความ
เหมือนหรือแตกต่างกนัต่อไป 

2. ผูท่ี้สนใจควรเลือกท าศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว
หรือจ านวนสมาชิกท่ีพกัร่วมห้องเพิ่มเติมด้วย  ซ่ึงผูว้ิจยัคาดว่าปัจจยัดังกล่าวน้ีน่าจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทด์ว้ย 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้าของผู้โดยสารทีใ่ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
THE STUDY OF FACTORS AFFECTING THE BEHAVIOUR REPURCHASING 

OF LOW-COST AIRLINE CUSTOMERS 
พรณชา โพธ์ินิยม 1    ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2 

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

 การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ (1)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ(7Ps) ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า   
(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางโดยสายการ
บินตน้ทุนต ่าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรแบบนบั
ไม่ไดจ้  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติ เ ชิงอนุมาน หาค่า  t-test 
(independent t-test) ค่า f-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.3  
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 74.5 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 59.3 และมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 
บาท ร้อยละ 35.5 
 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) อยู่ในระดบั
ส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.30 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.698 โดยให้ดา้นสถานท่ีมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.39 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูท่ี่ 4.21  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โดยท่ีทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นกระบวนการการให้บริการ, ดา้น
บุคลากรผูใ้ห้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับความส าคญัเท่ากนั คือ 
ส าคญัมาก 
 ปัจจยัเก่ียวกับคุณภาพและการให้บริการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น ด้านปัจจัย
คุณภาพและการให้บริการ อยู่ในระดับส าคัญมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.28 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูท่ี่ 0.667 โดยให้ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.40 และให้
ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูท่ี่ 4.20 โดยท่ีให้ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได,้ ความเช่ือถือ
และไวว้างใจ, ความรวดเร็ว และการรับประกนั อยูใ่นระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญั
มาก แต่ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ใหค้วามส าคญัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ(7Ps) และพบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าและดา้นปัจจยัคุณภาพและการบริการพบวา่ 
ปัจจยัดา้นดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจดา้นความความรวดเร็ว และดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ 
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
 

ABSTRACT 
The purpose of this independent study is to study the factors affecting the behavior 
 repurchasing of low-cost airline customers that aims to (1) study compare demographic 
factors affect to the repurchasing of low-cost airlines (2) study the relationship of 
marketing mixes that affect to the behavior repurchasing of low-cost airlines (3) study the 
behavior relationship quality of service that affect to the repurchasing of low-cost 
airlines. 
               In this study, the samples were finite population. The researcher used purposive  
sampling so that the characteristics of population were various. The samples of 400 
customers were chosen randomly from the population. The instrument of this study was 
closed end questionnaire. The data was analyzed by using computer program. Descriptive 
statistics were used to describe the basic information of respondents. t-Test was used to 
test hypothesis to consider the relationship between independent and dependent variables.  
Results found as follows: 
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          1. Study compare demographic factors was found that the most samples were 
female, ages between 31-40 years, they had the Bachelor degree. Their occupations were 
business officer. Average monthly incomes were 20,001-30,000 baht.  
          2. Study the relationship of marketing mixes was found that price and promotion 
affect to the repurchasing of low-cost airlines. In addition booking ticket system, 
punctuates and service also affect to the repurchasing of low-cost airlines.  
          3. Study the relationship quality of service found that feeling of customer and 
reliability affect to the repurchasing of low-cost airlines.  
KEYWORDS : BEHAVIOR REPURCHASING OF LOW-COST AIRLINES 
 
บทน า 
               ปัจจุบันการคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัของประเทศ การพฒันา
เศรษฐกิจส่วนมากเกิดจากความสะดวกในการคมนาคมขนส่งเป็นหลกั กล่าวคือ ยิ่งระบบ
การขนส่งมีประสิทธิภาพมากก็ยิง่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจใหพ้ฒันามากเช่นกนั ปัจจุบนั
การคมนาคมทางอากาศไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีความส าคญัต่อการคมนาคมเป็นอยา่งมาก 
อีกทั้งยงัไดรั้บความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากข้ึน โดยสมาคมขนส่งทางอากาศ 
(International Air Transport Association - IATA) ไดป้ระมาณการณ์วา่ในระยะ 30 ปีท่ีผา่น
มาจ านวนผูโ้ดยสารทางอากาศไดเ้พิ่มโดยเฉล่ียสูงถึง 6.2 เปอร์เซ็นตต่์อปี  
          การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก เน่ืองจากเป็นการ
คมนาคมขนส่งท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยักวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะ
ในภาวะปัจจุบนัท่ีโลกมีความเช่ือมต่อกนัมากข้ึน เกิดการติดต่อส่ือสารมากข้ึน ส่งผลให้
การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตวัเพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงภูมิภาคท่ีการขนส่งทางอากาศ
ขยายตัวมากท่ีสุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้ นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการ
สาธารณูปโภคประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ท่ีมีผลต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
          รูปแบบการคมนาคมทางอากาศนั้น จะใช้การคมนาคมผ่านผูป้ระกอบการสายการ
บิน โดยในระยะแรกเร่ิมของธุรกิจสายการบินมีลกัษณะ Full Services คือ เนน้การบริการ
เต็มรูปแบบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูโ้ดยสาร จึงท าให้ราคาโดยสารมีราคาค่อนขา้ง
สูง ดงันั้นจึงมีเฉพาะผูมี้ฐานะทางการเงินดี หรือ ผูท่ี้ไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองราคาค่า
โดยสารเท่านั้นท่ีสามารถใช้บริการเดินทางโดยเคร่ืองบินได้ จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2545 
รัฐบาลไทยไดมี้นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีภายในประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสาย
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การบินสามารถเขา้ท าการแข่งขนัทั้งทางด้านราคาและบริการ ท าให้สายการบินเอกชน
สามารถบินทบัเส้นทางการบินของสายการบินแห่งชาติได ้และต่อมาไดย้กเลิกขอ้ก าหนด
เพดานราคาขั้นต ่า สายการบินต่างๆจึงสามารถก าหนดอตัราค่าโดยสารในราคาท่ีถูกลงได ้
(ยทุธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ, 2552 : 32) นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิด 
ธุรกิจสารการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost Airlines) ซ่ึงเปิดให้บริการเท่ียวบินเส้นทาง
ภายในประเทศ 3 สายการบินคือ  
              - สายการบินแอร์เอเชีย 
              - สายการบินนกแอร์ 
              - และสายการบินวนัทูโก ของบริษทัโอเรียนทไ์ทย แอร์ไลน์ จ ากดั 
          ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้เกิดสายการบินตน้ทุนต ่าคือแนวโน้มความ
ตอ้งการของตลาดยงัมีความตอ้งการสูง จากตวัเลขการส ารวจพบว่าในปีพ.ศ.2556 มี
ประชาชนในประเทศไทยท่ีเดินทางโดยสายการบินประมาณ 6.3 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 10 
ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และคาดว่าในอีก 4-5 ปีขา้งหน้าจ านวนประชากรใน
ประเทศท่ีเดินทางโดยสารสายการบินจะเพิ่มจ านวนข้ึนอีกเท่าตวั หรือร้อยละ 20 (บิสิเนส
ไทย, 2556) 
          จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า” เพื่อท่ีจะทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ตลอดจนรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(7Ps)ท่ีท  าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้ง
สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนแนวทางในการด าเนินงานของสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ให้สามารถวางแผนทางการตลาดและพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ตอบ
รับอยา่งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารในปัจจุบนัและในอนาคต  
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อพฤติกรรม

การซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) ท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าแตกต่างกนั 

2. ลกัษณะของส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า
ของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

 3. ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากร ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางโดย
สายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศและระหวา่งประเทศ จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

2.  ขอบเขตดา้นสถานท่ี ท าการศึกษาจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ณ 
สนามบินดอนเมือง ขณะก่อนการเดินทางไปในเท่ียวบินภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ทั้งน้ีการเก็บขอ้มูลจะท าเฉพาะผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เท่านั้น 

3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 เท่านั้น 

4.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ยความรู้เก่ียวกบัธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า, 
ทฤษฎีประชากรศาสตร์, แนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps), 
แนวความคิดและทฤษฎีคุณภาพและการให้บริการ, แนวความคิดเก่ียวกบัทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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                ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจ จัย ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ(7Ps) 
ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
สถานท่ี 
การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการใหบ้ริการ 
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 
ลกัษณะทางกายภาพ   
 
ปัจจัยคุณภาพและการให้บริการ  
ส่ิงท่ีสัมผสัได ้
ความเช่ือถือและไวว้างใจ 
ความรวดเร็ว 
การรับประกนั 
การเอาใจใส่ลูกคา้ 
 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ 
อาย ุ
การศึกษา 
อาชีพ 
รายได ้

 
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้

บริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจัย น้ี  ท าให้บริษัทสายการบินต้นทุนต ่ าทราบลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการกบัทางสาย
การบินตน้ทุนต ่า รวมถึงเพื่อน าไปใชใ้นส่วนของการปรับปรุงการใหบ้ริการบางส่วน 

2. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) ท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และทาง
บริษทัสายการบินตน้ทุนต ่าสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย หรือวางแผน
ทางการตลาดเพื่อให้ตอบรับอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารใน
ปัจจุบนัและในอนาคต 

3. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัด้านคุณภาพและการให้บริการท่ีท าให้
ผูโ้ดยสารเกิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
          ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั ขนาดหรือ
จ านวนของคน ท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบั
การกระจายตวั ของประชากร และองคป์ระกอบต่างๆของประชากร 
          ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps)  หมายถึง แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี
ใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  (7Ps)  ในการก าหนดกล
ยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), ท าเลท่ีตั้ง
และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคลากร 
(People), กระบวนการ (Process), คุณภาพการบริการผา่นเหตุการณ์ทางกายภาพ (Physical 
evidence)   
          ปัจจัยด้านคุณภาพและบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดบัของการบริการท่ีส่งมอบ
โดยผูใ้หบ้ริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการวา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด 
การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ และการตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพื้นฐานความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการ 
          การตัดสินใจการเลอืกซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจซ้ือและความตอ้งการในการเลือกใช้
บริการ หรือ แบรนด์ตราสัญลกัษณ์ คือการแสดงออกให้เห็นถึงรูปแบบหรือการให้บริการ
ท่ีจ าแนกถึงความแตกจ่างจากคู่แข่งขนัอ่ืนๆ 
          ผู้โดยสาร หมายถึง ผู ้ท่ี เดินทางโดยสารสายการบินต้นทุนต ่ า เส้นทางบิน
ภายในประเทศ 
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          สายการบินต้นทุนต ่า หมายถึง (Low Cost Airlines) หมายถึง สายการบินท่ีมีรูปแบบ
การด าเนินกิจการโดยมุ่งเน้นการลดตน้ทุนดา้นการบริการของสายการบินให้ต ่าลงเพื่อน 
ใหส้ามารถก าหนดราคาค่าโดยสารจากผูใ้ชบ้ริการไดใ้นอตัราท่ีต ่ากวา่สายการบินปกติ 
          พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจการกระท าหรืออาการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกในการเลือกซ้ือและเลือกใช้
บริการ 
          การซ้ือซ ้า หมายถึง การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่า 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 
             โดยทัว่ไปบุคคลจะแตกต่างกนัทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางสังคม และทาง
อารมณ์และความแตกต่างเหล่านั้นจะท าให้บุคคลแต่ละคนมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัท่ีไม่
เหมือนใคร โดย De Fleur (1982) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลไวว้่า 
บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา ซ่ึงความแตกต่างกัน
ดงักล่าวน้ีเป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้จากสังคมท่ีมาแตกต่างกนั โดยบุคคลท่ีอยู่ต่าง
สภาพแวดลอ้มจะไดรั้บการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนั และการเรียนรู้จาก
สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัท าให้บุคคลมีทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และบุคลิกภาพ
แตกต่างกนัดว้ย  
          สุวสา ชัยสุรัตน์ (2552) ได้ให้ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic) โดยกล่าววา่ ประชากรศาสตร์หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ในการ
บ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรท่ีอยูใ่นตวับุคคลนั้นๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
รายได ้การศึกษา อาชีพ วฏัจกัรชีวิตครอบครัว ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติและสถานภาพทาง
สังคม (Social class)  
          ฉตัรยาพร เสมอใจและมทันียา สมมิ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยกล่าววา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีจะน ามาช่วยในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะการศึกษาตวัแปรทางดา้นประชากร ท่ีน ามาใช้ในการ
วางเป้าหมายทางการตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา 
ภูมิล าเนาและเช้ือชาติ  



293 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

          Middleton (2010) ไดใ้หค้วามหมายของปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีท า
ให้เกิด อุปสงคก์บัการเดินทางไว ้โดยกล่าววา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อรูปแบบของ อุปสงคต่์อปริมาณการเดินทาง ไดแ้ก่ อายุ เพศ การศึกษา ระดบัรายได ้
อาชีพ ซ่ึงปัจจยัโดยรวมเหล่าน้ีมีผลต่อรูปแบบการเดินทางและปริมาณอุปสงค์กบัการ
เดินทาง  
          Hanna and Wozniak (2009), Shiffman and Kanuk (2003) ไดใ้ห้ความหมายของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไวค้ลา้ยคลึงกนัโดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนาและเช้ือชาติ 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีนกัการตลาด
มกัจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยง
กบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค  
          ซ่ึงแนวคิดท่ีสองน้ีตรงกบัแนวคิดของ Swenson (2009) ซ่ึงกล่าววา่ การศึกษาถึง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีลึกซ้ึงและให้ความส าคญันั้น จะสามารถเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัความตอ้งการในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนประกอบท่ีเหมือนกนั ให้แยก
ออกมาจากตลาดขนาดใหญ่ซ่ึงเตม็ไปดว้ยผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อให้แต่ละธุรกิจ
สามารถเนน้เฉพาะตลาดท่ีมีความเหมาะสมกบัสินคา้หรือบริการของตนเอง แทนการผลิต
เพื่อตอบสนองตลาดรวมทั้งหมดอย่างในอดีต โดยเรียกกลยุทธ์น้ีว่า”การแบ่งส่วนตลาด” 
(Market Segmentation)  
          ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีน ามาศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
          1.  อายุ เป็นลกัษณะประจ าตวับุคคลท่ีส าคญัมากในการศึกษาและวิเคราะห์ทาง
ประชากรศาสตร์ โดยอายจุะแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคล และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถ
ในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสาร รวม ถึงการรับรู้ต่างๆ ไดม้ากนอ้ยต่างกนั การมี
ประสบการณ์ในชีวติท่ีผา่นมาแตกต่างกนั หรืออีกประการหน่ึงคืออายุจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง
ความสนใจในประเด็นต่างๆ เช่น เร่ืองการเมือง ความสนุกสนาน การเตรียมตวัสร้าง
อนาคตเป็นตน้ หรือกล่าวไดว้า่ความตอ้งการและความสนใจในผลิตภณัฑ์ โดยทัว่ไปจะผนั
แปรไปตามอายขุองผูบ้ริโภคท าให้ สินคา้หรือบริการในกลุ่มหรือชนิดเดียวกนั ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาจแตกต่างกนัให้มีความพึงพอใจในระดบัท่ี
เหมือนกนัได ้ 
          2.  เพศ ลกัษณะทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบุคคลไดรั้บมาแต่ก าเนิด ใน
ประชากรกลุ่มใดๆ ก็ตามจะประกอบดว้ยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศ
หญิง (Female) ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างกนัอย่างมากในเร่ือง
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ต่างๆ ทั้งในดา้นความคิด ความสนใจ ค่านิยม ทศันคติ รูปแบบการด ารงชีวติและพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ นกัการตลาดจึงตอ้งก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อจะไดว้างแผน
การตลาดได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ สินคา้บางประเภทสามารถใช้เพศในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ยาสระผม เคร่ืองส าอาง ชุดชั้นใน เป็นตน้  
          3.  ระดับการศึกษา การศึกษาในท่ีน้ีหมายถึงระดับการศึกษาท่ีได้รับจาก
สถาบันการศึกษา  และท่ีได้รับจากประสบการณ์ของชีวิต  การศึกษาบ่งบอกถึง
ความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และอตัราการรู้หนงัสือ ระดบัการศึกษาจะท าให้คนมี
ความรู้ ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ กวา้งขวางลึกซ้ึงแตกต่างกนัออกไป ท า
ให้ผูพู้ดสามารถแยกความเหมาะสมของเน้ือหาและตวัอยา่งท่ีจะยกมากล่าวได ้ การศึกษา
นอกจากจะท าให้บุคคลมีศกัยภาพเพิ่มข้ึนแลว้ การศึกษายงัท าให้เกิดความแตกต่างทาง
ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกนั การศึกษาเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการ
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั 
ระบบการศึกษาแตกต่างกนั สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย  
          4.  อาชีพ ลกัษณะอาชีพ จะบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาท่ีเปิดรับ
ข่าวสาร เร่ืองท่ีกลุ่มผูฟั้งสนใจเช่น กลุ่มชาวนาก็จะสนใจเก่ียวกบัเร่ืองขา้ว ราคาขา้ว ปุ๋ย 
เป็นตน้ ในบางกรณีคนท่ีมีอาชีพอยา่งหน่ึงแต่อาจจะไปรวมกลุ่มกบัคนท่ีมีอาชีพหน่ึงก็ได ้
ซ่ึงก็จะท าใหค้วามสนใจของเขาขยายวงกวา้งออกไป  
          5.   รายได ้สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเคร่ืองช้ีถึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้
ข่าวสารบุคคลท่ีมีสถานะทาง เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และครอบครัว รายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
แสดงถึงการ มีศกัยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่ายในการบริโภค
ข่าวสาร ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่าจะท าให้มีขอ้จ ากดัในการรับรู้ 
เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 
          ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ บุคคลท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัยอ่มจะมี
รูปแบบของความคิดและการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) 
          ส่วนประสมการตลาดบริการ(7P s) (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2553) อธิบาย
วา่กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยั
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ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ(Process) ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) ปัจจยัดา้นการ
สร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบ
ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั และเท่าเทียมกนั ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารจะวางกลยทุธ์โดยเนน้น ้ าหนกั
ท่ีปัจจยัใดมากกวา่เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
          1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกน าเสนอสู่ตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสร้างคุณค่า (Value) และสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจให้เกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑ์ท่ี เสนอขายแก่ลูกค้าต้องมี
คุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้คาดหวงั (Expected Product) 
หรือเกินความคาดหวงั 
(Augmented Product) รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพ (Potential Product) เพื่อ
ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต ผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน
ก็ไดผ้ลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล 
          2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่าย
กบัสินคา้หรือบริการนั้น ๆ การก าหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้ าหมายทางการคา้ว่า
ตอ้งการก าไร ตอ้งการขยายส่วนครองตลาด ตอ้งการต่อสู้กบัคู่แข่งขนั หรือเป้ าหมายอ่ืน 
การตั้งราคาตอ้งไดรั้บการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสู้กบัคู่แข่งได ้รวมถึงเวลา ความ
พยายามในการใชค้วามคิด และการก่อพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาสินคา้ท่ีเป็นตวั
เงิน 
          3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้
หรือบริการไปสู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยตอ้ง
พิจารณาถึงองค์การต่าง ๆ และท าเลท่ีตั้งเพื่อให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงลูกคา้ได้ หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์
และบริการจากองคก์ารไป 
ยงัตลาดหรือผูบ้ริโภค ใหเ้ป็นท่ีพอใจและประทบัใจของลูกคา้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีเจริญข้ึน 
การส่งสินคา้และบริการก็ง่ายข้ึนส าหรับทั้งผูผ้ลิตและส าหรับลูกคา้ 
          4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนบัสนุนให้
กระบวนการส่ือสารทางการตลาดใหแ้น่ใจวา่ตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจและใหคุ้ณค่าในส่ิงท่ี
ผูข้ายเสนอโดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั 4 ชนิด คือ 
               4.1 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีดี
ท่ีสุด แต่มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด 
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               4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่เหมาะกบัสินคา้ท่ีตอ้งการตลาดกวา้ง 
               4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่าง ๆ 
ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้ 
               4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกิจกรรม
ท่ีเน้นวตัถุประสงค์การให้บริการแก่สังคม เพื่อเสริมภาพพจน์ หรือชดเชย เบ่ียงเบน
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อตวัผลิตภณัฑ ์
          5. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึงขั้นตอนในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการ ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นท่ีพอใจและประทบัใจใน
ความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการอาศยักระบวนการบางอย่างเพื่อจดัส่งผลิตภณัฑ์หรือ
บริการใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง 
          6. ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
ทั้งหมดซ่ึงหมายรวมถึงทั้ง ลูกคา้ บุคลากรท่ีจ าหน่าย และบุคคลท่ีให้บริการหลงัการขาย
บุคลากรผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งคดัเลือก ให้การฝึกอบรม และมีส่ิงจูงใจ เพื่อท าให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจและเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
          7. ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้หลกัฐานท่ี
มองเห็นได ้เช่น การสร้างสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีขององคก์ร การออกแบบตกแต่ง การ
แบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นท่ี รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีใช้ในการ
ใหบ้ริการท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของบริการท่ี
ส่งมอบและท่ีเหนือกวา่คู่แข่งไดอ้ยา่งชดัเจน 
          ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) หมายถึงแนวคิดเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจมราให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ (7Ps) ใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา 
(Price), ท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), 
บุคลากร (People), กระบวนการ (Process), คุณภาพการบริการผา่นเหตุการณ์ทางกายภาพ 
(Physical evidence) 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพและการบริการ 
          ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญั ทั้งกบัธุรกิจท่ีเป็นการบริการโดยตรง หรือ
ธุรกิจท่ีใช้การบริการเขา้ไปเสริมเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อท่ีจะให้
ธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทัว่ไปได ้ ซ่ึงในการศึกษาถึง
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการในส่วนน้ี มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการศึกษา
วิจยัถึงลกัษณะของการประกอบธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า เพราะโดยลกัษณะของธุรกิจ
สายการบินนั้น เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการโดยตรง โดยในส่วนน้ีจะท าการศึกษาถึง
ความหมายและลกัษณะของธุรกิจบริการ รวมถึงประเภทของธุรกิจบริการ เพื่อให้เขา้ใจถึง
ธุรกิจบริการมากยิง่ข้ึน  
ความหมายของคุณภาพการบริการ  
          คุณภาพของการบริการ (Service quality) หมายถึง การบริการท่ีดีเลิศ (excellent 
service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของลูกคา้จนท าให้ลูกคา้เกิดความ
พอใจ (customer satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี (customer loyalty) (Johnston, 1995; 
Lloyd-Walker & Cheung, 1998)  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
           วิทวสั อุดมกิตติ (2552) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจยั
ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์  และปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินต้นทุนต ่าภายในประเทศไทย กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ กลุ่มเป้าหมายผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปกบัสายการบิน
ตน้ทุนต ่าทั้ง 3 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ (Nok air) สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
(Thai Air Asia) สายการบินโอเรียนทไ์ทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airlines) [วนั-ทู-โก] ท่ีรอ
ข้ึนเคร่ืองบริเวณประตูทางออกข้ึนเคร่ือง ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ของท่า
อากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 400 
ชุด และใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ Chi-square และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นเพศ 
อาย ุและอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของ
ผูบ้ริโภค ส่วนปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค
แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือ
พนกังาน ดา้นกระบวนการในการให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภค ทั้ง 7 ดา้น โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นและให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการตลาดดา้นกระบวนการในการ
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ให้บริการเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงาน และปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบัเม่ือพิจารณาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเป็นรายดา้น  พบวา่ 
ปัจจยัดา้นการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัดา้นความ
ปลอดภยัในการเดินทาง โดยเคร่ืองบิน ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้นราคา พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับความเหมาะสมของราคาค่าโดยสารเม่ือเปรียบเทียบกับ
ระยะทาง ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญักบัคุณภาพของเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ
ปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้นบุคคลหรือพนกังาน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัอธัยาศยั และความเป็นมิตรของพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้น กระบวนการในการให้บริการ พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความส าคญักบักระบวนการ และขั้นตอนในการส ารองท่ีนัง่ผา่นเวบ็ไซต์หรือ
อินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและไม่ซับซ้อน และในส่วนของปัจจยัด้านการตลาดด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัมาตรฐานของอุปกรณ์ท่ี
ใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน 
          กิตติชยั ธนทรัพยสิ์น และ สุรพนัธ์ ไชยชนะ (2552) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบ 
ความพึงพอใจดา้นต่างๆ ของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost Airlines) และสาย
การบินไทย (THAI Airways) โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินทั้งสองรูปแบบ ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ท่ีผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดต่อสายการบินตน้ทุนต ่าไดแ้ก่ ราคาค่า
โดยสาร และการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั ส่วนสายการบินไทย ผูโ้ดยสารมี
ความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยัแลราคาค่าโดยสาร มากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
จากแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Binomial Logic Model) ท่ีพฒันา ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้สายการบินไทยหรือสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ จ านวนผูร่้วมเดินทาง 
ส่วนต่างของราคาค่าโดยสารต่อเท่ียวต่อรายไดส่้วนต่างของเวลารอคอยข้ึนเคร่ืองคูณรายได ้
ทศันคติดา้นการตรงต่อเวลา และดา้นความปลอดภยั นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาผลต่อจ านวน
ผูโ้ดยสารเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของแต่ละปัจจยัดว้ย แบบจ าลองท่ีไดส้ามารถท านาย
การเลือกรูปแบบการเดินทางของขอ้มูลชุดทดสอบไดถู้กตอ้งร้อยละ 76.70  
          อินทิรา จนัทรัฐ (2552) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบั ความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อ
คุณภาพการบริการสายการบินตน้ทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ เพื่อศึกษาความความ
คาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพ การบริการสายการบินต้นทุนต ่า เท่ียวบิน
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ภายในประเทศ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
กบัการใชบ้ริการซ ้ า กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการของสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการ
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ลูกคา้
ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้แตกต่างกนัมีผลต่อความคาดหวงัและการ
รับรู้จริงในคุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการ ในดา้นทศันะความมัน่ใจ ทศันะการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทศันะความเช่ือถือได้ ทศันะการเขา้ถึงจิตใจลูกคา้ และดา้นทศันะ
ลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั ลูกคา้มีความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ 
ในดา้นทศันะความมัน่ใจ ทศันะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทศันะความเช่ือถือได้ ทศันะการ
เขา้ถึงจิตใจลูกคา้ และดา้นทศันะลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ียของคุณภาพ
การบริการตามการรับรู้ของผูรั้บบริการมีค่าต ่ากว่าค่าเฉล่ียของคุณภาพบริการตามความ
คาดหวงั ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงแสดงวา่ลูกคา้ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น คุณภาพ
การบริการอยู่ในระดับต ่ากว่าความคาดหวงัโดยด้านทศันะความเช่ือถือได้เป็นด้านท่ีมี
ช่องว่างความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้มากท่ีสุด ดงันั้นควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการในดา้นน้ีมากท่ีสุด ความพึงพอใจดา้นทศันะการตอบสนองท่ี
รวดเร็วและความพึงพอใจดา้นทศันะลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การ
ใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้สายการบินตน้ทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ ทางดา้นแนวโนม้ท่ีจะ
ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าน้ีต่อไปภายในระยะเวลา 1 เดือน และ ทางดา้นถา้สายการ
บินตน้ทุนต ่าจะปรับดา้นบริการลดลง ก็จะใชบ้ริการอยา่งแน่นอน  
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ี

เป็นคนไทยและเดินทางโดยสารภายในประเทศ ทั้งขาเขา้และขาออก ณ ท่าอากาศยานดอน
เมือง ไดแ้ก่ สายการบินแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) สายการบินนกแอร์ (Nok Air) และโอ
เรียนทไ์ทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airline) ซ่ึงมีความสมคัรใจในการให้ขอ้มูล โดยก าหนด
สุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เร่ือง เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น 
Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ส่ วน ท่ี  2  แบบสอบถาม ปัจ จัย ส่ วนประสมก า รตล าดบ ริก า ร
(7Ps)ประกอบดว้ยดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อส่วน  ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), ท าเลท่ีตั้ง
และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคลากร 
(People), กระบวนการ (Process), คุณภาพการบริการผา่นเหตุการณ์ทางกายภาพ (Physical 
Evidence) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดย
เรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามปัจจัยด้านคุณภาพและการให้บริการท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า และกล่าวถึง 5 ส่วน 
ไดแ้ก่ส่ิงท่ีสัมผสัได,้ ความเช่ือถือและไวว้างใจได,้ ความรวดเร็ว, การรับประกนั, การเอาใจ
ใส่ลูกคา้  ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดย
เรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร
ท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงกล่าวถึงการแสดงออกในการในการปฏิบติัโดยสาร
สายการบินตน้ทุนต ่า ในเร่ืองเหตุผลท่ีโดยสารสารการบินตน้ทุนต ่า, สายการบินตน้ทุนต ่า
ท่ีเดินทาง, แหล่งขอ้มูลท่ีมีปัจจยัต่อการเลือกซ้ือซ ้ า, บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
โดยสาร, วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง, จ านวนคร้ังในการโดยสารต่อปี, และค่าเฉล่ียต่อคร้ัง 
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก 
ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
76.3 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 23.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
51.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 
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2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps) 
จากผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps) จากผู ้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น ด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ(7Ps) อยู่ในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยูท่ี่ 0.698 โดยใหด้า้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.39 และให้ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูท่ี่ 4.21 โดยท่ีทุกดา้น อยูใ่นระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญัมาก   

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยคุณภาพและการให้บริการ 
            จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพและการให้บริการ จากผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน พบวา่ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น ดา้นปัจจยัคุณภาพและการให้บริการ อยู่
ในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.28 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.667 โดยให้ด้าน
ความเช่ือถือและไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.40 และให้ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดอยู่ท่ี 4.20 โดยท่ีให้ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและไวว้างใจ ความรวดเร็ว การ
รับประกนั อยู่ในระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญัมาก แต่ด้านการเอาใจใส่ลูกคา้ ให้
ความส าคญัปานกลาง 
             4. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้าของผู้โดยสาร ที่ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า 
            จากผลการวเิคราะห์ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.92 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.795 โดยให้ดา้นรู้สึกประทบัใจและอยากกลบัมา
ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าในคร้ังต่อๆไป มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.99 และให้ดา้นมีเส้นทาง
การเดินทางไปยงัจุดหมายใหม่ๆ หรือมีการขายแพ็คเกจตัว๋เคร่ืองบินรวมกบัท่ีพกัให้ท่าน
เลือกใช้ส าหรับการเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผอ่น มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ท่ี 3.84 โดยท่ีทุกดา้น 
อยูใ่นระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญัปานกลาง 
สรุปผลการวจัิย 
               สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ(3) 
ระดบัการศึกษา(4) อาชีพ และ (5) รายได ้โดยสถิติเชิงพรรณนาแสดงผลการวิเคราะห์
ความถ่ีร้อยละ (Valid Percent) ของขอ้มูลส่วนบุคคลและแสดงผลการวิเคราะห์ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum)ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) ปัจจยัคุณภาพการ
ให้บริการ และพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าในการ
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ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ คือ t-Test (ตวัแปรอิสระท่ีมีค าตอบ 2 กลุ่ม)f-Test (ตวัแปร
อิสระท่ีมีค าตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
                  ด้านเพศ - วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ากบัปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นเพศ แสดงให้เห็นวา่ ค่า f-Test = 1.060 และค่า Sig = 0.382 แสดงวา่ อายุ ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 
 ด้านอายุ – วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ากบัปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นอายุ แสดงให้เห็นว่า ค่า f-Test = 1.322 และค่า Sig = 0.254 แสดงวา่ ระดบั
การศึกษา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
               ด้านระดับการศึกษา - วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า
กบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ค่า f-Test = 1.322 และค่า Sig = 
0.254 แสดงวา่ ระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ด้านอาชีพ - วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ากบัปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นอาชีพ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า f-Test = 1.194 และค่า Sig = 0.313 แสดงวา่ อาชีพ ไม่
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ด้านรายได้ - วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า
กบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน แสดงให้เห็นวา่ค่า f-Test = 1.194 และค่า Sig = 
0.313 แสดงวา่ อาชีพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
               สมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps) 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), ท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคลากร (People), กระบวนการ (Process), 
คุณภาพการบริการผา่นเหตุการณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์กบัดา้น
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พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าโดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Model 
B 

Beta T Sig 
Collinearity Statistics 

ความชนัของเส้น Tolerance VIF 
(Constant) 1.612  4.535 0.000   

AVG Product 0.034 0.023 0.301 0.764 0.382 2.621 
AVG Price 0.001 0.001 0.009 0.993 0.390 2.563 
AVG Place 0.106 0.082 1.247 0.213 0.520 1.924 

AVG Promotion 0.053 0.055 0.861 0.390 0.562 1.780 
AVG Process 0.062 0.045 0.552 0.581 0.340 2.942 
AVG People 0.084 0.257 3.620 0.000 0.447 2.238 

AVG Physical Evidence 0.049 0.036 0.505 0.614 0.455 2.197 
* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

Model 
R R2 F Sig SEE Durbin 

Wation 
0.325 0.106 46.793 0.000 0.662 1.291 

               จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 
ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทากงายภาพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญั อธิบาย R Square ไดว้า่ ตวัแปรอิสระ 7 ตวั 
สามารถอธิบายตวัแปรตามได ้10.60% หรือตวัแปรอ่ืนมีอิทธิพล 89.40%  

สมมติฐานท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัคุณภาพและการให้บริการประกอบดว้ยส่ิง
ท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและไวว้างใจ ความรวดเร็ว การรับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้ 
มีความสัมพนัธ์กบัดา้นพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า
โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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Model 
B 

Beta T Sig 
Collinearity 

Statistics 
ความชนัของเส้น Tolerance VIF 

(Constant) 0.822  2.454 0.015   
AVG Tangibility 0.045 0.037 0.710 0.478 0.758 1.319 

AVG Trust 0.355 0.244 4.047 0.000* 0.562 1.779 
AVG Fast 0.203 0.148 2.248 0.025* 0.470 2.129 

AVG Guarantee 0.064 0.052 0.654 0.514 0.321 3.117 
AVG Concentrate 0.179 0.157 2.081 0.038* 0.359 2.787 

* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

Model 
R R2 F Sig SEE Durbin 

Wation 
0.455 0.198 19.407 0.000* 0.632 1.487 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 
ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัอธิบาย R Square ไดว้า่ ตวัแปรอิสระ 7 ตวั 
สามารถอธิบายตวัแปรตามได ้10.60% หรือตวัแปรอ่ืนมีอิทธิพล 89.40% 
               สมมติฐานท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร 
ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า จากผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ความคิด
เห็นดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุน
ต ่า อยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.92 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.795 โดย
ให้ด้านรู้สึกประทบัใจและอยากกลบัมาใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าในคร้ังต่อๆไป มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.99 และใหด้า้นมีเส้นทางการเดินทางไปยงัจุดหมายใหม่ๆ หรือมีการขาย
แพค็เกจตัว๋เคร่ืองบินรวมกบัท่ีพกัให้ท่านเลือกใชส้ าหรับการเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผอ่น 
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูท่ี่ 3.84 โดยท่ีทุกดา้น อยูใ่นระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญัปานกลาง 
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อภิปรายผล 
          การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่านั้น พบวา่ เพศหญิง จะเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเป็นส่วนใหญ่ จะอยู่
ในวยักลางคนอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน ส่วนใหญ่อยูใ่นท างานอยูใ่นบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
20,001-30,000 บาท  
           จากผลการวจิยัดงักล่าว พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญั
มาก โดยท่ีทุกดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่น
ระดบัความส าคญัมาก โดยท่ีดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ให้ความส าคญัเร่ืองสมรรถนะของ
เคร่ืองบิน ท่ีใหบ้ริการอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ มากท่ีสุด ดา้นราคา (Price)ใหค้วามส าคญัเร่ืองมี
อตัราตัว๋โดยสาร ราคาพิเศษในช่วงเทศกาลวนัหยดุ/ มากท่ีสุด ดา้นสถานท่ี (Place) ให้
ความส าคญัเร่ืองการส ารองท่ีนัง่และช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ของสายการบินมีความสะดวก 
รวดเร็ว มากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) ใหค้วามส าคญัเร่ืองการเดินทาง
เป็นหมู่คณะมีบริการจดัท่ีสะดวกและรวดเร็ว มากท่ีสุด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
(Process) ใหค้วามส าคญัเร่ืองขั้นตอนการเช็คอินหนา้เคาน์เตอร์ใหบ้ริการมีความสะดวก
รวดเร็ว มากท่ีสุด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) ใหค้วามส าคญัเร่ืองสายการบินตน้ทุน
ต ่าท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีระบบสาธิตการใชอุ้ปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภยัเม่ือเกิด
เหตุขดัขอ้ง และดา้นพนกังานของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีท่านเลือกใชบ้ริการใหบ้ริการ
ผูโ้ดยสารเป็นอยา่งดีและสร้างความประทบัใจใหก้บัผูเ้ขา้ใชบ้ริการ มากท่ีสุด และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ใหค้วามส าคญัเร่ืองห้องโดยสารและหอ้งน ้าบน
เคร่ืองบินสะอาดและน่าใชบ้ริการ มากท่ีสุด 
          ดา้นปัจจยัคุณภาพและการใหบ้ริการ ใหค้วามส าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญั
มาก โดยท่ีใหด้า้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและไวว้างใจ ความรวดเร็ว การรับประกนั อยู่
ในระดบัส าคญัมาก แต่ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ อยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง ดา้นส่ิงท่ีสัมผสั
ได ้ ใหค้วามส าคญัดา้นจ านวนเท่ียวบินมีเพียงพอ กบัความตอ้งการในแต่ละวนั มากท่ีสุด 
ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ ใหค้วามส าคญัดา้นการตอบสนองความตอ้งการของท่าน 
มากท่ีสุด ดา้นความรวดเร็ว ใหค้วามส าคญัดา้นระยะเวลาในการรอรับกระเป๋า/สัมภาระ 
มากท่ีสุด ดา้นการรับประกนั ใหค้วามส าคญัดา้นสายการบินตน้ทุนต ่า มีทุนประกนั
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อุบติัเหตุต่อผูโ้ดยสาร มากท่ีสุด และดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ใหค้วามส าคญัดา้นนกับินมี
ความสามารถในการควบคุมเคร่ืองขณะตกหลุมอากาศ มากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การท าวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า
เท่านั้น ดงันั้นผลการวิจยั อาจจะไม่สามารถน าไปประยุกต์ใชก้บักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสายการ
บินอ่ืนๆ ได ้
 2. ควรศึกษาถึงเร่ืองปัจจยัการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการของการอ่ืนๆ ในดา้น
ต่างๆ ด้วย เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีจะสามารถน ามา เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการบริการ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
 3. ควรท าวิจยัแบบสัมภาษณ์กลุ่ม หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อการวิจยั
เชิงคุณภาพ   
บรรณานุกรม 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการโรงแรมฮอลเิดย์อนิน์ รีสอร์ท ภูเกต็ 
FACTORS THAT EFFECT ON CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS 

SERVICE OF HOLIDAY INN RESORT PHUKET 
พรลาภ ประโยชน์อมรกุล 1 ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2 

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

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต 
โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือ
ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมชาวต่างชาติและชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ข้ึนไป และรู้จกัโรงแรมฮอลิ
เดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต เป็นอย่างดีและหรือเคยใชบ้ริการของโรงแรมมาก่อน  โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาในการแจกแจง ความถ่ี ค่าร้อยละ พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ค่า t-Test, F-test และวิธีการหาค่าไคส
แควร์ Chi-square ในการทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการวเิคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึน
ไป มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระดบัรายไดต่้อเดือน ระหว่าง $4,001-$5,000 มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต อยู่ในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 2 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการการให้บริการและด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก จ านวน 5 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได,้ ความเช่ือถือและไวว้างใจ, ความ
รวดเร็ว, ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล พบวา่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดทั้ง 5 ดา้น 
__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นอาย ุ
รายไดต่้อเดือน อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว  ้
ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศและการศึกษานั้นไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานและ
แนวคิดท่ีวางไว ้ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ปัจจยัทุกด้านมี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ปัจจยัทางด้านคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม ปัจจยัทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิ
เดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ค าส าคัญ : โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต, ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this independent study is to study demographic factors, 
marketing mix and service quality factors that effect on customer satisfaction towards 
service of Holiday Inn Resort Phuket. Questionnaire were used to collect data by 
utilizing a set of questionnaire with a group of 400 targeted samples who are foreigners 
and Thai tourists or hotel/accommodation users with age of twenty at least. They are well 
known about the hotel and/or used to use its services before. The researcher used various 
methods to analyze the data. The researcher used descriptive statistics to describe the 
frequency, percentage, average and standard deviation. The inferential statistics were 
used to analyze t-Test, F-test and Chi-square with 0.05 significance level research 
appears as follows.  
 The result show that most of the respondents were male, with an age above 50 
years old, with a bachelor degree, with an average income between $4,001-$5,000, are 
working as an employee in private company and most of them are married. The opinions 
on the marketing mix indicate that process and physical evidence are the most important 
levels while product, price, place and distribution channel, promotion and advertising and 
people or staffs are very important levels to impact on their satisfaction. Also, the service 
quality factors, consisting of tangible aspects, reliability aspects, responsiveness aspects, 
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assurance aspects and empathy aspects are the most important levels to impact on their 
satisfaction as well. 
 For hypothesis testing, the result show that the demographic factors, consisting 
of age, income, occupation and marital status in different level effect on customer 
satisfaction towards service of Holiday Inn Resort Phuket while the demographic factors 
of gender and education level has no effect on customer satisfaction towards service of 
Holiday Inn Resort Phuket. Beside, all the marketing mix and all the service quality 
factors effect on customer satisfaction towards service of Holiday Inn Resort Phuket at 
significant level of 0.05 
KEYWORDS : HOLIDAY INN RESORT PHUKET, SATISFACTION TOWARD 
SERVICE 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูงมีบทบาทความส าคญั
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัซ่ึง
น ามาซ่ึงเงินตราต่าง  ประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยใน
ปี 2555 ท่ีผ่านมา รายงานของกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2556) 
พบว่า สถานการณ์นักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามายงัประเทศไทยปี 2555 มี
จ  านวนนักท่องเท่ียวประมาณ 22.3 ล้านคน ซ่ึงมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน 15.98% เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2554 โดยปรับตวัดีข้ึนทุกกลุ่มตลาดทั้งทางดา้นจ านวนนกัท่องเท่ียวและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงเอ้ือให้ภาคธุรกิจโรงแรมมีผล
ประกอบการท่ีแข็งแกร่ง อีกทั้งจากการท่ีประเทศไทยจะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี 2558 ท่ีจะท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุน
และแรงงานอยา่งเสรีภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงคาดการณ์วา่จะมีนกัท่องเท่ียว
จากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้มาเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
 ส าหรับสถานการณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตนั้น จากการส ารวจของแผนก
วจิยั ซีบี ริชารด ์เอลลิส (2556) พบวา่ จ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาโดยผา่น
ทางอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนั้นมีจ านวนกวา่ 2.5 ลา้นคนในปี 2555 ซ่ึงเพิ่มข้ึนถึง 16% 
ต่อปี และยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดมี้
การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียว อาทิ การจดังานโรดโชวท่ี์ภูเก็ตเพื่อ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียวและสามารถน ารายไดจ้ากการท่องเท่ียวมาพฒันาการ
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ท่องเท่ียวและประเทศ โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในจงัหวดัภูเก็ตมากท่ีสุด 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต ้สิงคโ์ปร์ และรัสเซีย 

จากการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในจงัหวดัภูเก็ตเป็นจ านวนมากน้ี
เอง จึงส่งผลให้ตลาดโรงแรมในจังหวดัภูเก็ตได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของ
นกัท่องเท่ียวและภาคธุรกิจ ซ่ึง ณ ส้ินปี 2555 อตัราการเขา้พกัมีการปรับตวัสูงข้ึน 3% 
ในขณะท่ีอตัราราคาห้องพกัเฉล่ียต่อวนัปรับตวัสูงข้ึน 3.1% และอตัราเฉล่ียของรายไดต่้อ
จ านวนห้องพกัท่ีมีไวจ้  าหน่ายมีการปรับตวัข้ึน 6.8% ถึงแมว้่าห้องพกัโรงแรมในจงัหวดั
ภูเก็ตจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนแลว้ก็ตาม ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2555 ห้องพกัโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ต
มีจ านวนราว 15,000 ห้อง เพิ่มข้ึน 11% ต่อปี และเพิ่มข้ึน 147% เม่ือเปรียบเทียบกบั 10 ปีท่ี
แลว้ นอกจากน้ียงัมีจ  านวนหอ้งพกัโรงแรมอีก 3,800 หอ้งท่ีจะเพิ่มเขา้มาในตลาดในอีก 3 ปี
ขา้งหนา้ ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนอีก 31% อยา่งไรก็ดี การท่ีนกัท่องเท่ียวในภูเก็ตมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
การสร้างโรงแรมใหม่เขา้มารองรับจึงมีเพิ่มข้ึนเช่นกนั ซ่ึงปริมาณห้องพกัในโรงแรมท่ีจะ
เพิ่มเขา้สู่ตลาดนั้นจะไม่จ  ากดัอยูเ่พียงบริเวณชายหาดดา้นตะวนัตกเท่านั้น แต่จะกระจายตวั
ไปยงับริเวณอ่ืน ๆ ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดัภูเก็ตอีกดว้ย ท าให้การแข่งขนั
ในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เพื่อรักษาผลประกอบการให้
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไป  
 จากภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ทุกโรงแรมต่างพยายามท่ี
จะหาลูกคา้มาพกัในโรงแรมของตนให้มากท่ีสุด จึงส่งผลให้การแข่งขนัทางด้านต่าง ๆ 
สูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในด้านราคา และด้านการบริการ ทั้งน้ีเพื่อจะได้ส่วนแบ่งตลาดจาก
โรงแรมอ่ืน อีกทั้งยงัมีการปรับปรุงบริการ ราคา การจดัจ าหน่าย รวมทั้งการส่งเสริมการ
ขาย เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่ง นอกจากน้ีจากการท่ีประเทศไทยจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ในปี 2558 ดงันั้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจะมีความรุนแรงไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ในระดบัประเทศก็มีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงเช่นกนั โดยเฉพาะการแข่งขนัระหว่างประเทศสมาชิกอาเชียนดว้ยกนั ซ่ึง
รัฐบาลและหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวของแต่ละประเทศต่างก็จะทุ่มงบจดัแคมเปญ
การตลาดกันอย่างหนัก เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศของตน 
 ในส่วนของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ตท่ีไดเ้ปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2530 
ซ่ึงเป็นฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียนั้นก็มีนโยบายท่ีจะปรับปรุงและ
พฒันาโรงแรมอยูเ่ป็นระยะ ๆ อาทิเช่น การปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม ซ่ึงในปี 2556 น้ี โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท
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ภูเก็ตก็มีการปรับภาพลกัษณ์ของห้องอาหารและห้องพกัแขกในส่วนเมนวิงให้ดูทนัสมยั
มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัมีการพฒันาแบรนด์ฮอลิเดยอิ์นน์คร้ังใหญ่ โดยเนน้จุดเด่นของแบ
รนดฮ์อลิเดย ์อินน์ ท่ีแตกต่างจากแบรนดบ์ริหารโรงแรมอ่ืนๆ คือ ฮอลิเดยอิ์นน์ เป็นเจา้แรก
ในธุรกิจโรงแรมท่ีบริการกบัลูกคา้กลุ่มนกัธุรกิจและนกัเดินทางกลุ่มครอบครัว โดยจะมีส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั ในราคาท่ีคุม้ค่า ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดี และเนน้การให้บริการท่ีมี
ความสม ่าเสมอและคุณภาพท่ีดี  นอกจากน้ีฮอลิเดยอิ์นน์ยงัเป็นเจา้แรกดา้นนวตักรรมธุรกิจ
โรงแรมโดยเป็นแบรนด์โรงแรมแรกท่ีมีการให้บริการส ารองห้องพกัแบบออนไลน์  และ
ยงัเป็นแบรนด์แรกท่ีให้บริการเด็กอายุต  ่ากวา่ 12 ปี ไดเ้ขา้พกัและทานอาหารฟรีเม่ือเขา้พกั
ท่ีฮอลิเดย ์อินน์ ทุกสาขาทัว่โลก ดงันั้นการมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงศกัยภาพของโรงแรมทั้ง
ด้านท่ีพกัอาศยัและการบริการให้ได้มาตรฐานในระดบัสากลจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อท่ีจะ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนและเกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการและกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมอีกคร้ัง  

สรุปไดว้า่จากสถานการณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยและของจงัหวดัภูเก็ตท่ีมี
แนวโน้มว่านักท่องเท่ียวจะมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จนส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงใน
ธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตนั้น การปรับตวัของโรงแรมในเร่ืองของกลยุทธ์การตลาดและ
การบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการ
โรงแรม ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อ
การวางแผนเชิงกลยทุธ์และการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
มากข้ึนต่อไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อหาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
กบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรมกบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีแตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต  

3. ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการของโรงแรม มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง
พอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต  
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ช้บริการโรงแรมฯ 
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และรู้จกัโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รี
สอร์ทภูเก็ต เป็นอย่างดีและหรือเคยใช้บริการของโรงแรมมาก่อน โดยมีจ านวนประชากร
เฉล่ีย 58,591 คนต่อปี ขอ้มูลอา้งอิงจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท
ภูเก็ต ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2555โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไวเ้ท่ากบั 
400 ราย 

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร จะท าการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวัแปรท่ี
เก่ียวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการ และ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความ
พึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต    

3. ขอบเขตด้านสถานท่ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเก็บขอ้มูลในเขตจงัหวดัภูเก็ต 
โดยเนน้ภายในบริเวณของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต  

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัน้ีใช้วิธีออกแบบสอบถาม โดยใชเ้วลาส าหรับ
ด าเนินงานวิจยัทั้งส้ินรวมประมาณ 2 เดือนระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม 2557 
โดยในส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยูใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
     ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ 
อาย ุ
การศึกษา 
รายไดต่้อเดือน 
อาชีพ 
สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ดา้นราคา 
ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการ
ของโรงแรมฮอลเิดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเกต็ 
ส่ิงท่ีสัมผสัได ้
ความเช่ือถือได ้
ความรวดเร็ว 
ความมัน่ใจ 
ความเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

ความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการ
ของโรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท 
ภูเกต็ 
 

ความประทบัใจโดยรวมต่อโรงแรม
และหอ้งพกั 
 

ความประทบัใจโดยรวมต่อบริการ
ของพนกังาน 
 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
 

ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีไดจ่้ายออกไป
กบับริการท่ีไดรั้บ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอในใจการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต  
2. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 
 3. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. โรงแรม หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการคา้ท่ีนกัธุรกิจตั้งข้ึน เพื่อบริการผู ้
เดินทางในเร่ืองของท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและ
เดินทางหรืออาคารท่ีมีห้องนอนหลายห้องติดต่อเรียงรายกนัในอาคารหน่ึงหลงัหรือหลาย
หลงั 

2. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีใช้
ศึกษาถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั โดยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ และสถานภาพ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ 7 ดา้นท่ีใช้ศึกษา
พฤติกรรมและความต้องของการของผูบ้ริโภค  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Product and service) ราคา (Price) ท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 

4. คุณภาพการบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีส่งมอบให้ลูกค้าไปพร้อมกับสินค้าหรือ
บริการท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ รู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายออกไป ซ่ึงการวดัคุณภาพ
การบริการจะประกอบดว้ย 

ส่ิงที่สัมผัสได้ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ ท่ีจอด สวน ห้องน ้ า การตกแต่ง ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ แบบฟอรมต่์าง ๆ รวมทั้งการแต่งกายของพนกังาน ส่ิงท่ีสัมผสัไดเ้หล่าน้ีจะ
เหมือนกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาดตวัท่ี 7 

ความเช่ือถือและไว้วางใจได้ เป็นความสามารถในการมอบบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าตามท่ีได้สัญญาหรือท่ีควรจะเป็นได้อย่างถูกต้องและได้ตรง
วตัถุประสงคข์องการบริการนั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ความรวดเร็ว เป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว 
ไม่ให้รอคิวนาน รวมทั้งตอ้งมีความกุลีกุจอ เห็นลูกคา้แลว้ตอ้งรีบตอ้นรับให้การช่วยเหลือ 
สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็วจะต้องมาจากพนักงานและ
กระบวนการในการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความมั่นใจ เป็นการรับประกนัว่า พนักงานท่ีให้บริการมีความรู้ ความสามารถ 
และมีความสุขภาพ จริยธรรมในการให้บริการเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้วา่จะไดรั้บ
การบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยไร้กังวล นอกจากน้ีอาจจะต้องมีการ
รับประกนัถึงมาตรฐานขององคก์รดว้ย  

ความเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล เป็นการดูแลเอาใจใส่ให้บริการอยา่งตั้งอกตั้งใจ 
เน่ืองจากเขา้ใจปัญหา หรือ ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งได้รับการตอบสนอง เน้นการ
บริการและการแกปั้ญหาใหลู้กคา้อยา่งเป็นรายบุคคล ตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั มีการ
ส่ือสารท าความเขา้ใจกบัลูกคา้อยา่งถ่องแท ้

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นความประทับใจ
หรือไม่ประทบัใจภายหลงัจากการใชสิ้นคา้และบริการโดยเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัท่ี
มีต่อสินค้าหรือบริการ ซ่ึงความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้งาน
ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอยา่งยิง่งานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์  
 ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2541) กล่าวว่า  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้
ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ  

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กล่าวว่า นกัการตลาดจะตอ้งเลือกวิธีการศึกษา
พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้หมาะสมส าหรับกลุ่มลูกคา้ของตน แต่ตอ้งไม่ลืม
วา่ ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาจากตวัแทนของลูกคา้นั้นไม่ใช่เป็นขอ้มูลของลูกคา้ทุกราย ทุกส่ิงท่ีพบ
ในการศึกษานั้น ตอ้งน ามาวิเคราะห์ให้ละเอียดถ่ีถว้นก่อนจะตดัสินใจก าหนดกลยุทธ์ใด ๆ 
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นอกจากน้ียงัจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของการ
บริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา ท าเลท่ีตั้งและช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานคุณภาพการบริการ  

Zeithaml and Bitner (1996 อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) กล่าวว่า
ก่อนท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการ ลูกคา้ยอ่มสร้างความคาดหวงัข้ึนมาในใจ ซ่ึงแตกต่างกนัไปใน
แต่ละคนตามข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมา แต่เม่ือมาใช้บริการแล้วลูกค้าจะได้สัมผสักับ
ประสบการณ์จริง แลว้ลูกคา้จะน ามโนภาพมาเปรียบเทียบกบัประสบการณ์จริง ซ่ึงการวดั
คุณภาพการบริการจะประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและไวว้างใจ ความรวดเร็ว 
ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานความพงึพอใจ  

Kotler, Philip (1997 อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) ความพึงพอใจ 
หมายถึง ระดบัความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลจากประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ หรือการ
ท างานของผลิตภณัฑ์กบัการคาดหวงัของลูกคา้ ระดบัความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจาก
ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของลูกค้า 
(Expectations) ซ่ึงพิจารณาวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการหลงัการขายมากนอ้ย
เพียงใด ถา้ไดรั้บสินคา้และบริการต ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความไม่
พอใจ ถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ก็จะเกิดความพึง
พอใจ ถ้าผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่าความคาดหวงั ลูกค้าก็จะเกิดความ
ประทบัใจซ่ึงส่งผลให้ลูกคา้กลบัไปซ้ือผลิตภณัฑ์หรือไปใชบ้ริการซ ้ าอีก โดยระดบัความ
พึงพอใจของลูกคา้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดบั คือ สามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของลูกคา้ได้ และสามารถตอบสนองความคาดหมายในการกลบัมาใช้บริการใน
คร้ังต่อไป 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พิไลพร สมนึก (2551) ไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
เขา้ใช้บริการโรงแรมระดบั 4 ถึง 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-39 ปี มีสถานภาพโสด 
ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ พนกังานประจ า/ลูกจา้ง โดยเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติสัญชาติ
ยุโรป มีรายได้ประมาณ $3000-$3999 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ประเภทห้องพกัท่ีพกัคือ 
Superior room ผา่นทางบริษทัท่องเท่ียว เลือกโรงแรมท่ีมีท าเลท่ีตั้งใจกลางเมืองเป็นหลกั 
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เพื่อพกัผ่อนเน่ืองในวนัหยุด ระยะเวลา 2-3 วนั ความพึงพอใจด้านปัจจยัการวดัคุณภาพ
ของการใชบ้ริการ ดา้นปัจจยัทางดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความพึงพอใจในระดบัการให้บริการ
มาก ด้านความเช่ือถือและไวว้างใจได้ระดับความพึงพอใจมาก ปัจจยัทางด้านความ
รวดเร็ว ระดับความพึงพอใจมาก ปัจจัยด้านการรับประกันของการบริการโรงแรมมี
มาตรฐานความเช่ือมัน่รับประกนัความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ การส่ือสารของพนกังาน 
สุขอนามัย นักท่องเท่ียวมีความพอใจมาก ปัจจัยการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 
นกัท่องเท่ียวพอใจมากกบับริการของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

กรรณิกา ไชยวิเศษ (2552) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิลตลัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-25 ปี มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มี
รายไดต่้อเดือน 40,001-50,000 บาท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมกัเลือกพกั
โดยใชบ้ริการของโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตในอตัราต่อคืน 3,001-4,000 บาท กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ และดา้น
บุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นเหตุการณ์ทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ (และภาพลกัษณ์) และปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของ
โรงแรมฮิลตลัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดัภูเก็ตทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัมากถึง
มากท่ีสุด รวมทั้งการให้ความส าคญักบัความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการของโรงแรม
ฮิลตลัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัภูเก็ตทุกปัจจยัอยู่ในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุดดว้ย 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ชบ้ริการโรงแรมหรือ

ท่ีพกั ชาวต่างชาติและชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ข้ึนไป และรู้จกัโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รี
สอร์ท ภูเก็ต เป็นอยา่งดีและหรือเคยใชบ้ริการของโรงแรมมาก่อน  

จากขอ้มูลของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึง ธนัวาคม 2555 พบวา่มีลูกคา้จ านวน 58,591 คน  

ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้หลักการแปรผนัร่วมกัน
ระหว่างขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการสุ่มตวัอย่าง เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่ว่าทุกหน่วยประชากรไดมี้โอกาสรับเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ชบ้ริการโรงแรมหรือท่ีพกั ชาวต่างชาติท่ี
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มีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ซ่ึงทราบจ านวนท่ีแน่นอนโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) เป็นแนวทางในการค านวณจากการคาดคะเนตามจ านวนลูกคา้ในปี 2555 จ านวน 
58,591 คน ณ ค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จึงไดข้นาด
กลุ่มจ านวน 397 ราย และเพื่อให้การท างานวิจยัในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนผูว้ิจยัจึง
เลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 รายแทน   

n = ( N / ( 1 + N(e)2 ) 
  เม่ือ N แทน จ านวนกลุ่มประชากรทั้งหมด 
        n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
         e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดก้ าหนดไว ้ณ 0.05 
  แทนค่า 
  n = ( 58,591 / ( 1 + 58591(0.05)2 )  =  397 ราย 

ส าหรับการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนดงัน้ี 
 1. การสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอยา่ง
ภายพื้นท่ีในเขตจงัหวดัภูเก็ต ภายในบริเวณโรงแรมกบัลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี
มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีมาพกัท่ีโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท ์ภูเก็ต  

2. การเก็บขอ้มูลแบบสะดวก (Convenience Survey) ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลแบบ
บงัเอิญจนกระทัง่ครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยไดท้  าการขออนุญาติกบั
ทางโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท ์ภูเก็ต เพื่อท าการเขา้ไปแจกแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ีมา
พกัท่ีโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท ์ภูเก็ต โดยทางโรงแรมไดใ้หค้วามร่วมมือในการช่วยส่ง
แบบสอบถามไปตามแต่ละห้องพกัท่ีมีลูกคา้มาพกัและท าการช่วยเก็บแบบสอบถามให้จน
ครบจ านวนทั้งหมด 400 ชุด  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามโดยท าเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจ าแนกออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นกลุ่มค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) มีค าตอบหลายตวัเลือก 
(Multiple Choices) และใหเ้ลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดรวม 6 ขอ้ แต่ละขอ้มีระดบัการวดั
ตวัแปรดงัน้ี 

1. เพศเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Norminal Scale) 
2. อายเุป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 



321 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

3. ระดบัการศึกษาเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal 

Scale) 
5. อาชีพเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Norminal Scale) 
6. สถานภาพเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Norminal Scale) 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ ง ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นเหตุการณ์ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการและภาพลกัษณ์ท่ี
มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 
ระดบั  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามในส่วนของข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัทางด้านคุณภาพการ
ใหบ้ริการของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลาย
ปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการของของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 ระดบั  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจง ความถ่ี ค่าร้อยละ 
พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชค้่า t-
Test, F-test และวิธีการหาค่าไคสแควร์ Chi-square ในการทดสอบทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ในการวเิคราะห์ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 
400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีอายุตั้งแต่ 
50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีระดบั
รายได้ต่อเดือนระหว่าง $4,001-$5,000 คิดเป็นร้อยละ  31.0 มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 69.8 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ 
 ด้านผลติภัณฑ์และบริการ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.20)  โดยในส่วนของความรู้ความสามารถของพนักงานในการบริการ กลุ่ม
ตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  

ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
โดยการแสดงราคาห้องพกัไวอ้ย่างละเอียดชัดเจน ความรู้สึกถึงความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย
ออกไป ความเหมาะสมของราคาห้องพกัเม่ือเทียบกบัโรงแรมอ่ืน และความเหมาะสมของ
ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านท าเลทีต่ั้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยในส่วนของโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางธุรกิจและแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ การจดัให้ใช้บตัรสมาชิกเพื่อ
รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ การจดัให้บริการแบบแพค็เกจ และการแจง้ข่าวสารและโปรโมชัน่กบั
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านบุคลากร กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.20) โดยในส่วนของพนกังานสามารถตอบสนองความตอ้งการอย่างรวดเร็ว พนกังานมี
ความเต็มใจในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือ และพนักงานมีความเต็มใจในการ
ใหบ้ริการและใหค้วามช่วยเหลือ กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ด้านกระบวนการการให้บริการ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.29) โดยในส่วนของประสิทธิภาพของการให้บริการลูกคา้ตาม
ความตอ้งการต่าง ๆ ประสิทธิภาพของกระบวนการจดัห้องพกัเม่ือ Check in/out และ
ประสิทธิภาพของกระบวนการจองห้องพกัของโรงแรม กลุ่มตวัอย่างจะให้ความส าคญัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  
 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.25) โดยในส่วนของความสะอาดภายในห้องพกัและโรงแรม กลุ่ม
ตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน พบวา่  

ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) โดยในส่วนของคุณภาพความสะอาดในห้องและโรงแรม คุณภาพการแต่ง
กายของพนกังาน และคุณภาพของส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงแรม กลุ่มตวัอย่างจะให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ด้านความเช่ือถือได้ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยในส่วนของความสามารถเช่ือถือในด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ของ
โรงแรมความรวดเร็วและถูกตอ้งในการ Check in / out ความถูกตอ้งในการส ารองห้องพกั
ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของโรงแรมถูกตอ้งตรงกบัท่ี
โฆษณาตามส่ือต่าง ๆ กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ด้านความรวดเร็ว กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยในส่วนของพนักงานมีอธัยาศยัท่ีดีในการให้บริการ พนักงานแสดง
ความเอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการแก่ลูกคา้ ความเพียงพอของพนักงานในการ
ให้บริการ และพนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วตามความตอ้งการของลูกค้า 
กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ด้านความมั่นใจ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) โดยในส่วนของความมัน่ใจในทกัษะความรู้ความสามารถของพนกังานว่า
สามารถใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี ความมัน่ใจในมาตรฐานของโรงแรมในเครือฮอลิเดยอิ์นน์ 
และความมัน่ใจในความปลอดภยัระหวา่งการเขา้พกั กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยในส่วนของพนกังานมีความใส่ใจต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
และพนกังานสามารถรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัไดดี้ กลุ่มตวัอยา่งจะ
ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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 4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการของโรงแรมฮอลิ
เดย์ อนิน์ รีสอร์ท ภูเกต็ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิเคราะห์ดา้นความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมฮอลิเดย ์
อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่  
 กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัดา้นความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการของโรงแรม
ฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยในส่วน
ของความประทบัใจโดยรวมต่อการบริการของพนกังาน และความประทบัใจโดยรวมต่อ
โรงแรมและหอ้งพกั กลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจใน
การเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นอายุ รายไดต่้อ
เดือน อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ รีสอร์ทภูเก็ต ท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศและการศึกษา
นั้นไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ซ่ึงประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ทุกดา้น มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการของโรงแรม มีความสัมพนัธ์
ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได้
, ความเช่ือถือและไวว้างใจ, ความรวดเร็ว, ความมั่นใจ และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล พบว่าปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการทุกด้าน มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้
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ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการโรงแรมฮอลเิดย์ อนิน์ รีสอร์ท ภูเกต็ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ Value df Sig* 

1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 658.292 72 0.000* 

2. ดา้นราคา 633.710 80 0.000* 
3. ดา้นท าเลท่ีตั้งและและช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย 588.425 64 0.000* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 516.161 88 0.000* 

5. ดา้นบุคลากร 609.072 72 0.000* 

6. ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 587.598 64 0.000* 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 553.142 48 0.000* 
 * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม ทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการโรงแรมฮอลเิดย์ อนิน์ รีสอร์ท ภูเกต็ 
 

ปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการ Value df Sig* 

1. ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ 740.873 72 0.000* 

2. ความเช่ือถือและไวว้างใจ 604.064 64 0.000* 

3. ความรวดเร็ว 688.287 72 0.000* 

4. ความมัน่ใจ 534.845 48 0.000* 

5. การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 417.921 32 0.000* 
* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรต้น สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
เพศ t-Test 0.841 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 
การศึกษา F-Test 0.871 ปฏิเสธ 
รายไดต่้อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นราคา Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นท าเลท่ีตั้งและและช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นบุคลากร Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ Chi-square 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ความเช่ือถือและไวว้างใจ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ความรวดเร็ว Chi-square 0.000 ยอมรับ 
ความมัน่ใจ Chi-square 0.000 ยอมรับ 
การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล Chi-square 0.000 ยอมรับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระดบัรายได้ต่อเดือน ระหว่าง $4,001-$5,000 มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน และมีสถานภาพสมรส /อยู่ด้วยกัน ผลการศึกษาปัจจัยด้าน
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ประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และสถานภาพ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น อายุ รายไดต่้อเดือน อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีวางไว ้และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2541) ส าหรับปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศและการศึกษานั้นไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ์และบริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ทุกดา้น มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับด้านกระบวนการการให้บริการและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และให้ความส าคญักบัด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, 
ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีวางไว ้และมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) และผลงานวิจยัของกรรณิกา ไชย
วิเศษ (2552) ) ท่ีได้ท  าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมฮิลตลัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัภูเก็ต และพบว่าทุกปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮิลตลั
ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดัภูเก็ตเช่นกนั 
 ส าหรับปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้, ความ
เช่ือถือและไวว้างใจ, ความรวดเร็ว, ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
พบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการทุกดา้น มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคัญกับทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีวางไว ้และมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Zeithaml and Bitner (1996 อา้ง
ถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) และผลงานวิจยัของพิไลพร สมนึก (2551) ท่ีได้
ท  าการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้ใช้บริการโรงแรมระดบั 4 ถึง 5 
ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าปัจจยัการวดัคุณภาพของการให้บริการทุกปัจจยัมี
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ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมระดบั 4 ถึง 
5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครเช่นกนั 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท์ ภูเก็ต กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัสูงมาก โดยให้ความส าคญักับทุกปัจจยัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในดา้นดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทาง
การจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการการให้บริการ 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจใน
การเลือกใช้บริการโรงแรมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดังนั้ นผู ้บริหารจึงต้องให้
ความส าคญักบัทุกปัจจยั โดยผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 1. ทางโรงแรมฯ ควรศึกษาคุณภาพการบริการให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมการใช้
บริการให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต และเพื่อให้การ
ด า เ นินงานด้านการตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ งทางโรงแรมควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ในดา้นการอ านวยความสะดวกในการเดินทางมาพกัผ่อนท่ีโรงแรม และ
ควรมีการท าการส่งเสริมการขายทางดา้นการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน โดยอาจมีการจดัให้มี
การลดราคาห้องพกั หรืออาจร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในการเชิญชวน
ลูกคา้เพื่อมาเขา้พกัท่ีโรงแรมฯใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 2. ผูบ้ริหารควรปรับปรุงห้องพกัให้มีสภาพ สะอาด ปลอดภยั และปรับปรุง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพกัให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั
รู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่สภาพโดยรวมของโรงแรมและหอ้งพกั  
 3. ผูบ้ริหารควรมีการจดัผึกอบรมและก าหนดแผนพฒันาศกัยภาพให้กบัพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เน่ืองจากพนกังานท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมาพกันั้นจะ
เป็นบุคคลส าคญัท่ีสามารถรับรู้ความแตกต่างเฉพาะบุคคลของลูกคา้ ดงันั้นการบริการ
ลูกคา้ไดต้รงตามความตอ้งการก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการท่ี
โรงแรมอีกในภายภาคหนา้ 
 4. ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในดา้นความจงรักภกัดี เน่ืองจากมีความส าคญัต่อ
ก าไรในระยะยาว จึงควรวางแผนกลยุทธ์การตลาดท่ีมุ่งความส าคญัสู่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความ
จงรักภกัดีเป็นหลัก เพราะกลุ่มลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีจะมีปริมาณการซ้ือมากข้ึนเน่ืองจากมี
ทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้จึงส่งผลให้ยอดขายเพิ่มข้ึนและยงัสามารถรักษาส่วนครองตลาด
ใหเ้หนือจากคู่แข่งไดอี้กดว้ย  
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการท่ี
โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปนกัวิจยัควรท าการศึกษากลุ่ม
ประชากรท่ีโรงแรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม หรือท าการขยายขอบเขตการศึกษาเป็นการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างในระดับจังหวดัเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับท าการเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ท่ี
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน  
 2. ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ
โรงแรม อาทิ ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัด้านการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค ส าหรับ
งานวจิยัในอนาคตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองหลากหลายและกวา้งขวางมากข้ึนส าหรับการ
น าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการด้านบริการและการ
พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดหรือการวางแผนการตลาดให้มีความสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเหตุผลมากท่ีสุด 
 3. ควรท าการทบทวนผลการศึกษาและท าการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะๆ เพื่อรักษา
ความใหม่ของขอ้มูลให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ปัจจุบนัไดมี้ปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ อาทิ ปัจจยัในเร่ือง
ของเทคโนโลยี ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต Wifi ท่ีมีให้บริการแก่ผูบ้ริโภค รวมไปถึงความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTOR AFFECTING PURCHASE HABIT CONSUMER OF 

COSMECEUTICALS CATEGORY IN WATSON STORE, BANGKOK AREA 
เพญ็พิชญา วริิยะอ่องศรี 1   ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
การซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ของ ร้านวัตสัน ท่ี มีผล ต่อการตัด สินใจในการ ซ้ือ เวชส าอางในร้ านวัตสัน เขต
กรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเวชส าอางในร้าน
วตัสันเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-55 ปี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรแบบนบั
ไม่ไดจ้  านวน 385 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วน
เ บ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติ เ ชิงอนุมาน หาค่า  t-test 
(independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
83.6 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่
มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.8 มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ38.2 และมีรายได ้10,001-20,000บาทคิดเป็นร้อยละ48.6 
 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดอนัดบัท่ี 1 ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.85 รองลงมา ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.78 ด้าน
สภาพแวดลอ้มภายในร้าน ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 
3.48  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ให้ดา้นภาพลกัษณ์ ค่าเฉล่ีย 3.74  รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความ
ภกัดี ค่าเฉล่ีย 3.70  ส่วนอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ ค่าเฉล่ีย 3.68 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
สมมติฐานท่ี 1 รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 สมการพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร เม่ือน าปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร = 0.427 + 0.033 

(ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.136 (ดา้นลกัษณะราคา) + 0.069 (ดา้นสถานท่ี) + 0.417 (ดา้นส่งเสริม) 
+ 0.080 (ดา้นบุคลากร) + 0.113 (ดา้นกระบวนการ) + 0.049 (ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน
ร้าน) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 สมการพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือน าปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 

การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร = 0.315 + 0.240 
(ดา้นภาพลกัษณ์) + 0.286 (ดา้นความไวว้างใจ) + 0.402 (ดา้นความภกัดี) 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, ร้านวตัสัน 
 

ABSTRACT 
 This objective of this study is to study influence of different demographic factors 
and relation of marketing mix and studies relation of Watson’s image factors 
cosmeceutical purchasing decision making process in Watson stores ,Bangkok area. from 
sample size 385 customers who come to the Watson store and decided to select the 
cosmeceutical. In this studies use the questionnaires and data consist of percentage, 
frequency, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and Multiple Regression Analysis.  
Research results were as follows: 

The results of this study showed that the majority were female. 83.6 percent 
were aged between 31-40 years 34.3 percent, marital status married 51.2 percent. 67.8 
percent have a bachelor's degree level of education. occupation employed 38.2 percent 
were official/state enterprise and 48.6 percent of the monthly income 10001-20000 Bath. 
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 The opinions on the marketing mix the first is the product it’s mean 3.85.The 
second is the promotion it’s mean 3.78,the place it’s mean 3.76 and the last one is the 
people it’s mean 3.48. 
 The image factor has average 3.74 and the second is the loyalty average 3.70 and 
the last is the confidentiality average 3.68. 
Results of the hypothesis: 

The first of hypothesis: Monthly income affecting cosmeceutical purchasing 
decision making process in Watson stores, Bangkok area. 

The second of hypothesis: equation of cosmeceutical purchasing decision 
making process in Watson stores, Bangkok area. When all the factors into the equation in 
the raw score is as follows. 

Cosmeceutical purchasing decision making process in Watson stores ,Bangkok 
area.= 0.427 + 0.033 (Product) + 0.136 (Price) + 0.069 (Place) + 0.417 (Promotion) + 
0.080 (People) + 0.113 (Process) + 0.049 (Physical Evidence) 

The third of hypothesis: equation of cosmeceutical purchasing decision making 
process in Watson stores ,Bangkok area. When all the factors into the equation in the raw 
score is as follows. 

Cosmeceutical purchasing decision making process in Watson stores ,Bangkok 
area.= 0.315 + 0.240 (Image) + 0.286 (confidentiality) + 0.402 (loyalty) 
KEYWORDS : DECISION, COSMECEUTICAL , WATSON STORE 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัธุรกิจร้านขายยามีการพฒันาเขา้ไปในธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
การเข้ามาลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติทั้ งท่ีร่วมทุนกับคนไทยหรือเข้ามาลงทุนเอง มี
รูปแบบการด าเนินงานแบบใหม่ ในร้านไม่เพียงขายยาเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าสินคา้
เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามตลอดจนเคร่ืองมือแพทยเ์ขา้มาจ าหน่ายเสริมสร้างธุรกิจ
ให้เติบโตมากข้ึนไดเ้ป็นอยา่งมาก และจากอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ใน
ปัจจุบนัเกิดธุรกิจร้านขายยารูปแบบใหม่เป็นจ านวนมากในไทย ทั้งธุรกิจร้านขายยาจาก
ต่างชาติมาลงทุน หรือธุรกิจร้านขายยาของนกัธุรกิจไทย จึงปรากฎเครือข่ายสาขาของธุรกิจ
ร้านขายยาอยู่ทัว่ประเทศ ร้านวตัสัน ก็เป็นอีกหน่ึงธุรกิจร้านขายยาชั้นน าของไทยใน
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ปัจจุบนั ท่ีมีการด าเนินงานธุรกิจร้านขายยาแบบครบวงจร ไดรั้บมาตรฐานตามแบบร้าน
ขายยาคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข  

ร้านวตัสัน (Watson’s Shop) เปิดตวัคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2539 โดยในแผนกยาใช้
กลยุทธ์ในการเน้นรูปแบบการตกแต่งร้านท่ีสะดุดตาไม่ซ้าใครจดัเรียงสินคา้หลากหลาย
ชนิดอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือไดเ้องตามความพอใจ การจดัโปรโมชั่น
ส่งเสริมการขาย การสรรหาผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงสินคา้สุขภาพและความ
งาม ซ่ึงมีเภสัชกรประจ าร้าน ตั้ งอยู่ในท าเลท่ีสะดวกสบายง่ายต่อการไปจับจ่ายซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการท่ีประทบัใจ และท่ีส าคญัคือ มีการน าเทคโนโลยีทนัสมยัมาใช้
บริหารพื้นท่ีขายและสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเรียกความสนใจจากลูกคา้ให้มาจบัจ่าย
ซ้ือสินคา้ วตัสันจึงเป็นผูน้ าในธุรกิจคา้ปลีกครบวงจรอยา่งรวดเร็วในภาคพื้นเอเชีย (สยาม
ธุรกิจ.:2554,Value for Money ไมต้ายวตัสันบนสนามความงาม.ออนไลน)์   

จากท่ีกล่าวมาท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเวช
ส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวมีความ
ยืดหยุ่นต่อราคาค่อนขา้งสูงในธุรกิจตลาดคา้ปลีก ดงันั้นการศึกษาถึงผูบ้ริโภคมีความพึง
พอใจและมีพฤติกรรมการใช้บริการ การซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านวตัสันวา่มีความสัมพนัธ์กนั
มากน้อยแค่ไหน โดยเป้าหมายของงานวิจัยเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดให้เป็นท่ีนิยม และน ามาปรับปรุงการแข่งขนัในทุกๆรูปแบบ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดท่ี
ครอบครองอยูไ่ด ้นอกจากน้ียงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และรักษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีดีของร้านวตั
สันไว ้พร้อมทั้งสามารถขยายฐานกลุ่มผูบ้ริโภคให้หนัมาใชบ้ริการร้านวตัสันมากข้ึน เพื่อ
รักษาความภกัดีต่อร้านวตัสันในระยะยาว ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ให้เขา้ยุคสมยัปัจจุบนัท่ีพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของร้านวตัสันท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ
เวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร  
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสัน

เขตกรุงเทพมหานคร  
3. ปัจจยัด้านภาพลักษณ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษาจะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
 1.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย 
  1.1.1 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์  
   (ก) เพศ   
   (ข) อาย ุ  
   (ค)สถานภาพ  
   (ง)ระดบัการศึกษา   
   (จ)รายได ้ 
   (ฉ)อาชีพ  
  1.1.2 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
    (ก) ผลิตภณัฑ ์ 
   (ข) ราคา   
   (ค)ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
   (ง)การส่งเสริมทางการตลาด  
   (จ) บุคลากร 
    (ฉ) กระบวนการ   
   (ช)สภาพแวดลอ้ม  
  1.1.3ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์  
   (ก) ความไวว้างใจ  
   (ข) ภาพลกัษณ์  
   (ค)ความภกัดี  
 1.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบด้วยการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางของ

ผูบ้ริโภคในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
                ตัวแปรอสิระ 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                                                                                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

การตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง 
ในร้านวตัสัน 

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมทาง

การตลาด 

- บุคลากร 

- กระบวนการ 

- สภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ 

- ความไวว้างใจ 

- ภาพลกัษณ์ 

- ความภกัดี 

ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้

- อาชีพ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 
  1.1 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสัน
เขตกรุงเทพมหานคร 
  1.2   เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป 
 2. ประโยชน์ต่อธุรกจิ 

 2.1   สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการให้บริการ
ของผูป้ระกอบการ 
 2.2   เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก
ยิง่ข้ึน 
 2.3   เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้

ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ร้านยาchain drug หมายถึง ร้านขายยาแผนปัจจุบนัท่ีมีจ  านวนสาขามากกวา่ 1 
สาขา ภายใตช่ื้อเดียวกนั การจดัแต่งร้าน ราคา เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. ลูกคา้ หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาซ้ือสินคา้ในร้านยา chain drug 
3.  เภสัชกร หมายถึง เภสัชกรชุมชนประจ าสาขาของร้านยาchain drug ผูท่ี้มีใบ

ประกอบโรคศิลปะ มีความรู้เร่ืองการใชย้า ผลขา้งเคียงของยา มีหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา รวมถึง
จ่ายยาใหแ้ก่ผูป่้วยและจ่ายยาตามใบสั่งแพทย ์ 

4.  เคร่ืองส าอาง หมายถึงวตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชท้า ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ 
อบหรือกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความ
สวยงามหรือส่งเสริมใหเ้กิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเคร่ืองประทินผิวต่าง ๆ ดว้ยแต่
ไม่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษา ป้องกนัโรค หรือมีผลต่อโครงสร้าง หรือ การท าหน้าท่ี
ใดๆของร่างกาย 

5.  เวชส าอาง หมายถึง เคร่ืองส าอางท่ีออกฤทธ์ิ หรือท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ผวิหนงัได ้ แต่ยงัไม่จดัเป็นยารักษาโรค 

6.  การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง
จากหลายๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, หนา้112-118) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึง
แตกต่างกนัในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการท าการส่ือสาร 
อย่างไรก็ตามในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆกนันั้น จ  านวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณ
แตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีจ านวนน้อยคนนั้นมกัไม่ค่อยมีปัญหา หรือมี
ปัญหานอ้ยกวา่การวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีจ านวนมาก เน่ืองจากการวิเคราะห์คนท่ีมี จ  านวน
น้อย เราสามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารทุกคนได้ แต่ในการวิเคราะห์คนจ านวนมาก เราไม่
สามารถวเิคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคนได ้ เพราะมีผูรั้บสารจ านวนมากเกินไป นอกจากน้ีผูส่้ง
สารยงัไม่รู้จกัผูรั้บสารแต่ละคนด้วย ดังนั้น วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ี
ประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คือ การจ าแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะ
ประชากร(Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (พิบูล ทีปะปาล, 2543)  เม่ือพูดถึง
ส่วนประสมทางการตลาดโดยทัว่ไปผูบ้ริหารและนกัการตลาด ก็มกัจะนึกถึง 4P's อนัไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) แต่เน่ืองจากปัญหาและลกัษณะเฉพาะของการบริการท่ีไดก้ล่าวมา
ทั้งหมด ท าให้ 4P's ไม่เพียงพออีกต่อไป เม่ือพูดถึงส่วนประสมการตลาดส าหรับกิจการ
บริการ Bernard H. Booms และ Mary Jo Bitner ซ่ึงเป็นนกัวิชาการชาวอเมริกนั แนะน าวา่
ควรตอ้งพิจารณาเพิ่มอีก 3P's อนั ไดแ้ก่ กระบวนการให้บริการ (Process) พนกังานผู ้
ให้บริการ (People) และ ลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นดชันีช้ีคุณภาพการบริการ (Physical 
Evidence) ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ จึงประกอบดว้ย 7P’s ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) พนกังาน (People) กระบวนการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) (ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2544)ร้านวตัสันจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวาง
ต าแหน่งทางการตลาดใหช้ดัเจน เพื่อท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีตรงต่อความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด โดยผลิตสินคา้และบริการท่ีมีความเป็นจุดแข็ง
ของร้าน  เนน้กระบวนการ (Service Care) และมาตรฐานคุณภาพ (Quality Care) เป็นหลกั
กลยทุธ์ทางการตลาดส าคญัของร้านวตัสันเพื่อใหบ้ริการกบัผูบ้ริโภค  
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 การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ กลุ่มของตราสินค้ามีเอกลักษณ์ซ่ึงมีความ
เช่ือมโยงหรือให้ค  าสัญญาแบบเป็นนัยโดยจะประกอบด้วย แก่นแทข้องตราสินคา้ และ
ส่วนท่ีต่อยอดสินคา้กบักลุ่มลูกคา้ แก่นของอตัลกัษณ์ (Core Identity) คือ จุดศูนยก์ลางของ
ตราสินคา้ท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนโดยใช้เวลาท่ีไม่นานมาก อีกทั้งยงัตอ้งมีการท างานไป
ควบคู่กบัการบริการใหม่พร้อมทั้งยงัจะตอ้งมีแนวคิดในการท าผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีสามารถ
ตอบโจทย์ และความตอ้งการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เม่ือพิจารณาถึงความหมายและ
ความส าคญัของ “ตราสินคา้” ขา้งตน้แลว้จะเห็นวา่ลกัษณะสาคญัของตราสินคา้ คือ การ
สร้างความแตกต่าง (differentiation) ให้ผลิตภณัฑ์แตกต่างไปจากคู่แข่งขนัอ่ืนๆ ทั้งน้ีโดยมี
เป้าหมายให้ผูบ้ริโภครับรู้ และจดจ าตราสินคา้ได้ บริษทัอาจใช้ตราสินคา้เพื่อสร้างความ
แตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ของตนจากคู่แข่งขนั ดา้นความไวว้างใจ  ดา้นภาพลกัษณ์ ความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544). 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีทางร้านวตัสันไดน้ ามาใชป้ระกอบดว้ย 7P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนกังาน 
(People) กระบวนการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซ่ึงมอบ
ให้กบัลูกคา้เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างมีเป้าหมายและดว้ยความตั้งใจ และ
ตอบสนองส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวอ้ยา่งเต็มท่ี จนพอใจประทบัใจ รู้สึกคุม้ค่า แก่
การตดัสินใจ รวมทั้งคุม้ค่าเงิน ลูกคา้สร้างความคาดหวงัเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และการ
บริการท่ีมีคุณภาพ จากค าบอกเล่าจากปากต่อปาก และจากโฆษณา ลูกคา้จะเปรียบเทียบ ส่ิง
ท่ีได้รับท่ีเกิดจากการรับรู้ด้วยตนเอง (Perceived Service) กับบริการท่ีตนคาดหวงั 
(Expected Service) ถา้บริการท่ีรับรู้ต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัจะท าให้ลูกคา้ผิดหวงั ถา้บริการท่ีรับรู้
ตรงกบัหรือเกินกวา่ท่ีคาดหวงั ลูกคา้เกิดความพอใจ(Customer Satisfaction) และเกิดความ
จงรักภกัดี(Customer Loyalty) มีการบอกต่อและกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าท่ีร้านวตัสัน (ดนยั 
เทียนพุฒ, 2543). 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ด้านประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
เวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-55 ปี 

2. กลุ่มตัวอย่าง จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์วา่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเวช
ส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ โดยก าหนดความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
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ความคาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2544: 74 อา้งถึงใน ชิดาภา พงศว์รา
นนท.์2553:39) จ านวน 400 คน 
 3. การสุ่มตัวอย่างสาขาแบบอตัราส่วนจะไดท้ั้งหมด 10 สาขา และการก าหนด
โควตาของประชากรเฉล่ียจะได ้กลุ่มตวัอยา่ง 40 คน ต่อ 1 สาขา 
 4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ซ่ึง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 : ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 :  เป็นการถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ผลการวเิคระห์ 0.925 ส่วนท่ี 3 : เป็นการถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ผลการวิเคระห์ 
0.952 ส่วนท่ี 4 : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือผล การวเิคระห์ 0.922 

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยด าเนินการ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลการวิจยัจากผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือเวช
ส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร (ใชต้วัแทน 10 สาขา) เพื่อขอความร่วมมือในการ
ด าเนินการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั และน าแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง อ่านและ
กรอกขอ้มูลด้วยตนเอง จากนั้นรับแบบสอบถามกลบัคืนและรวบรวมตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ขอ้มูลครบถว้นก่อนน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป  

6. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ  
    6.1  สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage) ,

ค่าเฉล่ีย (X), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีมี
ต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 

6.2   การทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติ t – test กรณีท่ีมีการทดสอบความแตกต่าง
ของตวัแปร 2 ตวัแปร, สถิติ F – test กรณีการทดสอบความแตกต่างของตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 
ตัวแปรข้ึนไป หากการทดสอบ F– test มีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ผู ้วิจ ัยด าเนินการ
เปรียบเทียบรายคู่โดย วิธีเชฟเฟ (Scheffe’s Method) และการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั
แปรโดยใชส้ถิติการถดถอย Regression analysis 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
83.6 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่
มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.8 มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.2 และมีรายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.6 
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 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดอนัดบัท่ี 1 ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.85 รองลงมา ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.78  ด้าน
สภาพแวดลอ้มภายในร้าน ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 
3.48   
         ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ให้ดา้นภาพลกัษณ์ ค่าเฉล่ีย 3.74  รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความ
ภกัดี ค่าเฉล่ีย 3.70  ส่วนอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ ค่าเฉล่ีย 3.68 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสัน

เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 สมการพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร เม่ือน าปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร = 0.427 + 0.033 

(ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.136 (ดา้นลกัษณะราคา) + 0.069 (ดา้นสถานท่ี) + 0.417 (ดา้นส่งเสริม) 
+ 0.080 (ดา้นบุคลากร) + 0.113 (ดา้นกระบวนการ) + 0.049 (ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน
ร้าน) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 สมการพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือน าปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูปคะแนนดิบ เป็นดงัน้ี 
การตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร = 0.315 + 0.240 (ด้าน
ภาพลกัษณ์) + 0.286 (ดา้นความไวว้างใจ) + 0.402 (ดา้นความภกัดี) 
สรุปผลการวจัิย 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  

ตวัแปรอสิระ p 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ ปฎเิสธ 

ข้อมูลส่วนบุคคล    
1. เพศ 0.891   
2. อายุ 0.895   
3. สถานภาพ 0.443   
4. ระดบัการศึกษา 0.197   
5. อาชีพ 0.190   
6. รายได้ต่อเดอืน 0.000         
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ยอมรับสมมติฐาน เมื่อ p < 0.05 และปฎเิสธสมมติฐาน เมื่อ p > 0.05 
  
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง
ในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง 
อย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน โดยปัยจยัด้าน
ลกัษณะราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวช
ส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ี ด้าน
บุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มภายในร้าน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้าน
วตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร  

ตวัแปร p 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ ปฎเิสธ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.575   
2. ดา้นลกัษณะราคา 0.027   
3. ดา้นสถานท่ี 0.260   
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.000   
5. ดา้นบุคลากร 0.195   
6. ดา้นกระบวนการ 0.046   
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในร้าน 0.412   
 ยอมรับสมมติฐาน เมื่อ p < 0.05 และปฎเิสธสมมติฐาน เมื่อ p > 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตั
สันเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญั
ยิ่งทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ปัจจยัทุกดา้น คือ ดา้นภาพลกัษณ์ 
ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความภกัดี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร  

ตวัแปร p 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ ปฎเิสธ 
1. ดา้นภาพลกัษณ์ 0.000   
2. ดา้นความไวว้างใจ 0.000   
3. ดา้นความภกัดี 0.000   

 ยอมรับสมมติฐาน เม่ือ p < 0.05 และปฎิเสธสมมติฐาน เม่ือ p > 0.05 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางร้านวตั
สันเขตกรุงเทพมหานคร ท าใหท้ราบขอ้เทจ็จริงท่ีน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 สมมติฐานที่ 1 จากผลการศึกษาพบวา่ เพศชายและหญิง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิจยั
ทางจิตวิทยาผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมาก ทั้งในเร่ืองความคิดค่านิยม และ
ทศันคติ ทั้งน้ีเน่ืองจากวฒันธรรม และสังคมก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศ
ไวต่้างกนั ผูห้ญิงมกัจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหว หรือเจา้อารมณ์ โอนอ่อน ผอ่นตาม และ
เป็นแม่บา้นแม่เรือน และยงัพบอีกว่าผูห้ญิงจะถูกชกัจูงไดง่้ายกว่าผูช้าย ส่วนพฤติกรรม
เปิดรับส่ือมวลชน เพศหญิงมกัจะใชเ้วลาในการดูโทรทศัน์ และฟังวิทยุ มากกวา่เพศชาย 
โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะเพศชายนิยมอ่านหนงัสือพิมพม์ากกวา่ แต่ทั้งน้ีทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ก็อาจมีการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง เพื่อท่ีจะใชใ้นการดูแลตวัเองไม่แตกต่าง
กนั เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหนัมาสนใจสุขภาพความงามมาก
ข้ึน ไม่ใช่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้น 

อายุท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวัตสันเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก อายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้
คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายุนอ้ยมกัจะ
มีความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ ใจร้อนมากกว่าคนท่ีมีอายุ มีความระวงั และมี
มุมมองท่ีแตกต่างมากกวา่คนอายนุอ้ย แต่ในปัจจุบนั กระแสการดูแลตวัเอง และการรักสวย
รักงามนั้นเกิดข้ึนกบัคนในทุกวยั  ดงันั้น อายุจึงอาจไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง
ในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครได ้

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจากไม่ว่าจะอยูใ่นสถานภาพใด 
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ก็สามารถท่ีจะตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งไม่แตกต่าง
กนั 
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก ระดบัการศึกษาเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการเรียนรู้ ความคิด และความสามารถ โดยผูท่ี้มี
การศึกษาสูงย่อมผ่าน การเรียนรู้มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากว่า จึงน่าจะเป็นผูท่ี้เช่ือใน
ความสามารถของตนเองใน การเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถปฏิบติังานไดดี้ แต่
ไม่วา่จะจบการศึกษาระดบัใด ก็พบวา่ แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการใส่ใจดูแลผิวมาก
ยิ่งข้ึน ท าให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค และให้มีการตดัสินใจซ้ือ
เวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกนั 

อาชีพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากทุกอาชีพลว้นมีความตอ้งการใส่ใจดูแลผิวได้
อยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหนัมาสนใจสุขภาพความ
งามมากข้ึน ดังนั้ น อาชีพ จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร 
 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสัน
เขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก รายได้ต่อเดือนของ
ผูบ้ริโภค ย่อมสัมพนัธ์กันกับราคาของสินค้า โดยราคาเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีความส าคัญ
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการกบัราคาถา้คุณค่าสูงกว่า
ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสินคา้ในร้านวตัสันมีทั้งราคาถูกจนถึงราคาแพง ดงันั้น 
รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 จากผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 0.639 มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติของการ
ทดสอบเท่ากบั 0.000 จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง
ในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นกระบวนการ 
 สมมติฐานที่ 3 จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านภาพลักษณ์ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 0.674 มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติของการ
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ทดสอบเท่ากบั 0.000 จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอาง
ในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความไวว้างใจ และดา้น
ความภกัดี 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางร้านวตั
สันเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ผู ้บริหารร้านวัตสันและผู ้แทนจ าหน่ายสินค้าสามารถน าข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์ไปก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั และตลอดจนสามารถน าขอ้มูลไปก าหนด      
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายได้ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ผูบ้ริหารร้านวตัสันและผูท่ี้สนใจในการท าธุรกิจประเภทร้านขายยา จ าเป็นตอ้ง
ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการตลาด โดยการจดักิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง มีการจดัโปรโมชัน่ ราคาพิเศษตามเทศกาล การตั้งราคาท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึง
กระบวณการในดูแลใหบ้ริการลูกคา้ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการ เพราะ
จะท าใหลู้กคา้เกิดจ านวนการซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนได ้เน่ืองจากผลการศึกษา 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัดา้นลกัษณะราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้น
กระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. ผูบ้ริหารร้านวตัสัน และผูท่ี้สนใจในการท าธุรกิจประเภทร้านขายยา จ าเป็นท่ี
จะตอ้งวางแผนการด าเนินงานและการก าหนดกลยุทธ์ในดา้นภาพลกัษณ์ ภาพพจน์ ความ
น่าเช่ือถือ รวมถึงความไวว้างใจอย่างต่อเน่ืองเพื่อท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ไวว้างใจ 
ภกัดี และกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านอีกในอนาคตต่อไป เพราะจากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยั
ดา้นภาพลกัษณ์ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นความภกัดี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เวชส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ัง ต่อไป 

ส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี  
1. ควรมีการศึกษาความจงรักภกัดีต่อร้านวตัสัน อนัเป็นผลสืบเน่ืองต่อความตั้งใจ

ในการซ้ือซ ้ าวา่ลูกคา้ท่ีมีการซ้ือซ ้ ามากข้ึน จะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อร้านวตั
สันหรือไม่ อยา่งไร น าขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนการตลาด เพื่อรักษาลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดี
ใหเ้ป็นลูกคา้ของร้านวตัสันตลอดไป  
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2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ได้
ขอ้มูลเพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ขคุณภาพของร้านวตัสัน เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดระดบัความ
พึงพอใจในทุกดา้นสูงสุด 

3.ควร มี ก า ร ศึ กษาสภ าพก ารแข่ ง ขัน  ของ ร้ านย า ระบบ ลู กโ ซ่ ใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเปรียบเทียบกลยุทธ์และใช้ในการปรับปรุงการส่งเสริม
การตลาดท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 
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การรับรู้และความไว้วางใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ทีม่ีต่อการท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

RECOGNITION AND RELIABILITY  IN ONLINE ADVERTISEMENT 
TOWARD TRANSACTION IN INTERNET BANKING ON MOBILE PHONE 

นฤมล  บุตรดี 1  ดร. ณกมล จันทร์สม2 
---------------------------------------------------------- 

             บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ท่ี

มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการ
เงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณามือถือออนไลน์ ท่ีมีผลต่อ
การรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือ
ออนไลน ์

งานวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 ชุด โดยเก็บแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน 
สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA)  เพื่อหาค่า T-
test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) และค่าวดัการ
กระจายความคาดเคล่ือนเพื่อการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  

ผลการวิจยั พบว่าผูท่ี้มีการรับรู้ส่ือโฆษณามือถือออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการรับรู้และ
ความไว้วางใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัท์มือถือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดม้ากกว่า 30,001 บาทข้ึนไปและส่วน
ใหญ่ใชธ้นาคารกรุงศรีในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจ
ในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ สมมติฐานท่ี 
2 ปัจจยัด้านการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในการท าธุรกรรม
ผ่านมือถือท่ีส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
ค าส าคัญ : ส่ือโฆษณาออนไลน์, ความไวว้างใจ, พฤติกรรม, การท าธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นมือถือ 

 
ABSTRACT 

The objective of the research on the Recognition and Reliability in Online 
Advertisement toward Transaction in Internet Banking on Mobile Phone.Are to study the 
factors of population affecting the perception of Online advertising media via mobile 
phone, and Confidence affecting customer’s opinion on doing financial transaction via 
mobile phone.  To study the factors of the perception of Online advertising media via 
mobile phone, and confidence affecting customer’s opinion on doing financial 
transaction via mobile phone.  To study the factors of confidence affecting the perception 
of online advertising media via mobile phone, and trust affecting customer’s opinion on 
doing financial transaction via mobile phone 

The Sampling population is 400 persons using questionnaires as a data tool. 
Then, the data will be analyzed by computer statistic program on frequency, mean, 
percentage, standard deviation, the hypothesis testing reference statistics using 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 

The research found that the most people whose Recognition and Reliability in 
Online Advertisement toward Transaction in Internet Banking on Mobile Phone, 
and confidence affecting the opinion on doing financial transaction via mobile phone 
were female, age between 26-35 years old, bachelor degree level, staff from private 
companies, salary more than 30,001 baht, and using mobile banking on doing financial 
transaction. 
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KEYWORDS : ADVERTISING ONLINE, CONFIDENCE, BEHAVIOR. FINANCIAL 
TRANSACTIONS THROUGH MOBILE. 
 
บทน า 

การเปิดตลาดเสรี AEC ปี 2015 กลายเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลให้มีการแข่งขนัในโลก
ธุรกิจทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน และกระตุน้ให้ธุรกิจธนาคารตอ้งเร่งปรับตวัเพื่อสร้าง
ความแตกต่าง  ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเป็นยุคโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ยุคท่ีสังคมท่ีเต็มไปดว้ย
ข้อมูล ข่าวสาร และเป็นยุคท่ีเป็นโลกของการติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ทั้งน้ีเพราะ
เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารมีความทนัสมยั กา้วหน้าสามารถเช่ือมต่อโลกทั้งโลกได ้โดย
ไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง โดยเฉพาะการตลาดธนาคารนั้น จ  าต้องมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมาก ทั้ งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจยุคใหม่ เช่น การท่ีต้องมี 
“นวตักรรม” หรือ Innovation โดยมีความคิดใหม่ๆมาสร้างประโยชน์ ผลิตภณัฑ์กบับริการ
ใหม่ ท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีความตอ้งการและรูปแบบการใชชี้วิต
เปล่ียนไป ธนาคาร (องักฤษ: bank) คือสถาบนัรับฝากเงินจากสาธารณชนทัว่ไปและให้
ผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียเงินฝาก ซ่ึงธนาคารมีการให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างครบถว้น ครอบคลุมการ
ให้บริการทางการเงินส าหรับลูกคา้บุคคล ลูกคา้ธุรกิจและวาณิชธนกิจ และการให้บริการ
ทางการเงินในรูปแบบอ่ืนๆ  นอกเหนือจากการใหบ้ริการหลกัการแข่งขนั ในธุรกิจธนาคาร
พาณิชยจ์ะมีความร้อนแรงมากยิ่งข้ึน เพราะธนาคารแต่ละแห่งต่างๆ ก็ตั้งเป้าท่ีจะท าส่วน
แบ่งการตลาดให้มากท่ีสุด เพื่อดึงรายไดเ้ขา้แบงก์ ธนาคารจึงตอ้งเปล่ียนกลยุทธ์ในการท า
ธุรกิจเพื่อรองรับและสนบัสนุนในการท าธุรกิจในปัจจุบนั ธนาคารจึงพฒันารูปแบบการ
ให้บริการดา้นต่างๆ เช่น การโอนเงิน การช าระเงิน  สอบถามยอดบญัชี การเล่นหุ้น มาใช้
กบัมือถือ ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกการท ารายการไดห้ลายรูปแบบ อีกทั้งยงัสามารถท าไดทุ้ก
ท่ี ทุกเวลา ตามท่ีตอ้งการได้ ธุรกิจธนาคารจึงตอ้งหาช่องทางในการเช่ือมต่อกบัลูกคา้
เพื่อให้ลูกค้าได้รับข่าวสารข้อมูลของธนาคารรวมถึงการท าธุรกรรมผ่านมือถือ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ในการท าธุรกรรมออนไลน์ ทางธนาคารจะมีรหสัผา่น
ชัว่คราว ซ่ึงเป็นรหสัท่ีธนาคารพาณิชยอ์อกให้แก่ผูใ้ช้บริการธนาคารออนไลน์ เพื่อยืนยนั
การท าธุรกรรมส าคญัๆ ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงอาจมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัไป เช่น  OTP (One 
Time Password) หรือ TOP (Time One Password) โดยธนาคารจะส่งรหสัชัว่คราว พร้อม
แจ้งรายละเอียดการท าธุรกรรมท่ีผูใ้ช้บริการต้องยืนยนั ผ่านทาง SMS ไปยงัเบอร์
โทรศพัทมื์อถือท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้ไวก้บัธนาคาร แต่ละธนาคารจะก าหนดระยะเวลาส าหรับ
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ใชร้หสัผา่นชัว่คราวไว ้หากเกินเวลาท่ีก าหนดจะใชร้หสันั้นไม่ได ้บางธนาคารก าหนดเม่ือ
ใช้ผูใ้ช้บริการตอ้งการท าธุรกรรมส าคญั แต่บางธนาคารก าหนดให้ใช้ทุกคร้ังท่ีมีการโอน
เงินออกจากบญัชีผูใ้ชบ้ริการ  ลูกคา้ธนาคารต่างๆ จึงมีบริการท่ีใชช่ื้อวา่ Mobile Banking 
ซ่ึงตอบสนองพฤติกรรมความตอ้งการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะลูกคา้สามารถท า
ธุรกรรมผ่านมือถือได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ตามแต่ท่ีลูกค้าต้องการ ไม่ต้อง
เสียเวลาในการเดินทางมาเพื่อท าธุรกรรมท่ีธนาคาร หรือแมก้ระทัง่การจ่ายการบตัรเครดิต 
ค่าโทรศพัท ์ค่าน ้ า ค่าไฟ ก็สามารถท าผา่นมือถือได ้ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัการท าธุรกรรมผ่านมือถือ เร่ิมไดรั้บความนิยม
อย่างมากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต เพราะผูบ้ริโภคได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยดัเวลา จึงเป็นประเด็นในการท าวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และ
ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นมือถือ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นมือถือ 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือ
ออนไลน์กบัการตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นมือถือ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผ่านมือถือกบัการ
ตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นมือถือ 
สมมติฐานของการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, 
รายได,้ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือท่ีแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัด้านการรับรู้ส่ือโฆษณามือถือออนไลน์ มีความสัมพนัธ์ต่อการท า
ธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

3.  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นมือถือ มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  คือ ผูท่ี้ท  าธุรกรรมผา่นมือถือทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
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 2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ 

 2.2  การรับรู้ส่ือโฆษณามือถือออนไลน์ 
 2.3  ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 2.4  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความคิดเห็นการท าธุรกรรม

ทางการเงินผา่นมือถือ 
3.   ขอบเขตดา้นสถานท่ี ในการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือกบั

ความคิดเห็นการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ ท่ีใชบ้ริการการท าธุรกรรมผา่นมือถือ 
4.  ขอบเขตดา้นเวลา ในการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือกบั

ความคิดเห็นการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2557 – มีนาคม 
2557 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเพื่อน าไปใชใ้นการส่งเสริมการตลาด 
2.  ท าใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือกบัการ
ตดัสินใจการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเพื่อน าไปใชใ้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.  ท าใหท้ราบความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ
กบัตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือเพื่อน าไปใชใ้นการส่งเสริมการตลาด 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 

 ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระดบัการศึกษา 
-             ธนาคารท่ีใชบ้ริการ 
ปัจจัยด้านการรับรู้ ส่ือโฆษณาของ
รูปแบบการท า ธุรกรรมผ่านมือถือ
ออนไลน ์

- ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 
- ภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการ 
- ความทนัสมยัเทคโนโลยีของผู ้

ใหบ้ริการ 
- การบริการของผูใ้หบ้ริการ 

 
    
 

   
     
   
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจในการท า
ธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
- รูปแบบขั้นตอนการใช ้
- รูปแบบของแอพพลิเคชัน่ 
- ความถูกตอ้งแม่นย  าในการท า  
              ธุรกรรม 
- ความปลอดภยัของขอ้มูล 

 
การตดัสินใจในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
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นิยามศัพท์ 
 1. ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป โดยความ
แตกต่างทางประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย 

 -  เพศ หมายถึง  ลกัษณะทางพนัธุกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
  -  อาย ุหมายถึง  ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น อายุต  ่ากวา่ 
15 ปี, 15-25 ปี, 26-35 ปี, มากกวา่ 35 ปี 
  -  สถานภาพ หมายถึง  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น  
โสด, สมรส, หยา่ร้าง 
  -  อาชีพ หมายถึง ลกัษณะการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม  โดย
แบ่งเป็น  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ, พนกังานบริษทัเอกชน, ธุรกิจส่วนตวั, นกัเรียน/
นกัศึกษา, และ อ่ืนๆ 
  -  รายได ้หมายถึง รายรับท่ีไดม้าจากการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม  
โดยมีมูลค่าท่ีสามารถตีเป็นเงิน โดยแบ่งเป็น ต ่ากวา่ 10,000 บาท, 10,001 – 20,000 บาท , 
20,001 – 30,000 บาท, มากกวา่ 30,001 บาท  
  -  ระดบัการศึกษา หมายถึง  คุณวฒิุทางการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยแบ่งเป็น ต ่ากวา่ปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 
 2.  การรับรู้ส่ือโฆษณา หมายถึง ลกัษณะการรับรู้ส่ือโฆษณาเร่ืองการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นมือถือ  
 3.  ความเช่ือมัน่ หมายถึง ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ  
 4.  การตดัสินใจ หมายถึง ทศันคติท่ีแสดงออกของบุคคลเก่ียวกบัการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นมือถือ 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  

การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ หมายถึง Mobile ซ่ึง หมายถึง 
โทรศัพท์มือถือ และ Banking หมายถึง ธนาคาร เม่ือน ามารวมกัน คือ ธนาคารบน
โทรศพัทมื์อถือ เป็นการท าธุรกรรมการเงินทางธนาคารผา่นโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงในปัจจุบนั
โทรศพัท์มือถือมีความทนัสมยั ฉลาด และสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได ้ดงันั้นจึงเรียก
การใช้บริการแบบน้ีว่า “Mobile Banking” โดยการพฒันาจากเดิมท่ีระบุ User และ 



358 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

Password มาใช้กบัมือถือ และพฒันาระบบ Pin Code เพื่อเพิ่มความปลอดภยัให้มากข้ึน 
และธนาคารได้ลงทุนพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพิ่มเ ติม ให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใน
แพลตฟอร์มต่างๆ ได ้ซ่ึง ท าใหก้ารใชง้านง่ายข้ึน สะดวกและรวดเร็ว ประหยดัเวลา และยงั
มีความปลอดภยัท่ีมากยิง่ข้ึนไป การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ (Mobile Banking) มี
บริการต่างๆ มากมาย เช่น สอบถามยอดในบญัชี โอนเงิน จ่าย/ซ้ือสินคา้และบริการ เติมเงิน
โทรศพัทมื์อถือ และธุรกรรมอ่ืนๆ ทางการเงิน 
 ทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีส าคญัๆ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฎัจกัรชีวติครอบครับอาชีพ รายได ้รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพและ
มโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเอง (เจฌิญา อติชาติมณี, 2552 : 12)  
 1. เพศ (Sex) จากการวิจยัทางจิตวิทยาหลายช้ินแสดงให้เห็นวา่ ผูห้ญิงกบัผูช้ายมี
ความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจน
ความตอ้งการต่างๆ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคน
สองเพศไวแ้ตกต่างกนัจึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมของหญิงและชายต่างกนั 
 2.อายุ (Age) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือตดัสินใจบริโภคของบุคคลย่อม
แปรเปล่ียนไปตามระยะเวลาท่ียงัมีชีวิตอยู่ ขณะอยู่ในวยัทารกหรือวยัเด็ก พ่อแม่จะเป็นผู ้
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มาให้บริโภคเกือบทั้งหมด เม่ืออยู่ในวยัรุ่นบุคคลจะตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองในบางอย่างโดยเฉพาะเม่ืออยู่ลบัหลงัพ่อแม่เขา้สู่วยัผูใ้หญ่มีรายได้
เป็นของตนเอง อ านาจในการตดัสินใจซ้ือจะมีมากท่ีสุด ต่อเม่ือเขา้สู่วยัชรา ความคิดเห็น
จากบุคคลอ่ืนๆ เช่น ญาติพี่นอ้ง บุตรหลาน จะหวนกลบัเขา้มาอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อีก เช่น ในช่วงอายุประมาณ 15-25 ปี จะมีความสนใจเร่ืองของแฟชัน่ เป็นอย่างมาก ช่วง
อายุน้ีจึงเป็นช่วงอายุท่ีมีการตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้จากประเทศเกาหลีไดม้ากกวา่ช่วงอายุ
อ่ืน เป็นตน้ 
 3.การศึกษา (Education) นักวิชาการส่ือสารพบว่า การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคล (พรทิพย ์วรกิจโภ
คาทร, 2559 : 39 อา้งถึงใน ศศชนญั ฉนัทประทีป, 2547 : 15) 
 4. วฎัจกัรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึง การเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัว
ไปจบลงท่ีการส้ินสุดชีวิตครอบครัว แต่ละช่วงของวฎัจกัรชีวิตครอบครัว ผูบ้ริโภคจะมี
รูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 5. อาชีพ (Occupation)  อาชีพของบุคคลจะมีลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีท าให้
ตอ้งบริโภคผลิตภณัฑ์แตกต่างไปจากผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพท่ีเก่ียวกบัการท า
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นิตยสารวยัรุ่น สไตลิสตก์็จะน าเอาแฟชัน่ เส้ือผา้ การแต่งหนา้ในเทรนเกาหลีซ่ึงเป็นเทรน
ยอดฮิตของวยัรุ่น น ามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัแนวนิตยสารของตนเอง 
 6. รายไดส่้วนบุคคล (Personal Income) รายไดส่้วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือหรือไม่ ซ้ือ เ ช่น ผู ้มีรายได้น้อย แต่อยากได้
เคร่ืองส าอางดีๆ ราคาประหยดั ก็มกัจะนึกถึง เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี เพราะ
นอกจากจะท าใหก้ารแต่งหนา้ออกมาสวยใสแลว้ ราคาก็ไม่แพง จนท าให้ไม่ยากท่ีจะท าให้
ควกัเงินในกระเป๋าซ้ือ 
 7. รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles) รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลใด
หมายถึงพฤติกรรมการใชชี้วติ ใชเ้งินและใชเ้วลาของบุคคลคนนั้น 
 การรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ 

การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการซ่ึงบุคคลมีการเลือก จดัระเบียบ และแปล
ความหมายของส่ิงเร้า ใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและมีความสอดคลอ้งกนั (Schiff man 
& Kanuk, 2007) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ กระบวนการมองโลกรอบตวัของบุคคล ซ่ึงแต่ละ
บุคคลอาจจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั แมว้่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีส่ิงเร้าเดียวกนัก็ตาม 
ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เช่น ความตอ้งการ ค่านิยม หรือ
ประสบการณ์เดิม โดยทัว่ไปแลว้กระบวนการรับรู้ของบุคคลเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากการรู้สึก 
(Sensation) ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ รวม 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเลือกรับรู้ การจดัระเบียบ
การรับรู้ และการแปลความหมาย (ชูชยั สมิทธิไกร, 2556) 
การโฆษณา (Advertising) เป็นการเชิญชวน ชกัจูงใหป้ระชาชนเกิดความอยากท่ีจะใช ้หรือ
กระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความตอ้งการใชบ้ริการ (วจิิตร อาวะกุล, 2534, หนา้ 63) 
 ขอ้มูลออนไลน์ ไดมี้การกล่าววา่ การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคล 
เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยู่กบัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของตนและ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึง
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัการรับรู้และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ (เทพฤทธ์ิ คงเพชรขาว, 2554) 
 ความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมผ่านมือถือ 

ความเช่ือมัน่ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารในการให้บริการ
แก่ลูกคา้ องค์กรจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ความคุน้เคยเพื่อครองใจ
ลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5C ไดแ้ก่ การส่ือสาร (Communication) ความดูแลและการให ้
(Caring and Giving) การให้ขอ้ผกูมดั (Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ การให้ความ
สะดวกสบาย (Comfort) หรือ ความสอดคลอ้ง (Compatibility) การแกไ้ขสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ (Conflict) และการใหค้วามไวว้างใจ (Trust) (Stern, 1997) 
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 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ี
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช้ (Use) และการก าจดั
ส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
ปรารถนาของตน (Solomon, 2009) 
 เทคโนโลยี หมายถึง วิชาท่ีน าเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ มา
ประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์ เ ช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเป็นภาษาง่าย ๆ ว่า 
หมายถึง การรู้จกัน ามาท าใหเ้ป็นประโยชน์นัน่เอง (เยน็ใจ เลาหวณิช. 2530 : 67) 
แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัทศันคติ 

ความหมายของทศันคติว่า เป็นตวัแปรหน่ึงในศูนยส์ั่งการกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค  ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้และการปฏิบติัตอบต่อกนั (Interaction) ของ
ผูบ้ริโภคกบับุคคลอ่ืน  ค าจ  ากดัความและค าอรรถอธิบายของนกัวิชาการหลายคนไดแ้ยก
ออกเป็นหลายอยา่งและมีการขดัแยง้กนัในดา้นความเห็นซ่ึงยงัหาขอ้ยุติไม่ได ้(อดุลย ์ จาตุ
รงคกุล : 2546) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อโนมา แซ่ตั้ง (2554)  ศึกษา เร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบว่า ในดา้น
ภาพรวมของบริการนั้น ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึงความส าคญัในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ 
ความสะดวก และระดบัทศันคติในการบริการมีความทนัสมยัเม่ือเทียบกบัเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน อยู่ในระดับดีมาก  ทางด้านทัศนคติต่อบริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ การช าระเงินและการตรวจสอบ
ยอดเงินในบญัชี ในขอ้การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ดา้นความถ่ีในการใช้บริการในการช าระเงินต่อเดือน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  เม่ือ
เทียบกบัการโอนเงินและการตรวจสอบยอดเงินในบญัชี เน่ืองจากมีการส่งเสริมการตลาด
นอ้ยเกินไป หรือการบริการขอ้มูลข่าวสารของทางผูใ้ห้บริการเขา้ถึงผูบ้ริโภคเพียงบางกลุ่ม  
และผลจากการศึกษาเก่ียวกับผู ้บริโภคท่ีมีปัจจัย ลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพ รายได้ต่อเดือน เครือข่ายโทรศัพท์ท่ีท่ีท  าธุรกรรมการเงิน และช่ือบริการท่ีท า
ธุรกรรมทางการเ งินแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการท า ธุรกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 วธีิการวจัิย 
 วิธีการวิจยั ประกอบดว้ย  การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษา
ขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใชแ้บบสอบถาม 
จ านวน 400 ชุด 
 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ โดยใช้การสุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และก าหนดสัดส่วนตวัอยา่ง
ท่ีจะเลือกจากประชากรแลว้ด าเนินการสุ่มแบบวิธีบงัเอิญ จ านวน 400 ตวัอยา่ง และ ขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากหนงัสือ ต ารา 
เอกสาร วารสาร บทความ ผลงานวิจยัต่างๆ รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ และเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคเคยใช้บริการธุรกรรม
ทางการบนมือถือและเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงใชต้าราง Yamane ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง โดย
ก าหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะ
เท่ากบั 400 ดงันั้นจึงท าการเก็บทั้งหมด 400 ชุด 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม  โดย
ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิดแบบมีตวัเลือก  ประกอบด้วยค าถาม
ทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ, 
อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได,้ ระดบัการศึกษา, ธนาคารท่ีใช้บริการ โดยลกัษณะ



362 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามแบบมีค าตอบ ค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ แต่ละขอ้มีระดบัการวดัตวัแปร ดงัน้ี 
  1.  เพศเป็นระดบักลุ่ม (Nominal Scale) 
  2.  อายเุป็นระดบัอนัดบั (Ordinal Scale) 
  3.  สถานภาพเป็นระดบักลุ่ม (Nominal Scale) 
  4.  อาชีพเป็นระดบักลุ่ม (Nominal Scale) 
  5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นระดบัอนัดบั (Ordinal Scale) 
  6.  ระดบัการศึกษาเป็นระดบัอนัดบั (Ordinal Scale) 
  7.  ธนาคารท่ีใชบ้ริการเป็นระดบักลุ่ม (Nominal Scale) 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามทางดา้นปัจจยัดา้นการรับรู้
ส่ือโฆษณาของรูปแบบการท าธุรกรรมผา่นมือถือออนไลน์กบัการตดัสินใจการท าธุรกรรม
ผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) จ านวน 20 ขอ้  มี 11 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทางด้านความไวว้างใจใน
การท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัการตดัสินใจการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือ 
โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port Scale Ration) จ านวน 20 ขอ้ มี 11 ระดบั 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทางดา้นความคิดเห็นการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือโดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port 
Scale Ration) จ านวน 10 ขอ้ มี 11 ระดบั 
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 11 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนน 
ดงัต่อไปน้ี 
      10 หมายถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
       5 หมายถึงเห็นดว้ยปานกลาง 
        0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยเลย 
 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ ดงัน้ี คือ 

1.  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
แบบสอบถามส าหรับรวบรวมขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน ไดท้ดสอบความเท่ียงตรงโดยใช้
การทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ 
 1.1  ทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยศึกษาจากงานวิจยั 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดค้  าถามตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการวจิยัในเร่ืองน้ี  
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 1.2  ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct Validity) โดยการน า
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายก่อนจะทดสอบจริง 

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 
น าไปเก็บขอ้มูลกบัผูท้  าธุรกรรมผ่านมือถือ ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 30 คน เพื่อ
หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง
ภายในของครอนบาช (Alpha cronbach coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS For Windows  

 การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 400 ชุด ท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
หรือประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยน าแบบสอบถามท่ีมี
การส ารวจแลว้มาด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.  การบรรณาธิการ (Editing) ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 2.  การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลง
รหสัท่ีก าหนดไว ้

 3.  การแปรสภาพขอ้มูล (Transforming) น าขอ้มูลท่ีลงรหสั มาบนัทึกลง
ในแบบฟอร์มการลงรหสัผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปเพื่อ
ท าการวจิยั เพื่อประมวลผลขอ้มูล เพื่อหาค่าสถิติ  
หัวข้อสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1.1  วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารแจกแจง
ความถ่ี(Frequency)และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 1.2  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณา,ดา้นความ
ไวว้างใจ, ดา้นการตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข 
หรือแบบสเกล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : SD) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลความหมายของขอ้มูลดา้นต่างๆ 
 2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

 2.1  สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เพื่อ
ใช้ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 เพศ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว [One-way 
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Analysis of Variance (ANOVA)]ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มประชากรท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชค้่าสถิติ F-test เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้
ท่ี 1อาย,ุ สถานภาพ,อาชีพ,รายได,้ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้และความ
ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นมือถือท่ีแตกต่างกนั 

 2.2  สถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) ใชเ้พื่อทดสอบตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการวิเคราะห์ด้านปัจจยัด้านการรับรู้และความไวว้างใจใน ส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถืออยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวั
แปรอิสระของปัจจยัดา้นการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการรับรู้และ
ความไว้วางใจใน ส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัท์มือถือมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่า
นัยส าคัญน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือของผู ้ให้บริการ ด้าน
ภาพลักษณ์ของผูใ้ห้บริการ ด้านรูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น และความ
ปลอดภยัของขอ้มูล 
สามารถน าเสนอกรอบแนวความคิดใหม่ (Modified Model) ได้ดังนีต้าม 
ตัวแปรต้น (Independent Variables)                         ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 
    

ปัจจัยด้านการรับรู้ ส่ือโฆษณาของ
รู ป แ บ บ ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ผ่ า น
โทรศพัทมื์อถือออนไลน์ 

- ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 
- ภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการ 

 
 
   
     
   

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
- ระดบัการศึกษา 

การตดัสินใจการท าธุรกรรมทางการ
เงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

ปัจจัยด้านความไวว้างใจในการท าธุรกรรม
ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
-  รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ 
-  ความปลอดภยัของขอ้มูล 
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สรุปผลการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวเิคราะห์แสดงผลขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานโดยศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการ
ท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชค้่า T-test หรือ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ด้านเพศมีค่าระดบันัยส าคญัเท่ากบั .562 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 
พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถืออยา่งไม่มีนยัส าคญัแสดงวา่
เพศไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ด้านอายุมีค่าระดบันัยส าคญัเท่ากบั .050 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 
พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถืออย่างมีนยัส าคญั
แสดงว่าอายุไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ด้านระดับการศึกษามีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.016 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้
และความไว้วางใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถืออย่างไม่มีนยัส าคญัแสดงว่าระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการรับรู้และความ
ไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ดา้นรายไดมี้ค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั .150 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถืออยา่งไม่มีนยัส าคญั
แสดงวา่รายไดไ้ม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ดา้นอาชีพมีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั .430 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถืออยา่งไม่มีนยัส าคญั
แสดงว่าอาชีพไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
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 ดา้นสถานภาพมีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั .481 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจ
ในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถืออย่างไม่มี
นยัส าคญัแสดงวา่สถานภาพไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์
ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ด้านธนาคารท่ีใช้บริการมีค่าระดบันัยส าคญัเท่ากับ .094 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นธนาคารท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
รับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถืออย่างไม่มีนัยส าคญัแสดงว่าธนาคารท่ีใช้บริการไม่มีผลต่อการรับรู้และ
ความไว้วางใจใน ส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ 
 สรุปปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นการศึกษา มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
การวิเคราะห์แสดงผลขอ้มูลและสมมุติฐานโดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการ
รับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือออนไลน์กบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัท์มือถือ และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือกบัพฤติกรรมการ
ท าธุรกรรมผา่นมือถือ 

ดา้นความน่าเช่ือถือมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่ โฆษณาหรือ
ส่ือประชาสัมพนัธ์สามารถส่ือถึงความมัน่คงและความน่าเช่ือถือซ่ึงมีส่วนในการมาใช้
บริการ โฆษณาหรือส่ือประชาสัมพนัธ์สามารถส่ือถึงการให้บริการด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรมซ่ึงมีผลต่อการมาใช้บริการ โฆษณาหรือส่ือประชาสัมพนัธ์สามารถส่ือถึงการ
ด าเนินกิจการซ่ึงมีผลต่อความเช่ือมัน่ของผูใ้หบ้ริการ การโฆษณาหรือส่ือประชาสัมพนัธ์ ท่ี
มีแหล่งท่ีมาท่ีสามารถตรวจสอบไดมี้ผลความเช่ือมัน่ของผูใ้ช้บริการ การโฆษณาหรือส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ มีผลต่อการมาซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ด้านภาพลกัษณ์มีค่า Sig เท่ากบั 0.032 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่ เป็นธนาคารท่ีมีความ
น่าเช่ือในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ใน
การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ เป็นธนาคารท่ีมีฟังก์ชัน่ ในการใชบ้ริการท า
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ธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ เป็นธนาคารท่ีมีบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือในการ
ใช้งานท่ีมีนวตักรรมใหม่ล่าสุด เป็นธนาคารท่ีมีความโดดเด่นด้านความล ้ าสมัยของ
เทคโนโลย ี

ดา้นความทนัสมยัของเทคโนโลยีของผูใ้ห้บริการมีค่า Sig เท่ากบั 0.144 อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 พบว่าปัจจัยด้านความทันสมัยของเทคโนโลยีของผู ้ให้บริการไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีให้บริการ 
ความรวดเร็วและความถูกตอ้งของอุปกรณ์ท่ีให้บริการ มีช่องทางเลือกใช้บริการไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น ทางโทรศพัท ์แฟกซ์ เป็นตน้ มีการปรับปรุงขอ้มูลและบริการใหท้นัสมยัเสมอ 

ด้านการบริการของผูใ้ห้บริการมีค่า Sig เท่ากบั 0.743 อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจัยด้านการบริการของผู ้ให้บริการไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้และความ
ไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ 
ไดแ้ก่ สามารถท าธุรกรรมกบัธนาคารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  พนกังานผูใ้ห้บริการใช้ค  าพูด
ส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย อธิบายชดัเจน พนกังานผูใ้ห้บริการ (Call Center) สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานผูใ้ห้บริการบอกข้อมูลและให้ค  าแนะนะได้อย่างละเอียด 
พนกังานผูใ้หบ้ริการสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ดา้นรูปแบบขั้นตอนการใช้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.520 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า
ปัจจยัดา้นรูปแบบขั้นตอนการใช ้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการ
ท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือ ได้แก่  
ขั้นตอนในการเขา้ใชบ้ริการสะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการเขา้ถึงขอ้มูล ง่ายต่อการท าความเขา้ใจรูปแบบการให้บริการ ความเร็วในการเขา้ถึง/
Download ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความเหมาะสมของเวลาในการใหบ้ริการ 

ดา้นรูปแบบโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.036 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ปัจจยัดา้นรูปแบบโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ มีความสัมพนัธ์ต่อความสัมพนัธ์
ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมผ่าน
โทรศพัท์มือถือ ไดแ้ก่ รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีใช้งานมีความทนัสมยั
สวยงามน่าสนใจ รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นสามารถท าธุรกรรมได้
หลากหลาย รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ มีเมนูท่ีเด่นชดั หาง่าย มีความชดัเจน
และเหมาะสม รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่มีการใช้ขอ้ความและการอธิบาย
รายละเอียดขั้นตอน รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ มีการออกแบบให้ใชง้านง่าย
มีเมนูท่ีเด่นชดัหาง่าย 
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ดา้นความถูกตอ้งแม่นย  าในการท าธุรกรรม มีค่า Sig เท่ากบั 0.533 อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ี 0.05 พบว่าปัจจยัด้านความถูกต้องแม่นย  าในการท าธุรกรรม ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่  สามารถท ารายการธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้งแม่นย  า มี
ช่องทางการจดัเก็บประวติัในการท าธุรกรรม โปรแกรมมีการแสดงผลลพัธ์ท่ีชดัเจนและ
โปร่งใสในทุกๆขั้นตอน ขอ้มูลมีความถูกตอ้งครบถว้นทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการ 
ระบบสามารถรายงานสถานะหรือผลการท ารายการได ้
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล มีค่า Sig เท่ากบั 0.015 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล มีความสัมพนัธ์ต่อความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท า
ธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือ ได้แก่ มี
ความเช่ือมัน่ในระบบการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล มีความปลอดภยัในการเขา้ใช้
บริการ ระบบการป้องกนัความปลอดภยั เช่น ตอ้งใส่รหสั OTP ท่ีไดรั้บจาก SMS ทุกคร้ัง
ในการท าธุรกรรมประเภทโอนเงินหรือช าระเงิน ระบบยืนยนัความถูกตอ้งของการท างาน
ทุกคร้ังหลงัใชบ้ริการ การบริการหลงัการใชบ้ริการ มี SMS /Email แจง้ให้ทราบหลงัการ
ใชบ้ริการ 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

การวจัิยที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
เพศ t-test 0.562 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test 0.050 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-test 0.016 ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน F-test 0.150 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-test 0.430 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-test 0.481 ปฏิเสธ 
ธนาคารท่ีใชบ้ริการ F-test 0.094 ปฏิเสธ 
การวจัิยที ่2 ปัจจัยด้านการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือออนไลน์ 
ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ MRA 0.000 ยอมรับ 
ภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการ MRA 0.032 ยอมรับ 
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คว ามทัน สมั ย เ ท ค โนโ ล ยี ข อ ง ผู ้
ใหบ้ริการ 

MRA 0.144 ปฏิเสธ 

การบริการของผูใ้หบ้ริการ MRA 0.743 ปฏิเสธ 
การวจัิยที ่3 ปัจจัยด้านความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมผ่านมือถือ 
รูปแบบขั้นตอนการใช ้ MRA 0.520 ปฏิเสธ 
รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ MRA 0.036 ยอมรับ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการท าธุรกรรม MRA 0.533 ปฏิเสธ 
ความปลอดภยัของขอ้มูล MRA 0.015 ยอมรับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อ
การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปราย ได้
ดงัน้ี 

1. การอภิปรายผลดา้นปัจจยัดา้นส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย ระดบัการศึกษาท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการรับรู้และ
ความไว้วางใจใน ส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ อายุท่ีแตกต่างกนั เพศท่ีแตกต่างกนั รายไดท่ี้แตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่าง
กนั สถานภาพท่ีแตกต่างกนั และธนาคารท่ีใช้บริการแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
และความไว้วางใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบัการรับรู้และความไวว้างใจ
ในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือซ่ึงจาก
ผลทดสอบท าใหท้ราบวา่ระดบัการศึกษามีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 2. การอภิปรายผลดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาของรูปแบบการท าธุรกรรมผ่านมือถือ
ออนไลน ์
 ปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้และ
ความไว้วางใจใน ส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ พบว่าในด้านความน่าเช่ือถือของผู ้ให้บริการและภาพลักษณ์ของผู ้
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ใหบ้ริการมีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัการศึกษาการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อ
การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ผลจากการวิจยัท าให้ทราบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเป็นผูห้ญิง ท่ีมีอายุระหวา่ง 26-30 ปี เป็นผูมี้รายได ้30,001 บาท 
ข้ึนไป เป็นผูมี้สถานภาพโสด และเป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากผลดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่าบริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์มือถือยงัไม่สามารถท าการตลาด
กับบุคคลท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างไปจากรายการท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงขอ
เสนอแนะว่าผูใ้ห้บริการอาจจะตอ้งมีการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการด้าน
การตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการต่อกลุ่มลูกคา้ทุกระดบัและทุกคน ให้บริการมีการ
กระจายตวัไปสู่ลูกคา้แต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีหลากหลายเพื่อเขา้ชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดไดม้ากข้ึน 
 2. ควรศึกษาประชากรและกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการท าธุรกรรม
ทางการเงินแบบเดิมๆไม่ใชก้ารท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ เพื่อให้ทราบถึง
ทศันคติและพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ เพื่อทางผูใ้ห้บริการ
สามารถขยายฐานลูกคา้เพิ่มเติมได ้
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

จากผลการวจิยัการศึกษาการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อ
การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ สามารถน าผลท่ีไดม้าประยุกตใ์ชแ้ละเป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการ โดยเป็นขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาผูใ้ห้บริการธุรกรรมทางการเงินในเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจาก
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารโดยตรง เพื่อให้ผูใ้ห้บริการธุรกรรมทางการเงินสามารถ
น าขอ้มูลท่ีเจาะลึก ไปพฒันาการบริการหรืองานระบบท่ีมีความซบัซอ้นใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการท าธุรกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือระหวา่งผูใ้ห้บริการรายต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ห้บริการแต่ละรายรับรู้ถึงจุดเด่นจุด
ดอ้ยของตนเองเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัคู่แข่งได ้
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การรับรู้ส่ือโฆษณาทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

MEDIA PERCEPTION AFFECTING FOR BUYING DECISION IN CENTRAL 
PLAZA, SHOPPING MALL BANGKOK AERA AND PERIMETER 

สุภชัญา สังขนุ์ช1    ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม 2 
                                       ---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ส่ือ
โฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล  (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล             
 ในการศึกษาคร้ังน้ีก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคือ  ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นประชากรแบบนับไม่ไดจ้  านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 
หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และ การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis: r) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5 
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 47.8 มีอาชีพประกอบอาชีพบริษทัเอกชน ร้อยละ36.3 มี
รายไดต่้อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 37.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
79.5 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 76.8 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศอายุอาชีพรายได้
การศึกษาและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการรับรู้ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ส่ือโฆษณา และ การตัดสินใจซ้ือสินค้าแตกต่างกันของผูบ้ริโภคศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการวิจยัปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณา พบวา่ส่ือโฆษณาจากสถานีวิทยุส่ือโฆษณากลางแจง้ 
และ เหตุผลเลือกมาใช้บริการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่าเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผล ต่อ การตัดสินใจ ซ้ือสินค้า  ในศูนย์การค้า เ ซ็นทรัลพลาซ่า เขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : การรับรู้ส่ือโฆษณาศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า 
 

ABSTRACT 
 This study has objectives to study influence of different demographic factors and 
relation of marketing mix and Advertising Media that influence buying that Central Plaza 
in Bangkok and Vicinity. From sample size 400 customers who had buying of Central 
Plaza in Bangkok and Vicinity and data consist of percentage, mean, standard deviation, 
t-Test, F-Test, and Correlation Analysis Research results were as follows: 
 The results of this study showed that the majority was female 59.5 percents, 
aged between 21-30 years 47.8 percent, occupation as official/state enterprise 36.3 
percent, monthly income between 15,000-30,000 baht 37.8 percent, education level as 
bachelor's degree 79.5 percent and marital status as single 76.8 percent.  Result in 
individual factors such as gender, age, occupation, income, education, and marital status 
have no statistically significant difference in Awareness Advertising Media and 
determine buying of Central Plaza in Bangkok and Vicinity Consumer at significance 
level 0.05.  
KEYWORDS : MEDIA PERCEPTION AFFECTING, CENTRAL PLAZA, 
SHOPPING MALL 
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บทน า 
 ปัจจุบนัการใชส่ื้อโฆษณาในการประชาสัมพนัธ์ ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น มีอยู่
มากมายหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บักลุ่มผูบ้ริโภค และงบประมาณเป็นส าคญัส่ือโฆษณาต่างๆ 
สามารถท าใหมู้ลค่าทางการคา้สูงตามความสามารถของส่ือในการส่งสินคา้ถึงผูบ้ริโภคได้
อยา่งกวา้งขวาง เม่ือพิจารณาถึง ส่ือเพื่อให้เคา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นสามารถท าให ้ ผล
ประกอบการหรือยอดขายของสินคา้สูงข้ึนไม่วา่จะเป็นส่ือรูปแบบไหนในปัจจุบนัก็ไดรั้บ
ความนิยมจากผูป้ระกอบการอยา่งมาก 

 กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล จ ากดั (Central Group)เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจห้างคา้
ปลีก ศูนยก์ารคา้ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม และ รีสอร์ท ของสกุลจิราธิวฒัน์โดยแบ่งกลุ่ม
ธุรกิจของบริษทัออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่ม Central Pattana (CPN),Central Retail 
Corporation (CRC), Central Hotel & Resort (CHR), Central Restaurant Group (CRG), 
Central Marketing Group (CMG) ส าหรับกลุ่มบริษทัเซ็นทรัลพฒันา(CPN) นั้นไดเ้ร่ิม
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2523 เน้นการเปล่ียนแปลง ของความตอ้งการศูนยก์ารคา้
ครบวงจรท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคแบบ “One-stop-shopping” ไดอ้ยา่ง
เต็มรูปแบบ โดยปัจจุบนัแนวโน้มการตลาด เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เซ็นทรัลพฒันา
(CPN) ไดพ้ฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ในหลากหลาย รูปแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปีแห่งความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง CPN ไดเ้ป็นผูพ้ฒันา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสุด ในประเทศไทย ปัจจุบันมี
ศูนยก์ารคา้ชั้นน าถึง 21 แห่งแบ่งออกเป็น 3 แบรนด์ใหญ่ ไดแ้ก่  เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า เซ็นทรัลเฟสติวลัโดยมีเป้าหมายขยายศูนยก์ารคา้ ในตวัเมืองใหญ่หลายจงัหวดั
ภายในประเทศ เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ท่ีจะเปิดภายใน
ปลายปี2556 และ ขยายไปสู่ประเทศ เพื่อนบา้นเพื่อรองรับ AEC ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนปี 2558 
มีโครงเปิดศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลศาลายา เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย และ กลุ่มเซ็นทรัลพฒันาจะ
ตั้งแบรนด์ใหม่ คือ เซ็นทรัล เวสตเ์กต แยกบางใหญ่ ซ่ึงจะเป็น New CBD เป็นศูนยก์ลาง
เศรษฐกิจ และศูนยก์ลางการคมนาคม ในอนาคต โดยเฉพาะเส้นมอเตอร์เวยท่ี์เช่ือมต่อกบั
ท่าเรือทวาย ทะเลอนัดามนั ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัส่ือโฆษณาต่างๆ ในการประชาสัมพนัธ์ให้
กลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ถึงและรับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆของห้างสรรพสินคา้ “เป้าหมายของเรา
ตอ้งการเป็นแบรนด์ระดบัโลกดา้นคา้ปลีก” ค ากล่าวบนเวทีเสวนาเร่ือง AEC ของสุทธิ
ลกัษณ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการบริหาร บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั และยุทธศาสตร์และพฒันา
ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล    
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 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการมีการแข่งขันด้านการค้าปลีกอย่างดุเดือด ท าให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจของหา้งสรรพสินคา้ตอ้งเร่งปรับตวั และ พฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นดา้นส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ และ 
สามารถเขา้ถึงข่าวสาร โปรโมชัน่ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของศูนยก์ารคา้ อีกทั้งส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ยงัส่งเสริมดา้นการตลาด  การขายควบคู่กนัไป และพฒันาส่ือโฆษณาให้มี
ความแตกต่าง หลากหลาย เพื่อสร้างความไวว้างใจ และ ความพึงพอใจ เพื่อสร้างฐานและ
รักษากลุ่มผูบ้ริโภคเก่า และ แสวงหากลุ่มลูกคา้ใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชบ้ริการ
และซ้ือสินคา้ ภายในศูนยก์ารคา้ รูปแบบการโฆษณา ส่ือประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริม
ดา้นการขายในรูปแบบต่างๆ จึงมีความส าคญัและมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใน
ศูนยก์ารคา้ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนผสมด้านการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 
สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และ การ
ตัด สินใจ ซ้ือสินค้า แตก ต่า งกันของผู ้บ ริ โภคศูนย์การค้า เ ซ็นทรัลพลา ซ่ า  เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ปัจจัยการรับรู้ส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า ใน
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล  

 3. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหามุ่งเน้นการศึกษาถึงการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ในการเก็บตวัอย่าง คือผูบ้ริโภคของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซ่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 แห่ง ไดแ้ก่ 
  1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว  6. เซ็นทรัล พระราม9 
  2. เซ็นทรัล บางนา  7. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 
  3. เซ็นทรัล ป่ินเกลา้  8. เซ็นทรัล แจง้วฒันะ 
  4. เซ็นทรัล พระราม 2  9. เซ็นทรัล รามอินทรา 
  5. เซ็นทรัล พระราม 3   

 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ท่ีใช่ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี
อยูร่ะหวา่งช่วงเดือนมกราคม 2557 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ 
- สถานภาพ 
 ปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณา 
- การเปิดรับส่ือ 
- การเลือกสนใจ 
- การเลือกตีความเขา้ใจ 
-  การเลือกจดจ า 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 
-ดา้นบุคคล 
- ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ 
 

 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าของ
ผู้บริโภคในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวชิาการ  
  1.1 ท าให้ทราบถึงประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ 
  2.1 ท าใหท้ราบถึงการรับรู้ส่ือโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  2.2 ท าให้ทราบถึง ส่วนผสมด้านการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การรับรู้ หมายถึง การเปิดรับ ให้ความสนใจ และแปลความหมายส่ิงเร้าหรือ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีบุคลคลไดรั้บผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้ 
 2. ส่ือโฆษณา หมายถึง ส่ือโฆษณาคือเคร่ืองมือทางการตลาดช้ินหน่ึง ท่ีมีหน้าท่ี
น าพาข่าวสารท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งการใหผู้บ้ริโภค ไดรั้บรู้และเกิดความตอ้งการในสินคา้การท่ีผู ้
โฆษณาจะประสบความส าเร็จทางดา้นการส่ือสารผูโ้ฆษณาควรท่ีจะรู้จกัลกัษณะของส่ือ
โฆษณาแต่ละชนิดเพื่อให้ เ กิดการส่ือสารท่ี มีประสิทธิภาพส่ือโฆษณาท่ีนิยมใช้
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ 
 3. การรับรู้ส่ือโฆษณาหมายถึงการเปิดรับรู้กิจการการทางการตลาดท่ีใช้ในการ
ส่ือสารข้อมูลไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับสินค้าตราสินค้าเพื่อทาการสร้าง
ภาพลกัษณ์โดยการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้จบัจ่ายใชส้อยเลือกซ้ือสินคา้และบริการของห้างเซ็นทรัล
พลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 5. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายใน
ราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่าย
กระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความ
พยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
 6. การตดัสินใจ หมายถึง การเลือก กระท าอย่างหน่ึงอย่างใดจากทางเลือกท่ีมีอยู ่ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์อยา่งท่ีตนเองมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 
 7. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และ
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บริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามขอ้มูล
และขอ้จ ากดัของ สถานการณ์ ซ่ึงถา้นกัการตลาดสามารถท าความเขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจ
ของผูบ้ริโภค การกระจายสินคา้และสร้างความยอมรับของผูบ้ริโภคก็จะมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน  
 8. สินค้า หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ ข้าวของเคร่ืองใช้ ฯลฯ ท่ีจบัต้องได้ สามารถ
ขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยไปมาได ้โดยสามารถน าเอาไปเป็นกรรมสิทธ์ิได ้ในอดีตจะใช้การ
แลกเปล่ียนกนั ส่วนปัจจุบนัจะเป็นการใชเ้งินตราแลกเปล่ียนกนั 
 9. การซ้ือ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์
 10. ศูนยก์ารคา้ หมายถึง ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลโดยเป็นอาคารหรือกลุ่มของอาคารท่ีมีการขายสินคา้ และ บริการแบบขายปลีก 
อาจอยู่ในร่มภายใตอ้าคารเดียวกนั หรืออยู่กลางแจง้แบบเปิดโล่งก็ได ้ผลิตภณัฑ์ท่ีขายใน
ศูนยก์ารคา้ไม่ไดจ้ดัแบ่งตามแผนก ข้ึนอยูก่บัตวัแทนจ าหน่ายท่ีจะขอเช่าพื้นท่ีหรือ ล็อกท่ี
ศูนยก์ารคา้ได้จดัสรรไวใ้ห้ ดงันั้นเราอาจเห็นภตัตาคารตั้งอยู่ขา้งร้านหนังสือ หรือ ร้าน
เคร่ืองดนตรีก็ไดใ้นศูนยก์ารคา้ ศูนยก์ารคา้มีความแตกต่างจากห้างสรรพสินคา้ กล่าวคือ 
หา้งสรรพสินคา้จะเป็นผูไ้ปติดต่อผูผ้ลิตหรือพอ่คา้คนกลางเพื่อน าสินคา้มาขายเอง ในขณะ
ท่ีศูนยก์ารคา้ไม่ตอ้งไปหาผลิตภณัฑ์มาวางขาย แต่เปิดให้เช่าพื้นท่ีกบัตวัแทนจ าหน่ายจาก
ธุรกิจอ่ืน และมีการท าสัญญาเก็บค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 11. ประชากร หมายถึง ส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของหรือเหตุการณ์ ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาและ มีคุณลกัษณะตรงตามขอบข่ายท่ีวจิยัก าหนดในงานวจิยั 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวความคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการรับรู้ 
 การรับรู้ หมายถึง กระบวนการตีความหมายหรือแปลความหมายของมนุษยท่ี์ได้
จากความรู้สึกสัมผสัเม่ือส่ิงเร้ามากระทบประสาทสัมผสัทั้ง 5 อนัประกอบดว้ย ตา หู จมูก
ล้ินและกายสัมผสัโดยการจ าแนกคัดเลือกวิเคราะห์ด้วยระบบการท างานของตนเอง
เทียบเคียงกบัประสบการณ์เดิมในความทรงจ าให้กลายเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย
ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมและน าไปใชใ้นการเรียนรู้ต่อไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%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%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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แนวความคิดด้านส่ือโฆษณา 
 โฆษณา คือ การน าเสนอขายสินคา้และบริการโดยผา่นส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์วิทยุ
ส่ือส่ิงพิมพอิ์นเตอร์เน็ตหรือแผน่ป้ายโฆษณาโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูรั้บสารไดรั้บทราบถึง
ตราสินคา้และเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในเวลาต่อมาโดยมีผูใ้ห้ความหมายของการ
โฆษณาไวด้ังน้ี ดร.เสรี วงษ์มณฑาได้ให้ความหมายไวว้่า การโฆษณา คือ กิจกรรม
ส่ือสารมวลชนท่ีเกิดข้ึนเพื่อจูงใจใหผู้บ้ริโภค มีพฤติกรรมอนัเอ้ือ อ านวยต่อความเจริญของ
ธุรกิจการขายสินคา้หรือบริการ โดยอาศยัจากเหตุผล ซ่ึงมีทั้งกลยุทธ์จริงและเหตุผลสมมติ 
ผา่นทางส่ือโฆษณาท่ีตอ้ง รักษาเวลาและเน้ือท่ีท่ีมีการระบุบอกผูโ้ฆษณาอยา่งชดัแจง้ 
แนวความคิดและทฤษฏีการรับรู้ส่ือโฆษณา 
 มนุษยใ์นฐานะผูรั้บสารจะไม่รับข่าวสารทุกชนิดท่ีผา่นสายตา แต่จะมีกระบวนการ
เลือกรับรู้ข่าวสาร (Selective perception) หรือกระบวนการกลัน่กรองข่าวสาร (Filtering 
process) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน การเลือกเปิดรับ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ การ
เลือกจดจ า ดารา ทีปะปาล (2546, หนา้ 34) การรับส่ือ (Media Exposure) หมายถึง “การท่ี
ผูรั้บส่ือเปิดรับข่าวสารโดยผา่นการไดเ้ห็นไดย้นิ และไดฟั้งอาจสนใจหรือไม่สนใจ หรือรับ
ขอ้มูลไดบ้างส่วนก็อาจเป็นได ้ ทั้งน้ีการรับส่ือจะเกิดข้ึนหลงัจากผูส่้งข่าวสารส่งข่าวสาร
ผา่นช่องทางต่างๆไปยงัผูรั้บเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีน าเสนอ
พร้อมทั้งเชิญชวนใหเ้กิดการ ซ้ือ” กระบวนการส่ือสาร กระบวนการส่ือสารประกอบดว้ย ผู ้
ส่งสาร ผูรั้บสารข่าวสารช่องทางข่าวสาร การเขา้รหสั การถอดรหสั การตอบสนอง ขอ้มูล
ยอ้นกลบั ส่ิงรบกวน 
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 
 พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529) ใหค้วามส าคญัในการศึกษาประชากร ไดแ้ก่ การท า
ให้สามารถค านวณคาดการณ์ถึงจ านวนประชากรในอนาคตอย่างคร่าวๆ และสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนดา้นต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เช่น การจดัเก็บภาษี การแบ่งเขตเลือกตั้ง การจดัการสาธารณูปโภค การศึกษา การจดั
สวสัดิการสังคม การกระจายผลผลิตดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ลกัษณะประชากร
(Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ บุคคลท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนัมกัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงการส่ือสารก็จดัเป็นพฤติกรรมส าคญัอยา่งหน่ึงของ
มนุษย ์ ดงันั้นนกัวิชาการส่ือสารบางกลุ่มเช่ือว่าบุคคลท่ีอยู่ในแต่ละกลุ่มประชากรมกัมี
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กิจกรรมและการด าเนินชีวิตท่ีต่างกัน จากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือมวลชน  
แนวคิดด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

(Philip Kotler) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) พนกังาน (People) กระบวนการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้สามารถสรุปได้ว่าได้แสดงให้เขา้ใจในส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีชดัเจนมากข้ึนผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ
มีส่วนส่งมอบคุณค่า ดึงดูด และรักษาไวซ่ึ้งกลุ่มลูกคา้ เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้
อย่างมีเป้าหมายด้วยความตั้งใจและตอบสนองส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวอ้ย่าง
เต็มท่ีจนพอใจประทบัใจรู้สึกคุม้ค่าแก่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ มีการบอกต่อและกลบัมาใช้
บริการซ ้ าท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า 
แนวคิดด้านการตัดสินใจซ้ือ 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2541 (อา้งถึงในกฤชณัฐ มีส าราญ, 2552) กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภคจดัการรับภาวะแวดลอ้มทางการตลาดและท าการซ้ือ โดย
การก่อกระบวนการตดัสินใจดงักล่าวเป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหา (Problem solving) เม่ือ
ผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหาท่ีแกไ้ดโ้ดยการซ้ือ  

นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อและท าความเขา้ใจวา่
ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือจริงๆ อยา่งไรโดยเฉพาะตอ้งแยกแยะให้ไดว้า่ ใครเป็นผูท้  าการ
ตดัสินใจซ้ือ รูปแบบและขั้นตอนในกระบวนการซ้ือเป็นอย่างไร กระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค ( Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนัมีความตอ้งการ
แตกต่างกันแต่ผู ้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีคล้ายคลึงกันซ่ึงกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
2. การแสวงหาขอ้มูล 
3. กระประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
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5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อรวรรณ เจริญจิตรกรรม (2549) ไดศึ้กษาการส่ือสารการตลาด (IMC) การรับรู้ส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภคของ
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 420 คน โดยสรุป ความคิดเห็น
ต่อการส่ือสารการตลาด (IMC) โดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ดา้นจ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้/คร้ังดา้น
จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ/เดือน และดา้นจ านวนชัว่โมงท่ีใชบ้ริการ/คร้ังในทิศทางเดียวกนัใน
ระดับต ่า การรับรู้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในด้าน
จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการต่อเดือนดา้นชัว่โมงท่ีใช้บริการต่อคร้ังในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ต ่า ความนิยมซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑ์
ของห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลในทิศทางเดียวกัน ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑ์มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคของห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้ต่อคร้ังดา้นจ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการต่อ
เดือนจ านวนชัว่โมงท่ีใชบ้ริการต่อคร้ังในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 
 อจัฉริยา  ขอดทอง (2553) ได้ศึกษาการรับรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใน
หา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อหรือความสัมพนัธ์
กบัการรับรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในห้างสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตวัอยา่ง 3 แห่ง ประกอบดว้ย หา้งเซ็นทรัล ห้างเดอะมอลล์ และ ห้างโรบินสัน แห่งละ 133 
คน โดยเฉล่ีย โดยกลุ่มตวัอย่างมีช่วงอายุตั้ งแต่ 20 ปีข้ึนไป และมีการรับรู้ในกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดในห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 400 คน ผลวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 20-30 ปี โดยมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชนหรือพนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีสภาพโสด และ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 4-5 คน 
รวมทั้งนิยมใช้บริการท่ีห้างเซ็นทรัลมากท่ีสุด ในขณะท่ีให้ความส าคญัต่อปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก และใหค้วามส าคญัต่อการรับรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในห้างสรรพสินคา้
โดยทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัส าคญัมาก 
 ธนพล  เอกอ่ิมผล (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างสรรพสินคา้และตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
และ เคยซ้ือสินคา้ หรือ ใชบ้ริการในห้างสรรพสินคา้ และ ตลาดสด จ านวน 400 คน โดยมี
ผลการวิจยัดงัน้ี พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ ระหวา่ง 20-29 ปีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 9,999 บาท สถานภาพโสด จ านวนสมาชิก 2-3คน  โดย
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่ 1-2 คร้ังต่อเดือน ในช่วง
เวลา เสาร์ อาทิตย ์เวลา 18.00 – 22.00 น. และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ
ตลาดสดส่วนใหญ่ต ่ากวา่เดือนละ 1 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นวนัเสาร์ อาทิตย ์ช่วงเวลา 
16.00 – 18.00 น.  แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปยงัตลาดสดเพื่อเลือกซ้ือ
สินคา้หรือบริการส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์เดิม  
วธีิด าเนินการวจัิย 
 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
ผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 
คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัทางประชากรศาสตร์จ านวน 6 ขอ้ มีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายปิด(Close-Ended response question) มี 6 ดา้นไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได ้ 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า จ านวน 12 ขอ้ลกัษณะ ค าถามเป็นค าถามปลายปิด 
(Close– ended Questions) แบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบท่ีให้เลือกมากกวา่ 2 
ค าตอบข้ึนไป 
 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า จ านวน 35 ขอ้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น ราคา 
สถานท่ีจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ 
กระบวนการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค าตอบ (Rating Scale  Questions)  
ซ่ึงจดัอยู่ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval  Scale) โดยให้เลือกตอบได้
เพียงค าตอบเดียว โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัตามวิธีการของ Likert  
scales  คือ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญันอ้ย ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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 ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซ่า จ านวน 14 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค าตอบ (Rating  Scale  
Questions)  ซ่ึงจดัอยูร่ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval  Scale) โดยให้
เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั ตามวิธีการ
ของ Likert  scales  คือ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญันอ้ย ส าคญันอ้ย
ท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 เพศ  ผลการวจิยัพบวา่จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 59.5 มีอายุระหวา่ง 21- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.8 สถานภาพผลการวิจยัพบวา่
จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คนส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.8 ระดบั 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.5 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 
 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยการรับรู้ส่ือโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่ือโฆษณาจากสถานีวิทยุคล่ืน 95.5 Virgin radio คิดเป็นร้อยละ 24.8 ส่ือโฆษณา
จากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐคิดเป็นร้อยละ 40.3 ส่ือโฆษณาจากนิตยสารแพรวคิดเป็นร้อยละ 
23.3 ส่ือโฆษณากลางแจ้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ Billboard คิดเป็นร้อยละ 40.5  ส่ือ
โฆษณาภายในศูนย์การค้าจาก โปสเตอร์ Poster คิดเป็นร้อยละ 26.0  ส่ือโฆษณาของ
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าจากส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 25.5 ส่ือโฆษณาตามช่วงเวลา 
18.00-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 33.0 ส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 27.8  ความสนใจ
โปรโมชั่นส่วนลดร้านคาท่ีร่วมรายการ คิดเป็นร้อยละ 51.8 สามารถจดจ าโปรโมชั่น
ส่วนลดร้านคาท่ีร่วมรายการ คิดเป็นร้อยละ 43.5 ว ัตถุประสงค์เ ลือกมาใช้บริการ
รับประทานอาหารมากคิดเป็นร้อยละ 29.5  เลือกมาใชบ้ริการมีสินคา้ครบครัน คิดเป็นร้อย
ละ 26.3  
 3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ของกลุ่มตัวอย่าง 
 (ปัจจัยด้านราคา) ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพมี
ค่าเฉล่ีย 3.73 (ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย) ให้ความส าคญักบัรูปแบบการตกแต่งร้านมี
ความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 3.95 (ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด) ให้ความส าคญักบัโฆษณา
ผา่นส่ือ Online/social network มีค่าเฉล่ีย 3.47 (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์)ให้ความส าคญักบั 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CF4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.online-station.net%2F&ei=xs4UUoLREs2UrAfM-YDoBw&usg=AFQjCNEuL4uMUda6SWNYWn2JvH6DUHuc8w&sig2=bWY3VKx4aU4_MUs4KydgGg&bvm=bv.50952593,d.bmk
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การซ้ือสินคา้ไดค้รบทุกประเภทตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.92 (ปัจจัยด้านบุคคล)ให้
ความส าคญักบัมีพนกังานเพียงพอต่อการบริการมาก มีค่าเฉล่ีย 3.59 (ปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ)ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยใหค้วามส าคญักบั การมี
ช่ือเสียงทางด้านสินค้าและบริการ ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.65 (ปัจจัยด้านกระบวนการ) 
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการโดยให้ความส าคญักบัการสอบถามความตอ้งการ
ของลูกคา้มากสุด มีค่าเฉล่ีย 3.55  
ตารางที ่1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1 

ปัจ
จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล 

เพศ t-Test 0.140 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.734 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.710 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.320 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.803 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.722 ปฏิเสธ 

2 

ปัจ
จยั
กา
รรั
บรู้

สื่อ
โฆ

ษณ
า 

ส่ือโฆษณาจากสถานีวทิยุ F-Test 0.004 ยอมรับ 
ส่ือโฆษณาจากหนงัสือพิมพ ์ F-Test 0.089 ปฏิเสธ 
ส่ือโฆษณาจากนิตยสาร F-Test 0.050 ยอมรับ 
ส่ือโฆษณากลางแจง้ F-Test 0.642 ปฏิเสธ 

ส่ือโฆษณาภายในศูนยก์ารคา้ F-Test 0.278 ปฏิเสธ 

ส่ือโฆษณาของศูนยก์ารคา้ F-Test 0.083 ปฏิเสธ 

ส่ือโฆษณา ตามช่วงเวลา F-Test 0.450 ปฏิเสธ 

การรับรู้ข่าวสารและโปรโมชัน่ต่างๆ F-Test 0.471 ปฏิเสธ 

ความสนใจ โปรโมชัน่ F-Test 0.861 ปฏิเสธ 
จดจ าโปรโมชัน่ F-Test 0.648 ปฏิเสธ 

วตัถุประสงคก์ารเลือกมาใชบ้ริการ F-Test 0.889 ปฏิเสธ 

เหตุผลเลือกมาใชบ้ริการ F-Test 0.011 ยอมรับ 
3 

ปัจ
จยั
ดา้
น

กา
รต

ลา
ด ดา้นราคา Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด Correlation 0.000 ยอมรับ 
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ดา้นผลิตภณัฑ์ Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นบุคคล Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นส่ิงน าเสนทางกายภาพ Correlation 0.000 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ Correlation 0.000 ยอมรับ 

*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้
การศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และ การตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และ การตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี2 ปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีประกอบไปดว้ย ส่ือโฆษณาจากสถานี
วทิย ุส่ือโฆษณาจากหนงัสือพิมพ ์ส่ือโฆษณากลางแจง้ ส่ือโฆษณาจากนิตยสาร ส่ือโฆษณา
ภายในศูนยก์ารคา้ ส่ือโฆษณาของศูนยก์ารคา้ ส่ือโฆษณา ตามช่วงเวลาการรับรู้ข่าวสาร
และโปรโมชัน่ต่างๆ ความสนใจโปรโมชัน่ จดจ าโปรโมชัน่ วตัถุประสงค์การเลือกมาใช้
บริการ เหตุผลเลือกมาใชบ้ริการของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่ือโฆษณาจากสถานีวิทยุ ส่ือโฆษณาจาก
นิติยสาร เหตุผลท่ีเลือกมาใชบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซ่าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์  ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นการ
สร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคศูนยก์ารค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ืองการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถสรุป
ประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

 การอภิปรายผลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายได้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และ การ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้สรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุ 21-30 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนกังานเอกชนมีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 30,000 บาท 
 นอกจากน้ีการวิจัยยงัค้นพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา 
และ การตดัสินใจซ้ือสินค้าแตกต่างกันของผูบ้ริโภคศูนย์การค้าสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา และการตัดสินใจซ้ือสินค้าแตกต่างกันของผู ้บริโภค
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ดวงกมล ศรีอมรชยั (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่
อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศหญิงมีอายุ 21-30 ปีส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้10,001-
20,000 บาทต่อเดือน และยงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 การอภิปรายผลด้านการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัยกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่พบว่า ส่ือโฆษณาจากสถานีวิทยุส่ือโฆษณา จากนิตยสาร และเหตุผลท่ี
เ ลือกมาใช้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสินค้าในห้าง เ ซ็นทรัลพลาซ่า  เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 จากการอภิปรายการรับรู้ส่ือโฆษณามีเพียงด้านการรับรู้ส่ือโฆษณาสถานีวิทยุ  
ดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาจากนิตยสารและ เหตุผลเลือกมาใช้บริการเท่านั้นท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผูว้ิจยั
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มองวา่ส่ือโฆษณาเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้จดจ าและมีความตอ้งการท่ี
จะซ้ือสินคา้และบริการตามมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ ดารา  
ทีปะปาล (2546, หน้า 34) ดงัปรากฏอยู่ในบทท่ี 2 ซ่ึงกล่าวไวว้่าการรับส่ือ (Media 
Exposure) “การท่ีผูรั้บส่ือเปิดรับข่าวสารโดยผ่านการไดเ้ห็นไดย้ิน และไดฟั้งอาจสนใจ
หรือไม่สนใจหรือรับขอ้มูลไดบ้างส่วนก็อาจเป็นไดท้ั้งน้ีการรับส่ือจะเกิดข้ึนหลงัจากผูส่้ง
ข่าวสารส่งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ไปยงัผูรั้บเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีน าเสนอพร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการซ้ือ” กระบวนการส่ือสารกระบวนการ
ส่ือสารประกอบด้วย ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร ข่าวสาร ช่องทางข่าวสาร การเข้ารหัส การ
ถอดรหสั การตอบสนอง ขอ้มูลยอ้นกลบั  
 การอภิปรายผลดา้นปัจจยัส่วนผสมด้านการตลาด7 (P) ท่ีประกอบไปด้วยดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ี จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล ดา้นการ
สร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผู ้บริโภคศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาก
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ การ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ขวญัชนก เจริญสุข (2553) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลกบัการซ้ือสินคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลกับการซ้ือสินค้าอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามล าดบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลกบัการซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลท
เวนต้ีวนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั มีความสัมพนัธ์
กนัทุกดา้น 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยัการศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อ
การซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ 
ปริมณฑล สามารถก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานครได้ชัดเจนว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 
15,000 – 30,000 บาท ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการน้ีสามารถน าไปวางแผนงาน
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ทางดา้นผลิตภณัฑ์ แผนการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นแนวทางในการ
พฒันาส่ือโฆษณาต่างๆ มาร่วมพฒันาใหส้อดคลอ้ง และตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อให้
ส่ือโฆษณาสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความน่าเช่ือถือสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั
องคก์รสินคา้และบริการได ้ 
 2. การรับรู้ส่ือโฆษณา มีผลต่อการซ้ือสินคา้ใช้บริการของ ผูบ้ริโภคศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล  ดงันั้นจึงควรปรับปรุงส่ือโฆษณา
ต่าง ๆ ให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ไดใ้นระดบัสูง และ เพิ่มส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์อ่ืน ๆ ท่ี
ทางศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ให้น่าสนใจ เขา้ใจง่ายและ อยา่งกวา้งขวางทัว่ถึง ทั้งน้ีเพื่อ
กระตุน้และดึงดูดให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจตอ้งการเขา้มาใช้บริการให้มากข้ึน เช่น ส่ือ
โฆษณาจากวิทยุ โดยการเพิ่มสถานีวิทยุ เพื่อกระจายข่าวสาร เพิ่มกลุ่มผูอ่้านวยัรุ่น ส่ือ
โฆษณานิตยสารใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 
 3. ปัจจยัด้านการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้สินคา้ของผูบ้ริโภคใน
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลดงันั้นทางศูนยก์ารคา้ ควร
ก าหนด นโยบายโดยเนน้ส่ือโฆษณาออนไลน์ เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบนั โดย 
ผ่านทาง โซเชียลเน็ตเวิ ร์คเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ หรือ สร้าง
แอพพลิเคชัน่ของ เซ็นทรัลพลาซา เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดให้กลุ่มผูบ้ริโภคมีความถ่ี
ในการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการเพิ่มข้ึนอีกทั้งท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าและสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย และควรจดักิจกรรมส่งเสริมการขายรวมกนัในรูปแบบต่างๆไปยงัผูบ้ริโภค 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตวัอย่างประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเนน้กลุ่ม
ตวัอย่างนอกเขตกรุงเทพมหานครไปยงัต่างจงัหวดัท่ีมีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เพื่อให้
ไดผ้ลการวจิยัท่ีครอบคลุมมากข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าในการ
วางกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคตและส่ือโฆษณาต่างๆ 
 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาศูนยก์ารคา้อ่ืนๆ เพื่อจะไดศึ้กษาเปรียบเทียบ
ผลการศึกษากบัผูบ้ริโภคกลุ่มศูนยก์ารคา้อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าจะท าให้
เกิดประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากการท าการ
วิจยัในคร้ังน้ีท าการวิจยัเฉพาะศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จึงไม่ทราบความแตกต่าง 
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 3. ท าการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจส าหรับการพฒันาร้านคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เพื่อให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
บรรณานุกรม 
กรรณิกา แสงวิรุธ.“อิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทแชมพู
 สระผมขจัดรังแคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการคน้ควา้อิสระ,
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต, 2550 
ขวญัชนก เจริญสุข. “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า

เทอร์มินอลทเวนตีว้นั.”รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

จุฑา ภู่จ  ารูญ.“อิทธิพลของส่ือโฆษณาสินคา้ครีมบ ารุงผวิหนา้ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
 ตดัสินใจซ้ือครีม บ ารุงผวิหนา้ของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการ
 คน้ควา้อิสระ, หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต
 , 2549 
ชูชยั สมิทธิไกร พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจ์ุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2556. 
ฐิติมา โสมบุญเสริม.“การรับรู้ส่ือโฆษณาและความต้องการด้านการส่งเสริมการขายของ
 ผู้บริโภคท่ีมีต่อ พฤติกรรมการมาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ในเขต
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”สารนิพนธ์ , หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2547 
ดวงกมล ศรีอมรชยั. “ แนวทางการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า
 ของผู้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการคน้ควา้อิสระ,
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 
ณฐัชนนัท ์ก่ิงมณี.“การศึกษาการรับรู้โฆษณาตรงและโฆษณาแฝงสินค้าเคร่ืองด่ืม
 แอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” รายงานการคน้ควา้
 อิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 
ทรงวฒิุ ชา้งนอ้ย. “ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในท๊
 อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการคน้ควา้อิสระ, หลกัสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2549 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตร Easy Pass ประชากร เขตกรุงเทพมหานคร 
ของกลุ่ม Generation X 

FACTORS AFFECTING DECISION WITH EASY PASS SERVICE BY 
BANGKOK EXPRESSWAY USER FOR EACH GENERATION X 

ยพุาพร ดอนงนั 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ของ

กลุ่ม Generation X ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass, เพื่อศึกษาความแตกต่าง
พฤติกรรมของกลุ่ม Generation X ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บตัร Easy pass, เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และการโฆษณา ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใช้บตัร Easy pass, เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติการให้บริการ 
ดา้นความรวดเร็ว และความถูกตอ้งของการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy 
pass  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม 
Generation X ท่ีใชบ้ริการทางด่วน จ านวน 400 คน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน
ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม โดยใชค้่า t-test (Independent Sample t-test) ค่า F-test 
(One-Way ANOVA) ค่า MRA (Multiple Regression Analysis) 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้30,001 – 
50,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการทางด่วนน้อยกว่า 5 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ช าระค่าผา่นทางโดยเงินสด ส่วนใหญ่ใชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุดคือ 
รับรู้ข่าวสารจากบุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อนสนิท  การรับรู้ข่าวสารดา้นการโฆษณา ให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การรับรู้ข่าวสารจากป้ายผา้ไวนีล หรือป้ายไฟวิ่งตามหน้าด่าน 
ทศันคติในการให้บริการดา้นความรวดเร็ว ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การแกปั้ญหาของ
เจา้หน้าท่ีเม่ือระบบเกิดขดัขอ้ง ทศันคติในการให้บริการดา้นความถูกตอ้ง ให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการบตัร Easy pass ถูกตอ้งครบถว้น 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไป
ดว้ย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บตัร Easy pass ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ความถ่ีท่ีใชบ้ริการทางด่วน (ต่อสัปดาห์) 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass  การรับรู้ข่าวสารดา้นการโฆษณา และ
ทศันคติในการให้บริการดา้นความถูกตอ้ง มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บตัร Easy 
pass ของประชากร เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05           
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, บตัร Easy pass 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research is (1) to study the difference of the demographic 

data which will affecting decision with easy pass card service by Bangkok expressway 
user foe each generation X; (2) to study the difference of the behavior which will 
affecting decision with easy pass card service by Bangkok expressway user foe each 
generation X; (3) tostudy the relationships between the perception public relations and 
advertising affecting decision with easy pass card; and (4) to study the relationships 
between the attitudes toward Speed and accuracy of service affecting decision with easy 
pass card. 

The case studies are 400 samples in Bangkok expressway user for each 
generation X and the statistical analysis used descriptive statistics (percentage, 
frequency, means, and standard deviation) and inferential statistics (ANOVA, t-Test, F-
Test, and Multiple Regression Analysis or MRA) 

From the demographic data, the majority are male, marital status, bachelor 
degree graduated, working in private companies, average monthly income between 
30,001 – 50,000 baht. Most are frequency use the expressway is 5 times a week, paid by 
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cash, use of personal cars. Most the perception public relations from 
family/relatives/friends, perception advertising from vinyl banners or led. Most of them 
have the attitudes toward speed of service troubleshooting system failure, the attitudes 
toward accuracy of service information about easy pass card. 

The hypothesis testing found that the demographic factors; consist of gender, 
marital status, level of education, occupation and income; have no statistical significant 
difference in decision with easy pass card. For behavior factors, the statistical significant 
difference factors are frequency use the expressway, the perception advertising and the 
attitudes toward accuracy of service relations at the significant level of 0.05. 
KEYWORDS : DESION, EASY PASS CARD 
 
บทน า 

EASY  PASS  คือ บตัรท่ีใชใ้นระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั (ETC : Electronic 
Toll Collection System) ซ่ึงเป็นระบบเก็บเงินท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดท่ีการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) น ามาใชแ้กปั้ญหารถติดบริเวณหนา้ด่าน โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถ
ขบัรถผา่นช่องทางท่ีมีป้ายเขียนวา่ Easy Pass ไดท้นัที ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวก และ
เพิ่มทางเลือกใหม่ส าหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษผูท่ี้ตอ้งการใช้บริการระบบ ETC จะมี
ช่องทางเฉพาะให้ ท่ีหนา้ด่านมีป้ายค าวา่ Easy Pass ท่ีช่องผา่นทางพิเศษ ซ่ึงมีรูปแบบการ
เก็บค่าผา่นทางเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเปิด และระบบปิด โดยระบบเปิด คือ เก็บเงินอตัรา
เดียวท่ีด่านทางเขา้ และระบบปิด คือ เก็บเงินตามระยะทางท่ีด่านขาออก โดยการเก็บเงินน้ี
จะไม่ใชพ้นกังานเก็บค่าผา่นทางพิเศษ  

จากท่ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดมี้การน าบตัร Easy Pass เขา้มาช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเก็บค่าผา่นทางตามด่านเก็บค่าผา่นทางของการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2553 จากการส ารวจในเบ้ืองตน้พบวา่ยงัมีผูส้นใจในการสมคัร
บตัรใช ้Easy Pass เป็นจ านวนนอ้ยกวา่ท่ีไดมี้การคาดการณ์ไว ้นอกจากน้ีเม่ือการทางพิเศษ
ไดด้ าเนินนโยบายการยกเลิกค่ามดัจ าบตัรเพื่อสนบัสนุนให้ประชาชนท่ีใช้ทางด่วนหนัมา
ใช้นั้นพบว่าอตัราการใช้ยงัคงน้อยกว่าประมาณการท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ยงัมีการเพิ่มช่องทางอตัโนมติั Easy pass เช่น จากเดิมบางด่านมีอยูแ่ลว้ 1 ช่อง 
เพิ่มข้ึนมาอีก 1 ช่อง โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคาดว่าประชาชนจะหันมาใช้
ช่องทางอตัโนมติั Easy pass เพิ่มข้ึน 
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จากเหตุผลดงักล่าวท าให้มีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บตัร Easy pass ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครของประชากร ของกลุ่ม Generation 
X เพื่อน าเสนอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ากลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากรเขตกรุงเทพ
มหาคร กลุ่ม Generation X ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างพฤติกรรมของประชากรเขตกรุงเทพมหาคร กลุ่ม 
Generation X ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ
การโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติการให้บริการ ดา้นความรวดเร็ว และ
ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 
อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านพฤติกรรม ความถ่ีท่ีใช้บริการทางด่วนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บตัร Easy pass ประชากรเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่ม Generation X ท่ี
แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารดา้นการโฆษณา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บตัร 
Easy pass ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X 

4. ปัจจยัทศันคติด้านความถูกต้องในการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาประชากรท่ีใช้ทางด่วน ของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่ีไม่ใชบ้ริการ Easy pass ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์, ปัจจยัด้าน
พฤติกรรม, ปัจจยัดา้นการรับรู้ และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy 
pass ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X 
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3.  ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ในช่วงเดือนกนัยายน ถึง เดือนธนัวาคม 2556 
กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

จากตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

                         ตัวแปรอสิระ                                                              ตัวแปรตาม 

 
                 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวจิยัน้ี ท าใหท้ราบถึงการรับรู้ข่าวสารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy 
pass 

2. ผลการวจิยัน้ี ท าใหท้ราบถึงทศันคติดา้นการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บตัร Easy pass 

ปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสาร 

   การประชาสมัพนัธ์ 
   การโฆษณา 

  
ปัจจยัด้านทศันคต ิ

 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  
 ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 
 

การตดัสินใจใชบ้ตัร 
Easy pass 

           ปัจจยัด้านพฤตกิรรม 

 ความถ่ีในการใชท้างด่วน 
 การช าระค่าผา่นทาง 
 ประเภทรถท่ีใช ้

  

 เพศ 
 สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายได ้

   

           ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
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3. ผลการวิจยัน้ี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถน าขอ้มูลผลการวิจยัไป
ปรับปรุงและพฒันาการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะตดัสินใจใช้
บตัร Easy pass 

4. ผลการวจิยัน้ี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถน าขอ้มูลผลการวิจยัไปใช้
ในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานทางดา้นการตลาดได ้
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. บตัร Easy pass หมายถึง บตัรท่ีใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั (ETC: 
Electronic Toll Collection System)  
 2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หมายถึง องคก์รท่ีด าเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกบั
ทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทางพิเศษหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขดั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
มุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว 
 3. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง ประชากรท่ีใชท้างพิเศษของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยท่ีไม่ใชบ้ริการ Easy pass  

  4. Generation X หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2508-2522 อายุ 30 - 
44 ปี 

 5. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
  6. พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช้ (Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ 
(dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของ
ตน 
  7. การรับรู้ข่าวสาร หมายถึง กระบวนการซ่ึงผูบ้ริโภคเลือกรับ จัด
องค์ประกอบ และแปลความหมายส่ิงเร้าต่างๆ ออกมาเพื่อให้มีความหมายเข้าใจได ้
สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมา ความเช่ือในปัจจุบนัของผูบ้ริโภค 
  8. ทศันคติ หมายถึง จิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้เอียงของ
บุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับการกรองสถานการณ์ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไปได้
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
  9. การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายๆ ทางเลือก
ท่ีมีอยู ่โดยไดมี้การพิจารณาอยา่งรอบคอบ ในการซ้ือสินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์  หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั ขนาดหรือจ านวนของ
คน ท่ีมีอยูใ่นแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวั 
ของประชากร และองค์ประกอบต่างๆ ของประชากร ทฤษฎีประชากร คือ ทฤษฎีท่ีสร้าง
ข้ึนมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ และพฤติกรรมทางประชากร ในลักษณะต่างๆ ทฤษฎี
ประชากรมีอยูห่ลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีจะอธิบายปรากฏการณ์ทางประชากร แตกต่างกนั
ออกไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในยคุนั้นๆ 

อายุ เป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยูห่รือตามวยัของบุคคล (1) เจนบี (Baby Boom Generation – 
Generation B) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2489 – 2507 อายุ 45 – 63 ปี (2) เจนเอ็กซ์ 
(Generation X) คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2508 – 2522 อายุ 30 – 44 ปี (3) เจนวาย 
(Generation Y)  คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2523  -2543 อายุ 9 – 29 ปี เพศ ลกัษณะ
ทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบุคคลไดรั้บมาแต่ก าเนิด  ประกอบดว้ย ประชากรเพศ
ชาย (Male) ประชากรเพศหญิง (Female) การศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บจาก
สถาบนัการศึกษา มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพได้ อาชีพ เป็นรูปแบบการด ารง
ชีพในสังคมมนุษยปั์จจุบนั อาชีพเป็นหนา้ท่ีของบุคคลในสังคม การท่ีบุคคลประกอบอาชีพ
จะได ้ รายได้ เป็นรายรับท่ีมากจากการประกอบอาชีพ หรือจากการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ของบุคคลแสดงถึงฐานะความมัน่คงทางการเงิน สถานภาพสมรส หมายถึง ความ
ผกูพนัระหวา่งชายกบัหญิงในการเป็นสามีภรรยา   

เพื่อใชเ้ป็นแนวคิดในการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ตัร Easy pass สาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกประชากรกลุ่ม Generation X มาศึกษาเน่ืองจากเป็น
กลุ่มท่ีอยูใ่นวยัท างานและมีครอบครัว มีภาระค่าใชจ่้ายมาก ค่าครองชีพสูง 
แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรม 

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าทุกอยา่งของมนุษยไ์ม่วา่การกระท านั้น ผูก้ระท าจะ
ท าโดยรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีแสดงออกมาให้คนอ่ืนเห็นเรียกว่า 
พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) และพฤติกรรมท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิดและความในใจ
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ของแต่ละคนเรียกวา่ พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ไพบูลย ์เทวรักษ ์(2527, หนา้ 3) 
กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท า การแสดงอาการหรืออากัปกิริยาของอินทรีย ์
(organism) ทั้งในส่วนท่ีเจา้ของพฤติกรรมเอง เท่านั้นท่ีรู้ไดแ้ละในส่วนท่ีบุคคลอ่ืนอยูใ่น
วิสัยท่ีจะรู้ได ้ผูใ้ห้ความหมายค าวา่ “ พฤติกรรม” (behavior) ไวม้าก ท่ีน่าสนใจ เช่น  เวด
และทาฟรีส (Wade  and Tavris 1999:  245 ) อธิบายวา่  พฤติกรรมคือการกระท าของคนเรา
ท่ีสังเกตได ้ ซืมบาร์ โดและเกอร์ริก (Zimbardo and Gerrig 1999: 3)  อธิบายวา่ พฤติกรรม
เป็นการกระท าของบุคคลเพื่อปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้และลา
เฮย ์(Lahey 2001: 5) กล่าววา่พฤติกรรมเป็นการประพฤติปฏิบติัของบุคคลท่ีสามารถสังเกต
ได ้

คอสเลอร์ (Kotler, 1997) ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ (learning theories) ท่ีกล่าววา่เม่ือ
บุคคลมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าซ่ึงถา้บุคคลนั้นไดรั้บความพอใจการตอบสนองต่อส่ิงเร้าก็
จะเป็นไปในทางด้านบวก แต่ในทางตรงข้ามหากบุคคลนั้น ไม่ได้รับความพอใจ การ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าก็จะเป็นไปในทางดา้นลบ การเรียนรู้น้ีจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วต่อการ
ตอบสนองท่ีใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจหลงัจากนั้นหากมีส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าเช่นเดิมเกิดข้ึนอีก
ก็จะท าให้เกิดการตอบสนองเหมือนเดิมท าให้น าไปสู่ความเคยชิน และปฏิบติัเป็นนิสัย
หลักเกณฑ์ในการตลาดจะใช้วิธีโฆษณาโดยใช้ส่ิงเร้าอย่างเดิมบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองคือมีความพอใจในตราสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงและซ้ือสินคา้ยี่ห้อนั้นเป็นประจ า 
แต่ถ้าผูบ้ริโภคได้เห็นโฆษณาหรือใช้สินคา้ยี่ห้อนั้นแล้ว ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคจะหันไปใช้
สินคา้ชนิดอ่ืนแทน 

เพื่อใชเ้ป็นแนวคิดในการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร 
Easy pass 
แนวคิดและทฤษฎกีารรับรู้  

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้ป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของ
บุคคล   เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยูก่บัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของ
ตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้ น การเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัการรับรู้ และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้
ประกอบดว้ยประสาทสัมผสั และปัจจยัทางจิต คือ ความรู้เดิม ความตอ้งการ และเจตคติ 
เป็นตน้ แอสแซล (assael.1998:84) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “การรับรู้ หมายถึง กระบวนการ
ซ่ึงผูบ้ริโภคเลือกรับ จดัองค์ประกอบ และแปลความหมายส่ิงเร้าต่างๆ ออกมาเพื่อให้มี
ความหมายเขา้ใจได้” และไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ส่ิงเร้าจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการ
รับรู้มากข้ึน หากส่ิงเร้า เหล่านั้ นมีลักษณะสอดคล้องกับประสบการณ์ท่ีผ่านมาของ
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ผู ้บริโภค สอดคล้องกับความเช่ือในปัจจุบันของผู ้บริโภคต่อตราสินค้า ไม่มีความ
สลบัซบัซอ้นมากจนเกินไป เช่ือถือได ้มีความสัมพนัธ์กบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการใน
ปัจจุบนั ไม่ก่อใหเ้กิดความกลวัและความกงัวลใจมากจนเกินไป 

กระบวนการรับรู้  (1) การเปิดรับส่ิงเร้า (Exposure) หมายถึง การท่ีบุคคลรับส่ิงเร้า
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ภาพ เสียง รส หรือสัมผสั ผา่นอวยัวะรับสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่ ตา หู จมูก 
ปาก ผวิหนงั (2) การเลือกรับรู้ (Perceptual selection) หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเลือกวา่จะ
รับรู้ส่ิงเร้าใดบ้าง ในสถานการณ์ทั่วไป (3) การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual 
Organization) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีการจดัส่ิงเร้าเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่ม และรับรู้
ส่ิงเร้านั้นโดยภาพรวม (4) การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง การตีความของ
ผูบ้ริโภควา่ส่ิงเร้าท่ีรับสัมผสันั้นคืออะไร หรือมีความหมายอยา่งไร (5) องคป์ระกอบของ
การรับรู้ ส่ิงเร้า ได้แก่ วตัถุ แสง เสียง กล่ิน รส อวยัวะรับสัมผสั ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน 
ผิวหนงั ประสาทในการรับสัมผสั ประสบการณ์เดิม ค่านิยม ทศันคติ สภาพจิตใจ อารมณ์ 
ความสามารถทางสติปัญญาเพื่อใช้เป็นแนวคิดในการศึกษาปัจจยัการรับรู้ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
แนวคิดและทฤษฎทีศันคติ 

ทศันคติเป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวทางหน่ึง จิตวทิยาสังคม และการ
ส่ือสาร และมีการใช้ค  าน้ีกันอย่างแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่า ทัศนคตินั้น ได้มี
นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายไวด้งัน้ี โรเจอร์ (Roger, 1978:208 -209 อา้งถึงใน สุ
รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533:122) ไดก้ล่าวถึงทศันคติว่า เป็นดชันีช้ีว่า บุคคลนั้น คิดและ
รู้สึกอยา่งไร กบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย ทศันคติ 
นั้นมีรากฐานมากจาก ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียง 
ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมติของการประเมินเพื่อแสดงวา่ ชอบหรือไม่
ชอบ  ต่อประ เ ด็นห น่ึงๆ  ซ่ึ ง ถื อว่ า เ ป็นการ ส่ือสารภายในบุคคล  ( Interpersonal 
Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

ทศันคติต่อบุคคล ส่ิงของ หรือความคิดใดความคิดหน่ึงนั้น ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิง
ต่าง ๆ คือ ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ในอดีต อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน 
การตลาดเจาะตรง และการเปิดรับต่อส่ือมวลชน ข้อมูลส าคญัท่ีเก่ียวกับทัศนคติของ
ผูบ้ริโภค คือ ความรู้ (Knowledge) ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้จากการอ่าน การได้ยิน ได้ฟัง
ขอ้มูลข่าวสาร การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ประสบการณ์ส่วนตวัของผูบ้ริโภค 
(Personal experience) ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในแง่ของการใช้หลกัประสบการณ์
ส่วนตวัของผูบ้ริโภคนั้น คือ นักการตลาดสามารถใช้การโฆษณา (Advertising) การ



402 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) จูงใจให้คนซ้ือสินคา้เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการศึกษา
ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือก
หน่ึง จากหลายๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญั การตดัสินใจไดมี้การศึกษามานาน 
นักวิชาการได้ให้ความหมายไวแ้ตกต่างกัน คือ บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้
ความหมายของการตดัสินใจไวว้า่ คือ "เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือ
ทางเลือกเดียว" ไซมอน (Simon) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจ เป็นกระบวนการของ
การหาโอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ท่ี
มีอยู ่แพทเทอร์สัน (1980:107) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีบุคคลเขา้
ไปสู่ความเส่ียง โดยมีการรวบรวมและประเมินข้อมูล มีทางเลือกหลายทางและมีส่ิง
ประกอบอ่ืนๆ ท่ีส าคญัน าไปสู่การตดัสินใจเลือก 

Kotler (2003: 200-209) ไดแ้บ่งขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคเป็น     5 ขั้นตอน คือ 1) การตระหนกัถึงความตอ้งการ 2) การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 
3) การประเมินทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือและ 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่กระบวนการตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึนเป็นเวลานานกวา่ท่ีจะมีการซ้ือจริงและมีผลกระทบ
หลงัจากการซ้ือตามมาอีกดว้ย 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิง
กระตุ้นทางการตลาดหรือส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผูข้ายและการตลาดก็คือ
คน้หาว่าลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง การศึกษาถึง
ลักษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ส าหรับนักการตลาด คือ ทราบความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ ท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้งลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้น
วฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยาเพื่อใชเ้ป็นแนวคิดใน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปภาพินท์ ภาษยะวรรณ (2554: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
การใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์ของ
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ปัจจยัการใช้บริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการ ผลการศึกษาพบวา่พฤติกรรมการใชร้ะบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั พบวา่ ผูบ้ริโภค
นิยมใชช่้องทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เป็นประจ า ซ่ึงใช้ทาง
ด่วนสัปดาห์ละ 5-10 คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใช้ประจา คือ 07.01 – 10.00 น. และมีการเติมเงิน
ประมาณ 1-2 อาทิตยต่์อการเติมเงิน 1 คร้ัง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั พบว่า เพศ มีเพียงปัจจยัด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกเท่านั้ น ท่ี เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ส่วนอาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ
เก็บ ค่าผ่านทางอตัโนมติัไม่แตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการใช้บริการระบบ
เก็บค่าผ่านทางอตัโนมติักบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั
พบวา่ ปัจจยัดา้นผลจากการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ปัจจยัด้านผลจากการ
ใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ธวชัชยั ทิพยชุ์น (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการ
ใช้บตัรของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดั
ชลบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติและ พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ศึกษาอิทธิพล
ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคการใช้บตัรของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิต ศึกษาจากจ านวนผูใ้ช้บริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชลบุรี 9,794 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
381 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตมี
ทศันคติต่อบัตรเครดิตอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติด้านการยอมรับในระดับสูง มี
ทศันคติดา้นความสะดวกความจ าเป็นและทศันคติ ดา้นความฟุ่มเฟือยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตมีพฤติกรรมการใชจ่้าย บตัรเครดิตอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการด้านร่างกาย สูงสุด รองลงมาคือด้าน
จิตใจและด้านสังคม ทั้งน้ีปัจจยัด้านอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพและรายได้มี
อิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ในขณะท่ีปัจจยัดา้นเพศไม่มีอิทธิพล
ต่อทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ปัญหาท่ีผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัชลบุรี ท่ีพบมากท่ีสุดคือแถบแม่เหล็กบนบตัรเสีย 
การคิดค่าธรรมเนียมและการปฏิเสธจากร้านคา้ในการรับบตัรเครดิต ซ่ึงผลจากการวิจยั
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พบวา่ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต มีทศันคติและพฤติกรรมต่อบตัรเครดิตในระดบัปานกลาง ถือ
วา่บตัรเครดิตมีประโยชน์ในเชิงบวก 
 กมลเนตร  อยู่คงพนั (2543: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิตบตัรเครดิตและบตัรเอทีเอ็ม พฤติกรรมการใชบ้ตัรเด
บิต ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ทัศนคติท่ีมีต่อบัตรเดบิตและ
พฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิต โดยเป็นการวิจยัส ารวจใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
การรับรู้ต่อบตัรเดบิตในระดบัปานกลาง มีการรับรู้เก่ียวกบับตัรเครดิตและบตัรเอทีเอ็มใน
ระดบัสูง และส่วนใหญ่มีทศันคติในเชิงบวกต่อบตัรเดบิตและบตัรเครดิตในประเด็นบตัร
ช่วยท าใหส้ะดวกในการซ้ือสินคา้โดยไม่ตอ้งพกเงินสดมากท่ีสุด และมีทศันคติเชิงบวกต่อ
บตัรเอทีเอ็มในประเด็นบตัรท าให้สะดวกในการถอนเงินและสอบถามอยดเงินในบญัชี 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1. การรับรู้ท่ีมีต่อบตัรเดบิตไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2. การรับรู้ท่ีมีต่อบตัรเดบิต
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 3. ทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตและพฤติกรรมการ
ตดัสินใจถือบตัรเดบิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 4. การรับรู้และทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตสามารถร่วมกนัอธิบาย
พฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิตของประชาชนไดร้้อยละ 11.4 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร Generation 

X ท่ีใชบ้ริการทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แต่ไม่ใชบ้ริการ Easy pass โดย
ก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วิเคราะห์
ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 
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ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้ทางพิเศษของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ความถ่ีในการใช้บริการ การช าระค่าบริการ ประเภทรถท่ีใช้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมี
ลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด 
ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทัศนคติด้านการให้บริการ ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 49.8 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 70.5 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.3 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ทางด่วน 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการใชท้างด่วนของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 

คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชท้างด่วนนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 62.0 
ช าระค่าผ่านทางเป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ 84.5 ใช้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
68.5 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร ด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
ของการใช้บัตร Easy pass 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ดงัน้ี 
การรับรู้ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้

ความส าคญัต่อการรับรู้ข่าวสารดา้นการประชาสัมพนัธ์ เฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
7.49) โดยใหค้วามส าคญักบัการรับรู้ข่าวสารจาก บุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อนสนิท การ
รับรู้ข่าวสารด้านการโฆษณา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ การรับรู้
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ข่าวสารดา้นการโฆษณา เฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.21) โดยใหค้วามส าคญักบั การ
รับรู้ข่าวสารจากป้ายผา้ไวนีล หรือป้ายไฟวิง่ตามหนา้ด่าน  

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทัศนคติ ด้านความรวดเร็วและความถูกต้องในการ
ให้บริการ ของการใช้บัตร Easy pass  
 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นทศันคติ ดงัน้ี 
 ทัศนคติด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อทศันคติดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ เฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
7.58) โดยให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาของเจา้หนา้ท่ีเม่ือระบบเกิดขดัขอ้ง ทศันคติดา้น
ความถูกตอ้งในการให้บริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อทศันคติดา้น
ความถูกตอ้งในการให้บริการ เฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.56) โดยให้ความส าคญั
กบัเจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการบตัร Easy pass ถูกตอ้งครบถว้น  

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจใช้บัตร Easy pass ประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจใช้
บตัร Easy pass ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X เฉล่ียในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.66) โดยให้ความส าคญักบัการผา่นช่องทางอตัโนมติัไดอ้ยา่งรวดเร็วมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass มากท่ีสุด รองลงมาคือ จ านวนช่องทางอตัโนมติั Easy 
pass มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
สรุปผลการวจัิย 

ตวัแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. 
Error 

Beta 
Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.356 0.492  0.72 0.470   
การรับรู้ข่าวสารด้าน
การประชาสัมพันธ์ 
(X1) 

0.056 0.065 0.041 0.86 0.388 0.542 1.845 

การรับรู้ข่าวสารด้าน
การโฆษณา (X2) 

0.254 0.063 0.150 4.04 0.000 0.878 1.139 

ทศันคติ 
ด้านความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการ (X3) 

0.040 0.052 0.036 0.76 0.445 0.532 1.881 
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ทศันคติ 
ด้านความถูกต้องใน
การใหบ้ริการ (X4) 

0.696 0.040 0.647 17.58 0.000 0.888 1.127 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
0.725a 0.525 0.520 0.7218 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 และสมมติฐานท่ี 4 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.725a แสดงวา่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ในระดบัสูง (เน่ืองจาก R มีค่ามาก)   
ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = 0.525 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติการให้บริการ 

มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass คิดเป็นร้อยละ 52.5 ท่ีเหลือ ร้อยละ 47.5 
เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 
 ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of the Estimate) 
เท่ากบั 0.7218หมายความวา่ การประมาณค่าของการตดัสินใจใช้บตัร Easy pass มีความ
คาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 0.7218 
 พบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ 1.881 มีค่า ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance มีค่านอ้ย
ท่ีสุด คือ 0.532 มีค่า ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด 
Multicollinearity 
 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 

สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

รายได ้

t-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.193 

0.195 

0.682 

0.314 

0.294 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 



408 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

ความถ่ีท่ีใชบ้ริการทางด่วน 

การช าระค่าผา่นทาง 

ประเภทรถท่ีใช ้

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.049 

0.596 

0.850 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร 

การรับรู้ข่าวสารดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

การรับรู้ข่าวสารดา้นการโฆษณา 

MRA 

MRA 

0.388 

0.000 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที ่4 ปัจจัยด้านทศันคติต่อการให้บริการ 

ทศันคติดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

ทศันคติดา้นความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 

MRA 

MRA 

0.445 

0.000 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการวจิยัพบวา่  

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายไดแ้ละอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X ปัจจยั
ความถ่ีท่ีใช้บริการทางด่วน (ต่อสัปดาห์) ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy 
pass  

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารด้านการโฆษณา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บตัร 
Easy pass ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X 

ปัจจยัทศันคติในการให้บริการดา้นความถูกตอ้ง มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ตัร Easy pass ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X 
บรรณานุกรม 
กมลเนตร  อยูค่งพนั. “ศึกษาเร่ือง การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเด

บิต บัตรเครดิต และบัตร เอทีเอ็มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ” 
วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต, นิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยีห้่อ อซ่ีี
โก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE INFLUENCE OF CONSUMER BEHAVIOR TOWARD “EYZGO” FROZEN 
FOOD IN BANGKOK 

วมิลรัตน์ เกตุโกมุท1   ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง

ยี่ห้อ อีซีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี  1) เพื่อศึกษา
ความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แขง็ยีห่อ้ อีซีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคท่ีมีกับการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเ ร็จรูปแช่แข็งยี่ห้อ อี ซ่ีโก ในเขต
กรุงเทพมหานคร  3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผล
กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้  าการวิจยั กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวต้ามสัดส่วนประชากรของแต่ละเขต 
ในพื้นท่ีศูนยก์ลางธุรกิจต่างๆ ของ 7 เขตตามความสะดวกในการเดินทางและในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลให้ไดค้รบตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงประกอบดว้ย เขตบางรัก เขตปทุม
วนั เขตพระโขนง เขตพญาไท เขตสาทร เขตคลองเตย และเขตวฒันา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาอธิบายค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและมีการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA และT-test F-test เพื่อค่าความสัมพนัธ์ CHI-
SQUARE และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั
แปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีรายไดต่้อเดือน 10, 000-19,999 บาท มีระดบั
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ 
รัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทั  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษาและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ, ประเภทของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ, ความถ่ี
ในการเลือกซ้ือต่อสัปดาห์, ปริมาณโดยเฉล่ียของการซ้ือในแต่ละคร้ัง, ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียท่ี
ซ้ือในแต่ละคร้ัง, ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินในเลือกซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การส่งเสริมการขาย มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินในเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขต
กรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, 
ความจงรักภกัดี มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินในเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ี
โก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : อาหารแช่แขง็, อีซ่ีโก 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this Independent study is to study about the influence of 
consumer behavior toward “EYZGO” Frozen food in Bangkok. The objectives of these 
study 1) Study different personal factors that affect buying decision making of “EYZGO” 
Frozen food in Bangkok. 2) To study relationship between consumer behaviors that 
affect buying decision making of “EYZGO” Frozen food in Bangkok. 3) To study 
relationship between marketing mixes that affect with buying decision making of 
“EYZGO” Frozen food in Bangkok. 4) To study relationship between Brand images that 
affect buying decision making of “EYZGO” Frozen food in Bangkok.  Using sampling of 
400 respondents and using questionnaire as a tool to collect the data from the respondent. 
Method of choose sample are consumer have qualify direct to the topic and following 
proportion of demographic in each areas.  
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 Collect the data 7 areas Bangrak, Pathumwan, Phakanong, Payathai, Sathorn, 
Klongtai and Wattana Use descriptive statistics to show about Frequency, Mean, 
Percentages and Standard deviation. Test of Hypothesis using compare the differences 
between groups on some variables analyzed by one-way ANOVA and T-Test and F- Test 
to test the Hypothesis by using CHI-SQUARE. The significance (Sig.) measure at 0.05 
 After collected the data found that the consumer who buying “EYZGO” Frozen 
food in Bangkok are Female age between 26 – 35 years, Average income between 
10,000-19,999 baht, and level of education is bachelor’s degree. Consumer buying 
“EYZGO” Frozen food in Bangkok is single and most of occupations are government 
Official, Employee of State Enterprise and Business Employee. 
 Hypothesis 1: There is a significance differences between demographic (Gender, 
Ages, Occupation, Income, Education and Status of respondent with influences toward 
“EYZGO” Frozen food in Bangkok Hypothesis 2: There is a significance relationship 
between consumer behaviors of respondent with influences toward “EYZGO” Frozen 
food in Bangkok. Hypothesis 3: There is a significance relationship of marketing mix 
consists of product, price, place and promotion of respondent with influences toward 
“EYZGO” Frozen food in Bangkok. Hypothesis 4: There is a significance relationship of 
Brand images consists of Brand images and Brand loyalty of respondent with influences 
toward “EYZGO” Frozen food in Bangkok. 
KEYWORDS : FROZEN FOOD, EYZGO 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัการรับประทานอาหารในสภาวะท่ีรีบเร่ง โดยเฉพาะคนท่ีอยู่ในวยัท างาน 
จะมีวิถีชิวิตในการรับประทานอาหาร ต่างไปจากอดีต เพราะตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว
ในการ ในปัจจุบนัจะเห็นวา่รายการอาหารแช่แข็ง เป็นรายการยอดนิยมอีกประเภทหน่ึงท่ี
เขา้มาในชีวติของคนไทย และอาหารแช่แขง็ท่ีกล่าวถึงในปัจจุบนัมีหลากหลายรายการ เช่น 
ขา้วเหนียวหมูยา่ง ขา้วราดแกง ไปจนถึงอาหารตะวนัตก เช่น เสต็ก มาแปรรูปดว้ยการแช่
เยือกแข็ง น าไปอุ่นในไมโครเวฟ รับประทานไดภ้ายใน 2-5 นาที โดยไม่ตอ้งไปยืนรอคิว
จากร้านอาหาร จะเห็นว่าผูบ้ริโภคในยุคน้ี มองว่า อาหารแช่แข็งเป็นอาหารปลอดภยั มี
คุณภาพ เน่ืองจากสามารถคงคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และเน้ือสัมผสัไดใ้กลเ้คียงกบั
อาหารสด 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

 1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก  
 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์ กับการตัดสินใจซ้ือ
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพฒันาปรับปรุง
อาหารแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
สมมติฐานของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ี
โก ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ , ประเภท 
ของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ , ความถ่ีในการเลือกซ้ือต่อสัปดาห์ , ปริมาณโดยเฉล่ีย
ของการซ้ือในแต่ละคร้ัง , ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง , ช่วงเวลาท่ีเลือก มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์, ราคา ,ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย , การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4. ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้ , ความภกัดีต่อตรา
สินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แช่
แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัน้ี ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 
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1.  ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ 
ผู ้บริโภคท่ีเลือกซ้ืออาหารส าเ ร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อี ซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย  
  2. ขอบเขตด้านเ น้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ี เป็นปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ปัจจัย
ทางดา้นภาพลกัษณ์ว่าท่ีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชร้ะยะเวลาท าการศึกษาทั้งหมด 4 เดือน ระยะหวา่ง
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2556 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
      ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ   2. อาย ุ  3. รายไดต่้อเดือน   4. ระดบั
การศึกษา 5. สถานภาพสมรส 6. อาชีพ 
 

ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค 
1. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
2. ประเภทของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ  
3. ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีซ้ือต่อสัปดาห์ 
4. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 
5. จ านวนกล่องในการซ้ือ 
6. ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  
1. ผลิตภณัฑ์    
2. ราคา    
3. ช่องทางจดัจ าหน่าย    
4. การส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านตราสินค้า 
1. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
2. ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

 
การตัดสินใจของผู้บริโภค ใน
การเลอืกซ้ืออาหารส าเร็จรูป 

แช่แข็ง ยีห้่อ อซ่ีีโก  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อา้งอิงจาก Kotler, Philip.  
(1999). Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ได้มาแล้วซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการ
กระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และ
อ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือ
ผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออยา่งไร (How?) ซ้ือ
เม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้ง
การศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 

 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ  
ท่ีท  าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 
ท่ีท  าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black 
box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า ท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดได ้ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ื อ ท่ีจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ  ของผู ้ซ้ื อ  แม้จะมีการตอบสนองผู ้ซ้ื อ 
(Buyer’sresponse) หรือการ ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision)  
 Kotler, Philip (2546:24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) 
หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ี
ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าว

ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้ 4 กลุ่ม 
ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ดาริกา ธรรมธาดา (2556) ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติการยอมรับนวตักรรมการ
บริโภคอาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งของประชาชนในจงัหวดัสงขลา จากการศึกษา เร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมการบริโภคอาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งของ
ประชาชนในจงัหวดัสงขลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติการยอมรับปัจจยัทางการ
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ส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติการยอมรับและเพื่อศึกษาถึงความส าพนัธ์ระหว่าง
ลักษณะประชากรปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติการยอมรับ
นวตักรรมอาหารกล่องส าเร็จรูปแช่เขง็ โดยประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน จากการศึกษาขอ้มูลพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.50 อายุ 20-25 ปี ร้อยละ 72.75 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.00 อาชีพนกัศึกษาร้อยละ 30.50 สถานภาพโสด ร้อยละ 80.50 
มีรายไดไ้ม่ถึง 10,000 บาท ร้อยละ 55.50  โดยอาศยัอยูก่บับิดามารดาร้อยละ 63.25 ผูต้อบมี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน ร้อยละ 27.75 ซ่ึงมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว ร้อย
ละ 68.25 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีเตาไมโครเวฟ ร้อยละ 52.25 มีการรับรู้
จากส่ือของอาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งจากโทรทศัน์ร้อยละ 82.75 รู้จกัอาหารกล่อง
ส าเร็จรูปแช่แข็งเกินกวา่ 4 ปี ร้อยละ 52.75 ตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งจาก
ส่ือโทรทศัน์ ร้อยละ 76.50 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภายใน 1 เดือนท าอาหาร
รับประทานเองนานๆ คร้ัง ร้อยละ 38.50 และรับประทานอาหารนอกบา้นนานๆ คร้ัง ร้อย
ละ 41.50 นิยมบริโภคอาหารกล่องส าเร็จแช่แข็งในม้ือเยน็ ร้อยละ 40.50 มีความถ่ีในการ
ซ้ืออาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งนานๆ คร้ัง ร้อยละ 58.25 ส่วนใหญ่บริโภคอาหารกล่อง
ส าเร็จรูปแช่แขง็ในสถานการณ์ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 51.50 โดยเหตุผลจูง
ใจในการซ้ืออาหารกล่องส าเร็จรูปมาบริโภคเพราะความสะดวกรวดเร็ว 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีตามวิธีการด าเนินการวิจยัท่ีครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 
ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 
 แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
รวบรวมกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย ในช่วง
ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 และขอ้มูลทุติยภูมิไดม้าจาก การทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ ขอ้มูลทางอีเล็กทรอนิกส์ 
รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระและดว้ยตนเอง และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 โครงสร้างแบบสอบถาม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามแบบปิดมีตวัเลือก และค าถามเปิด ซ่ึงแบ่งเป็น  5 ส่วน 
ประกอบดว้ย 
 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ  
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวน 6 ขอ้ มีลกัษณะเป็นปลายปิด มีลกัษณะค าถาม
แบบ 2 ตวัเลือก (Dichotomous Question) และแบบหลายตวัเลือก (Multichotomous 
Question) โดยใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 
 ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมการการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก เช่น วตัถุประสงคท่ี์เลือก
ซ้ือ รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ในการซ้ือแต่ละคร้ัง และช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ รวมทั้งส้ิน 6 ขอ้ ซ่ึงค าถามประกอบไปดว้ย 
ค าถามท่ีมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multichotomous Question) จ านวน 6 ขอ้ โดยให้
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว และค าถามปลายปิด (Open – Ended Question 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก จ านวน 20 โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ใชม้าตรส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ (Likert Scale) ท่ีท  าการแบ่ง
ระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั มี 20 ขอ้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรับรู้ตราสินคา้ Brand Image และ 
Brand Royalty จ านวน 15 ขอ้ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) ใชม้าตรส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ (Likert Scale) ท่ีท  าการแบ่งระดบัความส าคญั
ออกเป็น 5 ระดบั มี 10 ขอ้ 
 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจในการเลือก
ซ้ืออาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ขอ้ โดยใช้ระดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ใชม้าตรส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ (Likert 
Scale) ท่ีท  าการแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั มี 5 ขอ้ 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป แล้วน าค่าสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ความถ่ี 
(Frequency) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบั
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ความคิดเห็นออกเป็น 5 ช่วง โดยก าหนดคะแนนหลกัไว ้5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด และ 1 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 การทดสอบสมมติฐานใชใ้นการวิเคราะห์สถิติอนุมานแจงความถ่ี (Frequency) ใน
รูปแบบร้อยละ (Percentage)  

วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใช้ค่าสถิติ T-test 
และ F-test จาก One Way ANOVA 

วิเคราะห์ขอ้มูล Chi-Square Test ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ คือ Brand Image และ Brand Loyalty ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
297 คน คิดเป็นร้อยละ 74 มีอายุ 26-35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52 
รายได ้10,000-19,999 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 269 
คน คิดเป็นร้อยละ 67 อาชีพ รับราชการ รัฐวิหาหกิจ พนกังานบริษทั จ านวน 320 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 
 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้น พฤติกรรม ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และ
ปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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ล ำดบั ปัจจัย
ค่ำ

นยัส ำคญั

แตกต่ำง/มี

ควำมสัมพนัธ์

ไม่แตกต่ำง/ไม่มี

ควำมสัมพนัธ์
1 เพศ 0.383 x
2 อายุ 0.578 x
3 รายได้ 0.000 x
4 ระดบัการศึกษา 0.038 x
5 สถานภาพการสมรส 0.054 x
6 อาชีพ 0.000 x
7 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 0.443 x
8 ส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารประเภทใด 0.265 x
9 ความถ่ีในการซ้ือในแต่ละคร้ัง 0.001 x

10 ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง 0.000 x
11 ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง 0.000 x
12 ช่วงเวลาใดท่ีซ้ือ 0.049 x
13 ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.000 x
14 ดา้นราคา 0.000 x
15 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 0.000 x
16 ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.000 x
17 Brand Image (ภาพลกัษณ์ของตรา 0.000 x
18 Brand Loyalty (ความภกัดีต่อตรา 0.000 x
19 การตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่้อ 0.000 x  

 
จากผลการวเิคราะห์ 
 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัส่วน
บุคคลดา้น เพศ อาย ุ สถานภาพ ของกลุ่มตวัอยา่งมีผลไม่แตกต่าง ในการเลือกซ้ืออาหารแช่
แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก  ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ี รายได ้ และระดบัการศึกษา ของกลุ่ม
ตวัอย่างมีผลแตกต่าง ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคลดา้น เพศ อายุ สถานภาพ มีผลต่อการ
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ตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ในดา้น รายได ้และระดบัการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรม ประกอบไปด้วย วตัถุประสงค์ในการซ้ือ การเลือกซ้ือตามประเภท
อาหาร ความถ่ีในการซ้ือในแต่ละคร้ัง ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในแต่
ละคร้ัง ช่วงเวลาใดท่ีซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง
ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยด้าน 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ การเลือกซ้ือตามประเภทอาหาร ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ี 2
ในขณะท่ี ความถ่ีในการซ้ือแต่ละคร้ัง ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในแต่
ละคร้ัง ช่วงเวลาใดท่ีเลือกซ้ือ มีผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก  ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  
 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจัย
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  ดา้นราคา 
(Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นส่งเสริมการการขาย (Promotion) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 
ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3  
 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานท่ี 4 พบว่า ปัจจัย
ทางดา้นอ่ืนๆ ประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) และความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ (Brand Loyalty) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้น
อ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 2 ตวัแปร ท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัส าคญัท่ีมากกวา่ 0.05  
สรุปผลการวจัิย 
 สรุปผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป
แช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400  คน 
ซ่ึงผลการวจิยัไดน้ าเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ 
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษาและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัผลการทดสอบ พบวา่ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลเพศและสถานภาพท่ีต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโกไม่ต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีอายุต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ี
โกต่างกนั ในเร่ืองคุณภาพสินคา้  
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยี่ห้อ 
อีซ่ีโก ต่างกัน ยกเวน้การตดัสินใจเลือกซ้ือเพราะก่อนซ้ือค านึงถึงระยะเวลาในการรอ
อาหารเขา้ Microwave 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ต่างกันเพราะเห็นว่าคุณภาพดีตามท่ีต้องการ และการมีบรรจุภณัฑ์ท่ี
สวยงาม รูปแบบทนัสมยัต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อี
ซ่ีโกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ในการ
ซ้ือ, ประเภทของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ, ความถ่ีในการเลือกซ้ือต่อสัปดาห์, 

ปริมาณโดยเฉล่ียของการซ้ือในแต่ละคร้ัง, ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง, ช่วงเวลาท่ี
เลือก มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบ พบวา่ 
ปัจจยัพฤติกรรมดา้นประเภทของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ และช่วงเวลาท่ี

เลือกซ้ือท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโกในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัพฤติกรรมดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีต่างกนั ส่งผลให้การตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโกไม่ต่างกนั ยกเวน้ การซ้ือเพราะพนกังานขาย แนะน า
และชกัชวนใหซ้ื้อ 

ปัจจยัพฤติกรรมดา้นความถ่ีและปริมาณการซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก
ต่างกนั ส่งผลให้การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโกต่างกนั ยกเวน้
การตดัสินใจซ้ือเพราะก่อนซ้ือค านึงถึงระยะเวลาในการรออาหารเขา้ Microwave 
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ปัจจยัพฤติกรรมดา้นประเภทอาหารท่ีเลือกซ้ือโดยส่วนใหญ่ และช่วงเวลาท่ีซ้ือท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโกไม่ต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบ พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ปัจจยัเร่ืองความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยดัเวลา พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเพราะการมี
พนกังานขาย แนะน าและชกัชวนใหซ้ื้อ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ปัจจยัเร่ืองการมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้ครอบคลุมหลายช่องทาง พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เพราะการมีพนกังานขาย แนะน าและชกัชวนใหซ้ื้อ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นโปรโมชัน่ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยภาพลักษณ์ของตราสินค้าและความภกัดีต่อตราสินค้ามี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบ พบวา่ปัจจยัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นคุณภาพดีตามท่ีตอ้งการ การบรรจุภณัฑ์ท่ี
สวยงาม รูปแบบทนัสมยั และมีความพอใจในผลิตภณัฑ์มากกวา่ยี่ห้ออ่ืน ในระดบัเห็นดว้ย
มาก และให้ความส าคญักบัปัจจยัการค านึงถึงระยะเวลาในการรออาหารเขา้ Microwave 
และการมีพนกังานขาย แนะน าและชกัชวน ใหซ้ื้อ ในระดบัปานกลาง 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวจิยัในคร้ังน้ี ช่วยยนืยนัวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ประการ 
มีความส าคัญการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก หากดูค่าเฉล่ียการให้
ความส าคญัในแต่ละส่วนประสมทางการตลาดแลว้ ทราบไดว้า่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากเป็นอนัดบั 1 ดงันั้นผูป้ระกอบการดา้นอาหารแช่แข็ง 
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จึงควรใหค้วามส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้มีครอบคลุมหลายช่องทาง สถานท่ีจดั
จ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย จดัวางสินคา้ให้เห็นเด่นชดัและหยิบ
ง่าย และควรเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 2. การศึกษาคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นถึงวา่ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้อีซ่ีโกนั้น ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัตราสินคา้ในระดบัมาก เพราะมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพ มัน่ใจในรสชาติ 
แสดงให้เห็นถึงการท าการตลาดของยี่ห้อ อีซ่ีโก ในอดีตได้เป็นอย่างดี ท าให้ผูบ้ริโภคมี
ความพอใจในผลิตภณัฑ์มากกว่ายี่ห้ออ่ืน หากแต่ผูผ้ลิต ยงัคงตอ้งรักษาความภกัดีต่อตรา
สินคา้ (Brand Royalty) ใหม้ากข้ึน ให้ผูบ้ริโภครับประทานอาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโกอยา่ง
สม ่าเสมอ เลือกซ้ือ และแนะน าใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือในคร้ังต่อไป 

 3. การตั้งราคาอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งให้ใกล้เคียงกับราคาอาหารจานเดียวท่ี
จ าหน่ายอยูใ่นตลาด ส่งผลดีต่อธุรกิจอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เน่ืองจากผลการศึกษาคร้ังน้ี
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ืออาหารรับประทานเอง คร้ังละ 1 กล่อง โดยมีค่าใช้จ่าย 31-60 
บาท สอดคลอ้งกบัเสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) ท่ีกล่าวว่าการมีสินคา้ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่าย
เพราะเห็นวา่คุม้ จะช่วยจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง และ
นอกจากน้ี ระดบัรายไดท่ี้ต่างกนั ส่งผลให้การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง
ต่างกนั นัน่คือ ผูบ้ริโภคมีการพิจารณาถึงราคา รายได ้ของตนก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผู ้ท่ีสนใจท าการศึกษาในอนาคตควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างกว่า
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการกระจายจุดจ าหน่ายเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ส าคญัท่ีจะส่งผลดีต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง จึงควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในจงัหวดัอ่ืน 
บรรณานุกรม 

กรมการปกครอง. จ านวนประชากรและประชากรแยกรายอายุ. ระบบบริการข้อมูล
ประชากร, กระทรวงมหาดไทย, 2554 

กรมการปกครอง. ประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ และเขต กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2544 – 2553. ขอ้มูลสาธารณะ, กระทรวงมหาดไทย, 2554 

จิราภรณ์ สิริสันห์. “การใช้อุณหภูมิต ่าเพือ่การถนอมรักษาผลผลติเกษตร” สาขา  
               อุตสาหกรรมการเกษตร.คณะอุตสาหกรรมเกษตร. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อย 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (FACTORS INFLUENCING DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK IN 
BUYING “TAO-KAE-NOI” SEAWEED PRODUCT) 
มิญช์ลกัษณา  นวธนาสนธ์ิ 1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ข าเดช 2   

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

ขนมขบเค้ียวถือวา่เป็นอาหารทานเล่นท่ีมาแรง ท าให้อุตสาหกรรมขนมขบเค้ียวมี
อตัราการเติบโตและมีสภาพการแข่งขนัทางการตลาดท่ีค่อนขา้งสูง ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเล
เถา้แก่น้อยอุดมไปดว้ยคุณค่าทางสารอาหารเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคอยา่งมากของและท า
ใหธุ้รกิจมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยและความ
ไวว้างใจในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบส ารวจและ
มีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเล
เถ้าแก่น้อยและพกัอาศยั ท างาน หรือสัญจรอยู่ใน 6 เขตปกครองของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย เขตวงัทองหลาง  เขตยานนาวา  เขตจตุจกัร  เขตบางกะปิ เขตธนบุรี และเขต
บางขุนเทียน รวม 384 ตวัยา่ง ในช่วงระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 ทั้งน้ี 
สถิติท่ีเลือกใช้ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t  
ค่า F และ MRA  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
สถานภาพ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย ไดแ้ก่ เหตุผลในการ
ซ้ือ (ยกเวน้ เหตุผลอ่ืนๆ) ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือหรือรับประทาน รสชาดของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือหรือรับประทาน ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค ปริมาณโดย
เฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค และแหล่งจ าหน่ายท่ีซ้ือ ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ ราคา และช่องทางจดัจ าหน่าย และความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลมี
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 



431 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคัญ : เถา้แก่นอ้ย, ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเล, การตดัสินใจซ้ือ 
 
 

ABSTRACT 
Snack is a favorite food to make its industry grow up and have high competitive 

condition.  Seaweed product under the brand “To-Kae-Noi” abounded with valuable 
nutrients becomes popular for consumers and lets the business rapidly grow.  

Objectives of this study are to compare personal factors that influence 
consumers’ decision in buying Tao-Kae-Noi seaweed product in Bangkok and to study 
relationship of consumers’ behavior and their trust in the product with the buying 
decision.  This uses survey  and structured questionnaire to collect data during October-
November 2013 from consumers who consume the product and are staying, working, or 
traveling in 6 districts of Bangkok, including Wangthonglang, Yannawa, Jatujak, 
Bangkapi, Thonburi, and Bangkhunthien, totally 384 samples.   The statistics used to 
analyze data are percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test (One-way 
ANOVA), and Multiple Regression Analysis (MRA). 

The findings show that personal factors, consisting of age, education, 
occupation, and status; “To-Kae-Noi” branded seaweed consumption behavior, 
consisting of buying reasons (except other reasons), type of preferable product, taste of 
preferable product, buying or consumption frequency in average, and selling sources; 
marketing mix, consisting of product, price, and place; and trust in seaweed product have 
relation with Bangkok consumers’ decision in buying “To-Kae-Noi” seaweed product at 
significant level of 0.05. 

 

KEY WORDS :  TAO-KAE-NOI,  SEAWEED PRODUCT, BUYING DECISION 
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บทน า 
อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ประเทศท่ีมี

ประชาชนท่ีกินดียอ่มมีภาวะโภชนาการท่ีสมบูรณ์และไดเ้ปรียบดา้นขุมพลงัในการพฒันา
ประเทศ ทั้งน้ี อาหารมีความหลากหลายแตกต่างกนัตามวตัถุดิบ รสชาติ และวิธีการปรุง ใน
ประเทศไทยขา้วเป็นอาหารหลกัท่ีมีความผูกพนักบัประชาชนกนัมาอย่างช้านาน แต่ใน
ปัจจุบนัคนไทยมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีตอ้งท างานแข่งขนักบัเวลาและมี
ค่านิยมการบริโภคท่ีแตกต่างออกไปจากในอดีตโดยการเลียนแบบการบริโภคของ
ชาวตะวนัตกหรือแมแ้ต่วฒันธรรมจากกลุ่มประเทศในเอเชียด้วยกนัท าให้เกิดการเลือก
บริโภคส่ิงอ่ืนทดแทนขา้ว 

ขนมขบเค้ียวถือวา่เป็นอาหารทานเล่นท่ีไดรั้บความนิยม ท าให้อุตสาหกรรมขนม
ขบเค้ียวมีอตัราการเติบโตและมีสภาพการแข่งขนัทางการตลาดท่ีค่อนขา้งสูง โดยในปี 
2555 มูลค่าตลาดโดยรวมของขนมขบเค้ียวมีประมาณ 2.4 หม่ืนล้านบาท (ปุณวงศ์ คง
สุนทรกิจกุล, 2556) ผูป้ระกอบการต่างๆ ต่างหากลยุทธ์มาพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและไดส่้วนครองตลาด โดยเฉพาะกระแสการมุ่งเน้น
ในการผลิตขนมขบเค้ียวท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายและต่อสุขภาพ  

เถา้แก่น้อยก่อก าเนิดจากอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของ
บริษทัท่ีมีความช่ืนชอบและหลงใหลในส่ิงท่ีสนใจ ซ่ึงน าพาไปสู่การคิดคน้กรรมวิธีการ
ผลิตและบริการดว้ยความเช่ียวชาญในสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ โดยสินคา้หลกัเป็น
ผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวหรือขนมทานเล่นประเภทสาหร่ายทะเล จากการพฒันาปรับปรุง
สินคา้อยา่งต่อเน่ืองจนกา้วสู่การเป็นผูน้ าในการผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย โดยมี
ส่วนครองตลาดในประเทศไทยกว่าร้อยละ 70 รวมถึงการเดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการ
สร้างแบรนดเ์ถา้แก่นอ้ยทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศให้เป็นท่ีรู้จกัในสากล (เถา้แก่
นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง บริษทั จ ากดั (มหาชน), 2556) 

ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยท่ี
อุดมไปดว้ยคุณค่าทางสารอาหารมีความส าคญัต่อทั้งบริษทัฯ เองและผูป้ระกอบการขนม
ขบเค้ียวประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาจมีผลมาจากพฤติกรรมหรือ
ประสบการณ์การบริโภคและการซ้ือท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ เหตุผลในซ้ือ ประเภท รสชาด ความถ่ี 
และปริมาณท่ีนิยมซ้ือหรือรับประทาน เป็นตน้ รวมถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลและระดบั
ความไวว้างใจในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ดา้นผูผ้ลิต และดา้น
ตวัแทนจ าหน่ายหรือสถานท่ีจดัจ าหน่าย ซ่ึงความมีความแตกต่างกนัโดยมีแนวโนม้จะมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยเช่นกนั 
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ความนิยมในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลภายใตย้ี่ห้อ “เถา้แก่นอ้ย” ของผูบ้ริโภคท่ีท า
ให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากก็ยิ่งท าให้ผูว้ิจ ัยเกิดความสนใจเลือกศึกษาถึง
พฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยในตลาด รวมถึงปัจจยัส่วน
บุคคลและความไวว้างใจของตวัผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ของ
ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย โดยตดัสินใจเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผูบ้ริโภคในขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความ
คาดหวงัเป็นอย่างสูงวา่ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใชป้ระกอบการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวประเภทอ่ืนๆ ภายใตต้รายี่ห้ออ่ืนๆ 
ดว้ย 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้
แก่น้อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลและตรา
สินคา้เถา้แก่นอ้ยท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเล
เถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลและตราสินค้า เถ้าแก่น้อยมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม 

 

 
  
 
 
  
 
   

  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหไ้ดข้อ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้

แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา   อาชีพ     
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   สถานภาพ 

 

พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเล
เถ้าแก่น้อย 

เหตผุลในการซ้ือ  
ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือหรือรับประทาน  
รสชาดของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือหรือรับประทาน  
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค  
ปริมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค  
แหล่งจ าหน่ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
ช่องทางการส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั  
   ผลิตภณัฑ ์

 
 

การตัดสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์สาหร่าย
ทะเลเถ้าแก่น้อย 

 

ความไว้วางใจในผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเลและ
ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” 

ดา้นผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเล     
ดา้นตราสินคา้ “เถา้แก่นอ้ย” 

ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์สาหร่าย
ทะเลเถ้าแก่น้อย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 



435 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

2. ท าให้ไดข้อ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบั
ความไวว้างใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลและตราสินคา้เถา้แก่นอ้ยในมุมมองต่างๆ 

3. ท  าให้ได้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีข้องกับการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถ
น ามาใช้ประกอบแนวทางการก าหนดกลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาดได้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี
ครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง บริษัท จ ากัด (มหาชน) (2556) เถ้าแก่น้อย
ก่อก าเนิดจากอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัท่ีมีความช่ืน
ชอบและหลงใหลในส่ิงท่ีสนใจ ซ่ึงน าพาไปสู่การคิดคน้กรรมวิธีการผลิตและบริการดว้ย
ความเช่ียวชาญในสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ โดยสินคา้หลกัเป็นผลิตภณัฑ์ขนมขบ
เค้ียวหรือขนมทานเล่นประเภทสาหร่ายทะเล จากการพฒันาปรับปรุงสินคา้อยา่งต่อเน่ือง
จนกา้วสู่การเป็นผูน้ าในการผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย โดยมีส่วนครองตลาดใน
ประเทศไทยกว่าร้อยละ 70 รวมถึงการเดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการสร้างแบรนด์เถ้าแก่
นอ้ยทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในสากล  

ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) เพศเป็นลักษณะทางประชากรท่ีได้รับมาตั้งแต่
ก าเนิด โดยในแต่ละกลุ่มประชากรประกอบดว้ยประชากรเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานดา้นร่ายกายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล และใชเ้ป็นตวัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
บุคคล ตลอดจนพฒันาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวยัท่ีมีความแตกต่างกนั  

ปรมะ สตะเวทิน (2539); พรทิพย ์วรกิจโภคทร (2530) โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีอายุ
ต่างกันมกัมีความตอ้งการมองส่ิงต่างๆ แตกต่างกนั ในประเด็นน้ีได้อธิบายว่า อายุเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีให้คนมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม 
นอกจากความแตกต่างในด้านความคิดแล้ว อายุยงัเป็นส่ิงก าหนดความแตกต่างในเร่ือง
ความยากง่ายในการจูงแจงดว้ย โดยเม่ือมีคนอายุมากข้ึน โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูก
ชกัจูงใจจะนอ้ยลง 

ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116) การศึกษาเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อผูรั้บสาร บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั ระบบ



436 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

การศึกษาแตกต่างกนั และสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มกัมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 

ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) อาชีพ รายได ้ และสถานภาพเป็นเคร่ืองช้ีถึงเร่ือง
ท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสาร บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนัมกัมี
การรับสารท่ีแตกต่างกนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการ
คน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะ
ความตอ้งการ  และ พฤติกรรมการซ้ือรวมถึง การใช้ของผู ้บริโภค ซ่ึงช่วยให้ สามารถจดั
กลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถ สนองความพึงพอใจของผู ้บริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้
ด าเนินงานในตลาดเป้าหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 
กลุ่ม เรียกวา่ 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด  

Luhmann (1998 อ้างถึงในจุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช, 2553) ความไวว้างใจเป็น
ค าตอบของความเส่ียงของปัญหาเฉพาะเร่ือง โดยความไว้วางใจเกิดข้ึนได้เ ม่ือมี
ความคุน้เคย  

Kotler (1997) กระบวนการตดัสินใจซ้ือมี 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การรับรู้ความ
ตอ้งการ  การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ ความรู้สึก
ภายหลงัการซ้ือ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจจากการน าผลการศึกษามาเสนอใน
รูปแบบของการวิจยัเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีประกอบด้วย
ค าถามแบบปลายปิดทั้งหมด รวม 5 ตอนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภค
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล เถ้าแก่น้อยและพักอาศัย  ท างาน หรือสัญจรอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีแน่นอนและใชสู้ตร n   =   ((Z*S)/e)2  ค  านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอยา่งได ้384 ตวัอยา่ง  

การสุ่มตวัยา่งใชห้ลกัความน่าจะเป็นแบบง่ายในการก าหนดพื้นท่ีศึกษาตามความ
สะดวกบริเวณพื้นท่ีของซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าท่ีตั้งอยู่ในแต่ละกลุ่มเขต
ปกครองๆ ละ 1 เขต กลุ่มตวัอยา่งไดก้ าหนดตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละเขต ไดแ้ก่ 
เขตวงัทองหลาง 56 ตวัอยา่ง เขตยานนาวา 40 ตวัอยา่ง เขตจตุจกัร 78 ตวัอยา่ง เขตบางกะปิ 
ท่ี 72 ตวัอยา่ง เขตธนบุรี 59 ตวัอยา่ง และเขตบางขนุเทียน 79 ตวัอยา่ง 
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จากนั้น จึงท าการสุ่มตวัอยา่งเป้าหมายโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็นแบบพบกนั
ในพื้นท่ีศึกษาเป้าหมายโดยบงัเอิญ 

ในการทดสอบแบบสอบถาม ได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบและขอค าแนะน าเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขและท าการทดสอบความ
เช่ือมัน่โดยแบบสอบถาม 30 ชุดเก็บรวบรวมขอ้มูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาซเฉพาะแบบสอบถามตอนท่ี 3-5 และโดยรวม ซ่ึงเป็นค าถามท่ีมีมาตราวดั
แบบอนัตภาคชั้นไดค้่า 0.843 , 0.772 และ 0.816 ตามล าดบั และโดยรวมมีค าถาม 47  ขอ้ 
ไดค้่า 0.760 ถือวา่มาสามารถน าแบบสอบถามไปใชเ้ป็นเคร่ืองวจิยัได ้

สถิติต่างๆ ท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละส าหรับบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการบริโภคของผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของกลุ่มตวัอยา่ง และใช้
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับบรรยายระดับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อย ความไวว้างใจใน
ผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลและตราสินคา้เถา้แก่น้อย และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลเถา้แก่นอ้ย 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test  ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภค
ในขตกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการบริโภคของผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย
ดา้นเหตุผลในซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ใช ้F – Test ทดสอบความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ ยกเวน้ เพศ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และทดสอบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการบริโภคของผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย ยกเวน้ เหตุผลในซ้ือ ท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   โดยท าการทดสอบความแตกต่าง
แบบรายคู่ตามวิธี Sheffe ส าหรับตวัแปรท่ีใช้ F-test ทดสอบแลว้พบความแตกต่างหรือ
เป็นไปตามสมมติฐาน และใช้  MRA ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย และความไวว้างใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลและตราสินคา้เถา้แก่นอ้ย กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   
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สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 60.42 มี

อายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 21 - 30 ปี จ  านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 37.24 มีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 57.03 มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ/ คา้ขาย 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.95 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 บาทหรือน้อยกว่า 
จ  านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26 และมีสถานภาพโสด จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.08 

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อย 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่

นอ้ยโดยมีเหตุผลในการซ้ือ จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีเหตุผลในการซ้ือ
เพื่อรับประทานเล่นในยามว่าง จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  เพื่อใช้เป็น
ส่วนประกอบในการปรุงอาหาร จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13 เพื่อเป็นของฝาก
บุคคลอ่ืน จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 79.95  และเพื่อเหตุผลอ่ืนๆ โดยทั้งหมดไม่ได้
ระบุเหตุผล จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81  

ดา้นประเภทของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือหรือรับประทานส าหรับสาหร่ายทอด จ านวน 
229 คน คิดเป็นร้อยละ 59.64 ดา้นรสชาดของผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือหรือรับประทานส าหรับ
รสคลาสสิคหรือรสคลาสสิคกลมกล่อม จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.68 ดา้นความถ่ี
โดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภคไม่แน่นอน จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 64.84 ดา้น
ปริมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภคคร้ังละ 1 ซอง จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 65.10 
ดา้นแหล่งจ าหน่ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.90 
ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ตวัเอง จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 85.16 
และดา้นช่องทางการส่ือสารของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ผ่านโทรทศัน์ จ านวน 
323 คน คิดเป็นร้อยละ 84.11 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่
น้อย 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยสามารถให้
สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.31) ราคามีหลายระดบัแตกต่างกนั
ตามประเภทและขนาดของผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่าย
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ทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.09) ท่ีตั้งของแหล่งจ าหน่ายอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั ท่ีท างาน 
หรือสถานศึกษา ท าให้หาซ้ือไดโ้ดยสะดวกมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.24) และการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือประเภทต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อย
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.28) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลและตราสินค้า 
“เถ้าแก่น้อย” 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความไวใ้จในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลดา้นผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลมีคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าขนมขบเค้ียวประเภทอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.40) และดา้นตราสินคา้
กบัความไวว้างใจวา่ยีห่อ้เถา้แก่นอ้ยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.20) 

5. สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อย 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ือดา้นการใชข้อ้มูลภายในจาก

ประสบการณ์ท่ีมีในการพิจารณาเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 9.32) 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ เพศ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ เหตุผลในการซ้ือ
เพราะอ่ืนๆ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และช่องทางการส่ือสารของข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 

ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ร้อยละ 5 ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ความไวว้างใจด้านผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ความไวว้างใจ
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ดา้นตราสินคา้ "เถา้แก่นอ้ย"ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเล
เถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig.* แปรผล 

ปัจ
จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล 

เพศ t-Test 0.37   

อาย ุ F-Test 0.03   

ระดบัการศึกษา F-Test 0.00   

อาชีพ F-Test 0.00   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    F-Test 0.17 

สถานภาพ F-Test 0.00   

พฤ
ติก

รร
มก

าร
บริ

โภ
ค 

เหตผุลในการซ้ือ  t-Test 0.00   

เหตุผลในการซ้ือเพื่อใชเ้ป็น
ส่วนประกอบในการปรุงอาหาร (ก) 

t-Test 0.00   

เหตุผลในการซ้ือเพื่อเป็นของฝากบุคคล
อ่ืน (ข) 

t-Test 0.03   

เหตุผลในการซ้ือเพราะอ่ืนๆ (ค) t-Test 0.54 
 
 

 
 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig.* แปรผล 

พฤ
ติก

รร
มก

าร
บริ

โภ
ค 

ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือ/รับประทาน  F-Test 0.00   

รสชาดของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือ/รับประทาน  F-Test 0.00   

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค  F-Test 0.00   

ปริมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค  F-Test 0.00   

แหล่งจ าหน่ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.00   

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  F-Test 0.45 

  ช่องทางการส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวสาร F-Test 0.27 

ส่ว
นป

ระ
สม

ทา
ง

กา
รต
ลา
ด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  MRA 0.00   

ดา้นราคา  MRA 0.00   

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  MRA 0.00   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.70 

คว
าม

ไว
ว้า
งใ
จ ดา้นผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเล     MRA 0.00   

ดา้นตราสินคา้ “เถา้แก่นอ้ย” MRA 0.22 
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
หมายเหตุ:  หมายถึง ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
นนทต์ะวนั อนนัตธนาชยั (2545) พบวา่ อาย ุการศึกษา และอาชีพ ยกเวน้ เพศ และ

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา และด้านช่องจัดจ าหน่าย มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวมนัฝร่ังทอดกรอบของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมยานี บุญเย็น (2548) ซ่ึงสอดคล้องกันตรงอายุ การศึกษา และอาชีพ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวของกลุ่มวยัรุ่นในเขตบางเขนใน
ด้านต่างๆ และปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวของกลุ่มวยัรุ่นในเขต
บางเขนในดา้นต่างๆ  

เฉลิมพล นิรมล (2549) ซ่ึงสอดคล้องกันตรงผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้น อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ และปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา และการจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีเป็น
ส่วนใหญ่   

ยุทธจกัร์ อุตเจริญ (2552) พบวา่ นกัเรียนและนกัศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวมนัฝร่ังทอด
กรอบ แต่เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวมนัฝร่ังทอดกรอบ  

เบญจพร บุญมัน่ (2553) พบว่า อายุ อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเบเกอร่ีโฮมเมดของกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุนิสา สิงหะชัย (2554) พบว่า อายุ การศึกษา และอาชีพ และส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวท่ีน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  

วรกานต์  ว่องไวรุด (2554) พบวา่อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส  
และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปชนิดหมู
แผน่บางกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และปัจจยัด้านความ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เมยานี%20บุญเย็น&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ยุทธจักร์%20อุตเจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุนิสา%20สิงหะชัย&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปชนิดหมูแผ่นบางกรอบของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ฝนทอง     น  งง  (2555) พบวา่ เพศและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน ้ ามนัปตท.ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่
มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน ้ ามนั
ปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร  

อญัธิฌา ศิริเจริญ (2556) พบว่า เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน สถานภาพและพฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการซ้ือ
เค้ก บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ/ บริโภคเค้ก และช่องทางข้อมูลข่าวสารท่ี
รับทราบเก่ียวกบัเคก้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีส
เคก้แตกต่างกนั   
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาในคร้ังน้ียืนยนัว่าเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่
น้อย คือ การใช้ปรุงอาหารและเป็นของฝาก ผลิตภณัฑ์จึงควรมีความหลากหลายในดา้น
ประเภทและรสชาติ ท าให้ความถ่ีและปริมาณการซ้ือเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงลว้นเป็นตวัแปรท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน ทั้งน้ี ยงัรวมถึงปัจจยัดา้นแหล่งจ าหน่ายดว้ย 

2. ถึงแมต้ราสินคา้จะมีความส าคญั แต่คุณค่าทางโภชนาการจากผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากกวา่ โดยเฉพาะการสร้างความไวว้างใจในตวั
ผลิตภณัฑ ์บริษทัฯ จึงควรใหค้วามส าคญัดา้นสารอาหารและความหลากหลายของประเภท
และขนาดผลิตภัณฑ์ ร่วมการก าหนดราคาให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของ
ผลิตภณัฑ ์และการวางจ าหน่ายท่ีส่งเสริมความสะดวกในการซ้ือหา ซ่ึงกระจายอยูใ่ห้ทัว่ถึง
ใกลก้บักลุ่มเป้าหมาย   
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้านส่วนประสมทาง
การตลาดและความไวว้างใจกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 คู่มีความสัมพันธ์กันเอง 
(Multicollinearity)  โดยมีค่า r มากกว่า 0.8 ซ่ึงอาจท าให้ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้และ
น ามาใชศึ้กษามีความน่าเช่ือถือท่ีลดลงได ้ไดแ้ก่ 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นราคา 



443 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

ความไวว้างใจดา้นผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลและดา้นผลิตภณัฑ ์
ความไวว้างใจดา้นตราสินคา้ "เถา้แก่นอ้ย" และดา้นราคา 
ความไวว้างใจดา้นตราสินคา้ "เถา้แก่นอ้ย" และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร
ดงักล่าวเพิ่มเติม 

2. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ รายได ้บุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ช่องทางการส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวสาร ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และความไวว้างใจในตราสินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จึงควรท าการศึกษาอีกคร้ังเพื่อน าผลท่ีไดม้าท าการเปรียบเทียบกนัต่อไป 
บรรณานุกรม 
ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546 

 จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช. “อทิธิพลของภาพลกัษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและความ
 ภักดีของลูกค้าบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั.” สารนิพนธ์
 สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
 2553 

 เฉลิมพล นิรมล. “พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เบเกอร่ีของผู้บริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการจดัการการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549 

 นนทต์ะวนั อนนัตธนาชยั. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขนมขบเคีย้ว
 มันฝร่ังทอดกรอบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2545 

 เบญจพร บุญมัน่. “การตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีโฮมเมดของกลุ่มผู้บริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานคร.”รายงานการคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

 ปรมะ สตะเวทิน. การส่ือสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: ภาพ
 พิมพ,์ 2539 

 ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพการพิมพ,์ 2546 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เฉลิมพล%20นิรมล%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เฉลิมพล%20นิรมล%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เฉลิมพล%20นิรมล%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


444 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

 ฝนทอง     น  งง . “แรงจูงใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน า้มัน
 ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ แขนงวชิาการ
 จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต,  2555 

 พรทิพย ์วรกิจโภคาทร. การวจัิยเพือ่การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations Research). 
 พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรังสิต, 2530 

 เมยานี บุญเยน็. “ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขนมขบเคีย้วของกลุ่ม
 วยัรุ่นในเขตบางเขน.” วทิยานิพนธ์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
 ราชภฏัพระนคร, 2548 

 ยทุธจกัร์ อุตเจริญ. “ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือขนมขบเคีย้วมันฝร่ังทอด
 กรอบของนักเรียนและนักศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์
 สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2552 

 วรกานต ์ วอ่งไวรุด. ”ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแปรรูปชนิดหมูแผ่นบางกรอบ
 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.”   รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิา
 การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.   กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณศึีกษา. 
 กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2541 

 สุนิสา สิงหะชยั. “พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขนมขบเคีย้วทีน่ าเข้าจากญี่ปุ่นของผู้บริโภค
 ในจังหวดัปทุมธานี.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลตอบแทนทีไ่ด้รับจากการลงทุนในหุ้นของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร  

THE  FACTORS THAT AFFECT THE RETURNS FROM   INVESTING   IN  
THE  SHARES   OF    RETAIL  INVESTORS    IN    BANGKOK 

ธญัญนิ์ศา ทวสีถิตยฐ์ากูร1    ชนะเกียรติ สมานบุตร2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การลงทุนในหุน้ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใช้
ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุน้  เป็นประโยชน์แก่การวางแผนในการซ้ือหรือ
ขายหุน้ของนกัลงทุน  ตลอดจนในดา้นการระดมทุนผา่นตลาดหุน้ของผูต้อ้งการเงินทุนเพื่อ
วางแผน ด าเนินงาน และพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่นกัลงทุน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลปฐมภูมิ เป็นกลุ่มตวัอยา่งนกัลงทุนท่ีลงทุนในหุน้
ทั้งส้ิน 400 ราย การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Cochran ก าหนดความ
เช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5 %โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลจากนั้นจึงมีการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปไดแ้ก่  
ค่าความถ่ี  (Frequency)     ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation)  และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใช ้
Chi-square Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรต้นซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการลงทุน และ ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในการตดัสินใจลงทุนใน
หุน้ (ดา้นพื้นฐาน และดา้นเทคนิค) นั้น  มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ซ่ึงคือ ผลตอบแทน
ท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ 
ค าส าคัญ: หุน้, นกัลงทุนรายยอ่ย ,ผลตอบแทนการลงทุน 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
The Purpose of this research is to study the factors that affect the return from investment 
in the shares of investors in Bangkok to be useful information for planning to sell or buy 
the stock for investors  as well as fundraising for management planning and business 
developing to attract the investors. 
 This study use the primary information as the stock investor total 400 persons by 
using Cochrane formula to specify the sample and the confidence 95% , error mere 5% 
by using questionnaire to collection of data and analyze the data by computer program as 
Frequency , Percentage , Mean ,Standard Deviation and relation of variable analyzing by 
Chi-square Test ,at significance level 0.05. 
 As of The Hypothesis Testing results, Independent variable which compose of 
demographic factors, investment behaviour and investment decisions factors (Basic, 
Technic) correlate with Dependent Variables, which is the stock investment return. 
KEYWORDS :  SHARES, RETAIL INVESTORS, INVESTMENT RETURNS 
 
บทน า 
 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา การขยายตวัเศรษฐกิจประเทศไทย พบว่ามีการปรับตวัใน
โครงสร้างต่างๆอย่างต่อเน่ือง ทั้งในภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการโดยมีเงินทุน
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการขยายตวัดงักล่าวซ่ึงแหล่งเงินทุนเหล่าน้ีได้มาจากเงินออม
ภายในและภายนอกต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุน  แต่ประชาชนส่วนใหญ่
ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน และมีความกงัวลในภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ดงันั้น
เพื่อช่วยนักลงทุนรายย่อยและประชาชนซ่ึงยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์นกัลงทุนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนกัลงทุนรายยอ่ย มกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
โดยหวงัเพื่อจะได้ก าไรจากส่วนเกินทุน (Capital Gain) และเงินปันผล (Dividend) แต่
เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยย์งัคงมีความผนัผวนอยู่ตามภาวะเศรษฐกิจ แสดงให้เห็น
การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์มีส่ิงหน่ึงท่ีจะมาเติมเต็มความฝันของคนเหล่าน้ีได ้นัน่ก็คือ 
การร่วมเป็นเจา้ของกิจการกบับริษทัต่างๆ ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์หรือ การ
ลงทุนในตลาดหุ้นนัน่เอง ในการระดมเงินออมจากประชาชนเพื่อน าไปกระจายการลงทุน
ในสินทรัพยท์างการเงินต่างๆและเป็นผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและให้มี
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ความรู้และความเขา้ใจแก่นกัลงทุนเพื่อลดความเส่ียงในการบริหารการลงทุนให้เหมาะสม
(พรรณี ม่ิงเจริญชาญ,2547,หนา้1-2) 
 รายงานการวจิยัน้ีจะช่วยศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน
ในหุน้ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อท่ีจะให้นกัทุนน ามาใชพ้ิจารณาใน
การตดัสินใจซ้ือขายหุน้เพื่อประสบความ ส าเร็จในการลงทุนอยา่งย ัง่ยืนและพฤติกรรมการ
ลงทุนของนกัลงทุนในหุ้นอีกทั้งยงัทราบถึงปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนในหุ้นหรือหลกัทรัพยน์ั้นๆนอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการรวมถึงวาง
นโยบายการออกหลกัทรัพยห์รือหุ้นของบริษทัมหาชนจ ากดั หรือ บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์
ออกมาเพื่อระดมเงินทุน จากผูล้งทุน ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
          1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะพฤติกรรมของนกัลงทุนราย
ยอ่ย ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการลงทุนในหุน้     
 2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีถูกน ามาใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุน้เพื่อให้นกั
ลงทุนสามารถประสบความส าเร็จในหุน้มากข้ึน             
 3. เพื่อเปิดเผยภาพรวมของผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุ้น ของนกัลงทุน
รายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบั ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนรายย่อย
ไดรั้บจากการลงทุนในหุน้        
 2. พฤติกรรมการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบั ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนรายยอ่ยไดรั้บ
จากการลงทุนในหุน้         
 3. ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นท่ีนกัลงทุนรายย่อยน ามาใช้  มี
ความสัมพนัธ์ ต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ 
ขอบเขตของการวจัิย        
 1.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ  นักลงทุน ซ้ีอขาหุ้นซ่ึงอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัลงทุนรายยอ่ยจ านวน 400 ราย    
   2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์   ลกัษณะพฤติกรรมของ
การลงทุน ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้น  และผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ลงทุนในหุน้ 
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 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท าวิจยั  คือ อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ถึง  
เดือนมีนาคม 2557 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย       
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขง้ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดคร้ังน้ี 
ดงัน้ี 
        ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์         
 - เพศ - อาย ุ  - การศึกษา - สถานภาพ 
 - สมรส - อาชีพ  - รายไดส่้วนบุคคล 
- ประสบการณ์ในการลงทุน 
 
 พฤตกิรรมการลงทุนในหุ้น      

 -  วตัถุประสงคใ์นการลงทุน         

 - มูลค่าเงินท่ีน ามาลงทุน   

 - ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุน 

 - โอกาสท่ีมกัจะตดัสินใจซ้ือขายหุน้ 

 - ความถ่ีของการลงทุนซ้ือขายหุน้  

 -  ช่องทางในการซ้ือขายหุน้  

 - ประเภทของหุน้ท่ีจะซ้ือ   

 - สดัส่วนเงินลงทุนเทียบกบัทรัพยสิ์น 

 - การยอมรับความเส่ียงในการลงทุน 

 - การยอมรับผลขาดทุน   

 - ขั้นตอนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือหุน้ 

 
ปัจจยัท่ีใชพ้จิารณาในการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

 - ปัจจยัดา้นพ้ืนฐาน 

   - ปัจจยัดา้นเทคนิค 

 

 
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ 

- ก าไรส่วนเกินทุน (Capital gain) 

- เงินปันผล (Dividend) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะพฤติกรรมของนกัลงทุนราย
ยอ่ย ท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จของการลงทุนในหุน้     
 2. เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีนกัทุนควรน ามาใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้น   เพื่อ
ประสบความส าเร็จในการลงทุนอยา่งย ัง่ยนื      
 3. ให้ทราบถึงปัจจยัด้านต่างๆ ของนกัลงทุนท่ีลงทุนในหุ้นซ่ึงอาจเป็นประโยชน์
กบับริษทัมหาชน ในการออกหุน้มาระดมทุนจากนกัลงทุน           
 4. ผลการวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นนโยบายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัหลกัทรัพย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในด้านการให้ความรู้แก่นักลงทุน ในเร่ือง
ความเส่ียงและผลตอบแทน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในหุ้น และพฒันาตลาดทุนเพื่อให้
มีทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลาย ลดขอ้จ ากดัดา้นการลงทุน  
นิยามศัพท์เฉพาะ        
 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demography)   หมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความ
แตกต่างกนัออกไปในดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และ ระดบั
การศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเป้าหมายส าหรับ
งานวจิยัน้ีคือ ลกัษณะของนกัลงทุนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในตราสารทุน  
 2. บริษทัหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษทัหรือสถาบนัการเงินท่ีได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น การเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ การจดัการ
กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล เป็นตน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 3. หุน้  หมายถึง หรือ เรียกวา่ หลกัทรัพย ์เป็น หลกัทรัพยป์ระเภทหน่ึงท่ีเม่ือลงทุน
ในหุ้นของบริษทัใดก็จะมีสถานะเป็น “เจา้ของ”ของบริษทันั้น ซ่ึงมีทั้งโอกาส ไดรั้บก าไร
หากกิจการของบริษทัด าเนินไปไดดี้ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนไดเ้ช่นกนัหากการด าเนินกิจการ
มีปัญหาการเป็นเจ้าของกิจการในตลาดทุนอาจไม่ได้หมายความว่าผูล้งทุนต้องไปจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัเองแต่จะเป็นการเขา้ไปร่วมลงทุนในบริษทัผ่านการเป็นผูถื้อหุ้นใน
กิจการดงักล่าว ซ่ึงมีการออกและเสนอขาย “หุ้น” ต่อประชาชนทัว่ไปเพื่อน าเงินท่ีขายหุ้น
ไดไ้ปลงทุนในกิจการของบริษทัรวมทั้งไดน้ าหุ้นของบริษทัเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ย 
 4. นกัลงทุน หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือหุ้นไวเ้พื่อถือครองในระยะสั้น หรือ ระยะยาว โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อความงอกเงยของเงิน และความมัง่คัง่ 
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การทบทวนวรรณกรรม        
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบแนวทางการศึกษา โดยน าเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์     
 แนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใช้หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล
กล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้
เป็นความเช่ือท่ีว่า คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กนัไปดว้ย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2541) จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
เป็นปัจจยัท่ีนิยมน ามาใชศึ้กษากนัมากท่ีสุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผูบ้ริโภคโดย
อาศยัตวัแปรศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ประสบการณ์การ
ลงทุน นั้นสามารถน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์สร้างความตอ้งการหรือจูงใจให้กบันัก
ลงทุนเพื่อให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสุดเพราะจะท าให้บริษัท
หลักทรัพย์หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับการออกตราสารทุนสามารถประเมินขนาดของตลาด
เป้าหมายไดต้ามสัดส่วนท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
ทฤษฎกีารลงทุน         
 การลงทุน หมายถึง ภาระผูกพนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงของเงินทุนจ านวนหน่ึง
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนในอนาคตท่ีมากพอจะชดเชยกบัภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลา
ท่ีน าเงินมาลงทุน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนในอนาคตของเงินลงทุน
จ านวนนั้นดว้ย (Reilly, 1978, p.5) ดงันั้นนกัลงทุนแต่ละรายจะคาดหวงัผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากการลงทุนต่างกนัโดยอาจข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคข์องการลงทุน
นัน่เองจุดมุ่งหมายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละรายแตกต่างกนั บางรายลงทุนเพื่อหวงั
รายได ้บางรายหวงัก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์และบางรายตอ้งการทั้งสองอยา่งซ่ึงแต่ละ
รายจะมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของตวัเองนกัลงทุนต่างก็มีจุดหมายการลงทุนของตวัเอง
ตามความตอ้งการ และภาวะแวดล้อมของนักลงทุนซ่ึงสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได้ ดงัน้ี 
(เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544, น.4-5)                
ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค       
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และลกัษณะกิจกรรมของแต่
ละบุคคลเม่ือท าการประเมินผลการจดัหา การใช ้และการใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
(Engel, Blackwell and Miniard, 1993, p.5) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าใดๆ
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ของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซ้ือการใช้สินค้าและบริการ
รวมทั้ งกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเป็นตัวน าหรือตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้ริโภคให้ได้รับความพอใจ (ดารา ที
ปะปาล, 2542, น.4)การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หา หรือศึกษาเก่ียวกบั
พฤติกรรมการด าเนินชีวติอยา่งไร และยงัรวมถึงการตดัสินใจซ้ือ ใชสิ้นคา้ และบริการท่ีจะ
ท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค าถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ หลกั 
6Ws 1H คือ Who (Who is in the target market?), What (What does the consumer buy?), 
Why (Why does the consumer buy?), Who (Who participates in the buying?), When 
(When does the consumer buy?), Where (Where does the consumer buy?), How (How 
does the consumer buy?)  เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการทราบตามหลกั 7Os (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2538, น.10)                  
แนวคิดเกณฑ์ในการเลอืกหุ้น       
 การวิเคราะห์หลกัทรัพย ์นิยมใชด้ว้ยกนั 2 วิธี คือ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน และ
การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีขอ้ดี และขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั ปัจจุบนันัก
ลงทุนจึงนิยมใช้ 2 วิธีมารวมกนัเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน การ
วิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามวิธีปัจจยัพื้นฐาน มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
โดยทัว่ไป (Economic Analysis) 2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) 3. การ
วิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) และวิธีท่ีสองคือ การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค 
(Technical Analysis) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้นหรือพฤติกรรมของตลาดใน
อดีตโดยใช้หลักสถิติ เพื่อน ามาใช้คาดการณ์พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นใน
อนาคต และช่วยให้ผูล้งทุนหาจงัหวะการลงทุนท่ีเหมาะสม โดยขอ้มูลหลกัท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ทางเทคนิค ไดแ้ก่ ระดบัราคา และปริมาณการซ้ือขายหุ้นคือ 1.ขอ้สมมติฐานใน
การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค 2. แนวโนม้ และ เส้นแนวโนม้ (Trend Line) 3.แนวรับและ
แนวตา้น (Support and Resistance) (ท่ีมา: หนงัสือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  น.7-
53)         
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง        
 Morningstar (2011).    ไดเ้ผยแพร่บทความเร่ือง “Income or growth? Why it pays 
to look for the best total return” ซ่ึงแนะให้นกัลงทุนพิจารณาวตัถุประสงคก่์อนซ้ือหุ้นวา่ 
ตอ้งการลงทุนหรือตอ้งการ เก็งก าไร เพราะลกัษณะของหุ้นท่ีเลือกจะมีความแตกต่างกนั 
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โดยแบ่งหุน้ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 หุน้สร้างรายได ้(income stocks) ท่ีมีการจ่ายปันผลใน
อตัราท่ีสูงมีก าไรจากส่วนต่างราคาน้อย เพราะบริษทัไม่ได้น าเงินปันผลไปสร้างความ
เติบโตเพิ่มข้ึนใหกิ้จการ เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงเหมาะกบันกัลงทุนท่ี
ตอ้งการลงทุนระยะยาว และกลุ่มท่ี 2 หุ้นเน้นเติบโต (growth stocks) ท่ีมีแนวโนม้สร้าง
ก าไรจาก ส่วนต่างราคามากกวา่ผลตอบแทนจากเงินปันผล หุ้นกลุ่มน้ีเนน้น าเงินไปลงทุน
สร้างความเติบโตของ กิจการซ้ึงจะท าให้ราคาของหุ้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงเหมาะกบันักลงทุนท่ี
ตอ้งการเก็งก าไร ผูว้ิจยัได้เสนอว่า ไม่อาจ สรุปได้ว่าหุ้นกลุ่มใดดีกว่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ความตอ้งการส่วนบุคคล (personal needs) ในการคดัเลือกกลุ่มหุ้นท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง
 ลภานนัท ์ตาลวนันา (2551).  ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัใน
การลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ
รายได ้สถานภาพการศึกษา อาชีพ และต าแหน่งมีความสัมพนัธ์กบั ประเภทการลงทุนใน
กองทุนรวม       
 วิรัตน์ ม่วงทอง  (2551). ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมผา่นธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดยพบวา่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการ เลือก
ลงทุนในประเภทของกองทุนรวม 
 สันติ กีระนันทน์ (2553). การส ารวจพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคลท่ีเน้นการ
ลงทุนระยะสั้นในตลาดหุ้นไทย)ศึกษาปัจจยัท่ีนกัลงทุนบุคคลใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
รูปแบบการลงทุนท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือความผิดพลาดของการลงทุน พบว่าการวาง
แนวทางการลงทุนล่วงหนา้และปฏิบติัตามแนวทางการลงทุนจะท าให้ไดรั้บความส าเร็จใน
การลงทุน การกระจายความเส่ียงการลงทุนไปในสินทรัพยอ่ื์นท าให้เกิดผลก าไรจากการ
ลงทุน การก าหนดอตัราผลขาดทุนท่ียอมรับได้ จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการ
ลงทุนมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดก้  าหนด นกัลงทุนท่ีมีการซ้ือขายผา่นอินเตอร์เน็ตจะมีพฤติกรรมซ้ือ
ขายไม่บ่อยคร้ัง มีการติดตามบทวิเคราะห์เป็นประจ าและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ประกอบการตดัสินใจซ้ือขายจะประสบความส าเร็จจากการลงทุน นกัลงทุนท่ีขาดทุนมกั
ใช้ปัจจัยเก่ียวกับข่าวลือมาตัดสินใจลงทุน การทยอยซ้ือหลักทรัพย์มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการลงทุน นกัลงทุนท่ีประสบความส าเร็จจะมีความถ่ีในการซ้ือขาย 2-5 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ในช่วงตลาดขาข้ึน ขณะท่ี ชะลอการซ้ือขายในช่วงตลาดขาลง นอกจากน้ียงัมี
การสรุปปัญหาหลกัในการลงทุนของนกัลงทุนบุคคล คือ ความไม่เพียงพอของขอ้มูลและ
การใชข้่าวลือ การใหบ้ริการของบริษทัหลกัทรัพย ์และ ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนไม่
เพียงพอ ตามล าดบั 
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วธีิด าเนินการวจัิย        
 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย    
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  นกัลงทุนรายย่อยท่ีเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
กับ บริษัทท่ีปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์จ  านวน 38 แห่งซ่ึงตั้ งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยท าการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน    
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย       
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ    
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ   อาย ุ
การศึกษา    อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน และ ประสบการณ์ในการลงทุน  เป็น
ค าถามปลายปิด (Closed-end Question) โดยมีหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question) 
ซ่ึงเป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว  ใชม้าตรวดั Nominal 
Scale และ Ordinal Scale 
  ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนราย
ยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นแบบสอบถามแบบ Check List ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด 
(Closed-end Question) โดยมีค าตอบแบบหลายตวัเลือก(Multiple Choice Question) ซ่ึง
เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว (ใช้มาตรวดั  Nominal 
Scale และ Ordinal Scale) 
  ส่วนที ่3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจลงทุน
ในหุ้น คือ ปัจจยัด้านพื้นฐาน และปัจจยัดา้นเทคนิค โดยท่ีมีค่าระดบัความส าคญัในการ
ตดัสินใจลงทุน 5 ระดบั  เรียงจากมากไปหานอ้ย  (ใชม้าตรวดั Interval Scale)  
  ส่วนที่ 4 เป็น แบบสอบถามแบบ Check List ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด 
(Closed- end Question) โดยมีค าตอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question) ซ่ึง
เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว   (ใช้มาตรวดั Ordinal 
Scale) 
  ส่วนที ่ 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุน 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล        
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ในการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนทั้งหมด 400 คน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกวา่ เพศหญิงโดย เพศชาย มีจ านวน 
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226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และเพศหญิง มีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5  อายุส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.3 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.0 อาชีพส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 54.5 รายไดส่้วนใหญ่มีรายได ้15,000 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.5  สถานภาพ
ส่วนใหญ่ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.0  ประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่
มีประสบการณ์  1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.2       
 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยพฤติกรรมการลงทุนในหุ้น   
 ในการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นทั้ งหมด 400 คน  พบว่า  
วตัถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนหุ้น เพื่อเก็งก าไร  คิดเป็นร้อย
ละ 37.5  มูลค่าเงินท่ีน ามาลงทุนโดยประมาณ ส่วนใหญ่มีมูลค่าเงินท่ีน ามาลงทุน
โดยประมาณ 100,000 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.5  ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ส่วนใหญ่ พบว่า นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเองคิดเป็นร้อยละ  49.8  โอกาสท่ีมกัจะ
ตดัสินใจซ้ือขายหุน้ ส่วนใหญ่ มีโอกาสท่ีมกัจะตดัสินใจซ้ือขายหุ้น    เม่ือราคาหุ้นถึงระดบั
ท่ีท่านตอ้งการคิดเป็นร้อยละ  28.7  ความถ่ีในการซ้ือขายหุ้น ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือ
ขายหุ้นอยู่ท่ีรายวนั คิดเป็นร้อยละ 30.0  ช่องทางมกัใช้ในการซ้ือขายหุ้นส่วนมกัใช ้
ช่องทางในการซ้ือขายเองทางอินเตอร์เน็ท  คิดเป็นร้อยละ  64.5  ประเภทหุ้นท่ีนกัลงทุนมกั
ซ้ือส่วนใหญ่ มีประเภทหุ้นท่ีนักลงทุนมกัซ้ือลงทุน คือ   หุ้นของบริษทัขนาดเล็ก แต่มี
แนวโนม้เติบโตท่ีดี  คิดเป็นร้อยละ 37.0  สัดส่วนเงินลงทุนในการใชเ้ล่นหุ้นเม่ือเทียบกบั
ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่มีสัดส่วน 10% - 30% คิดเป็นร้อยละ  55.0  ระดบัความสามารถท่ีรับ
ความเ ส่ียงจากการลงทุนได้ส่วนใหญ่มีระดับปานกลาง   คิด เ ป็นร้อยละ  42.0  
ความสามารถในการยอมรับผลขาดทุนจากการซ้ือขายหุน้ส่วนใหญ่ มีความสามารถยอมรับ
ไดท่ี้ 10% - 20%  คิดเป็นร้อยละ 41.8  ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเพื่อซ้ือหุ้นส่วน
ใหญ่ มีขั้นตอนคือ การคน้หาขอ้มูลต่างๆข่าวสารของหุน้แต่ละตวั คิดเป็นร้อยละ 34.0  
 3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยทีนั่กลงทุนน ามาใช้พจิารณาในการซ้ือขายหุ้น 
 ในการศึกษาขอ้มูลปัจจยัท่ีนกัลงทุนน ามาใช้พิจารณาในการซ้ือขายหุ้น ทั้งหมด 
400 คน พบว่า ด้านพื้นฐานการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ตวัเลขทางด้านเศรษฐกิจเช่น GDP  
อตัราเงินเฟ้อ อตัราการวา่งงาน  ตวัเลขการน าเขา้ส่งออกส่วนใหญ่ มีการพิจารณา ให้ระดบั
ความส าคญัท่ี มาก คิดเป็นร้อยละ  39.2  ด้าน นโยบายของทางรัฐบาล และการออก
มาตรการต่างๆ ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  ส่วนใหญ่ ระดับ
ความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 42.5  ดา้น อตัราดอกเบ้ียในประเทศ และต่างประเทศ  ท่ี 
ระดบัความส าคญัส่วนใหญ่ ให้ มาก คิดเป็นร้อยละ 36.5  ดา้นความมัน่คงทางการเมือง 
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และความสงบของชาติ ส่วนใหญ่ให้ ท่ี ระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 43.0  ดา้น
แนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ  
48.8  ดา้นวฏัจกัรขาข้ึนและขาลงของการเติบโตของอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ อยู่ ท่ีระดบั
ความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 43.5 ดา้น นโยบายของทางรัฐบาล และมาตรการต่างๆ ท่ี
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่ีลงทุนส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 50.2 
ดา้น ขนาดของบริษทั (Market Cap) ส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ  
47.0 ดา้นตวัผูบ้ริหารและนโยบายการด าเนินงานบริษทั ส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั 
มาก คิดเป็นร้อยละ 46.5 ดา้น แนวโนม้การเติบโตของบริษทั และ ผลการด าเนินงานท่ีผา่น
มา ส่วนใหญ่ อยู่ ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 43.0 ดา้น ฐานะทางการเงินของ
บริษทั เช่น  งบดุล ,งบก าไรขาดทุน ส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ  
42.8  ดา้นความเหมาะสมของราคาหุ้น พิจารณาจากค่าค านวณต่างๆ เช่น P/E Ratio   P/BV 
Ratio ส่วนใหญ่ อยู่ ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดา้นอตัราผลตอบแทน
การลงทุน เช่น เงินปันผล การจ่ายปันผลเป็นหุน้ส่วนใหญ่  อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิด
เป็นร้อยละ 45.7 ด้านเทคนิคเช่ือในขอ้สมมติฐานในการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค คือ 
ราคาจะสะทอ้นถึงข่าวสารต่างๆ และราคาหุ้นมีโอกาสเปล่ียนแปลงสู่แนวโน้มใหม่อยู่ ท่ี
ระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 51.2  ดา้นเทคนิคเส้นแนวโนม้ (Trend Line) ส่วน
ใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 45.5   ดา้นเทคนิคแนวรับและแนวตา้น 
(Support and Resistance) ส่วนใหญ่อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 45.0  
      4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านผลตอบแทนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ในการศึกษาขอ้มูลดา้นผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนในหุ้น   ทั้งหมด 400 
คน พบวา่ ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุ้น  โดยเฉล่ียแต่ละปี เป็นเงินปันผล 
(Dividend) ส่วนใหญ่อยูท่ี่  0-3%  คิดเป็นร้อยละ 32.5  ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน
ในหุน้  โดยเฉล่ียแต่ละปี เป็นก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain) ส่วนใหญ่อยู ่ท่ี ก าไร 10% - 
30% คิดเป็นร้อยละ 29.5 
สรุปผลการวจัิย         
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ กบั ผลตอบแทนท่ีนกั
ลงทุนรายยอ่ยไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นโดยใชส้ถิติ Pearson Chi-Square ในการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพื่อท าการสรุปว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานโดยค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05 
 จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ลกัษณะประชากรศาสตร์เกือบทุกดา้นมีความสัมพนัธ์
กบั ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นยกเวน้ปัจจยัทางดา้นเพศไม่มีความสัมพนัธ์
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ต่อผลตอบ แทน ทั้งมูลค่าเงินปันผล(Dividend) และก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain) ส่วน  
และปัจจยัดา้นรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนไม่มีผลกบัผลตอบแทนทางดา้นมูลค่าเงินปันผล 
(Dividend) ดา้นเดียว      
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการลงทุนมีความสัมพนัธ์ กบั ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุน
รายย่อยได้รับจากการลงทุนในหุ้นโดยใช้สถิติ Pearson Chi-Square ในการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพื่อท าการสรุปว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานโดยค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05 
 จากผลการวิจยัสรุปไดว้่าพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนเกือบทุกดา้นมีความ
สัมพนัธกบั ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ยกเวน้ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุนใน
หุน้ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนทางดา้นก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain)  ทางดา้น
ช่องทางท่ีมักใช้ในมีผลการซ้ือขายหุ้นไม่มีผลกับผลตอบแทนทั้ งมูลค่าเงินปันผล
(Dividend) และ ก าไรหรือขาดทุน   (CapitalGain)ดา้นระดบัความสามารถท่ีนกัลงทุนรับ
ความเส่ียงจากการลงทุนไม่มีความสัมพนัธ์ กบัก าไรหรือขาดทุน(Capital Gain) และ  
ทางดา้นความสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการซ้ือขายหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบ 
แทนทั้งมูลค่าเงินปันผล(Dividend)และก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain) 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นท่ีนกัลงทุนรายยอ่ย
น ามาใช ้ มีความสัมพนัธ์ ต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ โดยใช้สถิ ติ 
Pearson Chi-Square ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพื่อท าการสรุปว่าจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานโดยค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05    
 จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีนกัลงทุนรายยอ่ยใช้พิจารณาในการตดัสินใจซ้ือ
ขายหุ้นเกือบทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุ้น ยกเวน้
ปัจจยัพื้นฐานบางดา้น คืออตัราดอกเบ้ียในประเทศและต่างประเทศไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ผลตอบแทนทางดา้นก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain)  ดา้นความมัน่คงทางการเมือง และ  
ความสงบของชาติ ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัผลตอบแทนทางดา้นมูลค่าเงินปันผล(Dividend)  
ด้านแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนทางด้าน
มูลค่าเงินปันผล(Dividend)   ดา้นวฏัจกัรขาข้ึนและขาลงของการเติบโตของอุตสาหกรรม
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนทางด้านมูลค่าเงินปันผล(Dividend)  เช่นกัน ด้าน
นโยบายของทางรัฐบาล และมาตรการต่างๆท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่ีลงทุนไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนทั้ งมูลค่าเงินปันผล(Dividend) และก าไรหรือขาดทุน 
(Capital Gain) ดา้นขนาดของบริษทั (Market Cap)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทน
ทางด้านก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain) ด้านตวัผูบ้ริหารและนโยบายการด าเนินงาน
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บริษทัไม่มีความสัมพนัธ์กบั ผลตอบแทนทั้งมูลค่าเงินปันผล(Dividend) และก าไรหรือ
ขาดทุน (Capital Gain) และ ดา้นแนวโนม้การเติบโตของบริษทั และ ผลการด าเนินงานท่ี
ผา่นมาไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนทางดา้นมูลค่าเงินปันผล(Dividend)   และยกเวน้
ปัจจยัเทคนิคอีกดา้นเดียวกบัผลตอบแทน คือ เช่ือในขอ้สมมติฐานในการวิเคราะห์ปัจจยั
ทางเทคนิคคือ ราคาจะสะท้อนถึงข่าวสารต่างๆ และราคาหุ้นมีโอกาสเปล่ียนแปลงสู่
แนวโนม้ใหม่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนทางดา้นมูลค่าเงินปันผล (Dividend) 
อภิปรายผล         
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนในหุ้นของนัก
ลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบั ผลตอบแทนท่ีนัก
ลงทุนรายยอ่ยไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) 
อาย ุ(3) ระดบัการศึกษา (4) อาชีพ (5) สถานภาพ (6) รายได ้และ (7) ประสบการณ์ในการ
ลงทุนหุน้ท่ีสัมพนัธ์กนั ส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บเม่ือพิจารณาพบวา่ ดา้นเพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนท่ีนักลงทุนได้รับแต่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส รายได้และประสบการณ์การลงทุนของนักลงทุน มีความสัมพนัธ์กับ
ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บ  ซ่ึงผลการวจิยัน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลภานนัทต์าลวนั
นา (2551) ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ืองลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัในการลงทุนท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ รายได้ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ และต าแหน่งมีความสัมพนัธ์ กบั การตดัสินใจเลือกประเภทการลงทุนใน
กองทุนรวมท่ีต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิรัตน์ ม่วงทอง (2551)ท่ีไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมผา่นธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์ กบั เลือกลงทุนในประเภทของกองทุนรวม 
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการลงทุนท่ีแตกต่างกนัท าให้ผลตอบแทนท่ีนักลงทุน
รายยอ่ยไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นแตกต่างกนัผลการวิเคราะห์ตาม หลกั 6Ws 1H คือ Who 
,What, Why, Who ,When, Where ,How  เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการทราบตามหลกั 7Os 
ความสัมพันธ์ปัจจัยพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นกับผลตอบแทนท่ีนักลงทุนได้รับมี
ความสัมพนัธ์กนั กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  
 จากพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนแสดงให้เห็นว่านักลงทุนลงทุนเพื่อ
วตัถุประสงค์ของตวัเอง และเพื่อให้ได้ผลประโยชน์งอกเงยซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีการ
ลงทุนแต่ในขณะท่ีราคาหุ้นมีความผนัผวนสูง และเส่ียงท่ีจะเกิดการขาดทุนไดถ้า้ ราคาหุ้น
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อยู่ในช่วงราคาท่ีมีความผนัผวนซ่ึงอาจขดัแยง้กับทฤษฎี  อรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงัได ้
เพราะทฤษฎีน้ีได้บอกว่านักลงทุนต้องลงทุนอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เพื่อให้ได้อรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงัตามลกัษณะของนักลงทุนแต่นัก
ลงทุนประเภทน้ีตอ้งเป็นนกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง หมายความว่า นกัลงทุนสามารถรับ
ความเส่ียงไดสู้งเม่ือผลตอบแทนสูงข้ึนก็ตาม เพราะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะข้ึนอยู่
กบั ราคาหุ้นแลว้นั้น ยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกและภายในของธุรกิจนั้นๆซ่ึงมีผล
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสันติ กีระนันทน์ (2553). การส ารวจพฤติกรรมของนกัลงทุน
บุคคลท่ีเนน้การลงทุนระยะสั้นในตลาดหุน้ไทย)ศึกษาปัจจยัท่ีนกัลงทุนบุคคลใชใ้นการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์รูปแบบการลงทุนท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือความผิดพลาดของการลงทุน 
พบวา่การวางแนวทางการลงทุนล่วงหนา้และปฏิบติัตามแนวทางการลงทุนจะท าให้ไดรั้บ
ความส าเร็จในการลงทุน การกระจายความเส่ียงการลงทุนไปในสินทรัพยอ่ื์นท าให้เกิดผล
ก าไรจากการลงทุน การก าหนดอัตราผลขาดทุนท่ียอมรับได้ จะมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการลงทุนมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดก้  าหนด นกัลงทุนท่ีมีการซ้ือขายผา่นอินเตอร์เน็ต
จะมีพฤติกรรมซ้ือขายไม่บ่อยคร้ัง มีการติดตามบทวเิคราะห์เป็นประจ าและใชก้ารวิเคราะห์
ทางเทคนิคประกอบการตดัสินใจซ้ือขายจะประสบความส าเร็จจากการลงทุน นกัลงทุนท่ี
ขาดทุนมกัใช้ปัจจยัเก่ียวกับข่าวลือมาตดัสินใจลงทุน การทยอยซ้ือหลกัทรัพยมี์โอกาส
ประสบความส าเร็จในการลงทุน นกัลงทุนท่ีประสบความส าเร็จจะมีความถ่ีในการซ้ือขาย 
2-5 คร้ังต่อสัปดาห์ในช่วงตลาดขาข้ึน ขณะท่ี ชะลอการซ้ือขายในช่วงตลาดขาลง 
นอกจากน้ียงัมีการสรุปปัญหาหลกัในการลงทุนของนกัลงทุนบุคคล คือ ความไม่เพียงพอ
ของขอ้มูลและการใชข้่าวลือ การให้บริการของบริษทัหลกัทรัพย ์และ ความรู้ความเขา้ใจ
ในการลงทุนไม่เพียงพอ ตามล าดบั  
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นท่ีนกัลงทุนรายย่อย
น ามาใช ้ มีความสัมพนัธ์ ต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ 
 ศึกษาระดบัความส าพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหุ้นโดย
จ าแนกตามปัจจยัดา้นพื้นฐานและดา้นเทคนิค ของนกัลงทุน ท่ีมีผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
โดยดา้นเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ทุกคู่ท่ีทดสอบมีความสัมพนัธ์กนักบัผลตอบแทน สรุปไดว้่า
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมีความส าคญัต่อผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บอยา่งมาก เพราะราคาของ
หุน้ข้ึนอยูก่บัเศรษฐกิจในประเทศส่วนหน่ึงนั้นเองดา้นอุตสาหกรรมของธุรกิจส่วนใหญ่ทุก
คู่ท่ีทดสอบมีความสัมพนัธ์กนัจึงกล่าวไดว้า่ ปัจจยัดา้นน้ีก็มีผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การลงทุนเพราะการท่ีจะลงทุนธุรกิจใดก็ตอ้งให้ความส าคญักบัอุตสาหกรรมนั้นๆด้วย
เพราะวงจรธุรกิจมีทั้งขาข้ึนและขาลง นกัลงทุนจึงควรให้ความส าคญั ดา้น บริษทัและผล
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การด าเนินงานพบว่าส่วนใหญ่ทุกคู่ท่ีทดสอบมีความสัมพนัธ์กนัจึงสรุปไดว้่า ปัจจยัดาน
พื้นฐาน มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนดา้นเงินปันผลมากกว่าดา้น Capital Gain เพราะ 
การดูพื้นฐานของเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อให้ได้เงินปันผลจากธุรกิจท่ีดี และการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ เทคนิคคู่ท่ีสัมพนัธ์กนัส่วนใหญ่กล่าวได้ว่า เช่ือในขอ้สมมติฐาน 
เส้นแนวโน้ม (Trend Line)และแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)มี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนด้าน Capital Gain มากกว่าเงินปันผลเพราะส่วนใหญ่นัก
ลงทุนท่ีดูเทคนิคจะลงทุนในระยะสั้ นเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับงานวิจยัของ
Morningstar (2011) ไดเ้ผยแพร่บทความเร่ือง “Income or growth? Why it pays to look for 
the best total return” ซ่ึงแนะให้นกัลงทุนพิจารณาวตัถุประสงคก่์อนซ้ือหุ้นวา่ ตอ้งการ
ลงทุนหรือตอ้งการ เก็งก าไร เพราะลกัษณะของหุ้นท่ีเลือกจะมีแตกต่างกนั โดยแบ่งหุ้น
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 หุน้สร้างรายได ้(income stocks) ท่ีมีการจ่ายปันผลในอตัราท่ีสูงมี
ก าไรจากส่วนต่างราคานอ้ย เพราะบริษทัไม่ไดน้ าเงินปันผลไปสร้างความเติบโตเพิ่มข้ึนให้
กิจการ เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงเหมาะกบันกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุน
ระยะยาว และกลุ่มท่ี 2 หุ้นเน้นเติบโต (growth stocks) ท่ีมีแนวโน้มสร้างก าไรจาก ส่วน
ต่างราคามากกว่าผลตอบแทนจากเงินปันผล หุ้นกลุ่มน้ีเน้นน าเงินไปลงทุนสร้างความ
เติบโตของ กิจการซ้ึงจะท าให้ราคาของหุ้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงเหมาะกบันักลงทุนท่ีตอ้งการเก็ง
ก าไร ผูว้ิจยัไดเ้สนอวา่ ไม่อาจ สรุปไดว้า่หุ้นกลุ่มใดดีกว่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ
ส่วนบุคคล (personal needs) ในการคดัเลือกกลุ่มหุน้ท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง 
ข้อเสนอแนะ          
 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีเป็นนกัลงทุนควรมีความรู้ความเขา้ใจในตลาดศึกษา
มากพอในการลงทุนเพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน    
 2. ดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน ของนกัลงทุนในการซ้ือหุ้น นกัลงทุนควร
วางแผนการลงทุนให้ชดัเจนเพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน และ ควรรู้วา่สามารถรับความ
เส่ียงไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยการประเมินความเส่ียงจากความรู้ ประสบการณ์ ทศันคติ และ
การยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนของท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนใน
กองทุนท่ีนกัลงทุนสนใจตามความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบันกัลงทุน 
 3. ด้านปัจจยัหรือหลกัเกณฑ์ต่างๆในการน ามาพิจารณาในการเลือกหุ้นควรให้
ความส าคญัเป็นอย่างมากเพื่อปกป้องเงินลงทุน ควรศึกษาธุรกิจท่ีเราน าเงินไปลงทุน ผล
ประกอบการ ตลอดจน เศรษฐกิจเพราะ เป็นตวัแปรส าคญักบัราคาหุ้นเป็นอยา่งมากหรือถา้
อยากได้เงินปันผลควรดูผลประกอบการท่ีผ่านมาว่าหุ้นนั้นมีการจ่ายปันผลหรือไม่เพื่อ 
ประเมินธุรกิจนั้นไดว้า่การลงทุนมีโอกาสมากนอ้ยในการไดรั้บผลตอบแทนและการศึกษา
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ดา้นเทคนิคมีความส าคญัในการจบัจงัหวะการเขา้ลงทุนไดเ้พื่อให้เปรียบเทียบอดีตเพื่อการ
ท านายในอนาคตเพื่อลดความเส่ียงในการลงทุนไดเ้ช่นกนั    
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป      
 1. ผูว้จิยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยลงทุนในหุ้นมา
ก่อน และสนใจท่ีจะลงทุนเพื่อจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของนกัลงทุน
วา่จะแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนหรือไม่ เพื่อบริษทัท่ีตอ้งการระดมเงินทุนจะไดน้ าไป
พฒันานโยบาย และตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนดว้ย   
 2. ผูว้จิยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน 
ของนักลงทุนในการซ้ือหุ้นให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาพัฒนา
ประชากรศาสตร์ และเขา้ถึงความส าเร็จในการลงทุนมากข้ึน    
 3. ผูว้ิจยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษา ดา้นปัจจยัหรือหลกัเกณฑ์ต่างๆใน
การน ามาพิจารณาในการเลือกหุ้นเพื่อลงทุนควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีคาดว่าจะเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการลงทุนในหุ้นหรือไดรั้บผลตอบแทนตามเป้าหมายท่ีตั้ง
ไวม้ากข้ึน 
 4. ผูว้ิจยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษานักลงทุนท่ีลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทอ่ืนๆเพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของนกั
ลงทุน และเปรียบเทียบกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในหุ้นซ่ึงจะช่วยให้บริษัท
หลกัทรัพย์หรือบริษทัท่ีต้องการระดมทุนน าไปพฒันานโยบาย รวมถึงการเพิ่มฐานนัก
ลงทุนเพื่อขยายฐานธุรกิจได ้
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การตัดสินใจซ้ือทีอ่ยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

BUYING DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK ON DETACHED HOUSE 
IN OUTSKIRTS 

ศิริลกัษณ์ เพชรภา 1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ข าเดช 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
ท่ีอยูอ่าศยัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีประชาชนมีความตอ้งการท่ีสูงมาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขต

เมืองอยา่งกรุงเทพมหานคร จึงมีการขยายโครงการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและระบบคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภยักระจายออกไปในชานเมือง โดยบา้นเด่ียวถือวา่เป็น
ประเภทท่ีอยู่อาศยัท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เจา้ของหรือผูมี้อ านาจตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวท่ีตั้งอยูใ่น 10 เขตกระจายทุก
กลุ่มเขตปกครองในกรุงเทพมหานครบริเวณชานเมืองในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2556 รวม 400 ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5 ไดแ้ก่ t-Test, One-
Way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA) พบวา่ ลกัษณะส่วน
บุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล รายไดข้องครอบครัว 
สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ยกเวน้ เพศ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ และตราสินคา้ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของ
ตราสินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
ค าส าคัญ: บา้นเด่ียว, ชานเมือง, การตดัสินใจซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
Residence becomes necessary that causes insufficiency matching with peoples’ 

needs, especially in urban areas – Bangkok.  It leads to expansion of construction and 
transportation system projects to support convenience and safety in outskirts.  Detached 
house can be considered as the most popular type of residence.  This research has 
objectives to study relationship between various variables and buying decision for the 
detached house in outskirts of Bangkok.  This utilized questionnaire as research 
instrument to collect data from 400 owners or buying makers for detached house located 
in 10 districts dispersed in all classified geographic areas in Bangkok during November 
till December 2013. 

Statistics used to analyze data at significance level of 0.05 and composed of t-Test, 
One-Way ANOVA (F-test), Multiple Regression Analysis (MRA) to investigate 
relationship of marketing mix and brand with the decision at significant level of 5 per 
cent found that most of personal attributes, including age, education, career, personal 
income, family income, marital status, number of family members but excluding gender 
affect buying decision making.    Marketing mix, including product, price, place or 
distribution channel, and promotion have relation with the buying decision making. And, 
brand, including image and loyalty have relation with the buying decision making. 
KEYWORDS :  DETACHED HOUSE, OUTSKIRTS, BUYING DECISION 
 
 

บทน า 
จ านวนประชากรของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยคาดกนัว่า

จ  านวนท่ี เพิ่ ม ข้ึน น้ีรวมกันอยู่ ในพื้ น ท่ี เขต เ มืองและพื้ น ท่ี โดยรอบ โดย เฉพาะ
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุด กล่าวคือในปี 2554 ประเทศไทย
มีประชากรทัว่ประเทศ จ านวน 64.076 ล้านคน โดยมีประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5.675 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 8.86 ของประชากรทั้งหมด (ส านกัทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง, 2555)  ทั้งน้ี มีการประมาณการจ านวนประชาชนของประเทศจะเพิ่มข้ึน
เป็น 68.251 ลา้นคนในปี 2556 และ 69.222 ลา้นคนในปี 2559 แต่จ านวนประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครกลบัประมาณการว่าจะลดลงเป็น 6.836 ลา้นคนในปี 2556 และ 6.875 
ลา้นคนในปี 2559 ส่วนหน่ึงมีผลมาจากการขยายโครงการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและระบบ
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คมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระจายออกไปในชานเมืองและพื้นท่ี
ปริมณฑลแทน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี อา้งถึงในส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร, 2553) 

ประชาชนมีเหตุผลท่ีหลากหลายแตกต่างกนัท่ีเดินทางเขา้มาในกรุงเทพมหานคร
และพื้นท่ีโดยรอบจากหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ ซ่ึงเหตุผลหลกัคือการศึกษาและการท างาน 
ในขณะท่ีการด ารงชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครตอ้งแข่งขนักนัตลอดเวลาและตอ้งการการ
บริโภค ท าให้เกิดความต้องการในปัจจยั 4 ท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
ตามมา ประกอบด้วย อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยมนุษย์ไม่
สามารถขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้บา้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นท่ีตอ้งการพื้นฐานของมนุษยใ์นการ
ด ารงชีวติ ถึงแมป้ระชาชนมีภาระค่าครองชีพท่ีสูง แต่ยงันิยมซ้ือหาท่ีอยูอ่าศยัอยูต่ลอดเวลา 
สินทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัจึงมีการปรับราคาแตกต่างกนัไปอย่างต่อเน่ือง นกัลงทุนและ
ผูป้ระกอบการดา้นอสังหาริมทรัพยก์็พยายามแสวงหาช่องทางทางธุรกิจในการก่อสร้างส่ิง
ปลูกสร้างมาตอบสนองความตอ้งการให้ไดอ้ยา่งเพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการในตลาด
และตรงกับความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัให้มากท่ีสุด รวมถึงการขยายพื้นท่ีความเจริญ
ออกไปชานเ มือง สู่ป ริมณฑล ส่งผลท า ให้สภาพการแข่ งขันใน อุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยมี์ความรุนแรงและท าใหผู้ล้งทุนหรือผูป้ระกอบการตอ้งหากลยุทธ์ต่างๆ ท่ี
เหมาะสมมาดึงดูดผูบ้ริโภคให้ท าการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน โครงการหมู่บ้านจดัสรร
ประเภทบา้นเด่ียวท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งตวัเมืองและชานเมืองท่ีมีราคาท่ีดินไม่สูงมากนกั
เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาในพื้นท่ีใจกลางเมือง ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเป็นจ านวนมาก 
โดยแสวงหาท่ีอยูอ่าศยัดว้ยการค านึงถึงปัจจยัพื้นฐานดา้นความมัน่คงปลอดภยัและดา้นการ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากที่สุดมาเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ี ที่อยู่อาศยัมี
ความแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม สภาพความ
เป็นอยู่ ตลอดจนอิทธิพลของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ   รวมทั้ งประเภท 
รูปแบบ และลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั โดยท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวไดรั้บความนิยมและมี
ผูอ้ยูอ่าศยัมากท่ีสุดทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามรายภาค โดยในปี 2553 ทัว่ประเทศและ
ในเขตกรุงเทพมหานครมีบา้นเด่ียวมากท่ีสุด จ านวน 14,728,702 หลงั คิดเป็นร้อยละ 72.3 
และ จ านวน 867,302 หลงั คิดเป็นร้อยละ 30.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืนๆ 
ตามล าดบั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2553) 
จึงสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผูป้ระกอบการพยายามใช้กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัมาชิงส่วนแบ่งทางการตลาด  
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ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงน ามาใชร่้วมกนั
ในการส่งมอบคุณค่าและติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย ผูป้ระกอบการตอ้งเอาใจใส่ในการ
พฒันาและปรับปรุงคุณค่าใหมี้มาตรฐานท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
มีส่วนส่งเสริมความแข็งแกร่งของตราสินคา้ หากผูบ้ริโภครับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ี
ดีและมีความภกัดีต่อตราสินคา้ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถสร้างรายไดค้วบคู่กบัการลด
ต้นทุนจากการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการขยายฐานลูกค้าใหม่ เน่ืองจากตราสินค้าท่ี
แข็งแกร่งสามารถช่วยสร้างช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตรา
สินคา้โดยคิดถึงตราสินคา้น้ีก่อนแต่มองขา้มตราสินคา้อ่ืนและไม่ใช้ความพยายามศึกษา
ขอ้มูลเปรียบเทียบเน่ืองจากการมีความวางใจ  ยงัใช้บริการตราสินคา้เดิมทั้งโครงการเดิม
และโครงการใหม่ รวมถึงการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดีดว้ยการพูดต่อแบบ
ปากต่อปากและแนะน าบุคคลอ่ืนต่อ   

ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าวจึงตดัสินใจเลือกศึกษาอิทธิพลของความ
แตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายจ าแนกตามลกัษณะบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
บา้นเด่ียวท่ีมีต่อแนวทางการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวและการน าเสนอคุณค่าของเจ้าของ
โครงการผา่นทั้งในดา้นส่วนประสมทางการตลาดและดา้นตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
แนวทางการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวเช่นกนั โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถ
น ามาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการก าหนดแผนการผลิต การบริการ และการตลาดต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่
อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีกบัการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัตราสินคา้ท่ีมีกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้น
เด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 



469 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

2. พฤ ติกรรมการ ซ้ือ ท่ีอยู่ อ าศัยประ เภทบ้าน เ ด่ี ยวแถบชานเ มืองในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณ
ชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ปัจจยัตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร  
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
 

 
  
 
 
  
 
   

  
 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ   อายุ   ระดบัการศึกษา   อาชีพ   รายไดส่้วนบุคคล   

รายไดข้องครอบครัว  สถานภาพสมรส   
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    
ผลิตภณัฑ ์ราคา  สถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่าย  

การส่งเสริมการตลาด  
 

 
การตัดสินใจซ้ือทีอ่ยู่
อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
บริเวณชานเมืองใน 

เขตกรุงเทพ 
มหานคร 

ปัจจัยตราสินค้า 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้   ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

พฤติกรรมการซ้ือทีอ่ยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

เหตผุลหลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ  
จ านวนชั้นของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ  
ขนาดของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ   
ขนาดของพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีเลือกซ้ือ  
ราคาของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ    
จ านวนโครงการท่ีใชเ้ปรียบเทียบก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ 
ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ  
บุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือก       
ซ้ือ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหไ้ดข้อ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมือง

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ท าใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อท่ี

อยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในปัจจุบนัจ าแนกออกตามส่วนประสมทาง
การตลาดและตราสินคา้  

3. ท  าให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งปัจจยัดา้นผูบ้ริโภคและปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมือง 

4. ท  าให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในตลาดท่ีสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์พัฒนา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการและการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั

ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุม
เน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

วรวิทย ์มานะกุล (2540: 11) ท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การด ารงชีวติในรูปแบบของครอบครัว นอกจากน้ี ท่ีอยูอ่าศยัยงัเป็นส่ิงแสดงหลกัฐานฐานะ
ความมัน่คงของครอบครัวอีกดว้ย จึงเกิดธุรกิจการจดัหาและจดัสร้างบา้นพกัอาศยัข้ึนใน
ลกัษณะของการจดัสรรท่ีดินและปลูกสร้างบา้นเรือนข้ึนมากมายเพื่อรองรับความตอ้งการ
ของประชาชน 

ประสงค ์เอาฬาร (2545 อา้งถึงในดวงใจ เชยสาคร, 2549: 18-20) ในการเลือกซ้ือ
บา้นตอ้งพิจารณาปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม การจดัวางผงับริเวณ
หมู่บา้นหรือโครงการบา้นจดัสรร ความปลอดภยั ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค 
บริการภายในโครงการ ตวับา้น ราคาและระบบการช าระเงิน  และความมัน่คงและความ
น่าเช่ือถือของเจา้ของโครงการ 

พรทิพย์ วรกิจโภคทร (2530) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส าคัญท่ีนิยมน ามาศึกษา
ความสัมพนัธ์พฤติกรรมของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ
สมรส  

Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคน
ปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือก าจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  
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ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2547) ส่วนประสมการตลาดเป็นเคร่ืองมือหรือปัจจยั
ทางการตลาดท่ีควบคุมได้ท่ีธุรกิจตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้าง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความ
ตอ้งการสินคา้และบริการของตน  

Etzel, Walker and Stanton (2001); สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ตราสินคา้ หมายถึง 
การรู้จกัช่ือตราสินคา้ของลูกคา้มีผลเชิงบวกต่อการตอบสนองต่อผลิตภณัฑ์หรือการบริการ
แตกต่างกนั  

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึงสินคา้หรือบริการ
ท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2554) ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึก
ถึง และ/ หรือตรงใจผูบ้ริโภคและเกิดการซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดมา 

Kotler and Armstrong (2009); Kotler (1997 อา้งถึงในเมธาวี จารุวฒัน์จีรังกร, 2555) 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ
มองเห็นปัญหา/ การตระหนักถึงความตอ้งการ  การแสวงหาทางเลือก  การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิด
ทั้งหมดแยกออกเป็น 5 ตอนเป็นเคร่ืองมือวิจยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็น
เจา้ของหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองและกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นตวัแทนของเจา้ของหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียว
บริเวณชานเมือง ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตร n   =   [PQ (Z2)]/e2 เพื่อ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 384 ตวัอยา่ง แต่เลือกศึกษา 400 ตวัอยา่ง โดยก าหนด
พื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจงใน 10 เขตปกครอง ซ่ึงใชต้วัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรในแต่
ละพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 18 ตวัอยา่ง เขตดินแดง 46 ตวัอยา่ง เขตสาทร 30 
ตวัอยา่ง เขตยานนาวา 29 ตวัอยา่ง เขตดอนเมือง 58 ตวัอยา่ง เขตลาดกระบงั 57 ตวัอยา่ง 
เขตหนองจอก 55 ตวัอย่าง เขตทวีวฒันา 27 ตวัอยา่ง เขตคลองสาน 27 ตวัอยา่ง และเขต
หนองแขม 53 ตวัอยา่งและท าการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นแบบพบกนัโดย
บงัเอิญ 

แบบสอบถามไดรั้บการทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบและแนะน าการปรับปรุงแก้ไข และการทดสอบความเช่ือมั่นโดยน า

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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แบบสอบถาม 30 ชุดเก็บขอ้มูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach ส าหรับ
แบบสอบถามประเภทขอ้มูลอนัตรภาคชั้นในส่วน 3-5 และโดยรวม  ซ่ึงได้ค่าเท่ากบั  
0.860, 0.821, 0.704 และ 0.908 ตามล าดบั  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละส าหรับบรรยายลกัษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครของ
กลุ่มตวัอยา่ง และค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับบรรยายระดบัความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร    

ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t – test  ทดสอบความแตกต่างของลกัษณะส่วน
บุคคลด้านเพศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ใช ้F – Test ทดสอบความแตกต่าง
ของลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ ยกเวน้ ดา้นเพศ และพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภท
บา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธี Sheffe ส าหรับตวัแปรท่ีพบความ
แตกต่าง และใช้ MRA ทดสอบความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและตรา
สินค้ากับการตัดสินใจ ซ้ือ ท่ีอยู่อาศัยประ เภทบ้านเ ด่ียวบริ เวณชานเมืองในเขต
กรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มี

อายุระหวา่ง 31 - 35 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 242 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีรายไดส่้วนบุคคลระหวา่ง 15,001- 30,000 บาท จ านวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 มีรายไดข้องครอบครัว 30,000 บาทหรือนอ้ยกวา่ จ านวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 มีสถานภาพสมรสยงัโสด จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัวระหวา่ง 1 - 2 คน จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชาน
เมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือด้านเหตุผลหลกัท่ีใช้ตดัสินใจ
เลือกซ้ือเพราะสภาพแวดลอ้ม ทั้งภายในและภายนอกโครงการ  จ านวน 202 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.50 ดา้นจ านวนชั้นของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ  1 ชั้น จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.25 ดา้นขนาดของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ  60 ตารางวาหรือน้อยกวา่  จ  านวน 245 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.25 ด้านขนาดของพื้นท่ีใช้สอยท่ีเลือกซ้ือ  150 ตารางเมตรหรือน้อยกว่า 
จ  านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 ดา้นราคาของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ   3 ลา้นบาทหรือ
นอ้ยกวา่  จ  านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ดา้นจ านวนโครงการท่ีใชเ้ปรียบเทียบก่อน
ตดัสินใจเลือกซ้ือระหว่าง  1 – 2 โครงการ จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ดา้น
ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.00 และดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือคือแฟน/ คู่
สมรส  จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด    
พบว่า กลุ่มตวัอย่างคิดว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์รูปแบบและ

ลกัษณะของตวับา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณ
ชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.18) ดา้นราคาค่าใช้จ่ายในการท า
สัญญามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองใน
เขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.30) ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่ายการวาง
แผนผงัของโครงการบ้านจัดสรรและช่วงเวลาในการให้บริการของส านักงานขายมี
ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขต
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุดเท่ากัน  (ค่าเฉล่ีย 9.20) และด้านการส่งเสริมการตลาดการ
รับประกนัความเสียหายของตวับา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภท
บา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.10)  

4. สรุปผลการวเิคราะห์ตราสินค้า 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดา้นตราสินคา้สะทอ้นถึงฐานะ

ทางสังคมของผูอ้ยูอ่าศยัไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.50) และดา้นความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ดว้ยการส่งเสริมโดยการส่ือสารเชิงบวกเก่ียวกบัโครงการบา้นจดัสรรภายใตต้รา
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สินคา้ท่ีช่ืนชอบมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชาน
เมืองในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.20) 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชาน
เมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชาน
เมืองในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้น
เด่ียวมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.22) 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วน

บุคคล รายไดข้องครอบครัว สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ยกเวน้ เพศ 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พฤติกรรมการซ้ือท่ีอยู่
อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เหตุผล
หลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ จ านวนชั้นของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ ขนาดของบา้นเด่ียวท่ีเลือก
ซ้ือ ราคาของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ ระยะเวลาท่ีใช้ตดัสินใจเลือกซ้ือ และบุคคลท่ีมีอิทธิพล
หรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ ยกเวน้ ขนาดของพื้นท่ีใช้สอยท่ีเลือกซ้ือและ
จ านวนโครงการท่ีใชเ้ปรียบเทียบก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ทุกส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และทุกตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ี
ใช ้

ผลการ
ทดสอบ 

ปัจ
จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล เพศ t-Test ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test ยอมรับ 
อาชีพ F-Test ยอมรับ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ี
ใช ้

ผลการ
ทดสอบ 

ปัจ
จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล รายไดส่้วนบุคคล F-Test ยอมรับ 
รายไดข้องครอบครัว F-Test ยอมรับ 
สถานภาพสมรส F-Test ยอมรับ 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว F-Test ยอมรับ 

พฤ
ติก

รร
มก

าร
ซื้อ

 

เหตุผลหลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ  F-Test ยอมรับ 
จ านวนชั้นของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ  F-Test ยอมรับ 
ขนาดของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ   F-Test ยอมรับ 

ขนาดของพื้นท่ีใชส้อยท่ีเลือกซ้ือ  F-Test ปฏิเสธ 
ราคาของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ    F-Test ยอมรับ 

จ านวนโครงการท่ีใชเ้ปรียบเทียบ
ก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ 

F-Test ปฏิเสธ 

ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ  F-Test ยอมรับ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
F-Test ยอมรับ 

ส่ว
นป

ระ
สม

ทา
ง

กา
รต

ลา
ด 

ผลิตภณัฑ์ MRA ยอมรับ 
ราคา MRA ยอมรับ 

สถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่าย MRA ยอมรับ 
การส่งเสริมการตลาด MRA ยอมรับ 

ปัจ
จยั
ดา้
น

ตร
าสิ
นค

า้ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ MRA ยอมรับ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA ยอมรับ 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ การศึกษาของ
ภานุพล มารักษ์ (2552)  ท่ีพบว่าอายุ รายได ้สินคา้ ราคา และการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ขายทอดตลาดของประชาชนจาก
ส านกังานบงัคบัคดี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ธีรยุทธ จึงธีรพานิช (2555) ท่ีพบวา่อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้ เพศ  ทุกพฤติกรรมการซ้ือและใชร้ถยนต ์ทุก

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=ภานุพล%20มารักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และตราสินคา้ทั้งดา้นภาพลกัษณ์และความภกัดีมีผลหรือ
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และอรชินนัพร วิทยวราวฒัน์ (2555) ท่ีพบว่าอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ยกเวน้ เพศ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีผลและความสัมพนัธ์กับความ
ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวใน

บริเวณบริเวณชานเมืองควรใหค้วามส าคญักบัทุกปัจจยัท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ รูปแบบและลกัษณะ
ของตวับ้าน ค่าใช้จ่ายในการท าสัญญามี การวางแผนผงัของโครงการบ้านจดัสรรและ
ช่วงเวลาในการให้บริการของส านกังานขาย  และการรับประกนัความเสียหายของตวับา้น 
เพื่อในการดึงดูดความสนใจและการส่งเสริมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยมุ่งเน้น
ปัจจยัหลกัมาเป็นอนัดบัแรก ได้แก่ รูปแบบและลกัษณะของตวับา้น ค่าใช้จ่ายในการท า
สัญญา สถานท่ีและช่วงเวลาในการให้บริการของส านกังานขาย และการรับประกนัความ
เสียหายของตวับา้น 

2. ดา้นตราสินคา้ 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการสร้างความเขม้แข็งของตราสินคา้ ไดแ้ก่ 

การสร้างความแตกต่างและความประทบัใจตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ   เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของ
ตราสินคา้ช่วยบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมของผูอ้ยูอ่าศยัและผูอ้ยูอ่าศยัจะมีทศันคติท่ีดีเม่ือมี
ความภกัดีต่อตราสินคา้  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ในการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดา้นส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจยัดา้นตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวแถบชานเมืองใน
คร้ังน้ี พบว่า มีตวัแปรอิสระ 1 คู่ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความภกัดีต่อตรา
สินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multi collinearity)  โดยมีค่า r เท่ากบั 0.907 ซ่ึงมากกวา่ค่า
มาตรฐานท่ียอมรับได้   จึงควรท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดา้นตรา
สินคา้ทั้งภาพลกัษณ์และความภกัดีเพื่อท าการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ดงักล่าวในคร้ัง
ต่อไป 

2. ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศไม่
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมือง การศึกษาคร้ังต่อไป
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จึงควรเอาใจใส่ใน ตวัแปรน้ีเป็นพิเศษเพื่อใชส้อบยนักบัผลการศึกษาในคร้ังน้ีและสามารถ
ใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงส าหรับการแบ่งและเลือกกลุ่มเป้าหมายตามตวัแปรดา้นเพศ 

3. ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือดา้นขนาด
ของพื้นท่ีใชส้อยท่ีเลือกซ้ือและจ านวนโครงการท่ีใชเ้ปรียบเทียบก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือไม่
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมือง การศึกษาคร้ังต่อไป
จึงควรท าการศึกษา 2 ตวัแปรน้ีซ ้ าอีกเพื่อท าการเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

4. ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ    นอกเหนือจากตวัแปรท่ีเลือกท าการศึกษาในคร้ัง
น้ีเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ในวงกวา้งมากข้ึน 
บรรณานุกรม 

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 
บทความ, วารสารการศึกษาต่อเน่ือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2549 

ดวงใจ เชยสาคร. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 
2549 

ธีรยุทธ จึงธีรพานิช. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการคน้ควา้อิสระสาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร. การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Research). 
พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรังสิต, 2530 

เมธาวี จารุวฒัน์จีรังกร. “การศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติในเขต
กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

ภานุพล มารักษ์. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ขายทอดตลาดของ
ประชาชนจากส านักงานบังคับคดี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ .” วิทยานิพนธ์
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2552 

วรวทิย ์มานะกุล. “ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จของการประกอบธุรกจิบ้านจัดสรรในจังหวัด
เชียงใหม่.” รายงานการศึกษาอิสระสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2540 

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=ภานุพล%20มารักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=สาขาวิชาบริหารธุรกิจ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยแม่โจ้&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. ศัพท์การบริหารธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ไดมอน อิน บิสสิ
เน็ต เวร์ิล, 2547  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. ครัวเรือนส่วน
บุคคล จ าแนกตามประเภทของที่อ ยู่อาศัย และการครอบครองที่อ ยู่อาศัย 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553, รายงานประจ าปี, 2553 

ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง . จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเป็น
กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554. ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2555 

สุดาพร กุณฑลบุตร. หลักการตลาดสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2550 

อรชินนัพร วทิยวราวฒัน์. “ความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขต
กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระแขนงวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James E. Consumer Behavior. USA: 

South-Western, 2006 

Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. and Stanton, William J. Marketing. 12th  Edition, 

Boston: McGraw-Hill, 2001 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary. หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. แปลโดยวารุณี ตนัติ

วงศว์าณิช. กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2009 

สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. ความภักดีในตราสินค้า. ขอ้มูลออนไลน์

, 2554 เข้าถึงได้จาก http://www.ismed.or.th 
 

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.bot.or.th%3A81%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D12M63295I603H.3164691%26profile%3Dcm%26uri%3Dfull%3D3100001%40%2182209%40%210%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D192.168.193.34%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2591%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3.%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
http://www.ismed.or.th/
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์   

FACTORS INFLUENCING MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY 
LIMITED’S BRAND LOYALTY VIA SOCIAL NETWORK 

วรีะวลัย ์ อ่ินอา้ย 1  ผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ข าเดช 2   
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ตราสินคา้

บนสังคมออนไลน์ และส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ผ่านการใชบ้ริการ
สังคมออนไลน์ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
วจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีบริเวณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 4 สาขา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช ้t-Test และ F-Test วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลและความจงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์  พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ยกเวน้ เพศ มีอิทธิพล
ต่อความภกัดีในตราสินคา้ และใช้ MRA วิเคราะห์และพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์และส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์กบั
ความจงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใช้
บริการสังคมออนไลน์  พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ 
ความเก่าแก่ของตราสินคา้และผูน้ าตลาด มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ และส่วน
ประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การส่งเสริมการตลาด การรักษาความเป็น
ส่วนตวั และการใหบ้ริการส่วนบุคคล ยกเวน้ ผลิตภณัฑ์ ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ท่ีร้อยละ 88.9   
ค าส าคัญ : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป, ความจงรักภกัดีในตราสินคา้, สังคมออนไลน์ 

 

 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to study personal factors, brand image on 

online society, and electronic marketing mix related to Major Cineplex Group Public 
Company Limited’s brand loyalty via online society. The sampling size was 400 samples 
and questionnaires were used as the research tool of data collection in four branches of 
Major Cineplex Theater. 

In this study, t-Test and F-Test were used to analyze relation between personal 
factors and Major Cineplex Group Public Company Limited’s brand loyalty via online 
society.  It was found that most personal factors, excluding gender, were related to the 
brand loyalty. And, MRA was used for data analysis to find out and forecast relation 
between brand image on online society and electronic marketing mix with Major 
Cineplex Group Public Company Limited’s brand loyalty via online society. It was found 
that most of brand image on online society, excluding long-life brand and market leader, 
were related to the brand loyalty.  For electronic marketing mix such as promotion, 
privacy, and personalization, excluding product, price, and place, were related to the 
brand loyalty with statistical significant for predicting at 88.9 per cent. 

 

KEY WORDS :  MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED, 
BRAND LOYALTY, ONLINE SOCIETY 

 

 
บทน า  

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ถือเป็นธุรกิจบนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั  ดงัจะเห็นไดจ้ากการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยงัคงเป็นกิจกรรมอนัดบั
แรกๆท่ีผูบ้ริโภคเลือกในช่วงเวลาท่ีตอ้งการผอ่นคลายจากการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบท่ามกลาง
ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจท่ีรุมเร้า เน่ืองจาก สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ประกอบกบัมีราคาท่ีไม่
สูงมากนกั เม่ือเทียบกบักิจกรรมบนัเทิงรูปแบบอ่ืน  ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัเป็น
ธุรกิจท่ีสามารถขยายตวัได ้แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัปัจจยัลบต่างๆทั้งดา้นเศรษฐกิจและการเมือง
อยา่งในปัจจุบนั โดยผูป้ระกอบการในตลาดต่างมีการขยายสาขากนัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดั เพื่อรองรับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึน  อยา่งไรก็ตาม การขยายตวัท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ส่งผลให้การ
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แข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตร์ทวีความรุนแรงมากข้ึนตามไปดว้ย  จนผูป้ระกอบการแต่ละ
ราย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างเร่งปรับปรุงและพฒันาการให้บริการให้
ทนัสมยั เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
อยู่ตลอดเวลาไดอ้ย่างตรงจุด  นอกจากนั้น ยงัไดน้ ากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้เพื่อ
ขยายและ/หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไว ้  และเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ใหเ้หนือคู่แข่ง   

ปัจจุบนัผูป้ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจโรงภาพยนตร์มีอยู ่2 ราย ไดแ้ก่ บริษทั 
เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต๊ิ จ  ากัด: SF Cinema  และบริษทั เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต๊ิ จ  ากัด: SF 
Cinema  นอกจากผู ้ประกอบการรายใหญ่ทั้ ง 2 รายท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยงัมี
ผูป้ระกอบการรายย่อยในธุรกิจโรงภาพยนตร์อีกหลายราย เช่น กลุ่มเซนจูร่ี กลุ่มเมเจอร์
ฮอลลีวูด้ และกลุ่ม UMG เป็นตน้ ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดรวมกนัร้อยละ 3 
   ส าหรับภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัคงทวีความรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยส่วนใหญ่ จะเป็นการแข่งขนัของผูป้ระกอบการรายใหญ่ 2 รายในตลาด 
ไดแ้ก่ Major Cineplex และ SF Cinema โดยทั้ง 2 ราย  ต่างไดมี้การปรับปรุงและสร้าง
ความแตกต่างในโรงภาพยนตร์ของตนใหมี้ความโดดเด่นเหนือกวา่ของคู่แข่ง  ไม่วา่จะเป็น 
ทางด้านภาพลักษณ์ท่ีดูหรูหราทันสมัยของสถานท่ีทั้ งภายในและภายนอกของโรง
ภาพยนตร์ และความทนัสมยัของระบบเทคโนโลยีดา้นภาพและเสียทั้งน้ี เพื่อเป็นจุดขาย
และดึงดูดผูบ้ริโภคให้เขา้มาชมภาพยนตร์  นอกจากนั้น  ผูป้ระกอบการยงัมีการขยายสาขา
อยา่งต่อเน่ือง  โดยเนน้ท าเล ท่ีตั้งสาขาใหอ้ยูใ่นแหล่งชุมชนใจกลางเมือง ยงัเร่ิมหนัมาขยาย
ฐานลูกคา้ในเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดั ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีผูป้ระกอบการ ต่างเร่ิมมีการเปิด
สาขาในต่างจงัหวดักนัมากข้ึน  โดยเฉพาะตามหวัเมืองใหญ่และแหล่งท่องเท่ียวส าคญั ซ่ึง
ถือเป็นตลาดท่ียงัมีศกัยภาพในการเติบโตค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงั
ซ้ือ ค่อนขา้งสูง ขณะท่ี โรงภาพยนตร์ท่ีมีรูปแบบทนัสมยัและมีมาตรฐานยงัมีอยูไ่ม่ก่ีแห่ง 
ส่งผลใหค้วามตอ้งการท่ีจะบริโภคความบนัเทิงในรูปแบบน้ียงัคงมีอยูสู่ง 
   ดา้นการส่งเสริมการตลาด  กลยุทธ์ดา้นราคายงัคงเป็นกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการใช้
อยู่เสมอ ทั้งการจดัโปรโมชัน่ลดราคาตัว๋ชมภาพยนตร์  และการออกตัว๋ชมภาพยนตร์ใน
รูปแบบ Package ราคาประหยดั ทั้งน้ี เพื่อการเพิ่มความถ่ีในการเขา้ชมภาพยนตร์ และเพิ่ม
รายไดใ้นช่วงท่ีมีคนเขา้ชมภาพยนตร์นอ้ย  เฉพาะอยา่งยิ่ง ช่วงวนัธรรมดาและช่วงรอบดึก 
ท่ีมีอตัราการเขา้ชมภาพยนตร์ค่อนขา้งนอ้ย โดยอตัราการเขา้ชมภาพยนตร์ของคนไทยนั้น
ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในช่วงวนัหยุดค่อนข้างมาก  ทั้งยงัมีการอ านวยความสะดวกแก่
ผูบ้ริโภคในการซ้ือและจองตัว๋ชมภาพยนตร์ โดยมีการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายตัว๋ชม
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ภาพยนตร์ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน อาทิเช่น การจ าหน่ายตัว๋ชมภาพยนตร์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนอกจากนั้น ผูป้ระกอบการในธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ย ังได้มีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู ้ประกอบการในธุรกิจอ่ืนท่ี มี
กลุ่มเป้าหมายเดียวกนัเพื่อท ากิจกรรมทางการตลาดร่วมกนั เพื่อท่ี ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้
เขา้มาใชบ้ริการในโรงภาพยนตร์ร่วมกบัการซ้ือสินคา้และบริการของคู่พนัธมิตร  โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นจดักิจกรรมทางการตลาดร่วมกบัภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในขณะนั้น และนอกจาก
การ ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆแลว้ ผูป้ระกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัมีการ
ท าการตลาดแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่น กลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา รวมทั้งกลุ่มวยั
ช่วงเร่ิมท างาน ซ่ึงถือเป็นกลุ่ม  ผู้บริโภคท่ีนิยมเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ค่อนขา้งมาก  ทั้งน้ี เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั เพื่อเพิ่มและรักษาส่วนแบ่งตลาด
ของตนไว ้ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัคงมีความรุนแรงต่อไป  

จากสภาวะเศรษฐกิจขาลง  ท าให้ภาพรวมทางด้านการตลาดจะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  มีความระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อย  และการใช้
บริการโรงภาพยนตร์เร่ิมชะลอตวั  ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งรักษายอดขายดว้ยการท า
โปรโมชั่นมากข้ึน  ซ่ึงการท าโปรโมชั่นท่ีมากข้ึนส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคลดน้อยลง  เพราะเป็นการสร้างนิสัยให้ผู ้บริโภคนั้นอาจมีแนวโน้มในการ
เปล่ียนไปใชบ้ริการไปหาตราสินคา้ยี่ห้ออ่ืนๆ ท่ีให้ผลประโยชน์มากกวา่  ขณะเดียวกนัยงั
สร้างความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ท าให้ส่งผลเสียต่อตราสินคา้  โดยหากไม่มีโปรโมชัน่ใน
ดา้นการลด ผูบ้ริโภคก็จะไม่ซ้ือตราสินคา้นั้น  การรับรู้หรือความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
นั้นก็จะลดลงเช่นกนั  ก็จะเห็นได้ว่าในวงการธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้นค่อนขา้งมีปัญหา
เก่ียวกบัธ ารงครั์กษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของตนเองไวซ่ึ้งความจงรักภกัดีในตราสินคา้จาก
ผูบ้ริโภค   จากตวัอยา่ง การโพสตว์ิดีโอและการส่งต่อในสังคมออนไลน์ “การถกเถียงดา้น
การให้บริการระหว่างพนักงานกนัผูม้าใช้บริการ” ท  าให้ภาพลกัษณ์ต่อการภกัดีต่อตรา
สินคา้ลดลงนั้นยอ่มเป็นปัญหาและส่งผลต่อการจ าหน่ายตัว๋ภาพยนตร์นั้นมียอดขายลดลง  
โดยผลส าคญัประการหน่ึงก็เน่ืองจากการตลาดของโรงภาพยนตร์ยงัไม่ไดค้วามสนใจต่อ
การสร้างภาพลกัษณ์และสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้จากผูบ้ริโภค  จากปัญหาดงักล่าว ท า
ให้ผูบ้ริหารโรงภาพยนตร์บริษทัต่าง ๆ ภายในประเทศไทยให้ความส าคญัดา้นความภกัดี
ต่อตราสินคา้เพิ่มมากข้ึน 

ผูว้จิยัเห็นถึงความจ าเป็นในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อให้ผูบ้ริหารในธุรกิจโรงภาพยนตร์น าขอ้มูลความรู้
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ใหม่ๆ ท่ีได้ไปสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบด้านการแข่งขนั  สร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองตราสินค้า  และเสริม
ทกัษะในดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลดีต่อการธ ารงครั์กษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไว ้
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใชบ้ริการ
สังคมออนไลน์   

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใชบ้ริการ
สังคมออนไลน์ 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์แตกต่างกนั  
 2. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตรา
สินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตรา
สินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 
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ความจงรักภกัดีในตราสินคา้
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ผา่นการ
ใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อท าให้ไดผ้ลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยั

ส่วนบุคคล ภาพลักษณ์สินค้าบนสังคมออนไลน์ และส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์กับความจงรักภักดีในตราสินค้าบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางกลยุทธ์ทางการจัดการให้บริการและ
การตลาดส าหรับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดมากข้ึน 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน  อาชีพ 

ภาพลัก ษ ณ์ต ร า สินค้ า บนสั ง คม
ออนไลน ์
ความเก่าแก่ของตราสินคา้ 
ความน่าเช่ือถือ  ผูน้ าตลาด 
กิจกรรมทางสังคม 
ช่ือเสียงและการยอมรับ 

ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด
อิเล็กทรอนิกส์ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  
ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล  
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การทบทวนวรรณกรรม 
วรรณกรรมในการศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2541) เพศเป็นสรีรวิทยาท่ีสังเกตเห็นไดแ้ละมกั

ไม่มีปัญหายุง่ยากในการเก็บขอ้มูล ประชากรตามสภาพ โดยปกติประกอบดว้ยสองเพศ คือ 
เพศชายและเพศหญิง ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างทางเพศ ยงัมีความส าคญัในการวิเคราะห์
ทางประชากรศาสตร์ ดา้นการประเมินคุณภาพของขอ้มูลทางประชากร โดยผูห้ญิงกบัผูช้าย
มีความแตกต่างกนัทางความคิด ค่านิยม และทศันคติ รวมถึงพฤติกรรม ความตอ้งการ และ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้  

อายุ หมายถึง อายุเต็มปีหรืออายุเม่ือวนัเกิดคร้ังหลงัสุด ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัน าเสนอ
ขอ้มูลอายขุองประชากรในรูปเป็นช่วงอายหุรือกลุ่มอาย ุซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มอายุท่ีใกลเ้คียง
กนัเขา้ด้วยกนัตามช่วงหรือกลุ่มท่ีตอ้งการจดั โดยปกติแลว้มกัจดัเป็นกลุ่มอายุ 5 ปีท่ี
สามารถให้ข้อมูลท่ีละเอียดมากเพียงพอ  อายุมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ อายุเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด
และพฤติกรรม และเป็นส่ิงก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจูงใจดว้ย 

ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บ หมายถึง ระดบัชั้นสูงสุดท่ีเรียนจบจากสถาบนัการศึกษา 
ในการวัด ถึ งระดับก าร ศึกษา ท่ี ได้ รับไม่ ได้นับจ านวน ปี ท่ี บุคคล ศึกษาอยู่ ใ น
สถาบนัการศึกษา แต่ใช้ชั้นสูงสุดท่ีบุคคลเรียนจบ ถา้บุคคลใดไดรั้บการศึกษาในระบบ
โรงเรียนของต่างประเทศจ าเป็นตอ้งเทียบเคียงเปล่ียนปรับให้เขา้กบัระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย การศึกษาของบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัไปตาม
ระดบัของความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

รายได ้ เป็นดชันีท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในการวดัฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
และบุคคล โดยรายไดม้กัผนัแปรตามระดบัการศึกษาและอาชีพ มกันิยมพิจารณาจากรายได้
ของบุคคลหรือรายไดข้องครัวเรือนต่อหน่วยเวลา ซ่ึงอาจจ าแนกไดเ้ป็นรายไดท่ี้แทจ้ริง คือ 
รายไดท้ั้งหมด ซ่ึงรวมถึงเงินออมเป็นรายไดท่ี้ยงัไม่ไดห้กัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  รายไดท่ี้หกั
ภาษีแลว้ ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้หกัภาษีทางตรงต่างๆ ท่ีตอ้งจ่ายให้รัฐบาลเรียบร้อยแลว้  รายไดท่ี้
หกัค่าใชจ่้ายพื้นฐาน ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เหลือจากการหักภาษีน ามาหกัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่ิงท่ี
จ าเป็นออก และรายไดท่ี้มิใช่ตวัเงิน ซ่ึงเป็นรายไดท้ั้งหมดท่ีไดรั้บเป็นส่ิงของ โดยนบัรวม
ไปถึงบา้นและ/หรืออาหารท่ีไดรั้บเป็นการตอบแทนการจา้งรวมไปถึงผลผลิต  

อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานท่ีบุคคลท า ซ่ึงเป็นบ่อเกิดของรายไดท่ี้เป็นค่าจา้ง  
ค่าตอบแทน หรือผลก าไร ในการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอาชีพจึงหมายถึงชนิดของงานท่ี
บุคคลท าระหว่างช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยไม่ค  านึงถึงประเภทของงานหรือสถานภาพของ
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บุคคลในงาน เน่ืองจากอาชีพมีจ านวนมากมายหลายอาชีพจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดักลุ่มอาชีพ
โดยมีหลกัส าคญั คือ อาชีพประเภทเดียวกนั คลา้ยกนั เน่ืองจากคนท่ีมีอาชีพต่างกนั มกัมอง
โลกและมีแนวคิด อุดมการณ์ และค่านิยมต่อส่ิงต่างๆ แตกต่างกนัไป ซ่ึงรวมไปถึงทศันคติ
และความคิดเห็นในการใชสิ้นคา้และบริการต่างๆ ดว้ย กล่าวคือ ความแตกต่างกนัของ
พฤติกรรมการซ้ือมีผลมาจากอาชีพท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลักษณ์ของตราสินค้าแสดงถึงสินค้าหรือ
บริการท่ีท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ การสร้างความ
แข็งแกร่งของตราสินคา้จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความยึด
เหน่ียวกบัคุณค่าโดยรวมในตราสินคา้นั้น 

Etzel, Walker and Stanton (2001); ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550: 259); สุดา
พร กุณฑลบุตร (2550) ส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นหัวใจส าคญัในการบริหาร
การตลาด การท าใหก้ารด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัการปรับปรุง 
และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี  โดยส่วนประสมทาง
การตลาดถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้ร่วมกันเพื่อสนอง
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย โดยทัว่ไปประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เรียกวา่ 4P’s 

ศูนยก์ารเรียนรู้ (2556); ทิวากร   เหล่าลือชา (2556) หลกัการของการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์มีหลกัการเพิ่มเติมอีก 2P ไดแ้ก่ การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) และ
การใหบ้ริการส่วนบุคคล (Personalization) 

Schiffman and Kanuk (2004) ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความพึงพอใจท่ี
สม ่าเสมอจนอาจซ้ือตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง   

มาลี สิทธิเกรียงไกร (2546) ชุมชนในอินเตอร์เน็ตท าให้คนท่ีอยูต่่างพื้นท่ีต่างเวลา
สามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้แต่เป็นพื้นท่ีท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไม่สามารถวดัขนาดของพื้นท่ีได ้ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือวิจยั ซ่ึงมีค าถาม
แบบปลายปิดทั้ งหมดแยกเป็น 4 ส่วนและมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปและใชบ้ริการสังคมออนไลน์ โดยตดัสินใจเลือก
ชมภาพยนตร์จากบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตร n   =   Z2 pq / e2 ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ได ้385 ตวัอยา่งและเลือกท าการศึกษากบัตวัอยา่ง 400 ราย 

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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ผูว้ิจยัไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงและแบบโควตา้กบั
กลุ่มตวัอย่างท่ีก าลงัใช้บริการท่ีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 4 สาขาไดแ้ก่ สาขาป่ิน
กลา้ สาขารัชโยธิน สาขาพระราม 3 และสาขาแฟชัน่ไอส์แลนด์ สาขาละ 100 ตวัอยา่ง 
ตลอดจนท าการสุ่มตวัอยา่งแบบพบโดยบงัเอิญ 

การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัจากการใช้แบบสอบถาม 30 ชุดเก็บ
ขอ้มูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคัส าหรับแบบสอบถามประเภท
ขอ้มูลอนัตภาคชั้นในส่วน 2-4  และโดยรวม ซ่ึงไดค้่าระหวา่ง 0.702-0.859 

สถิติต่างๆ วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละเพื่อใชบ้รรยายปัจจยัส่วนบุคคลและใช้
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับบรรยายระดบัความส าคญัของภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้บนสังคมออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และความจงรักภกัดีใน
ตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์   

สถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ ไดแ้ก่ t-Test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 5   F-Test 
ส าหรับทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และอาชีพท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินค้าบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์ ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติร้อยละ 5  
และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ตามวิธีของ Scheffe ส าหรับตวัแปรท่ี
ทดสอบแลว้พบความแตกต่าง และ Multiple Regression Analysis (MRA) ส าหรับทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์และความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์  
กับส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และความจงรักภักดีในตราสินค้าบริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์  ณ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 5 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มี

อายรุะหวา่ง 15-25 ปี จ  านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 5,001 บาท 
– 10,000 บาท จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00  และมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75  
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสินค้าบนสังคมออนไลน์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์
ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่น
การใชบ้ริการสังคมออนไลน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นความเก่าแก่ของตราสินคา้ ให้ความส าคญักบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดพ้ฒันาการ
น าเสนอผลงานบนัเทิงมาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเขา้ถึงในสังคมออนไลน์มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 9.108 

ดา้นความน่าเช่ือถือ ให้ความส าคญักบัเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์แสดงถึงคุณภาพของ
บริการโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.040 

ดา้นผูน้ าตลาด ให้ความส าคญักบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีผูช้มจ านวนมากให้ความ
นิยมเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.095 

ด้านกิจกรรมทางสังคม ให้ความส าคัญกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จัดกิจกรรมชม
ภาพยนตร์ในเครือฟรีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.947 

ด้านช่ือเสียงและการยอมรับ  ให้ความส าคญักับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นโรง
ภาพยนตร์ท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.143 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 

พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญักบัรูปแบบการน าเสนอเก่ียวกบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
บนสังคมออนไลน์มีความสวยงาม ทนัสมยั และน่าสนใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.093 

ด้านราคา ให้ความส าคญักบัค่าใช้จ่ายส ารับอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ไม่สูงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.028 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ให้ความส าคญักบัการเปิดโอกาสให้ผูช้มร่วมแสดง
ความคิดเห็นกบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์บนสังคมออนไลน์ไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.100 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยให้ความส าคญักบัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์บนสังคมออนไลน์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.953 
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ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ให้ความส าคญักบัการติดต่อกบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ผา่นสังคมออนไลน์มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.132 

ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ให้ความส าคญักบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์บนสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารส าหรับผูนิ้ยมใช้บริการโรงภาพยนตร์เฉพาะกลุ่ม
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.985 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
ความจงรักภักดีในตราสินค้าบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ผ่านการใช้
บริการสังคมออนไลน์   

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์  โดยให้

ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการชวนและแนะน าคนรอบขา้งให้ใช้บริการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

ตามมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.438 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ เพศ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ ความเก่าแก่ของตราสินคา้และผูน้ าตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด การรักษา
ความเป็นส่วนตวั และการใหบ้ริการส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ ผลิตภณัฑ ์ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตวัแปรอิสระ Sig.* ผลลพัธ์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ 0.096 ปฏิเสธ 
อาย ุ 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา 0.000 ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ 0.000 ยอมรับ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์ 

ความเก่าแก่ของตราสินคา้ 0.213 ปฏิเสธ 
ความน่าเช่ือถือ 0.025 ยอมรับ 
ผูน้ าตลาด 0.707 ปฏิเสธ 

กิจกรรมทางสังคม 0.002 ยอมรับ 
ช่ือเสียงและการยอมรับ 0.022 ยอมรับ 

ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.272 ปฏิเสธ 
ดา้นราคา 0.898 ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.067 ปฏิเสธ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.000 ยอมรับ 

ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  0.008 ยอมรับ 
ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล  0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของนรินทร์ แกว้แท ้(2550) ท่ีพบวา่อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ยกเวน้ เพศ ท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธินแตกต่าง
กนั และปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ผลการศึกษาของสุนีย ์จุลอารีสุข (2550) ท่ี
พบว่ารายได้เฉล่ียต่อท่ีแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีโรง
ภาพยนตร์โดยรวมแตกต่างกนั ผลการศึกษาของกฤษฎากรณ์  ไกยะฝ่าย (2551) ท่ีพบว่า
อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%B9%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%20%E1%A1%E9%C7%E1%B7%E9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%B9%D5%C2%EC%20%A8%D8%C5%CD%D2%C3%D5%CA%D8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

โรงภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาของสุภตัราภรณ์ สายสมบูรณ์ (2551) 
ท่ีพบว่าอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการศึกษา ยกเวน้เพศ มีระดบัความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผลิตภณัฑ์โทรทศัน์โซน่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษาของณัฐธยาน์ สุราลัยอุทิศ 
(2552) ท่ีพบว่าอายุ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความภกัดีใน
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางแตกต่างกนั ผลการศึกษาของวิธวฒัน์ แซ่เอ๊ียะ (2554) ท่ีพบวา่อาย ุ
รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจกบัการบริการของโรงภาพยนตร์เครือ
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ดิจิตอล 3D แตกต่างกนั   ผลการศึกษาของสาธิยา เถ่ือนวิถี (2555) ท่ี
พบว่าอาชีพและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M 
Generation ดา้นทศันคติแตกต่างกนั  อายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความ
ภกัดีในการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ดา้นพฤติกรรมแตกต่างกนั และความพึงพอใจใน
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในการใช้
บตัรสมาชิก M Generation ทั้งดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม  ผลการศึกษาของปนรรฐ
พร พจน์พฒันพล (2554) ท่ีพบวา่ความน่าช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้
ในธุรกิจร้านหนงัสือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาของปัญญา  สุทธิกุล (2551)  ท่ี
พบวา่ภาพลกัษณ์สินคา้มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ 
และผลการศึกษาของศุภชาติ เกตุแค (2552) ท่ีพบว่าความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า
โทรศพัทมื์อถือ  
ข้อเสนอแนะ 

ดา้นภาพลกัษณ์ 
ควรเนน้การส่งมอบบริการคุณภาพเพื่อสร้างความประทบัใจและความภกัดีในตรา

สินคา้ ร่วมกบัการจดักิจกรรมให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ท่ีดีกบั
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์อยา่งต่อเน่ือง  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ควรให้ความส าคญักับการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์บนสังคมออนไลน์ เพื่อ

ส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด เน่ืองจากความมีประสิทธิภาพท่ีมีมากกว่าเคร่ืองมือส่ือสาร
ทางการตลาดประเภทอ่ืนๆ 

 

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D1%B5%C3%D2%C0%C3%B3%EC%20%CA%D2%C2%CA%C1%BA%D9%C3%B3%EC.&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D1%B5%C3%D2%C0%C3%B3%EC%20%CA%D2%C2%CA%C1%BA%D9%C3%B3%EC.&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%B3%D1%B0%B8%C2%D2%B9%EC%20%CA%D8%C3%D2%C5%D1%C2%CD%D8%B7%D4%C8%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%C7%D4%B8%C7%D1%B2%B9%EC%20%E1%AB%E8%E0%CD%D5%EA%C2%D0&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%BB%B9%C3%C3%B0%BE%C3%20%BE%A8%B9%EC%BE%D1%B2%B9%BE%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%BB%B9%C3%C3%B0%BE%C3%20%BE%A8%B9%EC%BE%D1%B2%B9%BE%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%C8%D8%C0%AA%D2%B5%D4%20%E0%A1%B5%D8%E1%A4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  
ควรเอาใจใส่กบัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อสร้างความมัน่ใจให้กบั

ผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ การให้ลงทะเบียนผูใ้ชบ้ริการและการใชร้หสัผา่นในการใชบ้ริการผา่น
ระบบออนไลน์ 

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล  
ควรใหค้วามส าคญักบัการติดต่อส่ือสารบนสังคมออนไลน์เพื่อเฉพาะกลุ่มท่ีรักการ

ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไดแ้ก่ facebook 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

ควรท าการศึกษาเป็นระยะเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ริโภคปัจจุบันได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้มีส่วนช่วย
พัฒนาการน าเสนอภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะในตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจของกลุ่มเป้าหมายจน
น าไปสู่ความภกัดีในตราสินคา้ไดใ้นท่ีสุด  
บรรณานุกรม 
กฤษฎากรณ์  ไกยะฝ่าย. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการโรงภาพยนตร์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 
บทความการศึกษาต่อเน่ือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2549 

ณฐัธยาน์ สุราลยัอุทิศ. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อความภักดีในผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ตามทรรศนะ
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย.” การศึกษาอิสระสาขาวชิาการ
จดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2552 

ทิวากร   เหล่าลือชา. หลกัการตลาด บทที ่14: พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์และการตลาด
อเิลก็ทรอนิกส์. ส่ือการเรียนการสอน วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร, 2556 

นรินทร์ แกว้แท.้ “ปัจจัยทางการตลาดบริการทีสั่มพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขารัชโยธิน.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการจดัการ
ทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2550 

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%B3%D1%B0%B8%C2%D2%B9%EC%20%CA%D8%C3%D2%C5%D1%C2%CD%D8%B7%D4%C8%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%B9%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%20%E1%A1%E9%C7%E1%B7%E9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%B7%D1%E8%C7%E4%BB&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%B7%D1%E8%C7%E4%BB&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C3%D2%AA%C0%D1%AF%BE%C3%D0%B9%A4%C3&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ปนรรฐพร พจน์พฒันพล. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคใน
ธุรกจิร้านหนังสือพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ของไทย.” วทิยานิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์
และสารสนเทศ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554 

ปัญญา สุทธิกลู. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้ารถยนต์น่ังส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา. เอกสารการสอน 
(หน่วยท่ี 1-7), พิมพค์ร้ังท่ี 6, 2541 

มาลี สิทธิเกรียงไกร. ส่ือกบัมานุษยวทิยา. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็บุค๊, 2546 
วธิวฒัน์ แซ่เอ๊ียะ. “ความพงึพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ต่อการบริการของโรงภาพยนตร์

เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ดิจิตอล 3D ในกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิา
เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2554 

ศุภชาติ เกตุแค. “ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและความภักดีต่อตราสินค้า
โทรศัพท์มือถือ.” การคน้ควา้แบบอิสระสาขาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 
2550 

สาธิยา เถ่ือนวถีิ. “ทศันคติและความพงึพอใจทีม่ีผลต่อความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M 
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ความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
KEY FACTORS INFLUENCING CUSTOMER’S TRUSTWORTHINESS 

TOWARD ONLINE BANKING THAI 
สราวธุ ควชะกุล1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

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

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของความแตกต่างใน
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ  ดา้น
คุณลกัษณะของธนาคาร และปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีต่อความไวว้างใจในการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบัผูท่ี้เคยใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 18 ปี
มาก่อน จ านวน 400 ราย ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ และ
พื้นท่ีบริเวณอาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของธนาคารพาณิชยห์ลายๆ ท่ีในช่วง
เดือนมกราคม 2557 และใชส้ถิติต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  

ในการศึกษาคร้ังน้ีก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคือ  ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บริการธนาคารออนไลน์ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรแบบนบั
ไม่ไดจ้  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  หาค่า t-test 
(independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของ
ธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 29.30 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.80 อายุระหวา่ง 
26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.50 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 64.80 
ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.30 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 26.80  
__________________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2
 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต  
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โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเว็บไซต์ของธนาคารมีความเป็น
มาตราฐานสากล สามารถเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด ดา้นความมัน่คง การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัผูใ้ห้บริการมีระบบแจ้งเตือนให้
ยืนยนัการท าธุรกรรมทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการเขา้ใช้งาน
ระบบธนาคารออนไลน์มากท่ีสุด 

ด้านการตอบสนองความต้องการ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัเวบ็ไซทท่ี์มีความพร้อมในการให้บริการ สามารถให้บริการทางการเงินได้
อยา่งครบถว้นมากท่ีสุด ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวป็ไซตข์องธนาคารมีการอพัเดตขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลา
มากท่ีสุด ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัผูใ้ห้บริการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญัมาก
ท่ีสุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้านคุณลักษณะของธนาคารท่ีมีผลต่อความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นภาพลกัษณ์
ของธนาคาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับภาพลักษณ์ของ
ธนาคารมีความส าคญัในการตดัสินใจมาใชบ้ริการซ ้ าอีกในอนาคตมากท่ีสุด ดา้นขนาดของ
ธนาคาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัขนาดของธนาคารท่ีใช้
บริการอยูน่ั้นเป็นองคก์รขนาดใหญ่ท าให้ท่านรู้สึกไวว้างใจมากท่ีสุด ดา้นช่ือเสียงของของ
ธนาคาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซตท่ี์ท่านใชบ้ริการอยู่
มีช่ือเสียงท่ีดีเม่ือเทียบกบัเวบ็ไซต์อ่ืน ๆมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการให้บริการของธนาคาร 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัธนาคารท่ีมีช่องทางการให้บริการท่ี
หลากหลายมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ มากท่ีสุด  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นความปลอดภยั พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซด์ของธนาคารมีขอ้ความตอบกลบัทุกคร้ัง
เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของการท าธุรกรรมมากท่ีสุด ดา้นความเป็นส่วนตวั พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเว็บไซต์ของธนาคารมีการป้องกนัขอ้มูลส่วน
บุคคลไวเ้ป็นความลบัมากท่ีสุด ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส าคญักบัการใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ดา้นความสะดวกใน
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การใชง้าน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัธนาคารออนไลน์ช่วยให้
ท่านสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงินมากข้ึน มากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อความ
ไวว้างในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษาท่ีไม่มีผลต่อความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ รวมไปถึงปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ อนัไดแ้ก่ การตอบสนอง
ความตอ้งการ การเขา้ใจ การรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ขนาดของธนาคาร ช่อง
ทางการให้บริการ-จ านวนสาขาท่ีให้บริการ ความเป็นส่วนตวัและ ความสะดวกในการใช้
งาน  
ค าส าคัญ : ความไวว้างใจ, ธนาคารออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
This research had objectives to studied key factors influencing customers’ 

trustworthiness toward online banking. The researcher collected the data from the sample 
size; 400 customers who had experiences by using online banking via internet and their 
smart phone and data consist of percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and 
MRA. and the results were as follows:  

The results of the studied indicated the majority of demographic data were used 
Kasikorn Bank at 29.30 percent and mostly were female 63.80 percent age between 26-
30 years old with 42.50 percent, occupations were employees 64.80 percent and the 
sample size mostly were graduated from a bachelor’s degree at 63.30 percent who has 
average monthly income between 20,001-30,000 THB per month at 26.80 percent.  

They had an opinion with service quality factor which related with customers’ 
trustworthiness toward online banking were as followed; the significant factors were the 
image of website looked professional and international image, provided sms alert when 
the transaction is completed.  

The results of this studies indicated the characteristic of service provider which 
related to the customers’ trustworthiness toward online banking were as followed; the 
significant factors were the image of service provider (Bank) that impacted with re-used 
intention and also gave more intention to size of organization follow with reputation and 
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distribution channels respectively these related with the customers’ trustworthiness 
toward online banking.  

The motivated factors which related to customers’ trustworthiness toward online 
banking were follows; the significant factors what the customer focused were feedback 
from the service provider such a direct message confirming transactions has completed, 
Protection of personal data as confidential, the financial transaction will be happen in 
everywhere every time and also the financial transaction could be comfortably 
completed.  

The hypothesis testing indicated the result of demographic factors was affecting 
the customers’ trustworthiness toward online banking except the education factor. And 
other factors has to related with customers’ trustworthiness toward to online banking 
such as the responsiveness of customer’s need, understand of customer’s need, size of 
organization, distribution channel-the amount of branch services, privacy and ease of use.  
KEYWORDS : TRUST, ONLINE BANKING 4  
 
 

บทน า 
ธนาคารอเิลก็ทรอนิกส์ หรือ อเิลก็ทรอนิกส์แบงค์กิง้ (องักฤษ: Electronic Banking; 

Online banking; Internet banking) หมายถึง การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เช่นๆ โทรศพัท์มือถือ หรือ 
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีการใหบ้ริการในหลายๆ ดา้น อาทิเช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ
การสอบถามยอดเงินคงเหลือ  เป็นต้น โดยในอนาคตการให้บริการของธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ จะมีการพฒันาและยงัเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการในดา้นอ่ืนๆ อีก 
เพื่อรองรับความตอ้งการในการใช้บริการของลูกคา้  และจ านวนผูท่ี้ใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากความสะดวกสบาย และ
รวดเร็วในการท าธุรกรรม รวมไปถึงการประหยดัทรัพยากรต่างๆ อีกดว้ย  

ในประเทศไทยแมว้่าจะมีการเปิดให้บริการธนาคารผ่านช่องทางอินเทอร์เนตมา
นานเกือบ 10 ปีแต่ก็ยงัถือว่าช่องทางดงักล่าวเป็นการเปิดให้บริการทางการเงินท่ียงัมี
ช่องวา่งอยูม่าก ในปี 2011 จากสถิติคนไทยใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ 150 ลา้นรายการต่อ
ปี หรือคิดเป็นมูลค่ามากกวา่ 350,000 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราการเติบโตถึง 50 – 60% 
ในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงในประเทศไทยจากผลสารวจจะเห็นไดว้า่ธนาคารรายใหญ่
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อย่างไทยพาณิชยมี์อตัราการเติบโตเฉล่ียอยู่ท่ี 50 % และภายในปี 2015 ธนาคารได้
ตั้งเป้าหมายวา่จะสร้างฐานลูกคา้สูงถึง 2.5 ลา้นราย ส่วนธนาคารกสิกรไทยซ่ึงนบัวา่เป็น
รายใหญ่อนัดบัหน่ึงของการใชจ่้ายผา่นระบบ E-Commerce ก็ตั้งเป้าหมายท่ีจะขยายบริการ
ไปสู่ Mobile Banking ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีทั้งสองธนาคารมีเป้าหมายคลา้ยกนัคือ การมอง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่มีการเดินทางตลอดเวลา ขณะเดียวกนัอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ก็มีตน้ทุน และการด าเนินงานต่างๆ ท่ีถูกลงท าให้ราคาลดลง ผูบ้ริโภคจึงเป็นเจา้ของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีต่างๆ ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงก็รวมไปถึงเทคโนโลย ี3G ท่ีไดก้า้ว
เขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวติประจาวนัของผูค้นมากข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบนัผูบ้ริโภค
ท่ีใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ยงัคงตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ประมาณ 80% และอีก 20% 
เลือกใชง้านผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ  

ธนาคารออนไลน์ในยุคปัจจุบนั มีการอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ
ในหลายๆ ช่องทาง เพื่อให้ลูกคา้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และช่วย
ขจดัความยุ่งยาก วุ่นวาย และการรอคอยเป็นเวลานานๆ แมก้ระทัง่ในบา้นเองลูกคา้ก็
สามารถท่ีจะท าธุรกรรมทางการเงินได้ แต่ทั้งน้ีผูใ้ช้เองก็ควรท่ีจะตระหนักถึงความ
ปลอดภยัเป็นส าคญั ทุกคร้ังท่ีมีการท าธุรกรรมควรมีมาตราการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลลูกคา้ เพื่อป้องกนัภยัร้านท่ีอาจแฝงตวัอยูใ่นโลกออนไลน์ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของธนาคารท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ และความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์  

2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของเวบ็ไซตธ์นาคารออนไลน์ท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ใน
การใชบ้ริการธนาคารออนไลน์  

3. เพื่อศึกษาถึงความไวว้างใจของเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการว่ามีผลต่อความเช่ือมัน่ใน
การใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ 
สมมติฐานของการวจัิย  

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความไวว้างใจในการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีประกอบไปดว้ยความน่าเช่ือถือ ความมัน่คง 
การตอบสนองความตอ้งการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเขา้ใจ การรับรู้ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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3. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของธนาคาร ประกอบไปดว้ยภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
ขนาดของธนาคาร ช่ือเสียงของธนาคาร และช่องทางการให้บริการ – จ านวนสาขาท่ี
ให้บริการ มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ปัจจยัด้านแรงจูงใจ ประกอบไปด้วยความปลอดภยั  ความเป็นส่วนตวั 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และความสะดวกสบายในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ
ในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตของการวจัิย  

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะประชากร, ปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ คุณลกัษณะของธนาคาร และปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในการ
ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ในช่วงเดือนมกราคม 2557 เท่านั้น 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจในการใชบ้ริการ
ธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้

 

 

 

คุณภาพการใหบ้ริการ 
- ความน่าเช่ือถือ  
- ความมัน่คง 
- การตอบสนองความตอ้งการ 
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

- การเขา้ใจ การรับรู้ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 

 

คุณลกัษณะของธนาคาร  
- ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
- ขนาดของธนาคาร 
- ช่ือเสียงของธนาคาร 
- ช่องทางการใหบ้ริการ – 

จ  านวนสาขาท่ีใหบ้ริการ 

 ปัจจยัแรงจูงใจ 
- ความปลอดภยั 
- ความเป็นส่วนตวั 
- ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
- ความสะดวกในการใชง้าน 

 

ความไวว้างใจในการใชบ้ริการ
ธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภค        

ในเขตกรุงเทพมหานคร              
(Trust in E-Banking) 
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2. สามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริโภค และเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มาก
ท่ีสุด  

3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด  
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าขอ้มูลวิจยัไปศึกษาต่อยอดส าหรับธุรกิจของผูท่ี้

ตอ้งการ 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ธนาคารออนไลน์ (Online Banking) หมายถึง การให้บริการธนาคารผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบออนไลน์ หรือถา้ใชง้านผา่นอินเทอร์เนต จะเรียกวา่ “อีแบงคก้ิ์ง (e-
Banking)”  

2. คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของธุรกิจใหบ้ริการ  

3. ความไวว้างใจ หมายถึง การเต็มใจ เช่ือมัน่และยินยอมของผูท่ี้ไวว้างใจต่อผูท่ี้
ไดรั้บความไวว้างใจ  

4. ความปลอดภยั (SAFETY) สภาพท่ีไม่มีอนัตราย ดงันั้นความปลอดภยัจึง
หมายถึงไม่อยูใ่นสภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตราย เกิดอบติัเหตุ  
การทบทวนวรรณกรรม  

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ (Service)  

ความหมายของการบริการ  
Lovelock and Wright (อา้งใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546: 4) ให้คานิยามไวว้า่ การ

บริการ (Service) เป็นกระบวนการท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้ฝ่ายอ่ืน ซ่ึงกระบวนการนั้นอาจจะ
มองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได ้และไม่สามารถครอบครองได ้แมว้า่กระบวนการดงักล่าวนั้นอาจ
ผกูพนักบัตวัสินคา้ (Goods) การบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างคุณค่า
และเป็นการจดัหาผลประโยชน์ (Benefits) ใหแ้ก่ลูกคา้ไดใ้นเวลาและสถานท่ีหน่ึง  

การบริการ คือกิจกรรม หรือชุดของกิจกรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ซ่ึงมกัจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อกนัระหว่างผูบ้ริโภคกบัพนกังานซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ และ/ หรือ
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ทรัพยากรท่ีมีตวัตน หรือสินคา้ และ/ หรือระบบของผูใ้ห้บริการนั้นๆ (Groonroos 1990, 
อา้งใน ธีรกิติ 2547: 6)  

สรุป ลกัษณะของการบริการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประการ ดงัน้ี 1. การ
บริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้ จึงเป็นการยากท่ีจะสามารถรับรู้ถึงการบริการผา่นประสาท
สัมผสัต่างๆ ของร่างกายไดท้  าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเส่ียง หรือความไม่เช่ือมัน่ในการ
เลือกใชบ้ริการ จึงตอ้งอาศยัส่ิงท่ีเป็นรูปร่างจบัตอ้งได ้และเป็นรูปธรรมในการสร้างความ
เช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค 2. การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้เน่ืองจากไม่สามารถเก็บรักษา
ไดเ้หมือนสินคา้คงคลงั การบริการซ่ึงเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในสถานท่ีหน่ึง
เท่านั้น 3. การบริการไม่สามารถแยกกระบวนการผลิต และกระบวนการบริโภคออกจาก
กนัได ้ 4. คุณภาพการบริการไม่คงท่ี/ ไม่มีมาตราฐานในการบริการท่ีแน่นอนข้ึนอยู่กบั
หลายๆ ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดมาตราฐานการใหบ้ริการทั้งพนกังาน เวลา สถานท่ีรวมไปถึง
วธีิการใหบ้ริการดว้ย  
แนวความคิดเกีย่วกบัความไว้วางใจ (Trust)  

ความไวว้างใจ (Trust) ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งกล่าวถึงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการสร้างความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-services) โดยเฉพาะกบัการใช้
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ ลูกคา้ตอ้งเกิดความไวว้างใจในบริการ
นั้นๆ อยา่งถึงท่ีสุด เพราะมีปัจจยัในหลายๆ ดา้นท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงสูงได ้เน่ืองจาก
ผูใ้ชง้านรู้สึกวา่ตนเองอาจจะตกอยูใ่นภาวะเส่ียง และอาจจะถูกหลอกลวง 

Beldad De Jong และ Steeholder (2010) ไดท้  าการวิจยัเชิงทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไวว้างในการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 
กลุ่ม ดงัน้ี  

1. ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal Experience) ในการใชง้านอินเทอร์เน็ตและ
การซ้ือสินคา้ออนไลน์  

2. ความเช่ือใจต่อบุคคลอ่ืน (Dispositional Trust) และระดบัความเส่ียงท่ีสามารถ
ยอมรับได ้(Acceptable Level of Risk)  

3. ช่ือเสียงของเวบ็ไซต์ (Website Reputation) และสัญลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็น ถึง
ความน่าเช่ือถือ (Third Party Seal) ภายในเวบ็ไซต ์ 

4. วฒันธรรม (Culture) และระดบัการศึกษา (Education) ท่ีแตกต่างกนั และ  
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5. คุณภาพของเวบ็ไซต์ (Website Quality) ในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดน้ีมีเพียง
คุณภาพ ของเวบ็ไซต์เท่านั้นท่ีเป็นปัจจยัภายในท่ีผูบ้ริหารเวบ็ไซต์สามารถควบคุมและ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองได ้ 
แนวความคิดเกีย่วกบัความเช่ือมั่น  

Stern (1997) ได้กว่าวไวว้่าความเช่ือมัน่ คือพื้นฐานความสัมพนัธ์ทางการ
ติดต่อส่ือสาร ให้บริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงองค์กรจาเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ด เพื่อสร้างความคุย้เคยให้เกิดกบัผูรั้บบริการ และสามารถครองใจลูกคา้ได้ ซ่ึง
องคป์ระกอบของทฤษฎีดงักวา่วประกอบไปดว้ย 5C ไดแ้ก่  

1. Communication การติดต่อส่ือสาร  
2. Caring and Giving การรู้จกัใหแ้ละดูแลลูกคา้  
3. Commitment การใหข้อ้ผกูมดั การท าตามคามัน่สัญญาท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้  
4. Comfort การใหค้วามสะดวกสบาย หรือ Compatibility ความสอดคลอ้ง  
5. Conflict การแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ และการใหค้วามไวว้างใจ  

แนวความคิดเกีย่วกบัธนาคารออนไลน์ (Online Banking)  
ธนาคารออนไลน์ คือ การให้บริการธนาคารผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ 

ถา้ใชอิ้นเทอร์เน็ต จะเรียกวา่ “อีแบงคก้ิ์ง (e-Banking)” สามารถท ารายการไดว้นัละ 24 
ชัว่โมง ไม่วา่จะอยู่ท่ีใดในโลก นอกจากจะเรียกว่าอีแบงคก้ิ์งแลว้อาจเรียกช่ืออ่ืนๆ อาทิ 
ธนาคารอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ธนาคารออนไลน์ (Online Banking) ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking) และ ธนาคารไซเบอร์ (Cyber Banking) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

สมัชญ์พล อิ่มฤทัย (2546) ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้บริการ
ใหบ้ริการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้
วา่ ปัจจยัดา้นการบริการดงักล่าวเบ้ืองตน้นั้น แสดงให้เห็นว่าขนาดของธนาคารพาณิชย์
ไทย มีผลต่อความพึงพอใจกบัการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยลูกคา้กลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจกบัการให้บริการดา้นการบริการและดา้นเทคโนโลยีดว้ยค่าเฉล่ีย 
3.47 และ 3.53 ซ่ึงสูงกวา่ปัจจยัดา้นขนาดและช่ือเสียงของธนาคารท่ีมีค่าเฉล่ียเพียง 3.38 
และ3.447 โดยเฉพาะดา้นการบริการและดา้นเทคโนโลยีท่ีประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจ ส าหรับผูท่ี้สนใจท าการวิจยัในดา้นการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  ซ่ึง
นอกเหนือจากหัวขอ้ดงักล่าวควรท่ีจะให้ความสนใจเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ ส าหรับ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นความพึงพอใจท่ีมาใช้
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บริการกบัธนาคารพาณิชยไ์ทย และการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารพาณิชน์ไทย เพื่อท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังงานท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อการใหบ้ริการกบัลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการ  

พรชัย อนันบุญทริก (2547) มีการคน้ควา้อิสระในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
ธนาคารพาณิชยข์องลูกคา้ในเขตอาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ประชากรทัว่ไปท่ีใชบ้ริการพาณิชยไ์ทย กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการผูใ้ชบ้ริการธนาคารของ
รัฐบาลไทย กลุ่มขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจผูใ้ช้บริการธนาคารพาณิชยข์อง
ภาคเอกชนไทย และธนาคารพาณิชยข์องรัฐบาล  จะค านึงถึงปัจจยัด้านความมัน่คง 
ปลอดภยัมากท่ีสุด และกลุ่มประชาชนทัว่ไปผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์องรัฐบาล จะ
ค านึงถึงปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมากท่ีสุด ซ่ึงในรายหวัขอ้ยอ่ยจะเนน้ในเร่ืองของ
การแต่งกาย กริยามารยาทเม่ือสนทนาโตต้อบกบัลูกคา้ และส าหรับกลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ี
ใชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นภาคเอกชนไทย จะค านึงถึงปัจจยัในดา้นเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การใชง้านมากท่ีสุด ทั้งในดา้นความสะดวกสบาย ทนัสมยั และระบบการ
บนัทึกขอ้มูลการท ารายการต่างๆ ท่ีทนัสมยัและเช่ือถือได ้ส่วนในดา้นของปัญหาในการใช้
บริการของลูกคา้ธนาคาพาณิชย  ์ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอนัดบัแรกคือ ปัญหาในดา้นการบริการ 
ซ่ึงจะพบว่าการท่ีมีเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอส าหรับการให้บริการ ปัญหาด้านเจา้หน้าท่ีท่ี
ปฏิบติังาน คือในดา้นของสถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นราคา คือลูกคา้ส่วนใหญ่
เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยอ์ยู่ในระดบัท่ีต ่า ปัญหาดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
พบวา่ระบบการรักษาความปลอดภยัของธนาคารยงัมีไม่เพียงพอ ท าให้ผูท่ี้มาใชบ้ริการยงั
ขาดความเช่ือมัน่ในระบบรักษาความปลอดภยั ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า
ลูกคา้แจง้ว่าไม่ค่อยได้รับขอ้มูลข่าวสารจากทางธนาคาร หรือไม่พบว่ามีพนักงานให้
ค าแนะน าถึงบริการใหม่ ปัญหาในดา้นของผลิตภณัฑ์ พบวา่เง่ือนไขในการให้บริการยงัมี
ขอ้จ ากดั ไม่ยืดหยุน่ หรือมีขั้นตอนการท าธุรกรรมท่ียุ่งยากซบัซ้อน ปัญหาดา้นอุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ พบวา่ส่วนใหญ่ ลูกคา้เห็นวา่จ านวนตูเ้อทีเอ็มมีไม่เพียง  พบกบัความ
ตอ้งการ และในดา้นของสังคม พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือ ลูกคา้ไม่รู้จกัผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานธนาคาร ท าใหไ้ม่ไดรั้บความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ  
วธีิด าเนินการวจัิย  

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  
ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์

ต่างๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ส่วน
ดงัน้ีคือ  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามในส่วนข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและ รายได ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลในส่วนคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้บริการ
ธนาคารออนไลน์ ประกอบดว้ยความน่าเช่ือถือ ความมัน่คง การตอบสนองความตอ้งการ 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ และการเขา้ใจ การรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของธนาคาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ประกอบไปดว้ย ขนาดของธนาคาร และช่ือเสียง
ของธนาคาร  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจของเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการ ประกอบ
ไปดว้ย ความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และความสะดวกในการใช้
งาน  

แบบสอบถามจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้มาตราวดัแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยเรียงจากอนัดบั 0 ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด จนถึง 10 เห็นดว้ยมากท่ีสุด เพื่อ
เก็บตวัอยา่งระดบัความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการออนไลน์แบงก้ิง  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จ านวน 

117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 เป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 อายุ
ระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 253 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.30 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 107 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ที่มีความสัมพันธ์กับความ
ไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซตข์องธนาคารมี
ความเป็นมาตราฐานสากล สามารถเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด คือ 8.4125 ดา้นความมัน่คง การให้
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ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัผูใ้ห้บริการมี
ระบบแจง้เตือนให้ยืนยนัการท าธุรกรรมทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหวา่งการเขา้ใช้งานระบบธนาคารออนไลน์มากท่ีสุด คือ 8.4275 ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซท์ท่ีมีความ
พร้อมในการให้บริการ สามารถให้บริการทางการเงินได้อย่างครบถ้วนมากท่ีสุด คือ 
8.3875 ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัเวป็ไซทข์องธนาคารมีการอพัเดตขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลามากท่ีสุด  คือ 
8.2100ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัผูใ้ห้บริการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญัมากท่ีสุด 
คือ 8.4150  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของธนาคาร ที่มีความสัมพันธ์กับความ
ไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้านคุณลักษณะของธนาคารท่ีมีผลต่อความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นภาพลกัษณ์
ของธนาคาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับภาพลักษณ์ของ
ธนาคารมีความส าคญัในการตดัสินใจมาใชบ้ริการซ ้ าอีกในอนาคตมากท่ีสุด คือ 8.5700 
ดา้นขนาดของธนาคาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัขนาดของ
ธนาคารท่ีใช้บริการอยู่นั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท าให้ท่านรู้สึกไวว้างใจมากท่ีสุด คือ 
8.2975 ดา้นช่ือเสียงของของธนาคาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบัเวบ็ไซตท่ี์ท่านใชบ้ริการอยูมี่ช่ือเสียงท่ีดีเม่ือเทียบกบัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆมากท่ีสุด คือ 8.7500 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบัธนาคารท่ีมีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลายมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร
ออนไลน ์มากท่ีสุด คือ 8.4675  
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจของธนาคาร ที่มีความสัมพันธ์กับความ
ไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นความปลอดภยั พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซด์ของธนาคารมีขอ้ความตอบกลบัทุกคร้ัง
เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของการท าธุรกรรมมากท่ีสุด คือ 8.4575 ดา้นความเป็นส่วนตวั 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซต์ของธนาคารมีการป้องกนั
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ขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบัมากท่ีสุด คือ 8.4950 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 
คือ 8.5950 ด้านความสะดวกในการใช้งาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัธนาคารออนไลน์ช่วยให้ท่านสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงิน
มากข้ึน มากท่ีสุด คือ 8.6250  
สรุปผลการวจัิย  

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
อาชีพ (4) ระดบัการศึกษา (5) รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดยใช้สถิติ
วเิคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-
test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระ
อ่ืน ๆ สรุปไดด้งัน้ี  

มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได ้ ท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศ อาย ุ
อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ
ธนาคารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
ไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีประกอบไปดว้ยความน่าเช่ือถือ 
ความมัน่คง การตอบสนองความตอ้งการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเขา้ใจ การ
รับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคาร
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดแ้ก่ การตอบสนองความตอ้งการ และการเขา้ใจ 

การรับรู้ความต้องการของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส่วนตวัแปร
อ่ืนดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคาร
ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของธนาคาร ประกอบไปดว้ยภาพลกัษณ์ของ
ธนาคาร ขนาดของธนาคาร ช่ือเสียงของธนาคาร และช่องทางการให้บริการ – จ านวน
สาขาท่ีให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) .932 .161  5.777 .000   

ความน่าเช่ือถือ .038 .031 .046 1.242 .215 .258 3.872 

ความมัน่คง .045 .045 .051 .997 .319 .134 7.482 

การตอบสนองความ
ตอ้งการ 

-.072 .025 -.110 -2.919 .004 .250 3.996 

ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ 

.045 .046 .050 .994 .321 .142 7.044 

การเขา้ใจ การรับรู้
ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

.111 .042 .121 2.628 .009 .166 6.010 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) .932 .161  5.777 .000   

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร -.013 .031 -.014 -.429 .668 .316 3.169 

ขนาดของธนาคาร .127 .025 .188 5.111 .000 .262 3.824 

ช่ือเสียงของธนาคาร .009 .013 .017 .720 .472 .613 1.630 

ช่องทางการใหบ้ริการ-
จ านวนสาขาท่ี
ใหบ้ริการ 

.188 .033 .214 5.653 .000 .247 4.051 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของธนาคารไดแ้ก่ ขนาดของธนาคาร และจ านวนสาขาท่ี

ให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส่วนตวัแปรอ่ืนดา้นคุณลกัษณะของ
ธนาคารไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ประกอบไปดว้ยความปลอดภยั ความเป็น
ส่วนตวั ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และความสะดวกสบายในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) .932 .161  5.777 .000   

ความปลอดภยั -.008 .045 -.010 -.185 .853 .132 7.593 

ความเป็นส่วนตวั .094 .042 .108 2.264 .024 .155 6.433 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ .075 .039 .089 1.937 .053 .168 5.955 

ความสะดวกในการใช้
งาน 

.262 .045 .302 5.801 .000 .131 7.649 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจได้แก่ ความเป็นส่วนตวั และความสะดวกในการใช้งานมี
ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส่วนตวัแปรอ่ืนดา้นแรงจูงใจไดแ้ก่ความปลอดภยั
และประโยชน์ท่ีได้รับไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคาร
ออนไลน ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตอยูแ่ลว้ ส่วนอาชีพอ่ืนๆ นั้นยงัมีสัดส่วนการใช้งานไม่
มากนกั แสดงใหเ้ห็นวา่ การใหบ้ริการธนาคารออนไลน์นั้นยงัจ ากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มอาชีพท่ีมี
การใชง้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต หากเป็นไปได ้อนาคตธนาคารควรมีการวางแผน
เพื่อพฒันาระบบการให้ค  าแนะน าในการใชง้าน Online banking ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มอ่ืนๆ 
ของธนาคารด้วย เพราะปัจจุบนัน้ีอินเทอร์เน็ตได้เขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของทุกเพศ วยั และทุกๆ อาชีพแลว้  

เน่ืองจากการให้บริการธนาคารออนไลน์  ถึงแม้จะมีข้อดีต่อทั้งธนาคารและ
ผูใ้ช้บริการ แต่การให้บริการทางดา้นน้ีในประเทศก าลงัพฒันา เป็นส่ิงท่ียงัมีขอ้จ ากดัใน
หลายๆ ดา้น ทั้งในดา้นของตวัผูใ้ชง้านเองซ่ึงอาจจะยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และเม่ือมอง
ในดา้นของผูใ้ห้บริการแลว้จะเห็นวา่ตน้ทุนในการด าเนินงานค่อนขา้งสูง มีการลงทุนเพื่อ
ขยายโครงข่าย และการพฒันาโปรแกรมต่างๆ อีกมาก ส าหรับการบริการในอนาคตท่ีมีการ
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เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว บางคร้ังอาจจะเกิดการสูญเสียตน้ทุน และไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน
จึงตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบถ่ีถว้นการเร่ิมการปรับปรุงและพฒันาระบบการใชง้าน  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

ควรพิจารณาในด้านของปัจจยัทางการตลาด และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ เพื่อท่ีธนาคารผูใ้หบ้ริการจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการของ
ลูกคา อีกทั้งจะไดท้ราบถึงระดบัความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้ขา้ใชง้านธนาคารออนไลน์ โดย
สามารถน าผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนนโยบายการให้บริการ
ธนาคารออนไลน์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด  

ควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเฉพาะลูกคา้ท่ียงัไม่เคยใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงสาเหตุหลกัของการไม่ใช่บริการ เพื่อไวท้  าเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนและพฒันาเพื่อให้เกิดการทดลองใช้ และใช้ซ ้ าในคร้ังต่อไป ควรท าขอ้มูลเชิง
เปรียบเทียบระหวา่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารผา่นเคาทเ์ตอร์ธนาคาร กบัการใชบ้ริการของ
ลูกคา้ผ่านธนาคารออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการให้บริการให้
ทนัสมยั ครอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ และมีการขยายขอบเขตการวิจยัเพิ่มเติม 
โดยเนน้กลุ่มตวัอยา่งนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขยายไปยงัจงัหวดัใหญ่ๆ ใน
ภาคอ่ืนๆ จนทัว่ทั้งประเทศเพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งประชากาศาสตร์
ไดม้ากข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยั ใชง้านง่าย และ
ตอบทุกความตอ้งการของลูกคา้ 
บรรณานุกรม 
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แรงจูงใจทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์อโีคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
THE MOTIVATION THAT AFFECTING THE DECISION TO BUY ECO CAR TO 

THE FIRST CAR PROJECT OF CUSTOMERS IN BANGKOK 
นิพนธ์ สิรินวฒันานุกลู1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า อิสระ  คือ (1 )  เพื่ อ ศึกษาปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรก
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน (2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด (3) เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ ต่อโครงการรถคันแรกของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด และความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ เป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์ควรให้ความส าคญัในการพฒันาคุณภาพใน
ดา้นการบริการของศูนยบ์ริการใหมี้มาตรฐานและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีดีข้ึน เพื่อเพิ่ม 
ทศันิคติและประสบการณ์ในด้านบวก เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค และในดา้นการส่งเสริมทางการตลากท าให้เกิดความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ ให้เกิด
การบอกต่อ และใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือซ ้ า  
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การตดัสินใจ, รถยนตอี์โคคาร์ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต   
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ABSTRACT 
 The purpose of the independent study ( 1 ) to investigate demographic factors that 
influence the decision to buy Ecocar to the first car project of customers in Bangkok The 
factors studied were sex, age, education, personal status, occupation , and income. ( 2 ) to 
study the marketing mix factors that influence the decision to  buy Ecocar to the first car 
project of customers in Bangkok The factors studied include the product , price, place  and 
Promotion. (3) To identify factors motivated incentive to buy Ecocar to the first car project of 
customers in Bangkok. 
 The results showed that the the marketing promotion and demand for novelty the 
factors that influence the decision to buy Ecocar to the first car project of customers in 
Bangkok. The car business entrepreneurs should focus on improving the quality of service in 
terms of service standards and to have the confidence of the consumer, the better to add new 
motto scenery and experience the positive side. To meet the needs and preferences of 
consumers. And promoting  for brand loyalty loyal to the brand. The word of mouth and 
repeat purchases. 
KEYWORDS : MOTIVATION, DECISION, ECOCAR 
 
บทน า 
 มลพิษทางอากาศคือภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยู่ในปริมาณท่ีสูงกวา่ระดบัปกติเป็น
เวลานาน ท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหมป่้า ก๊าซธรรมชาติ
อากาศเสียท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติเป็นอนัตรายต่อมนุษยน์อ้ยมาก เพราะแหล่งก าเนิดอยูไ่กลและ
ปริมาณท่ีเขา้สู่สภาพแวดลอ้มของมนุษยแ์ละสัตวมี์น้อย กรณีท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
ไดแ้ก่ มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต ์จากโรงงานอุตสาหกรรม จากขบวนการผลิตจากกิจกรรม
ดา้นการเกษตร จากการระเหย ของก๊าซบางชนิด ซ่ึงเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นตน้  
 รถยนต ์Eco Car หรือ Ecology Car คือรถท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในส่วนของ
ประเทศไทยไดใ้ชข้อ้ก าหนดตามมาตรฐานของยุโรป ทั้งในส่วนของ Euro4  ซ่ึงกล่าวถึงเร่ือง
มลพิษ และ UNECE94-95  ท่ีกล่าวถึงเร่ืองความปลอดภยั  นอกจากน้ียงัมีในส่วนของ Global 
Standard Eco Car  ท่ีก าหนดในเร่ืองของอตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนัต่อลิตร รถยนตอี์โคคาร์นั้น
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ตอ้งผา่นการทดสอบคุณสมบติัมาตรฐานสากล (ECO Technology) ดงัน้ี ในดา้นความประหยดั
น ้ ามนั จะตอ้งมีอตัราการการบริโภคเช้ือเพลิงไม่เกิน 5 ลิตร/100 กม. หรือ น ้ ามนั 1 ลิตรวิ่งได้
ระยะทาง 20 กม.  ในดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐาน Euro 4 คือ มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์น้อยกว่า 120 กรัม/ระยะทาง 1 กม.   ในดา้นความปลอดภยั ตอ้งได้รับ
มาตรฐานความปลอดภยัของยุโรป (UNECE 94 และ 95) ซ่ึงเป็นมาตรฐานความปลอดภยัจาก
การชนดา้นหนา้และดา้นขา้ง ในดา้นความคล่องตวั รถยนต ์Eco Car จดัอยูใ่นรถยนตป์ระเภท 
Sub B-Segment หรือรถยนตข์นาดเล็กท่ีมีความจุกระบอกสูบ 1,000 – 1,300 ซีซี รถอีโคคาร์  
จะมีขนาดตวัถงัเล็กลง มีน ้ าหนกัท่ีเบาลง ส่งผลให้เป็นรถท่ีประหยดัน ้ ามนั ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซดท่ี์นอ้ยลงประมาณ 20-30% เม่ือเทียบกบัรถยนตป์กติทัว่ไป 
 ส าหรับในปี 2554 ประเทศไทยนั้นภาครัฐไดมี้นโยบายโครงการรถคนัแรกท่ีคืนภาษี
ส าหรับรถยนตค์นัแรกไม่เกิน 1 แสนบาท ท าให้เกิดแรงจูงใจและกระตุน้การใชสิ้ทธ์ิในการซ้ือ
รถยนต์คนัแรก แรงจูงใจท่ีมาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นทางด้านราคา 
ทางดา้นการบริการหลงัการขาย ทางดา้นโปรโมชัน่ หรือ แรงจูงใจท่ีมาจากความกา้วหนา้ทาง
หน้าท่ีการงาน เงินเดือนท่ีไดรั้บมากข้ึนท าให้ใช้เหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ หรือ 
การตดัสินในด้านของอารมณ์ท่ีตดัสินจากรูปลกัษณ์หรือแบรนด์ของรถยนต์ การแข่งขนัใน
ตลาดรถยนตรุ์นแรงข้ึนเร่ือยๆถึงแมว้า่โครงการรถคนัแรกจะหมดไปแลว้ แต่ยอดขายรถยนต ์
อีโคคาร์จากค่ายต่างยงัพุ่งสูงข้ึนจนมียอดจองขา้มปี ซ่ึง ( อา้งอิงจาก http://www.acnews.net) 
การด าเนินนโยบายรถคนัแรก  ย่อมได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองอยา่งมากโดยนางสาวสุทธาภา  อมรววิฒัน์   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ และหวัหนา้ศูนยว์ิจยั
เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  ยอมรับวา่ ผลกระทบจากนโยบายรถ
คนัแรก อาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างการผลิตและส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศไทยในระยะยาว  โดยในช่วงท่ีผ่านมา การผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก
และขายในประเทศจะมีสัดส่วนเท่ากนัท่ีประมาณ 50%  แต่หลงัจากท่ีมีนโยบายรถคนัแรก  ท า
ใหส้ัดส่วนการผลิตรถเพื่อขายในประเทศ เพิ่มข้ึนมากเป็น57% ส่วนการผลิตเพื่อส่งออก ลดลง
เหลือประมาณ 43%   และการผลิตรถยนต์อีโคคาร์เติบโตข้ึนมาแทนรถยนต์นัง่ขนาด 1500-
1800 ซีซี   ท าให้ค่ายรถต่างๆหนัมาผลิตรถยนตเ์พื่อขายในประเทศเป็นหลกั ดงันั้นภาครัฐควร
ก าหนดนโยบายในเร่ืองน้ีใหช้ดัเจนวา่  จะวางต าแหน่งของภาคการผลิตรถยนตข์องไทยจะเป็น
ศูนยก์ลางการผลิตอีโคคาร์อยา่งเดียวหรือจะรักษาการส่งออกรถยนตข์นาด 1500-1800 ซีซี   ท่ี
มีความตอ้งการมากในตลาดโลก 
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 จากการศึกษาค้นควา้จึงกล่าวได้ว่าแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ จากประชาชนนั้นมาจากปัจจยัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นในดา้นของราคา ความคุม้ค่า
ของสินคา้ โปรโมชัน่ต่างๆ ทศันคติจากผูบ้ริโภค นโยบายจากรัฐบาลท่ีส่งเสริมกระตุน้การใช้
จ่ายของประชาชน ระดบัรายไดข้องประชาชน ลว้นมีส่วนต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อสินคา้  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์  
ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัแรงจูงใจท่ีเป็นส่ิงกระตุน้มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์อีโค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  1. ศึกษาปัจจยักลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2. ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์

Eco Car ดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  
 3. ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจ มีดงัน้ี ความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยัและมัน่คง 
ความผกูพนัหรือการยอมรับ ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่และความตอ้งการไดรั้บการเสริมแรง
ท่ีมีผล่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

 กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. การวิจยัน้ีท าให้ทราบวา่ปัจจยัทางดา้นประชากรณ์ศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. การวจิยัน้ีท าใหท้ราบวา่ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. การวิจยัน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัแรงจูงใจท่ีเป็นส่ิงกระตุน้มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือก ซ้ือรถยนต์ อีโคคา ร์ต่อโครงการรถคันแรกของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1. เพศ   2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา  4. สถานภาพสมรส 
5. อาชีพ   6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์  2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจยัแรงจูงใจ 
1.  ความตอ้งการทางร่างกาย 
2.  ความปลอดภยัและมัน่คง 
3.  ความผกูพนัหรือการยอมรับ 
4.  ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ 
5.  ความตอ้งการไดรั้บการเสริมแรง 

   การตดัสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์อโีค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรก
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใช้
อธิบาย โดยผูว้จิยัน าเสนอ ตามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
  1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
  2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
  3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
  4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัรถยนตอี์โคคาร์กบัโครงการรถคนัแรก 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ผดุงศิลป์ แสงเพชร (2545) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีลอ้และศึกษาปัญหาในการใชร้ถยนตบ์รรทุก
ส่วนบุคคลประเภทขับเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่าผูซ้ื้อทุกกลุ่มอาชีพต่างก็ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด 
รวมไปถึงผูซ้ื้อทุกกลุ่มระดบัรายไดต่้างก็ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด
เช่นกนั ซ่ึงปัจจยัการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ได้แก่โครงสร้างและสมรรถนะ ส่วนประกอบ
ภายในตวัรถ ส่วนประกอบภายนอกตวัรถ ปัจจยัการตลาดดา้นราคา ได้แก่ ราคาอะไหล่
ค่าบริการหลงัการขายถูก ราคารถยนตถู์กส่วนลดเงินสด ปัจจยัดา้นการตลาดช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งของศูนย์บริการ จ านวนศูนย์บริการ การให้บริการของ
ศูนยบ์ริการ ส่วนปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่การส่งเสริมการขาย, การ
โฆษณา ส่วนปัญหาท่ีผูซ้ื้อประสบไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์คือการส้ินเปลืองน ้ ามนั ดา้นราคา
คืออะไหล่ราคาแพง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคือ บริษทัตวัแทนจ าหน่ายตั้งอยู่ในท าเล
ไม่สะดวกและดา้นการส่งเสริมการตลาดคือ บริษทัไม่ใหข้่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
 พิพฒัน์ เศรษฐปิยานนท ์(2546: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลางของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานี รถบรรทุกเป็น
ยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับบรรทุกส่ิงของต่าง ๆ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงไดรั้บความนิยม
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยปัจจุบนัมีรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนภายใต ้พ.ร.บ. การขนส่งทางบก 
ปี 2544 เป็นจ านวนถึงแปดแสนกวา่คนั โดยเฉพาะในปี 2545 มียอดจ าหน่ายรถบรรทุกถึง 
8,646 คนั โดยในจ านวนน้ีเป็นรถบรรทุกขนาดกลางร้อยละ 60 และเน่ืองจากรถบรรทุก
ขนาดกลางเป็นรถท่ีมีความคล่องตวัและเหมาะสมกบัการใชง้านโดยเฉพาะในต่างจงัหวดั 
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 พรทิวา ทรัพย์เกษตริน (2546) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือ
รถยนตบ์รรทุกขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ผูซ้ื้อรถยนตบ์รรทุกขนาด
เล็กในจังหวดัเชียงใหม่จัดอันดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กโดยเรียงล าดบัตามความส าคญั 5 อนัดบัแรก ด้าน
อะไหล่รถ คือ หาอะไหล่ไดง่้าย ดา้นความปลอดภยั คือ ระบบเบรก ดา้นการประหยดั คือ 
ประหยดัน ้ ามนั ดา้นการรับประกนั คือ เง่ือนไขการรับประกนั ดา้นประโยชน์ใช้สอย คือ 
ใชง้านไดส้ารพดัประโยชน์ นอกจากน้ีการตดัสินใจซ้ือรถจะตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง โดยมี
เหตุผลในการซ้ือรถยนตบ์รรทุกขนาดเล็กเน่ืองจากให้ประโยชน์ใชส้อยไดม้ากกวา่รถยนต์
นัง่ส่วนบุคคล สามารถบรรทุกไดท้ั้งคนและส่ิงของไดม้ากกวา่ และถา้มีโอกาสซ้ือรถยนต์
คร้ังต่อไปผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความตอ้งการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล เพื่อตอ้งการแสดงถึง
ฐานะหรือเพื่อความสะดวกสบายท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 ชาญชัย สุขส ารวม  (2550) ท าการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตมื์อสอง : กรณีศึกษาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี การวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้ 
2) ศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของลูกคา้ 3) เปรียบเทียบระดบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของลูกคา้ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 4) เปรียบเทียบ
ระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสองของลูกคา้ จ  าแนกตามพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตมื์อสองและ 5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง กลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี จ านวน 390 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ χ2 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวิธีการซ้ือ
รถยนต์โดยช าระเป็นเงินสด และมีการตดัสินใจซ้ือรถยนต์เพราะดอกเบ้ียต ่า เหตุผลท่ีซ้ือ
รถยนตเ์พราะความสะดวกสบาย ชนิดซีซีรถยนตท่ี์ซ้ือ 1500 – 2000 ซีซี ยี่ห้อท่ีลูกคา้ส่วน
ใหญ่ตอ้งการซ้ือคือ โตโยตา้ แหล่งขอ้มูลในการซ้ือรถยนต์มือสอง ไดม้าจากการโฆษณา
ทางโทรทศัน์ และการใหบ้ริการหลงัการขายจากศูนยบ์ริการ รวมทั้งการมีบริการดี รวดเร็ว 
และปัจจยัแวดลอ้มในการซ้ือคือ ผูป้กครอง/ญาติ 
 2. ลูกคา้มีการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง โดยพิจารณาจาก ดา้นผลิตภณัฑ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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 3. ลูกคา้ท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง โดย
พิจารณาจาก ดา้นของราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4. ลูกคา้ท่ีมีวิธีการซ้ือรถยนตแ์ตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อ
สองโดยพิจารณาจาก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 5. การศึกษาของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัยี่ห้อท่ีต้องการซ้ือ รายได้ของลูกคา้มี
ความสัมพนัธ์กับเหตุผลท่ีซ้ือรถยนต์ และภูมิล าเนาของลูกค้ามีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ชนิดซีซีรถยนต์ท่ีซ้ือ และแหล่งขอ้มูลในการซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 สัจนันท์  สันธิ (2550) ท าการศึกษาปัจจยัในการพิจารณาเลือกซ้ือรถยนต์ของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ถึงปัจจยัในการพิจารณาเลือกซ้ือรถยนต์ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดั
พะเยา กลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ท่ีซ้ือรถยนตจ์ากบริษทัโตโยตา้ ฮอนดา้ นิสสัน อีซูซุ มิตซูบิชิ 
เชฟโรเลต จ านวน 200 ราย การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณาโดยใช้ค่าสถิติ
ของจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 
 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี 
สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
ขา้ราชการเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ส่วน
ใหญ่เคยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ ยี่ห้อรถท่ีใชใ้นปัจจุบนั คือ ฮอนดา้ รถยนต์ท่ี
ใชก้ารหนา้น้ีคือ นิสสัน สาเหตุการเปล่ียนรถยนต ์คือ คุณภาพสินคา้ ปัจจยัในการพิจารณา
เลือกซ้ือรถยนต์ของประชาชนด้านผลิตภนัฑ์ ไดแ้ก่ อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง การ
ประหยดัน ้ ามัน ความปลอดภัย อุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัย รูปร่าง การ
ออกแบบรูปลกัษณ์ภายใน/ภายนอกและสี ดา้นบริการก่อนการขาย ไดแ้ก่ ความสะดวกใน
การติดต่อพนักงาน ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน ระยะเวลาการส่งมอบ
รถยนต์ ด้านบริการหลงัการขาย ได้แก่ การรับประกนั ความรวดเร็วในการซ่อม ความ
ซ่ือสัตยข์องพนักงาน ด้านราคา ไดแ้ก่ ราคารถยนต์ ราคาอะไหล่ จ านวนเงินดาวน์ ด้าน
สถานท่ี ไดแ้ก่ จ  านวนศูนยบ์ริการ และการกระจายการครอบคลุมพื้นท่ี โชวรู์มมีรถยนตใ์ห้
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เลือกหลายรุ่น หลายสี การดูแลรักษาความสะอาดของศูนย์บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาดไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของพนกังานขาย การแจกอุปกรณ์ของแถมต่างๆ การ
ลดราคาสินคา้ 
 โยษิตา เจนจิรวฒันา (2554) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นั
แรกตามนโยบายรัฐบาล ในจงัหวดัระยอง ปี 2554 มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยั
ทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์คนัแรกตามนโยบาย
รัฐบาล เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนต์คนัแรกตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อศึกษานโยบายรถยนต์คนัแรกท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์คนัแรกตามนโยบายรัฐบาล ในจงัหวดัระยอง สถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบ คือ Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 และ Pearson Correlation ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัแรกตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยอนัดบัแรกคือด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 
และดา้นสถานท่ี ตามล าดบั แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือจากนโยบายรถยนตค์นัแรกของ
รัฐบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยอนัดบัแรกคือ การคืนเงินภาษี รองลงมาคือ ส่งเสริมให้
ใช้รถประหยดัน ้ ามนั การช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถยนต์ และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 
ตามล าดบั การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นัแรกตามนโยบายรัฐบาล อยู่ในระดบัมาก โดย
อนัดบัแรกคือ มีความตอ้งการในการใช้รถ รองลงมาคือ มีการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ มีการ
เปรียบเทียบขอ้มูลท าได ้เม่ือเทียบกบัยี่ห้ออ่ืน และมีการคืนหาขอ้มูลเก่ียวกบัรถ เช่น ราคา 
รุ่น ตามล าดบั 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีจะ
เป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
ข้ึนไป ท่ีซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ โดยเลือกจากกลุ่มตวัอย่างประชากรในกรุงเทพมหานคร
จ านวน 10 เขต จาก 50 เขตในอตัราส่วน 5:1 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมเป็น
รายเดือน ตั้งแต่ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2557  
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามปิดแบบมีตวัเลือก และค าถามเปิด ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ส่วน 
คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์ซ่ึงมีลักษณะค าถามแบบ
เลือกตอบหลายตวัเลือก (Multiple-Choice Questions) 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึง
ลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Scale)  มีจ  านวน 20 ขอ้ สามารถให้
ระดบัความคิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงลกัษณะของ
ค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Scale) มีจ านวน 25 ขอ้ สามารถให้ระดบัความ
คิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อโครงการรถ
คนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วน
ส่วนประเมินค่า (Scale) มีจ านวน 5 ขอ้ สามารถให้ระดบัความคิดเห็นได ้ระดบัท่ี 0 – 10 
ระดบัตั้งแต่นอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 290 คนคิดเป็นร้อยละ 72.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มี
ช่วงอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.5 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 77.25 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66.25 กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 64.75 กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001- 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 77  
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 2. ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกท่ีติดตั้งมากบัตวัรถยนต์ในแต่ละรุ่น มีค่าเฉล่ีย 9.36 ทางดา้นราคา 
ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลจากราคาอุปกรณ์ของตกแต่งมีราคาไม่แพง 
มีค่าเฉล่ีย 9.38 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การ
ตกแต่งโชวรู์มและรองรับการใหบ้ริการต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 9.37 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การจดังานแสดงสินค้าตามสถานท่ีต่าง ๆเช่น 
Motor Show, Motor Expo มีค่าเฉล่ีย 9.44 
 3. ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญข องปัจจัยแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัปัจจยัดา้นปัจจยัแรงจูงใจของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
คน พบว่า ความตอ้งการทางร่างกาย โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ เป็นรถยนต์
คนัแรกของตนเองท่ีใชสิ้ทธ์รถคนัแรก มีค่าเฉล่ีย 9.50 ความปลอดภยัและมัน่คง โดยปัจจยั
ท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีความน่าเช่ือถือในดา้นระบบรักษาความปลอดภยัท่ีติดมา
กบัรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย 9.44 ความผกูพนัหรือการยอมรับ โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
คือ เกิดการยอมรับจากส่ือทางโทรทศัน์หรือจากส่ืออินเทอร์เนต  มีค่าเฉล่ีย 9.51 ความ
ตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ส่ือน าเสนอมีความแปลก
ใหม่ดึงดูดใจ  มีค่าเฉล่ีย 9.52 และความต้องการได้รับการเสริมแรง โดยปัจจัยท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ เง่ือนไขในโครงการรถคนัแรกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตอี์โคคาร์ มีค่าเฉล่ีย 9.57 
 4. ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัปัจจยัดา้นการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญั
มากท่ีสุด คือ ซ้ือจากราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัแบรนด์อ่ืน มีค่าเฉล่ีย 9.39 ล าดบัท่ี 2 คือ ซ้ือ
โดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 9.34 ล าดบัท่ี 3 คือ ซ้ือจากการบอกต่อ
ของบุคคลท่ีเราไดรู้้จกั มีค่าเฉล่ีย 9.28 ล าดบัท่ี 4 คือ ซ้ือโดยโอกาส เช่น นโยบายคืนภาษีรถ
คนัแรก มีค่าเฉล่ีย 9.21 และล าดบัสุดทา้ยคือ ซ้ือโดยความรู้สึกส่วนบุคคล เช่น คาดหวงัต่อ
แบรนดน้ี์ตอ้งดีกวา่แบรนดอ่ื์น มีค่าเฉล่ีย 9.21 
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สรุปผลการวจัิย 

ตวัแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta 
Tolera
nce 

VIF 

ค่าคงท่ี 3.468 0.420  8.262 0.00    

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) -0.023 0.034 -0.043 -0.677 0.499 0.398 2.510 

ดา้นราคา (X2) -0.019 0.041 -0.030 -0.464 0.643 0.381 2.624 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) 0.053 0.044 0.072 1.209 0.227 0.452 2.212 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.158 0.051 0.197 3.101 0.002 0.397 2.521 

ความตอ้งการทางร่างกาย (X5) 0.059 0.046 0.088 1.238 0.200 0.337 2.965 

ความปลอดภยัและมัน่คง (X6) 0.068 0.045 0.091 1.492 0.136 0.434 2.304 

ความผกูพนัหรือการยอมรับ (X7) -0.058 0.045 -0.077 -1.306 0.192 0.458 2.185 

ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ (X8) 0.341 0.054 0.363 6.303 0.000 0.481 2.077 

ความตอ้งการไดรั้บการเสริมแรง (X9) 0.061 0.046 0.059 1.315 0.189 0.796 1.256 

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

0.614a 0.377 0.363 0.28555 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R)  = 0. 614a แสดงวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์
ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง (เน่ืองจาก R มีค่า
มาก) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) =   0. 377 หมายความวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดและปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 37.7 เปอร์เซ็นต ์ท่ี
เหลืออีก 62.3 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 
 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The Estimate) 
เท่ากบั 0.28555 หมายความวา่ การประมาณค่าของการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ต่อ
โครงการรถคันแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน
เท่ากบั 0.28555 
 จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ความตอ้งการทางร่างกาย มีค่า 
2.965 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ มีค่า 0.337 
ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multi collinearity 

 
ตัวแปรอสิระ สถิติค่าทีใ่ช้ 

 
ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ t-Test 0.971 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.039 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.421 ปฏิเสธ 
สถานภาพสมรส F-Test 0.169 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.061 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.038 ยอมรับ 
สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.499 ปฏิเสธ 
ดา้นราคา MRA 0.643 ปฏิเสธ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.227 ปฏิเสธ 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.002 ยอมรับ 
สมมติฐานที ่3 ปัจจัยแรงจูงใจ 
ความตอ้งการทางร่างกาย MRA 0.200 ปฏิเสธ 
ความปลอดภยัและมัน่คง MRA 0.136 ปฏิเสธ 
ความผกูพนัหรือการยอมรับ MRA 0.192 ปฏิเสธ 
ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ MRA 0.000 ยอมรับ 
ความตอ้งการไดรั้บการเสริมแรง MRA 0.189 ปฏิเสธ 

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการวจิยัพบวา่ 
 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุและระดับการศึกษาเท่านั้น ท่ีมีผลต่อการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือรถยนต์อีโคคา ร์ ต่อโครงการรถคันแรกของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์
โคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ
ทางดา้นสถิติท่ี 0.05 

ความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโค
คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางดา้น
สถิติท่ี 0.05 
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านคุณภาพของสัญญาณ, ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ, 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเปลีย่นเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที่ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

RELATIONSHIP BETWEEN SIGNAL QUALITY FACTOR, SERVICE 
QUALITY FACTOR, MARKETING MIX FACTOR THAT EFFECT OF 

CHANGE THE CELLULAR NETWORK OF BANGKOK METROPOLITAN 
  กิตติ คลา้ยมาก 1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

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

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร, เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง ปัจจยัด้านคุณภาพของสัญญาณ ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานระหว่างตวั
แปรตน้กบัตวัแปรตาม โดยใชค้่า t-test (Independent Sample t-test) ค่า F-test (One-Way 
ANOVA) ค่า MRA (Multiple Regression Analysis) 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศ หญิง มีอายุ 21-30 ส่วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัดา้นคุณภาพของ
สัญญาน มากท่ีสุดคือ สามารถสนทนาไดต่้อเน่ืองโดยไม่ถูกตดัสัญญาณเสียงก่อนจบการ
สนทนา ด้านคุณภาพการบริการ ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกสบายในการ
ใหบ้ริการ ส่วนดา้นประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความค าสัญ
มากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือของเครือข่าย ดา้นราคา ให้ความค าสัญมากท่ีสุดคือ มีราคาให้
เลือกเหมาะสมกบัการใชบ้ริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ 
การช าระค่าบริการผา่นช่องทางอ่ืนๆ ดา้นการส่งเสริมการขาย ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ 
มีบริการเสริมใหเ้ลือกตามลกัษณะการใชง้าน 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไป
ดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั  มีเพียงแค่
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ส่วน
ด้านคุณภาพของสัญญาณ คุณภาพการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ งหมดมี
ความสัมพัน ธ์ ต่อการเป ล่ียนเครือข่ ายโทรศัพท์ เค ล่ือนท่ีของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05           
ค าสาคัญ : การตดัสินใจ, เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 

ABSTRACT 
This study aimed to compare personal factors , including gender, age, marital 

status , education, occupation and income, the average monthly change affecting the 
cellular network of the population of Bangkok , to study the relationship between. 
Factors of signal quality Service quality factors Factor of the marketing mix That affect 
population change mobile phone network in Bangkok. 

The samples used in this study include the population using mobile phones in an 
area of 400 research survey . By questionnaire storage Instruments used in the 
experiment. Frequency The percentage mean (Mean) , standard deviation (Standard 
Deviation) and test hypotheses between variables from the variable by using the t-test 
(Independent Sample t-test) the F-test (One-Way ANOVA). the MRA (Multiple 
Regression Analysis). 
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The study found that the majority were female, aged 21-30 , most with a single 
degree . Career as a private company Average income 10,001 - 20,000 baht per month 
were to focus on the quality of the signal is able to talk continuously without the sound 
was cut before the end of the conversation. The quality of service The most important 
The convenience of the service. Part of the marketing mix consists . products To signal 
the most. The reliability of the network signal , the price to the most. Prices to suit the 
service . The distribution channels To signal the most. To pay via other channels . The 
promotion To signal the most. Provide additional services to choose from based 
applications. 

Results of this study found that demographic factors with gender, age , marital 
status , education, occupation and income are different . There are just different levels of 
education only. Affecting change mobile network . The quality of the signal Service 
Quality Marketing Mix All are related to the change in the cellular network of the 
population in Bangkok. Statistically significant at the 0.05 level . 
KEYWORDS : DECISION, THE CELLULAR NETWORK. 
 
 
บทน า 

การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนัมีความก้าวล ้ าไป พร้อมๆกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว จนท าให้โลกเกิดยุคท่ีเรียกว่า การส่ือสารแบบไร้
พรมแดน โทรศัพท์เคล่ือนท่ีจึงได้กลายมาเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ทั้งเพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสาร รับส่งขอ้มูลกบับุคคลอ่ืน หรือใชเ้พื่อสร้างความ
บนัเทิง โดยปัจจุบนัพบวา่ จ  านวนเลขหมายของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทยสูงถึง
ประมาณ 87.45 ล้านหมายเลข คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  

65.65 ลา้นคน เป็นร้อยละ 133 % ซ่ึงสะทอ้นถึงจุดอ่ิมตวัของการเพิ่มจ านวนของผูใ้ชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้เก่าไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด ผูใ้ห้บริการจึงพยายาม
ออกกลยทุธ์ทั้ง การลดค่าโทร การออกโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการโทรท่ีแตกต่าง
กนั รวมถึงการพฒันาบริการเสริมต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคเขา้มาเลือกใชบ้ริการของตน 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ียงัคงไม่ปรับเปล่ียนไปใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
เครือข่ายอ่ืน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดดี้ท่ีสุด หรือบางส่วนอาจใช้
บริการของผูใ้หบ้ริการรายใหม่ควบคู่กบัผูใ้หบ้ริการรายเดิม เน่ืองจากไม่ตอ้งการเปล่ียนเลข
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หมาย จึงไดเ้กิดแนวคิด “บริการคงสิทธิเลขหมาย” Mobile Number Portability (MNP) เพื่อให้
ผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยยงัคงสามารถใช้เลข
หมายเดิมได ้โดยภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์โดยตรง จากบริการคงสิทธิ
เลขหมายเน่ืองจากบริการดงักล่าว ช่วยใหผู้บ้ริโภคมีเสรีภาพเต็มท่ีในการยกเลิกและเปล่ียน
ผูใ้ห้บริการได้ โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเลขหมายเดิม นอกจากจะเป็นการคุม้ครองสิทธิเลข
หมายในการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคแลว้ ยงัเป็นการเพิ่มแรงกดดนัให้ผูใ้ห้บริการตอ้ง
เลือกเครือข่ายท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีสามารถตอบสนองการตดัสินใจของผูบ้ริโภคให้
ไดม้ากท่ีสุด เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิม และเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่  

ธุรกิจเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงทิศทางการแข่งขนั โดยมี
เป้าหมายของการคงสิทธิเลขหมาย เพื่อประโยชนต่์อผูใ้ชบ้ริการในการเลือกรับบริการ โดย
หลกัเกณฑด์งักล่าวจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการมีการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน มีการพฒันาคุณภาพ
บริการเพื่อรักษากลุ่มลูกคา้ เป็นการส่งเสริมการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการ ส่งเสริมการเขา้มา
ของผูใ้หบ้ริการรายใหม่ท่ีสามารถเขา้ถึงหมายเลขโทรคมนาคมอยา่งเท่าเทียม และการเป็น
ส่งเสริมการใชเ้ลขหมาย โทรคมนาคมอยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากผลของการประมูลคล่ืนความถ่ี 3G ท่ียา่น 2100 MHz เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2555 

ทุกบริษทัไดรั้บคล่ืนท่ีมีความกวา้ง 15 MHz เท่ากนัหมด โดยบริษทั AWN (Advanced Wireless 

Network) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ AIS บริษทั Real Future ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ทรู และ
บริษทั ดีแทค เน็ท-เวอร์ค จ ากดั บริษทัในเครือดีแทค ต่างประกาศวา่จะปฏิบติัตามเง่ือนไข
การประมูล โดยการติดตั้งโครงข่าย 3G ท่ีสามารถรองรับประชากร 50% หรือประมาณ 34 

ลา้นคนภายในปี 2557 และ 80% หรือประมาณ 52 ลา้นคน ภายในปี 2559 โดยใชเ้ทคโนโลย ี
HSPA+ ความเร็วสูงสุดดาวโหลดสูงสุดท่ี 42 Mbps จากขอ้ก าหนดน้ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการหวงัวา่
การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ความจริงแลว้หากผูใ้ช้บริการมีการใช้งาน Data 

เป็นจ านวนมาก ความเร็วท่ีจะไดรั้บในช่วงเวลาเดียวกนัจะถูกแบ่งไป นัน่เป็นเหตุผลหน่ึงท่ี
ท าใหผู้ใ้ชส่้วนหน่ึงประหลาดใจวา่ใชบ้ริการ 3G แลว้ท าไมประสิทธิภาพกลบัไม่แตกต่าง  

จากเหตุผลดงักล่าวท าใหมี้ความสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้น
คุณภาพของสัญญาณ, ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ, ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อน า
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษทัผู ้
ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ ทั้งยงัสามารถน าไปพฒันาระบบ
เครือข่ายของบริษทัของตนต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพของสัญญานท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการเปล่ียนค่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของประชากรใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยด้านคุณภาพของสัญญาณมีความสัมพนัธ์กับการการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์กับการการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 4. ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาประชากรท่ีใช้โทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัดา้นคุณภาพของ
สัญญาณ, ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ในช่วงเดือนกนัยายน ถึง เดือนธนัวาคม 2556 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามในการวจิยัดงัน้ี 
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                ตัวแปรอสิระ                     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพสมรส  
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ  
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ปัจจัยด้านคุณภาพของสัญญาณ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
 

 

การเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวิจัยน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัดา้นคุณภาพของสัญญาณท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 3. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 4. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 5. เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้กบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 6. เพื่อน าขอ้มูลจากการวิจยัไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย ใหมี้ความไดเ้ปรียบและเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. “การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี” หมายความว่า การบริการท่ี

ผู ้ใ ช้บ ริก ารโทรศัพท์ เ ค ล่ื อน ท่ีสามารถขอให้ผู ้ให้บ ริก ารโอนย้า ย  เลขหมาย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของตนไปใช้บริการของผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายอ่ืนได ้

(ประกาศ กทช.) 

  2. “ผูใ้ห้บริการ” หมายความว่า ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมท่ีไดรั้บอนุญาตจาก

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงผูไ้ดรั้บอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา

จากบริษทั กสทโทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) หรือ

หน่วยงานของผูไ้ดรั้บอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาท่ีไดรั้บสิทธิหนา้ท่ีรวมถึงผูใ้ห้บริการ

โทรศพัทป์ระจ าท่ีดว้ย  

 3. “ผูใ้ห้บริการรายใหม่” (Recipient Provider) หมายความว่า ผูใ้ห้บริการท่ี

ผูใ้ชบ้ริการขอโอนยา้ยเขา้มาใชบ้ริการ  

 4. “ผูใ้ห้บริการรายเดิม” (Donor Provider) หมายความวา่ ผูใ้ห้บริการท่ีผูใ้ชบ้ริการ

ขอโอนยา้ยออกเพื่อไปใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการรายใหม่  
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 5. “ผูใ้ห้บริการตน้ทาง” (Originating Network Provider) หมายความว่า ผู้

ใหบ้ริการท่ีผูใ้ชบ้ริการโทรออกซ่ึงอาจเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือประจ าท่ีก็ได ้ 

 6. “ผูใ้ห้บริการปลายทาง” (Terminating Network Provider) หมายความวา่ ผู้

ใหบ้ริการท่ีผูใ้ชบ้ริการรับสายซ่ึงอาจเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือประจ าท่ีก็ได ้ 

 7. “ผูใ้ห้บริการท่ีถือครองเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี” (Number Range Holder) 

หมายความวา่ผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการจดัสรรเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากคณะกรรมการ  

 8. “ผูใ้ชบ้ริการ” หมายความวา่ ผูใ้ชบ้ริการของผูใ้ห้บริการทั้งลกัษณะท่ีเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้า และลกัษณะท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าบริการภายหลงัไดใ้ชบ้ริการ  

การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพของสัญญาณ 

เม่ือวนัพุธท่ี 27 มีนาคม 2556 ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  (สคบ.) จดัการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พร้อมตรวจสอบปัญหาระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบเติมเงิน 
(พรีเพด) เร่ืองวนัหมดอาย ุการลงทะเบียนซิม และอตัราค่าบริการเฉล่ีย 99 สตางค ์

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธาน
กรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี กสทช. 
ร่วมกบั สคบ. ออกตรวจคุณภาพสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยในส่วนของ กสทช. จะ
ตรวจสอบเก่ียวกบัคุณภาพของสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และตรวจสอบเก่ียวกบัปัญหา
ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบเติมเงิน วา่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี กสทช. ก าหนดไวห้รือไม่ 
และในส่วนสคบ.จะเป็นการตรวจสอบวา่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามท่ีทางผูป้ระกอบการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไดโ้ฆษณาไวห้รือไม่ ซ่ึงในส่วนของส านกังาน กสทช. หากตรวจสอบ
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พบว่าคุณภาพสัญญาณมีปัญหา ทางส านักงาน กสทช. จะมีการแจ้งให้ผูป้ระกอบการ
รับทราบและรีบแกไ้ขปัญหาต่อไป 

ส าหรับเส้นทางท่ีจะออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้น จะ
เร่ิมตน้จากส านกังาน กสทช. และส้ินสุดท่ีห้างสรรพสินคา้เมกะบางนา โดยจะเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ได้แก่ 
บมจ.เอไอเอส, บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส แอนด์ คอมมูนิเคชัน่, บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่, บมจ.ที
โอที และบมจ.กสท โทรคมนาคม ซ่ึงส านกังาน กสทช. ไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์เป็นผู ้
ก  าหนดว่าจะไปเส้นทางใด ซ่ึงในการตรวจสอบนั้นจะเป็นการตรวจสอบในเร่ืองเก่ียวกบั
อตัราการโทรส าเร็จ อตัราการโทรไม่ส าเร็จ อตัราสายหลุด ของการใหบ้ริการทางเสียง และ
การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูล และเม่ือถึง ท่ีหมายแล้วจะเป็นการ
ตรวจสอบปัญหาระบบพรีเพด โดยจะเป็นการตรวจสอบผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3 
ราย ไดแ้ก่ บมจ.เอไอเอส, บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ และ บมจ.ทรู คอร์
ปอเรชัน่ทั้งกรณีการก าหนดวนัหมดอายุบตัรเติมเงิน กรณีการลงทะเบียนผูใ้ช้บริการ และ
กรณีอตัราค่าใชบ้ริการเฉล่ีย 99 สตางค ์

ทั้งน้ีผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจาก
เส้นทางส านกังาน กสทช. โดยใชเ้ส้นทางออกจากส านกังาน กสทช. ไปทางอนุสาวรียช์ยั 
ตรงไปทางถนน พญาไท เล้ียวเขา้ถนนเพชรบุรีวิ่งไปตามถนนเพชรบุรี เล้ียวขวาเขา้สู่ ถนน
ศรีนครินทร์ เล้ียวซ้ายสู่ถนนบางนา ตราด จากนั้นเล้ียวเขา้สู่เมกาบางนา และส้ินสุดท่ี
หา้งสรรพสินคา้เมกะบางนา พบวา่ 

ผลการทดสอบ Voice Call  
บมจ.เอไอเอส มีเปอร์เซ็นตก์ารโทรส าเร็จ 99.107 เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีสาย

หลุด ไม่มี เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้0.893  
บมจ.โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ มีเปอร์เซ็นตก์ารโทรส าเร็จ 97.222 เปอร์เซ็นต์

ของจ านวนคร้ังท่ีสายหลุด ไม่มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้2.778 
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ มีเปอร์เซ็นต์การโทรส าเร็จ 97.794 เปอร์เซ็นตข์องจ านวน

คร้ังท่ีสายหลุด ไม่มี เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้2.206 
บมจ.ทีโอที 3G มีเปอร์เซ็นต์การโทรส าเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ีสาย

หลุด ไม่มี เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้ไม่มี 
บมจ.กสท โทรคมนาคม มีเปอร์เซ็นต์การโทรส าเร็จ 94.891 เปอร์เซ็นต์ของ

จ านวนคร้ังท่ีสายหลุด ไม่มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้5.109 
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ผลการทดสอบ3G Data Service 
บมจ.เอไอเอส มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีสามารถใชง้าน data service เท่ากบั 

100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใช้งาน 21.827 เปอร์เซ็นต์ท่ี
ความเร็วการใช้งาน data service สูงกวา่ 384 kbps เท่ากบั 197 ความเร็วเฉล่ียของ data 
service (kbps)  เท่ากบั 554.373 

บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีสามารถใชง้าน 
data service เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใชง้าน 0.442 
เปอร์เซ็นตท่ี์ความเร็วการใชง้าน data service สูงกวา่ 384 kbps เท่ากบั 226 ความเร็วเฉล่ีย
ของ data service (kbps)  เท่ากบั 1578.92 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ มีเปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ีสามารถใชง้าน data service 
เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใช้งาน 0 เปอร์เซ็นต์ท่ี
ความเร็วการใช้งาน data service สูงกว่า 384 kbps เท่ากบั 226 ความเร็วเฉล่ียของ data 
service (kbps)  เท่ากบั 1147.411 

บมจ.ทีโอที 3G มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีสามารถใชง้าน data service เท่ากบั 
100 เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใชง้าน 0.897 เปอร์เซ็นตท่ี์ความเร็ว
การใช้งาน data service สูงกว่า 384 kbps เท่ากบั 223 ความเร็วเฉล่ียของ data service 
(kbps)  เท่ากบั 2878.416 

บมจ.กสท โทรคมนาคม มีเปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ีสามารถใช้งาน data 
service เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใช้งาน 0.881 
เปอร์เซ็นตท่ี์ความเร็วการใชง้าน data service สูงกวา่ 384 kbps เท่ากบั 227 ความเร็วเฉล่ีย
ของ data service (kbps)  เท่ากบั 811.271 

ดา้นนายจิรชยั มูลทองโร่ย เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(สคบ.) เปิดเผยวา่ สคบ. ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากผูบ้ริโภคกรณีปัญหาเก่ียวกบัการใชบ้ริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเร่ืองสัญญาณขาดหาย โทรแล้วสายหลุด สัญญาณอินเตอร์เน็ตบน  
โทรศพัท์มือถือมีปัญหาจ านวนมาก ไม่เป็นไปตามท่ีไดมี้การโฆษณาไว ้นอกจากน้ียงัมี
ประเด็นเร่ืองเก่ียวกบับตัรเติมเงินท่ีมีการก าหนดวนัหมดอายุ เงินไม่หมด แต่วนัหมด ไม่
สามารถใชง้านได ้ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) จึงร่วมกบัส านกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านกังาน กสทช.) ออกตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวนัน้ี เพื่อตรวจสอบและทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผู ้บริโภค โดยทาง สคบ. จะรับผลการตรวจสอบของวนัน้ีไป
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เปรียบเทียบกบัท่ีทางผูใ้หบ้ริการไดมี้การโฆษณาไว ้หากพบวา่การให้บริการมีการโฆษณา
เกินจริง จะไดมี้การด าเนินการเพื่อหาทางแกไ้ขต่อไป โดยจะเชิญผูป้ระกอบการมาหารือ 
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขในเร่ืองดงักล่าว  
แนวคิดและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์  หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั ขนาดหรือจ านวนของ
คน ท่ีมีอยูใ่นแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวั 
ของประชากร และองค์ประกอบต่างๆ ของประชากร ทฤษฎีประชากร คือ ทฤษฎีท่ีสร้าง
ข้ึนมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ และพฤติกรรมทางประชากร ในลักษณะต่างๆ ทฤษฎี
ประชากรมีอยูห่ลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีจะอธิบายปรากฏการณ์ทางประชากร แตกต่างกนั
ออกไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในยคุนั้นๆ 

อายุ เป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยูห่รือตามวยัของบุคคล (1) เจนบี (Baby Boom Generation – 
Generation B) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2489 – 2507 อายุ 45 – 63 ปี (2) เจนเอ็กซ์ 
(Generation X) คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2508 – 2522 อายุ 30 – 44 ปี (3) เจนวาย 
(Generation Y)  คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2523  -2543 อายุ 9 – 29 ปี เพศ ลกัษณะ
ทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบุคคลไดรั้บมาแต่ก าเนิด  ประกอบดว้ยประชากรเพศ
ชาย (Male) ประชากรเพศหญิง (Female) การศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บจาก
สถาบนัการศึกษา มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพได้ อาชีพ เป็นรูปแบบการด ารง
ชีพในสังคมมนุษยปั์จจุบนั อาชีพเป็นหนา้ท่ีของบุคคลในสังคม การท่ีบุคคลประกอบอาชีพ
จะได ้ รายได้ เป็นรายรับท่ีมากจากการประกอบอาชีพ หรือจากการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ของบุคคลแสดงถึงฐานะความมัน่คงทางการเงิน สถานภาพสมรส หมายถึง ความ
ผกูพนัระหวา่งชายกบัหญิงในการเป็นสามีภรรยา   

เพื่อใชเ้ป็นแนวคิดในการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ตัร Easy pass สาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกประชากรกลุ่ม Generation X มาศึกษาเน่ืองจากเป็น
กลุ่มท่ีอยูใ่นวยัท างานและมีครอบครัว มีภาระค่าใชจ่้ายมาก ค่าครองชีพสูง 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
ความหมายของคุณภาพ (Quality) 
คุณภาพ คือส่ิงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้รับรู้ (Gronroos 1990, Buzzell and Gale 1987: 

อา้งในธีรกิติ, 2548: 179) 
คุณภาพของสินคา้ (Product Quality) คือ ระดบัของคุณประโยชน์แห่งคุณสมบติั

ของสินคา้ท่ีเอ้ืออ านวยต่อผูใ้ชส้อยและตอบสนองความตอ้งการท่ีตั้งใจ หรือความคาดหวงั
ก่อนใชส้อยสินคา้ หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ (วรีพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2539: 14) 

ความหมายของคุณภาพของบริการ (Service Quality) 
คุณภาพของบริการ คือ ความสอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกค้า ระดับ

ความสามารถของบริการในการบ าบดัความตอ้งการของลูกคา้  หรือระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ (วรีพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ , 2539: 14) 

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เป็นระดบัของการให้บริการซ่ึงไม่มี
ตวัตนท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินคุณภาพการให้บริการ (Etzel, 
Walker and Stanton. 2001: อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546: 437) 

คุณภาพบริการตามแนวคิดของ Parasuraman เช่ือวา่คุณภาพบริการข้ึนอยูก่บัช่อง
วา่ระหวา่งความคาดหวงั และการรับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บจริง ซ่ึงความ
คาดหวงัของผูรั้บผูบ้ริการเป็นผลจากค าบอกเล่าท่ีบอกต่อกันมา ความต้องการของ
ผูรั้บบริการเอง และประสบการณ์ในการรับบริการท่ีผา่นมา รวมถึงข่าวสารจากผูใ้ห้บริการ
ทั้งโดยตรงและโดยออ้มส่วนการรับรู้ของผูรั้บบริการเป็นผลมาจากการไดรั้บบริการและ
การส่ือสารจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูรั้บบริการ ถา้บริการท่ีไดรั้บจริงดีกว่าหรือเท่ากบัความ
คาดหวงัถือวา่บริการนั้นมีคุณภาพ (Parasuraman et al., 1985, 1988) นกัการตลาดไดน้ า
แนวคิดด้านการตลาดในการสร้างคุณภาพการบริการ  ให้เท่ากับหรือมากกว่าท่ีลูกค้า
คาดหวงั เม่ือลูกคา้ไดรั้บบริการจะเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บกบัคุณภาพการ
บริการท่ีคาดหวงัไว ้ ถา้ผลท่ีไดพ้บวา่คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บจริงนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้
ลูกคา้จะไม่พอใจและไม่มาใชบ้ริการอีก ในทางตรงกนัขา้มถา้การบริการท่ีไดรั้บจริงเท่ากบั
หรือมากกวา่ท่ีคาดหวงั ลูกคา้จะพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก (Kotler, 2003: 455) 
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แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  
 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
 คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 14) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ 
เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ทางการ
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546: 53) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาดวา่เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
 เสรี วงษ์มณฑา (2547: 17) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4Ps) ไวว้า่ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการติดต่อส่ือสารขององค์การจาก
ความหมายขา้งตน้ พอจะสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ร่วมกนั เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 
2546: 53-55)  
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละ
สัมผสัไม่ได ้ เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย 
ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการสถานท่ี บุคคลหรือความคิด (Etzel, Michael J., Bruce J. 
Walker, 2001: 9) ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัคนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคลผลิตภณัฑ์ตอ้งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์
สามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้
ไดผ้ลิตภณัฑ์ (Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2001 : 7) หรือหมายถึง คุณค่า 
ผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเองราคา เป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน 
(Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา 
(Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 
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3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงั
ตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ี
ช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษา
สินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่าย จึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  

 3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution 
Channel หรือ Marketing Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบั การเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์ หรือเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไป
ยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างธุรกิจ(Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2001 : 3) หรือหมายถึง 
เส้นทางท่ีผลิตภณัฑแ์ละ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลางผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะ
ใชช่้องทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ลิต (Producer)ไปยงัผูบ้ริโภค(Consumer) หรือ
ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial User) และใชช่้องทางออ้ม (Indirect Channel) จากผูผ้ลิต 
(Producer) ผ่านคนกลาง (Middleman) ไปยงัผูบ้ริโภค (Consumer) หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม (Industrial User)  

 3.2 การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด 
(PhysicalDistribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การ
ปฏิบติัการตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ  ปัจจยัการผลิต และสินคา้
ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร (Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2003: 5) หรือหมายถึง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  หรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้
เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2001 : 10) 
หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และ
การคิดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมี
หลายประการ องคก์ารอาจใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication หรือ 
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IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัได ้
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิริพร ทบัทิม (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบริษทัโทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) DTAC ในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 1) ดา้นบริการมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมฯ ใน
หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี หวัขอ้นอกจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC 
แลว้ท่านใช ้ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ หวัขอ้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด และ หัวขอ้ท่านเลือกใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) 2) ด้านพนักงาน มี 
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหวัขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ประเภท
ใด หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใช้ บริการผ่านเครือข่ายน้ี หัวขอ้นอกจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
DTAC แล้วท่านใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ หัวข้อ ท่านเลือกใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) และหวัขอ้
ท่านเสียค่าใช้จ่ายใน การใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด 3) ดา้น
กระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมฯ ใน หัวข้อปัจจุบนัท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ประเภทใด หวัขอ้หากท่านไม่เลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC 
ท่านจะ เลือกใชเ้ครือข่ายใด และหวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด 4) ดา้นราคา มี ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหัวขอ้นอกจาก
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC แลว้ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ และหวัขอ้ท่าน
เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด 5) ด้านการจดั
จ าหน่าย มี ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหัวขอ้ปัจจุบนัท่านใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
DTAC ประเภทใด และหัวขอ้ท่านเลือกใช้ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเน่ืองจากกิจกรรมใด 
(นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) และ 6) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี ความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมฯ ในหวัขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ประเภทใด หวัขอ้ท่าน
เสียค่าใชจ่้ายใน การใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด หวัขอ้ระยะเวลาท่ี
ท่านใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี และหวัขอ้นอกจาก โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC แลว้ ท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ 
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เสาวลักษณ์  สาระกูล (2555) ศึกษาเร่ือง “การตัดสินใจเปล่ียนเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม”ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ
ระหวา่ง 20 – 41 ปี ข้ึนไป และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัการตดัสินใจ
เปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิมกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการ อายรุะหวา่ง 20 – 41 ปี ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ชุด ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน Anova t – test F – testและ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ ซ่ึง
ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ และรายไดต่้อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ผูว้ิจยัยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1 เฉพาะในส่วนของอายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา และอาชีพ และปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 1 ในดา้นเพศ และรายไดผ้ลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี  2 พบวา่ 
ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 2 เฉพาะในส่วนของดา้นราคา และดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และ
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการขาย ผลการวิเคราะห์และ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 3 เฉพาะในส่วนของดา้นความ
ไวว้างใจในตราสินคา้ และดา้นการบริการหลงัการขาย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ในดา้น
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา  อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check 
List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับด้านคุณภาพของสัญญาณ เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านคุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นคุณภาพการบริการของผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาด เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มาก
ท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.3 มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 72 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.3 มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพของสัญญาน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นคุณภาพสัญญาน โดย

ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ สามารถสนทนาไดต่้อเน่ืองโดยไม่ถูกตดัสัญญานเสียง
ก่อนจบการสนทนา มีค่าเฉล่ีย 6.56 ล าดบัท่ี 2 คือ ความคมชดัของสัญญานเสียงในระหวา่ง
การสนทนา มีค่าเฉล่ีย 6.50 ล าดบัท่ี 3 คือ มีสัญญานโทรศพัท ์และ 3G ครอบคลุมพื้นท่ีการ
ใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 6.323  
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3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นคุณภาพการบริการ โดย

ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกสบายในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.24 
ล าดบัท่ี 2 คือ พนกังานมีความรู้ ความช านาญในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.20 ล าดบัท่ี 3 คือ 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.14 

4. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ ์

โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือของเครือข่าย มีค่าเฉล่ีย 6.56 ล าดบั
ท่ี 2 คือ คุณภาพของ SIM โทรศพัทมื์อถือมีความทนทาน มีค่าเฉล่ีย 6.47 ล าดบัท่ี 3 คือ มี
ความเช่ือมัน่วา่ใชง้านไดทุ้กท่ี มีค่าเฉล่ีย 6.20 
 ด้านราคา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั ราคา โดยปัจจยัท่ี
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ มีราคาให้เลือกเหมาะสมกับการใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย  6.10 
ล าดบัท่ี 2 คือ ความซ่ือสัตยใ์นการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ีย 6.03 ล าดับท่ี 3 คือ ความ
เหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง มีค่าเฉล่ีย 6.00 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การช าระค่าบริการ
ผา่นช่องทางอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 6.71 ล าดบัท่ี 2 คือ ความทัว่ถึงของศูนยบ์ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.45 
ล าดบัท่ี 3 คือ จ านวนศูนยบ์ริการท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.35 
 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ บริการเสริมให้เลือกตาม
ลกัษณะการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 6.16 ล าดบัท่ี 2 คือ บริการแจง้เตือนค่าใช้อินเตอร์เน็ต มี
ค่าเฉล่ีย 6.08 ล าดบัท่ี 3 คือ บริการโทร.ฟรีวนัเกิด มีค่าเฉล่ีย 5.82 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ประชากรณ์ในกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผต่อการเปล่ียนค่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ประสบการณ์การใช้บริการ
เครือข่ายปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 6.55 ล าดบัท่ี 2 คือ ความครอบคลุมของสัญญาน มีค่าเฉล่ีย  
6.49 ล าดบัท่ี 3 คือ มีโปรโมชัน่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 6.38 

 
 



550 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

สรุปผลการวจัิย 
ตารางที ่1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สมมติฐานท่ี 3 และสมมติฐานท่ี 4 
 

ตัวแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.485 0.164  2.957 0.003   
ดา้นคุณภาพ
ของสัญญาณ 

(X1) 

0.14 0.027 0.132 2.910 0.000 0.170 5.020 

ดา้นคุณภาพ
การบริการ (X2) 

0.17 0.048 0.174 3.539 0.000 0.198 5.056 

ดา้นผลิตภณัฑ์
(X3) 

0.16 0.056 0.159 2.995 0.003 0.169 5.911 

ดา้นราคา(X4) 0.13 0.051 0.142 2.558 0.011 0.155 6.448 
ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย

(X5) 

0.29 0.052 0.275 5.778 0.000 0.210 4.756 

ดา้นการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด(X6) 

0.20 0.044 0.217 4.636 0.000 0.217 4.607 

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

0.901a 0.812 0.809 1.10142 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.901a  แสดงวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพของสัญญาณ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการ
การเปล่ียนค่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับสูง 
(เน่ืองจาก R มีค่ามาก) 
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ค่าสัมประสิทธ์ิการท าหนด (R2) = 0.812 หมายความว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพของ
สัญญาณ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนค่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
คิดเป็น 81.2 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเหลืออีก 18.8 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The Estimate) 
เท่ากบั 1.10142 หมายความวา่ การประมาณค่าของ ปัจจยัการเปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 1.10142 

จากผลการวเิคราห์พบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ดา้นราคา มีค่า 6.448 ซ่ึงไม่เกิน 10 
หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่าน้อยสุดคือ ดา้นราคา มีค่า 0.155 ซ่ึงต ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตวัแปร
อิสระมีความสัมพนัธ์กนั (Multi collinearity) 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ 
สถิติที่
ใช้ 

ค่านัยส าคัญ 
ผลการทดสอบ
สมมิตฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.101 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.116 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.239 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.027 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.339 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.132 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านคุณภาพสัญญาน MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่4 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA 0.003 ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA 0.011 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.000 ยอมรับ 
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จากผลการวจิยัพบวา่  
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีเพียงระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างเท่านั้นท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

จากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นคุณภาพของสัญญาน มีความสัมพนัธ์กบัการการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัการการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
บรรณานุกรม 
กลัยาณี ภทัรธาดา. (2551). “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
 แบบเติมเงินของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในต าบลเทพกระษตัรี เขตอ าเภอถลาง 
 จงัหวดัภูเก็ต” ปริญญาธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด บณัฑิตวิทยาลัย 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  
ฉตัยาพร เสมอใจ. (2550). การจัดการและการตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่.  
ชาตรี คุม้อนุวงศ์. (2553). “ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการคง
 สิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนทีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์ 
 บธ.ม. (การจดัการ).กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  
ทะนงเดือน ตุริหงส์. (2550). “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชผู้ใ้ห้
 บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู ้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทน์ 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว” ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ทะนงศกัด์ิ เนตรสุวรรณ. (2553). “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 CAT CDMA ของ พนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ในส่วน
 ภูมิภาค” ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโทรคมนาคม 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต  
ธนาวรรณ แสวงทอง. (2550). “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม
 ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ CDMA ของ



553 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

 ผูบ้ริโภค” ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัราชภฎั
 พระนคร  
นพวรรณ มีสมบูรณ์. (2553). “ปัจจยัการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการ
 ผา่นการท าตลาดออนไลน์บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี กรณีศึกษา: นกัศึกษามหาวิทยาลยั
 ธุรกิจบณัฑิต” ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
 การส่ือสาร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต  
บุญเยี่ยม บุญมี. (2550). “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขต 
 กรุงเทพมหานคร” ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
พฒันียา ศกัด์ิอภิบุญนันท์. (2551). “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ระบบ

เครือข่าย โทรศัพท์เคล่ือนท่ี วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหาร
ส่ือสารมวลชน)” คณะวารสาศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มีนา อ่องบางนอ้ย. (2553). “คุณค่าตราสินคา้ ความไวว้างใจ และความพึงพอใจ ท่ีมีผลต่อ
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ)” ปริญญานิพนธ์บธ.ม. 
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 บริการ  ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี” คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
วิยะกานต์ ตนัสุวรรณรัตน์ (2552). “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในการเลือกซ้ือ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเฮ้าส์แบรนด์  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ปริญญาธุรกิจมหาบณัฑิต มหาลยัเกษตรศาสตร์  
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 อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

CAUSES OF STRESS IN WORKING OF OPERATION WORKERS IN  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

กิติยา พงษสิ์ตานนท ์1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
  การจดัท าการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นประโยชน์
ทางการศึกษา และสร้างองค์ความรู้ให้กบัผูอ่้านเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพฒันาและ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค ์คือ (1) 
เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครียดในการท างานของ
พนักงานปฏิบัติงาน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการปฏิบัติงานท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในการท างานของพนักงานปฏิบัติงาน (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนกังานปฏิบติังาน โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ
ของธนาคากรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็น Generation X จ านวน 
200 คน และ Generation Y จ านวน 200 คน และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
แนวความคิดของ Taro Yamane โดยการศึกษาคร้ังน้ี มีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ตวัแปร
อิสระประกอบไปด้วย 1) ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 7 ตวั ประกอบด้วย เพศ Generation 
(ช่วงอายุ) สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาการเร่ิม
ปฏิบติังาน (อายุงาน)  2) ปัจจยัการปฏิบติังาน จ านวน 6 ตวั ประกอบดว้ย รูปแบบลกัษณะ
การท างาน ขอบเขตความรับผิดชอบของงาน การยอมรับฟังและการแสดงความคิดเห็น 
การปรับตวัตามโครงสร้างขององคก์ร การท างานร่วมกบัคนต่างวยั ความคาดหวงัต่องานท่ี
ปฏิบติั 3) ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน จ านวน 4 ตวั ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน การยอมรับ
จากคนในองคก์ร ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ ค่าจา้งและสวสัดิการ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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และตวัแปรตามคือ ความเครียดในการท างานของพนักงานระดับปฏิบติัการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามใน
การวิจยั แบ่งออก 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัการปฏิบติังาน 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบสอบถาม เก่ียวกบัแรงจูงในในการท างาน 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความเครียด ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม Generation (ช่วงอายุ) 
ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายงุาน) มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด 

 2. ด้านเก่ียวกับปัจจัยการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับคนต่างวยั มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียด 

 3. ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน การยอมรับจากคนในองคก์ร 
ค่าจา้งและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะ
เป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม, ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัการปฏิบติังาน, ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน, ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด โดยน าเอาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัองคก์ารเป็นแนวทาง
ในการจดัการกบัความเครียด ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานเพิ่มข้ึน  
ค าส าคัญ : ความเครียด , Generation X, Y 
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ABSTRACT 
 The researcher really hope that this independent study will be very beneficial for 
the education and can build the knowledge body for the readers that can be further used 
and applied as the development guidelines for the related matters. 
 The study titled “The Factors Affecting the Work-related Stress among 
Generation X, Y Operational Employees of Bank of Ayudhya Public Company Limited” 
aimed to (1) Compare the difference between the personal factors and the work-related 
stress of the operational employees; (2) Investigate the correlation among the work 
factors associated with the work-related stress of the operational employees; and (3) 
Explore the correlation among the work motivations affecting the work-related stress of 
the operational employees. The population of this study consisted of 400 Generation X, 
Y Operational Employees of Bank of Ayudhya Public Company Limited (Generation X 
= 200 persons and Generation Y = 200 persons) whereas the sample size was determined 
using Taro Yumane’s method. The independent variables of this study comprised 1) 
Seven personal factors in terms of age, generation, marital status, education, monthly 
income, position, working period; 2) Six operational factors consisting of working 
characteristics, scope of work responsibility, acceptance and expression of opinions, self-
adjustment to the organizational structure, working with the colleagues with different 
generations, and expectation to the work; and 3) Four working motivational factors of 
work characteristics, acceptance from the colleagues, work stability and career 
development, and wages and welfares. The dependent variable was the work-related 
stress of the Generation X, Y Operational Employees of Bank of Ayudhya Public 
Company Limited. The questionnaire used as the research instrument consisted of four 
parts. Part 1 was involved with the personal factors of the respondents; Part 2 the 
opinions of the respondents on the operational factors; Part 3 the opinions of the 
respondents on the working motivation; and Part 4 the 3 the opinions of the respondents 
on the factors affecting the work-related stress, respectively. The research results were as 
follows: 

1. In terms of the personal factors, generation and working period of the 
respondents were related with the work-related stress; 
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2. For the operational factors, working with the colleagues with different 
generations was related to the work-related stress; and 

3. Regarding the motivational factors, acceptance of the colleagues and wages 
and welfares were related to the work-related stress. 

Questionnaire was used as the research instrument to collect the data. The 
questionnaire consisted of the close-ended questions divided into the four parts. Part 1 
was regarded with the personal factors of the respondents; Part 2 the opinions of the 
respondents on the operational working factors; Part 3 the opinions of the respondents on 
the working motivation; and Part 4 the opinions of the respondents on the factors 
affecting the work-related stress. Obviously, the factors related to the organization were 
used as the guidelines to prevent the work-related stress so that the quality of life of the 
employees could be improved. 
KEYWORD : STRESS, GENERATION X, Y 
 
บทน า 

"ความเครียด" มีทั้งแง่ดีและแง่เสีย กล่าวคือ หากความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัเราอยูใ่น
เวลาและสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม ตลอดจนอยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะ ความเครียดก็จะเป็น
ตวัผลกัดนัให้เราเกิดความทะเยอทะยาน ฮึกเหิม และเป็นกลไกให้เรามุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ
ในภายภาคหนา้ แต่ถา้หากความเครียด มีมากเกินไปจนยากท่ีจะควบคุม ความเครียดนั้นก็
จะกลบัมาเป็นตวัท าลายเราเสียเอง จนในบางคร้ังอาจท าให้เกิดความรู้สึก หดหู่ ผิดหวงั 
ทอ้แท ้และส้ินหวงั 

ความเครียด เป็นส่ิงท่ีเกิดกบัเราทุกคน เม่ือเราตอ้งเผชิญกบั "ปัญหา" ท่ีไม่สามารถ
แกไ้ขหรือหาทางออกได ้ส่งท่ีไดรั้บการกระทบกระเทือนเป็นอยา่งแรกนัน่คือ จิตใจ หลาย
คนมีวิธีการขจัดความเครียดท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ภาวการณ์
ควบคุมทางอารมณ์ ประสบการณ์การแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมาของแต่ละคน และส่ิงสุดทา้ย
นัน่คือการปรับตวัหรือการยอมรับปัญหา 

หากจะกล่าวแล้วความเครียดอีกอย่างหน่ึงท่ีอยู่ใกล้ตวัเรามาเหลือเกิน นั่นคือ
ความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน เราคงตอ้งยอมรับวา่ในแต่ละวนัหรือ 24 ชัว่โมงนั้นหลายๆ 
คนใช้เวลาอยู่ท่ีท  างานมากกว่าอยู่ ท่ีบ้านหรือครอบครัวเสียอีก นั่นก็หมายความว่า
ความเครียดท่ีกล่าวมาส่วนใหญ่มาจากท่ีท างานหรืองานท่ีตนเองได้รับมอบหมายและ
ปฏิบติัอยู่ การท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนเมือง หลายคนวดัความเสร็จของชีวิตจาก
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ความส าเร็จของงานท่ีท า เม่ืองานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จและไดรั้บการยอมรับจาหวัหน้า
งานและเพื่อนร่วมงาน เราอาจเปรียบส่ิงนั้นเป็นรางวลัของตนเองมากกวา่การไดรั้บเงินทอง
เสียอีก ซ่ึงในการท างานแต่ละอยา่งความเครียดก็จะแตกต่างกนั ท าให้งานไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงั 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) จะท าให้พนักงานและ
เจา้หน้าท่ีขององค์กรไดท้ราบว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังาน ซ่ึงมีผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานนั้นลดลง และสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวน้ีมา
ใชว้างแผน ปรับปรุง แกไ้ข ในการท างานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รสูงสุด 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความเครียดในการท างาน
ของพนกังานปฏิบติังาน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคาม
เครียดในการท างานของพนกังานปฏิบติังาน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความเครียด
ในการท างานของพนกังานปฏิบติังาน 
สมมติฐานของการวจัิย 

จากการศึกษาผูว้จิยัคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ Generation (ช่วงอายุ) สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายุงาน) ท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อ ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) แตกต่างกนั 
 2. การปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์ต่อความเครียดของของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 3. แรงจูงใจประกอบดว้ยลกัษณะงาน การยอมรับจากคนในองคก์ร ความมัน่คง
และความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าจ้างและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กับความเครียด ของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
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ขอบเขตของการวจัิย 
การท าวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและเก็บขอ้มูลเม่ือมุ่งคน้หาถึงปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความเครียดในปัจจยัดา้นต่าง ๆ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีทางผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตเฉพาะส่วนของพนักงาน ระดบัปฏิบติังาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน)  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัของบุคคลในแต่ละ 
Generation วา่มีความสัมพนัธ์ต่อความเครียดในการท างานอยา่งไร 
  3. ขอบเขตด้านสถานท่ี จะท าการศึกษาเฉพาะส่วนของพนักงานประจ า ท่ี
ปฏิบติังานเฉพาะส านักงานใหญ่ พระรามท่ี 3 ว่าปัจจยัใดมีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังาน 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา จะท าการศึกษาส่วนของอายุงานของแต่บุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความเครียดในการปฏิบติังาน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง
และผูท่ี้สนใจดงัต่อไปน้ี 

1. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความเครียดในการท างานของพนกังานปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการ
ท างานของพนกังานปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

3. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อ
ความเครียดในการท างานของพนกังานปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) 
 4. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีจะใช้เป็นแนวทางเพื่อลดความตึงเครียดในการ
ท างาน ตลอดจนเพื่อคน้หาแนวทางแกไ้ขหรือเพิ่มส่ิงเร้าและแรงจูงใจให้แก่พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีความประสงค์เพื่อท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดใน
การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงกรอบ
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แนวความคิดในการท าวิจยัคร้ังน้ีจ  าแนกตวัเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ตามรายละเอียดดงัน้ี 
  ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                    ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 
 Generation X, Y 
 สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา 
 รายไดต่้อเดือน 
 ระดบัต าแหน่ง 
 ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายงุาน) 

ปัจจัยการปฏิบัติงาน 

 รูปแบบลกัษณะการท างาน 
 ขอบเขตความรับผดิชอบของงาน 
 การยอมรับฟังและการแสดงความ

คิดเห็น 
 การปรับตวัตามโครงสร้างขององคก์ร 
 การท างานร่วมกบัคนต่างวยั 
 ความคาดหวงัต่องานท่ีปฏิบติั 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน 

 ลกัษณะงาน 
 การยอมรับจากคนในองคก์ร 
 ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 ค่าจา้งและสวสัดิการ 

 
ความเครียดในการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ประชากรศาสตร์ 
      1.1  ความเครียด หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากภายใน ซ่ึงสามารถ

เกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายสาเหตุ ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และวฒิุภาวะของบุคคลนั้น ๆ 
      1.2  ความเครียดจากการท างาน หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้เกิด

ความกดดนั แล้วอาจเกิดจากเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองงาน ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน  

      1.3 พนกังาน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ  
      1.4 เพศ หมายถึงรูปท่ีแสดงใหรู้้วา่หญิงหรือชาย 
      1.5 Generation X หมายถึง บุคคลท่ีอยูใ่นช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2508 - 2522 

อายปุระมาณ 29 - 43 ปี 
      1.6 Generation Y หมายถึง บุคคลท่ีอยูใ่นช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2523 - 2543 

อายปุระมาณ 8 - 28 ปี 
      1.7 สถานภาพ หมายถึง สิทธิหน้าท่ีตามบทบาทของบุคคลท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบนั เช่น โสด สมรส หยา่ร้าง 
      1.8 ระดบัการศึกษา หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุดท่ีไดรั้บ แบ่งเป็น 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
      1.9 รายได้ต่อเดือน หมายถึง เงินหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเป็นประจ าทุก

เดือน 
      1.10 ระดับต าแหน่ง หมายถึง หน้าท่ีการงาน สถานภาพ , ต าแหน่งหรือ

เกียรติยศของบุคคลท่ีปรากฏในสังคม 
      1.11 ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายุงาน) หมายถึง ช่วงอายุท่ีเร่ิมนบัจาก

วนัท่ีปฏิบติังานกบัองคก์ร โดยไม่ค  านึงถึงอายจุริงของพนกังานคนนั้น ๆ 
2. ปัจจยัการปฏิบติังาน 

     2.1 รูปแบบลกัษณะการท างาน หมายถึง ลกัษณะการปฏิบติังานของพนกังาน 
โดยแบ่งเป็น การปฏิบติังานภายนอกและภายนอก องคก์ร 

      2.2 ขอบเขตความรับผดิชอบของงาน หมายถึง ความรับผิดชอบในงานนั้น ๆ 
ของพนกังาน 

      2.3 การยอมรับฟังและการ แสดงความคิดเห็น หมายถึง การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นและความกลา้แสดงความคิดเห็นของพนกังาน 
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      2.4 การปรับตวัตามโครงสร้างขององค์กร หมายถึง ความสามารถในการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 

      2.5 การท างานร่วมกบัคนต่างวยั หมายถึง การยอมรับและความสามารถท่ีจะ
ปรับการท างานของตนเองเขา้กบัพนกังานท่ีอยูต่่างวยั 

      2.6 ความคาดหวงัต่องานท่ีปฏิบติั หมายถึง ความหวงัต่อความส าเร็จท่ี
พนกังานปฏิบติั 

3. แรงจูงใจในการท างาน 
      3.1 ลกัษณะงาน หมายถึง งานท่ีพนักงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัจาก

องคก์ร 
      3.2 การยอมรับจากคนในองคก์ร หมายถึง ความคาดหวงัของพนกังานท่ีจะ

ไดรั้บความไวว้างใจ ความช่ืนชม และการยอมรับในความสามารถจากงานท่ีปฏิบติัของตน 
      3.3 ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ หมายถึง ความมัน่คงในต าแหน่ง

งานท่ีจะปฏิบติัและความหวงัท่ีจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งไปในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
      3.4 ค่าจา้ง หมายถึง เงินท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานตามสัญญาจา้งโดยไดรั้บ

ทุกเดือนเป็นประจ าจนกวา่พนกังานจะลาออก 
      3.5 สวสัดิการ หมายถึง ส่ิงท่ีพนักงานได้รับจากองค์กรนอกเหนือจาก

เงินเดือน เป็นส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่พนกังานท่ีปฏิบติังานโดยท่ีพนกังานไม่ตอ้ง
ไปเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกนักลุ่ม และเงินกูด้อกเบ้ียต ่า ฯลฯ 

4. ความเครียดในการท างาน 
      4.1 ส่ิงท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมหรือทางความรู้สึกท่ีบ่งบอกถึง ความรู้สึก

กงัวล ไม่สบายใจ ท่ีสะสมเป็นเวลานานแลว้ไม่สามารถหาทางแกไ้ขได ้อาจแสดงออกโดย
กิริยาท่าทาง อาการหรือการแสดงออกทางการกระท า ท่ีเกิดจากความรู้สึกภายใน ท่ีสะสม
เป็นเวลานานแลว้เกิดเป็นพฤติกรรม เช่น อาการนอนไม่หลบั อาการหงุดหงิด ถอนหายใจ 
ฯลฯ 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบั Generation 

อนนัต์ชยั คงจนัทร์ (2545 : 46-47) ค่านิยมและทศันคติถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน โดยเฉพาะในเร่ืองการรับรู้ และการตดัสินใจในองค์กร 
ค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลท่ีท างานในองค์การในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่
ควรปฏิบติั เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจของคนวา่ ส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผดิ 
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การจดัการทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารจดัการภายในองค์กรนั้น ผูบ้ริหาร
ควรตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใยวิถีชีวิต ค่านิยม ทศันคติของบุคคลท่ีอยู่ในองคก์ร กลุ่มคน
รุ่นใหม่ หรือ Generation X คือ กลุ่มท่ีก าลงัเขา้สู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งก าลงัอยูใ่นช่วงท่ี
กา้วหน้าข้ึนสู่ต าแหน่งผูบ้ริหาร ความเขา้ใจในเร่ืองทศันคติ ค่านิคมของคนกลุ่มน้ีจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจูงใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานขององคก์ร 

การแบ่งกลุ่มคนท างานสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามรายละเอียดดงัน้ี 
1. กลุ่มแรก Baby Boomer คือ คนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2489-2507 อายุ 44 - 62 

ปี ชีวติอุทิศเพื่อการท างานเป็นหลกั ใหค้วามส าคญักบักฎระเบียบ กติกา มีความอดทน และ
ให้ความส าคญักบังานมากกว่าส่ิงใด ถึงแมว้่าจะใช้เวลานานกว่าบุคคลอ่ืนก็ตาม ท างาน
หนกัเพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน ทุ่มเทกบัการท างานและหน่วยงาน โดยทัว่ไปคนกลุ่มน้ีจะไม่เปล่ียน
งานบ่อยเน่ืองจากมีความจงรักภกัดีกบัองคก์รอยา่งมาก 

2. กลุ่มท่ี 2 Generation X คือ คนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2508-2522 อายุ 29-43 ปี 
ไม่ชอบความเป็นทางการ พฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ สบาย ๆ ให้ความส าคญักบังานเท่า ๆ 
กบัครอบครัว มีความรอบรู้หลายดา้น สามารถปฏิบติังานไดต้ามล าพงั ยอมรับฟังความคิด
ของคนอ่ืนเพื่อน ามาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตนเองใหดี้ข้ึน 

3. กลุ่มท่ี 3 Generation Y คือ คนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2523-2543 อายุ 8-28 ปี 
เป็นคนท่ีมาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คนกลุ่มคนท่ี
พึ่งเร่ิมท างาน มีพฤติกรรมกลา้แสดงออก เป็นตวัของตวัเอง ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบั มีความตอ้งการความชดัเจน 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการท างาน 

องคป์ระกอบของพฤติกรรมการท างาน 
พรพรรณ (2543 : 30) กล่าวถึงองคป์ระกอบของพฤติกรรมการท างานไวด้งัน้ี 
1. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หมายถึง การท่ีพนักงานปฏิบัติตาม

กฎระเบียบวนิยัขององคก์ร เช่ือฟังค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเตม็ใจและปฏิบติัตาม 
2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีของ

พนกังาน โดยไม่ตอ้งควบคุม ท างานไดต้รงตามมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานก าหนดไว ้
3. การมีส่วนร่วม หมายถึง ความสนใจของพนกังาน ในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ ท่ีองคก์รจดัข้ึน ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและกิจกรรมเพิ่มผลผลิตดว้ยความเตม็ใจ 
4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หมายถึง การท่ีพนกังานไดแ้สดงความคิดเห็น หรือ

ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ท่ี หรือเสนอแนวคิดซ่ึงเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
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5. การแก้ปัญหาและการาตดัสินใจ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะหนา้หรือการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน รวมถึงความสามารถในการ
ตดัสินใจท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

6. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของพนกังานในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดด้ว้ยความราบร่ืน มีความสามคัคีกบัเพื่อนร่วมงาน และผลการปฏิบติังานของทีมมี
ประสิทธิภาพ 

แนวคิดและทฤษฎปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539 : 2) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพในระบบราชการว่ามี
ความหมายรวมถึงผลิตภาพ และประสิทธิภาพ ซ่ึงประสิทธิภาพน้ีสามารถวดัไดห้ลายมิติ
ตามแต่วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการพิจารณา ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนการผลิต (Input) ซ่ึงไดแ้ก่ 
การใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยี และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีมีการใช้
อยา่งคุม้ค่า และประหยดั ท าใหเ้กิดความสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแ้ก่ การ
ท างานท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกกกวา่เดิม 

3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต และผลผลิต (Outcome) ไดแ้ก่ การ
ท างานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไรทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดี
กบัการปฏิบติังาน และบริการ เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 จ าเนียร จวงตระกลู (2531 : 2) ใหค้วามหมายของการประเมินผลการปฏิบติังานวา่ 
"เป็นการวดัผลการปฏิบัติงานของพนักงานคนหน่ึงในช่วงระยะเวลาหน่ึงโดยการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานผูน้ั้ นในช่วงระยะเวลานั้นกับเกณฑ์หรือ
มาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวส้ าหรับงานแต่ละช้ิน ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นลกัษณะงานของพนกังานผู ้
นั้นว่าผลงานท่ีพนกังานปฏิบติัไดใ้นระยะเวลาดงักล่าวเป็นอย่างไร ทั้งในแง่คุณภาพและ
ปริมาณ และแบบอย่างของการปฏิบติัท่ีแสดงออกมาว่าเป็นอย่างไร กล่าวคือ ผลการ
ปฏิบติังานท่ีวดัไดน้ั้นบรรลุผลตามมาตรฐานก าหนดไวห้รือไม่ 
ลกัษณะของการประเมินผลการปฏิบัติงานดี 
 การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดีจะต้องมีเทคนิควิธีท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ลักษณะงาน ง่ายต่อการปฏิบติั มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ผลการประเมินได้ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้ง ผูป้ระเมินจึงมีส่วนส าคญัมากต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบติังาน และจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจต่อการ
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ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง ดั้งนั้น การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดีจึงควรมี
ลกัษณะดงัน้ี Davries (1981, p.30-35 อา้งถึงใน ผณิพนัธ์ุ โตจนัทร์ 2544 : 18) 

ความน่าเช่ือถือ (reliability) เม่ือผูป้ระเมินท าการประเมินผูป้ฏิบติังานในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงท่ีใกล้ๆ  กนั ในสภาพงานและเหตุการณ์ท่ีไม่เปล่ียนแปลง หรือเม่ือผูป้ระเมิน
หลายคนประเมินผูป้ฏิบติังานคนเดียวกนั แลว้น ามาเปรียบเทียบกนั ผลการประเมินจะตอ้ง
ไม่มีความแตกต่าง 

ความเที่ยงตรง (validity) ผลการประเมินจะต้องสามารถแสดงคุณค่าของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อหน่วยงานไดจ้ริง นัน่คือ มิติต่างๆ ของการปฏิบติังานจะตอ้งถูกวดัอยา่ง
ถูกตอ้ง หรือรายการประเมินมีความเก่ียวขอ้งกบังาน 

ความสามารถในการแยกแยะ (discrimination) เทคนิควิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะต้องสามารถแยกคนตามผลได้จริง การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไม่
สามารถแยกได้ว่า บุคคลต่างๆ มีผลส าเร็จท่ีต่างกันอย่างไรแล้วก็ย่อมไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเกิดความไม่เป็นธรรม ดังนั้ นวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเปิดโอกาสให้ผูป้ระเมินใช้ดุลยพินิจไดม้าก จึงอาจเกิดความ
ผดิพลาดในการแยกแยะไดง่้าย 

สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ (usefulness and practicality) กล่าวคือการ
ประเมินผลการปฏิบติังานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน มีองคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆ 
ท่ีสามารถน ามาใช้วดัผลการปฏิบติังานได้จริง เป็นท่ีเขา้ใจง่าย สะดวกในการใช้ และมี
ความยืดหยุ่นในการน าไปใช้กับการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกัน ผลการประเมินสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายและสามารถใช้ผลยอ้นกลบั (feedback) จากการ
ประเมินผลกาปฏิบติังานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงงานและ
การพฒันาบุคคล เป็นตน้ 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงในในการท างาน 
 มาสโลวเ์ช่ือว่าความตอ้งการเปล่าน้ีจะถูกเรียงล าดบัจาก "ต ่าสุด" ไปยงั "สุดสุด"  
มาสโลว์ กล่าวว่า เม่ือต้องการ ณ ระดับ "ต ่าสุด" ร่างกายได้ถูกตอบสนองแล้ว ความ
ตอ้งการ ณ ระดบั "สูงข้ึน" ต่อไป ความปลอดภยั จะมีความส าคญัมากท่ีสุดและต่อไป
ตามล าดบั 
 ตามทฤษฎีของมาสโลวแ์ลว้ บุคคลจะถูกจูงใจใหต้อบสนองความตอ้งการระดบัต ่า
ก่อนท่ีพวกเขาจะพยายามตอบสนองความตอ้งการระดบัสูง ยิ่งกว่านั้นเม่ือความตอ้งการ
อยา่งหน่ึงถูกตอบสนองแลว้ความตอ้งการน้ีจะไม่เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีพลงัต่อไปอีก 
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 ทฤษฎีของมาสโลวจ์ะถูกสร้างข้ึนมาบนพื้นฐานท่ีว่าความตอ้งการท่ียงัไม่ไดถู้ก
ตอบสนองจะเป็นปัจจยัท่ีปลุกเร้าพฤติกรรมของบุคคล เม่ือความตอ้งการไดถู้กตอบสนอง
ตามสมควรแลว้ความตอ้งการเหล่าน้ีจะหยดุเป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรม 

 ในการน าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงาน 
ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงหลกัของการสร้างแรงจูงใจความตอ้งการในระดบัต ่าอาจไดรั้บการ
ตอบสนองเพียงบางส่วนและในส่วนท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดแรงจูงใจของ
พฤติกรรมอีกต่อไปเช่น ในหน่วยงานท่ีจดัให้มีรายไดพ้อสมควรแลว้และสภาพแวดลอ้ม
ของงานดีแลว้ การปรับปรุงส่ิงเหล่าน้ีให้ดีข้ึนจะไม่เพิ่มแรงจูงใจเลยเน่ืองจากบุคคลส่วน
ใหญ่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความเครียด 

แนวทางของ เซลย,์ แฮม (Selys, Hans 1983 : 4) กล่าวมา เน่ืองจากไม่มีบุคคลใด
ท่ีเหมือนกันทุกประการด้วยเหตุน้ีจึงไม่แปลกใจว่า ตัวก่อความเครียดตัวเดียวกันจะ
ก่อให้เกิดผลต่อบุคคลท่ีแตกต่างกนัไปในทิศทางและระดบัท่ีแตกต่างกัน ปัจจยัภายใน 
(Endogenous Factors) ท่ีปรากฏอยู่มากมายสามารถเพิ่มขยายหรือเก็บกด ผลตอบสนอง
ดา้นความเครียด ปัจจยัภายในท่ีน่ี หมายความรวมถึงคุณลกัษณะดา้นพนัธุกรรม เพศ อาย ุ
และการศึกษาเบ้ืองตน้ ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางภายภาพต่าง ๆ ซ่ึงจะ
ผลโดยตรงและโดยออ้มท่ีจะท าให้เกิดความเครียด เช่น อุบติัเหตุ อุณหภูมิ ภยัธรรมชาติ 
เป็นตน้ 

ความเครียดเป็นสถานะตึงเครียด (Tension) ท่ีบุคคลตอ้งเผชิญ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
รับรู้ความตอ้งการ ขอ้จ ากดัหรือสถานการณ์ต่าง ๆ มากเกินไป ความจริงเราทุกคนต่างตอ้ง
เผชิญกบัความเครียดในชีวิต ซ่ึงจะท าให้เราเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ความเครียดท่ี
พอเหมาะจะมีส่วนช่วยกระตุน้ในบุคคลต่ืนตวั วางแผนอนาคตและท างาน ซ่ึงเกิดผลท่ีเป็น
รูปธรรมและประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มและองค์กร เรียกว่า ความเครียดในดา้นบวก (Us 
tress) แต่ความเครียดท่ีมากเกินไปจะส่งผลในทางลบต่อเรา โดยความเครียดจะแสดงอาการ 
(Symptoms of  Stress) ในดา้นลบ (Distress) ปัญหาความเครียดในดา้นไม่ดี จะเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีซ่อนอยูเ่กือบทุกองคก์ร โดยบุคคลท่ีเผชิญกบัความเครียดมกัจะแสดงอาการต่าง ๆ 
ร่วมกนั แต่จะไม่รู้สึกวา่ตนเองมีปัญหาความเครียด โดยเขาอาจจะโทษสภาพแวดลอ้ม หรือ
ปัจจยัผลกัดนัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเพียงส่วนประกอบของปัญหาเท่านั้น 

 
 
 



569 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ด้านพฤติกรรมการท างาน 
นุจรินทร์ เล็กแข (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการท างานของพนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)" โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ผลการวจิยัพบวา่ 

พนักงานกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย พนักงานส่วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด มีอายุระหวา่ง 28-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาโท พนกังานปัจจุบนัส่วน
ใหญ่มีต าแหน่งงานอยู่ในกลุ่มวิชาการ อตัราเงินเดือนส่วนใหญ่ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 
บาท พนกังานมีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 

ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อขวญัในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี 
ทศันคติในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ปัญหาและอุปสรรคในการท างานโดยรวมอยู่
ในระดบันอ้ย ความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และพฤติกรรมการท างาน
โดยรวมของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

พนักงานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ อายุ รายได้จากการท างาน 
ระยะเวลาในการท างาน ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการงานของพนกังานสถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขวญัในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนกังาน
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต ่ามาก 

ทศันคติในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัปานกลาง 

ปัญหาและอุปสรรคในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต ่ามาก 

ความจงรักภกัดีต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัค่อนขา้งสูง 
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ด้านปัจจัยการปฏิบัติงาน 
ฉตัรปวีณ์ เกษธีระกุล (2549 : 77-78) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวน ศึกษาเฉพาะกรณี กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4 ผล
การศึกษาพบวา่  

ลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีต ารวจทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อายรุาชการ ชั้นยศ อตัราเงินเดือน ภาระหน้ีสิน และจ านวนบุตร สามารถ
อธิบาย ไดด้งัน้ี เพศ จากการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
โดยคิดเป็นร้อยละ 95 อายุ จากการวิจยัพบวา่ เจา้หน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่มีอายุ
อยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 52.1 ระดบัการศึกษา จากการวิจยัพบว่า 
เจา้หน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั มธัยมศึกษา โดยคิด
เป็นร้อยละ 43.6 สถานภาพสมรส จากการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจสืบสวนส่วนใหญ่อยู่
ในสถานภาพสมรส โดยคิดเป็นร้อยละ 79.3 อายุราชการ จากการวิจยัพบว่า เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจสืบสวนส่วนใหญ่จะมีอายรุาชการอยูใ่นช่วง 11-20 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 47.9 ชั้นยศ 
จากการวจิยัพลบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่มีระดบัชั้นยศอยูร่ะหวา่ง จ.ส.ต.-
ด.ต. โดยคิดเป็นร้อยละ 65.7 อตัราเงินเดือน จากการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่าย
สืบสวนส่วนใหญ่จะมีอตัราเงินเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 15,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 
43.6 ภาระหน้ีสิน จากการวจิยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่จะมีหน้ีสิน โดย
คิดเป็นร้อยละ 91 จ านวนบุตร จากการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่จะ
มีบุตร จ านวน 1-2 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 67.1 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการ
ต ารวจนครบาลท่ี 4 ระดับพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีมาก คือ ความรับผิดชอบและความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังานสืบสวนจับกุม ผลงานท่ีปฏิบติันั้นบงัเกิดผลดีต่อราชการ
และในส่วนระดบัความพึงพอใจจะอยู่ในระดบัปานกลาง คือ การปฏิบติังานถูกตอ้งตรง
ตามหน้าท่ีท่ีก าหนด การปฏิบติังานสืบสวนจบักุมไดบ้รรลุตามเป้าหมาย ความรวดเร็วใน
การปฏิบติังานสืบสวนจบักุม และการปฏิบติังานสืบสวนจบักุมไดถู้กตอ้งครบถว้น 

ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันจะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4 แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 โดยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันนั้นจะไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4 ไม่แตกต่างกนั 
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ด้านแรงจูงใจในการท างาน 
วลยัลกัษณ์ ค าเพญ็ (2544 : 39-53) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างาน

ของพนกังานธนาคารผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจของพนกังานธนาคาร ในดา้นนโยบาย
ของหน่วยงานนั้น พนกังานส่วนใหญ่เห็นวา่มีความเห็นดว้ยในระดบัสูง ธนาคารมีนโยบาย
และจดัท าระเบียบคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี ท าให้การปฏิบติังานมีความ
คล่องตวั 

แรงจูงใจของพนกังานธนาคารในดา้นการบริหาร พนกังานส่วนใหญ่มีความเห็น
ดว้ยในระดบัสูงวา่ไดป้ฏิบติังานตรงกบัความรู้ความสามารถเพราะวา่ธนาคารมีนโยบายใน
การรับพนกังานโดยระบุสาขาวชิาชีพท่ีตรงกบัต าแหน่งงาน 

แรงจูงใจของพนักงานธนาคารในด้านการบงัคบับญัชา พนักงานส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า เห็นด้วยในระดับสูงท่ีผูบ้ ังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ขอค าแนะน า และ
ช่วยเหลือในการท างานตลอดเวลา เน่ืองจากการท างานธนาคารนั้น ตอ้งท างานเป็นทีมจึง
จะไดผ้ล 

แรงจูงใจของพนักงานในด้านสภาพการท างานนั้ น พนักงานส่วนใหญ่ มี
ความเห็นดว้ยในระดบัสูง ท่ีมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน ไดเ้ต็ม
ความสามารถ เน่ืองจากในการท างานนั้น พนักงานจะตอ้งมีเป้าหมายในการปฏิบติังาน 
และมีผลงานออกมาให้เห็นอยา่งเด่นชดัท าให้พนกังานจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ
ท่ีตนเองมีอยู่อย่างเต็มท่ี เพื่อให้แสดงผลงานให้ปรากฏ บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้รับ
มอบหมาย อนัจะมีผลในการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการเล่ือนต าแหน่ง ต่อไปดว้ย 

แรงจูงใจของพนักงานธนาคารในด้านอตัราค่าจา้ง และความมัน่คง พนักงาน
ส่วนใหญ่มีความเห็นไม่แน่ใจในระดบัสูงว่าเงินสวสัดิการต่าง ๆตามสิทธิท่ีควรจะไดรั้บ 
จะสามารถเบิกได้อย่างรวดเร็ว ทนัตามความจ าเป็น เน่ืองจากธนาคารตอ้งพิจารณาจาก
องคป์ระกอบหลายอยา่ง 

แรงจูงใจของพนักงานในด้านปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ เช่น ความส าเร็จ 
ความกา้วหนา้ และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานนั้น พนกังานส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย
ในระดบัสูงวา่ เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเพราะการ
ท างานธนาคารนั้น ตอ้งท างานเป็นทีม แต่ละฝ่ายตอ้งมีการประสานงานกนัและร่วมมือกนั
ท า จะท าโดยล าพังคนใดคนหน่ึงไม่ได้และงานนั้น จะต้องเสร็จส้ินในแต่ละวนั จึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัในระดบัสูง 
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ปัจจยัจูงใจซ่ึงได้แก่ความส าเร็จของงาน การได้รับการยกย่อง ความก้าวหน้า 
ลกัษณะของงาน ความรับผดิชอบ เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูท่ี้ท  างานในองคก์รได ้
ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่พนกังานธนาคารเห็นดว้ยว่าธนาคารไดมี้ส่ิงดงักล่าวดีแลว้และ
การสร้างเป็นแรงจูงใจไดอ้ยา่งดี 
ด้านความเครียด 

ประณิตา ประสงค์จรรยา (2542) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง "ความเครียดในการ
ปฏิบติังานของผูจ้ดัการบนเท่ียวบินและหัวหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทัการ
บินไทย จ ากดั (มหาชน)" โดยกลุ่มตวัอย่างคือ ผูจ้ดัการบริการบนเท่ียวบินและหัวหน้า
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน จ านวน 241 คน ผลการศึกษาพบวา่  

ผูจ้ดัการบริการบนเท่ียวบินและหวัหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน บริษทัการ
บินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความเครียดในระดบัต ่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียด ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เงินเดือน และค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน 

ผูจ้ดัการบริการบนเท่ียวบินและหัวหน้าพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกนัมีความเครียดในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และเส้นทาง
การบินท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหค้วามเครียดในการปฏิบติังานของผูจ้ดัการบริการบนเท่ียวบิน
และหวัหนา้พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองแตกต่างกนั 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิด ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้น 
เพศ Generation (ช่วงอายุ) สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดบัต าแหน่ง 
ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายงุาน) โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามแบบ
มีค าตอบค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 7 
ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจัยการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย รูปแบบลกัษณะการท างาน ขอบเขตความรับผิดชอบของงาน การ
ยอมรับฟังและการแสดงความคิดเห็น การปรับตวัตามโครงสร้างขององค์กร การท างาน
ร่วมกบัคนต่างวยั ความคาดหวงัต่องานท่ีปฏิบติั ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 30 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การท างานประกอบด้วย ลักษณะงาน การยอมรับจากคนในองค์กร  ความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในอาชีพค่าจา้งและสวสัดิการ ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 20 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความเครียด ประกอบดว้ย ปัจจยัความเครียด ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 6 ขอ้  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 

161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 เป็นกลุ่ม Generation X (พ.ศ.2508 - 2522) จ  านวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ Generation Y (พ.ศ.2523 - ปีปัจจุบนั) จ  านวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 จดัอยูใ่นกลุ่มโสด จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีรายได3้0,001 บาทข้ึนไป จ านวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.75 อยูใ่นต าแหน่งเจา้หน้าท่ี 4 จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.00 มี
อายงุานนอ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75   

2. ผลการวเิคราะห์ผลการวเิคราะห์ปัจจัยเกีย่วกบัปัจจัยการปฏิบัติงาน 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัการปฏิบติังานด้านรูปแบบลกัษณะการท างาน โดย

ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด งานท่ีปฏิบติัมีความเส่ียงต่อความรับผิดชอบหรือไม่ โดยมี
ค่าเฉล่ีย  7.72 ดา้นรูปแบบขอบเขตความรับผิดชอบของาน โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุด ความสามารถปฏิบติังานไดท้นัตามก าหนด มีค่าเฉล่ีย  8.12 ดา้นรูปแบบการยอมรับ
ฟังและการแสดงความคิดเห็น โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด การไดรั้บการยอมรับ
ความคิดเห็นจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย  7.91 ด้านรูปแบบการปรับตวั
ตามโครงสร้างขององค์กร โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด ความสามารถปรับตวัให้
เขา้กบัวฒันธรรมองค์กรใหม่ ๆ มีค่าเฉล่ีย 8.12 ดา้นรูปแบบการท างานร่วมกบัคนต่างวยั 
โดยปัจจัยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุด การให้ความส าคัญกับความสามารถของบุคคล
มากกว่าวยัวุฒิของบุคคล มีค่าเฉล่ีย 8.05 ดา้นรูปแบบความคาดหวงัต่องานท่ีปฏิบติั โดย
ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด การพฒันาและจดัการงานตอ้งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มี
ค่าเฉล่ีย 8.15  
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3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยเกีย่วกบัแรงจูงใจในการท างาน 
ดา้นรูปแบบลกัษณะการท างาน โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด งานท่ีไดรั้บ

มอบหมายมีบทบาทหน้าท่ีและขอบเขตของานท่ีชดัเจนโดยมีค่าเฉล่ีย  7.85 ดา้นรูปแบบ
การยอมรับจากคนในองคก์ร โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด การไดม้าซ่ึงการยกยอ่ง
เป็นแรงจูงใจในการท างานและการท่ีท่านไดรั้บงานท่ีทา้ทายจะเป็นส่ิงท่ีท าให้คนองค์กร
ยอมรับถึงความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 7.80 ด้านรูปแบบความมัน่คงและความก้าวหน้าใน
อาชีพ โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด การได้มีโอกาสท างานในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง 
ประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย 7.82 ดา้นรูปแบบค่าจา้งและสวสัดิการ โดย
ปัจจัยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุดการได้รับบรรยากาศและอุปกรณ์การท างานท่ีดีเพื่อ
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน มีค่าเฉล่ีย 7.72  

4. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยปัจจัยทส่ีงผลต่อความเครียด 
จากผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นรูปแบบ

ลกัษณะการท างาน โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ความรู้สึกท่ีจะตอ้งท างานท่ีคา้งให้
หมดภายในวนั โดยมีค่าเฉล่ีย  7.64 ล าดบัท่ี 2 คือ ความรู้สึกต าหนิตนเองเม่ือเกิดความ
ผิดพลาดในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 7.59 และ ความรู้สึกไม่สบายใจเม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์
ใหม่ ๆ มีค่าเฉล่ีย 6.95 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ Generation (ช่วงอายุ) 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน 
(อายงุาน) ท่ีแตกต่างกนัมีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

Generation (ช่วงอายุ) เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ พบว่า ช่วงอายุท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation 
X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายุงาน)  ส่งผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.008 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการท างานมีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
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สมมติฐานท่ี 3 
ปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน

การท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ Generation X ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 

ตวัแปรอิสระ Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 
 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.341 .784  1.712 .088   
รูปแบบลกัษณะการ
ท างาน (X1) 

.066 .107 .044 .619 .537 .412 2.427 

ขอบเขตความ
รับผิดชอบของาน 
(X2) 

.026 .135 .014 .195 .846 .377 2.655 

การยอมรับฟังและ
การแสดงความ
คิดเห็น (X3) 

.058 .133 .034 .436 .663 .340 2.943 

การปรับตวัตาม
โครงสร้างขององคก์ร 
(X4) 

-.190 .142 -.105 -1.335 .183 .335 2.983 

การท างานร่วมกบัคน
ต่างวยั (X5) 

.259 .118 .149 2.193 .029 .447 2.238 

ความคาดหวงัต่องาน
ท่ีปฏิบติั (X6) 

-.016 .132 -.008 -.117 .907 .398 2.515 

ลกัษณะงาน (X7) -.193 .112 -.122 -1.716 .087 .408 2.451 
การยอมรับจากคนใน
องคก์ร (X8) 

.382 .119 .232 3.208 .001 .395 2.532 

ความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ใน
อาชีพ (X9) 

-.084 .106 -.064 -.793 .428 .320 3.129 
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ค่าจา้งและสวสัดิการ 
(X10) 

.388 .093 .306 4.182 .000 .386 2.590 

R R 
Square 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.442 0.196 0.175 1.81950 
 
* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ีการวิจัยย ังค้นพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดับต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบ
ไปดว้ย เพศ Generation (ช่วงอายุ) สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดบั
ต าแหน่ง ระยะเวลาการเร่ิมปฏิบติังาน (อายุงาน) ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความเครียดในการ
ท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัการปฏิบติังาน ด้านรูปแบบลักษณะการท างาน 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ งานท่ีปฏิบติัมีความ
เส่ียงต่อความรับผิดชอบหรือไม่ ด้านรูปแบบขอบเขตความรับผิดชอบของาน ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ ความสามารถปฏิบติังานได้ทนัตาม
ก าหนด ด้านรูปแบบการยอมรับฟังและการแสดงความคิดเห็น ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุด การไดรั้บการยอมรับความคิดเห็นจากหัวหน้างานและ
เพื่อนร่วมงาน ด้านรูปแบบการปรับตัวตามโครงสร้างขององค์กร ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ ความสามารถปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมองค์กร
ใหม่ ๆ ด้านรูปแบบการท างานร่วมกับคนต่างวัย ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน
การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) มากท่ีสุดคือ การให้ความส าคญักบัความสามารถของบุคคลมากกว่าวยัวุฒิของ
บุคคล ด้านรูปแบบความคาดหวงัต่องานทีป่ฏิบัติ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดใน
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การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) มากท่ีสุดคือ การพฒันาและจดัการงานตอ้งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงาน ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation 
X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีบทบาท
หน้าท่ีและขอบเขตของานท่ีชัดเจน ด้านการยอมรับจากคนในองค์กร ปัจจัย ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ การไดม้าซ่ึงการยกยอ่งเป็นแรงจูงใจใน
การท างานและการท่ีท่านได้รับงานท่ีท้าทายจะเป็นส่ิงท่ีท าให้คนองค์กรยอมรับถึง
ความสามารถ ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ การไดมี้โอกาสท างานในองคก์รท่ีมีช่ือเสียง ประสบ
ความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับ ด้านค่าจ้างและสวสัดิการปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดคือ การไดรั้บบรรยากาศและอุปกรณ์การท างานท่ีดีเพื่อ
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) สามารถน าผลท่ี
ไดม้าประยุกต์ใช ้และเป็นแนวทางในการพฒันาและลดความเครียดของพนกังานภายใน
องค์กร โดยเป็นข้อเสนอแนะเฉพาะปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Yธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า Generation (ช่วงอายุ) ระยะเวลาการเร่ิม
ปฏิบติังาน (อายงุาน) การท างานร่วมกบัคนต่างวยั การยอมรับจากคนในองคก์ร ค่าจา้งและ
สวสัดิการ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) ควรมีนโยบายท่ีเพิ่มความมัน่ใจเพื่อเป็นหลกัประกนัถึงความมัน่คงในการ
ปฏิบติังานใหก้บัพนกังานเพื่อลดความเครียดอนัเกิดจากปัจจยัดงักล่าว 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของความเครียดในการ

ท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) เท่านั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่ม
ตวัอย่างในระดบัผูจ้ดัการ เพื่อประโยชน์ต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในการ
วางแผนเพื่อลดความตึงเครียดในการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานภายในองคก์ร 

2. เน่ืองจากภายในองค์กรขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีการประสานงานกับแผนก
ต่างๆ มากมายและอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้ติดขดัในเร่ืองของการท างาน ดงันั้นควรจะมี
การศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาดงักล่าวเพื่อท าเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน 
บรรณานุกรม 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. การวเิคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวจิยั. พิมพค์ร้ังท่ี 6. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546 
จนัทนา ศรีวศิาส. "แรงจูงใจในการท างานของผูช่้วยคนไข"้. โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์

สุราษฏร์ธานี. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2543. 
จุฬาลกัษณ์ สภาพรรณวสุิทธ์ิ. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังาน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่สีลม. สารนิพนธ์ บธ.ม. 
(การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่าย
เอกสาร, 2550. 

จ าเนียร จวงตระกลู. ลกัษณะของลูกจา้งท่ีนายจา้งตอ้งการ. โอเดียนสโตร์ : 
กรุงเทพมหานคร, 2531 

ฉตัรปวีณ์ เกษธีระกุล. "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนศึกษา
เฉพาะกรณี กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4". การคน้ควา้แบบอิสระเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (IT-SMART Program), 2549 

ชุบ กาญจนปกรณ์. รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ,์ 2520 
ชูทิตย ์ปานปรีชา. (2531). อารมณ์ ความเครียดและการปรับตวั. จิตวทิยาทัว่ไปหน่วยท่ี 8-

15 (พิมพค์ร้ังท่ี 3). นนทบุรี : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ชูศกัด์ิ เท่ียงตรง. การบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2519 
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ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. ทฤษฎีองคก์าร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช., 2534 
ทิพาวดี เมฆสวรรค.์ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการปฏิรูป, 

2539 
ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพไ์ทย

วฒันาพานิช จ ากดั, 2542 
ธีรพร สุทธิโส. การรับรู้วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร และพฤติกรรมท างาน

ของพนกังานโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต.์ วทิยานิพนธ์ วท.ม.(จิตวทิยา
อุตสาหกรรม). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ถ่าย
เอกสาร, 2550 

ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ. พฤติกรรมองคก์าร. กรุงเทพฯ : ธนธชัการพิมพ,์ 2550 
ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2526 
ธญัรดา จิตสุรพล. "แรงจูงใจ ความเครียด และพฤติกรรมการท างานของพนกังาน บริษทั

ประกนัวนิาศภยั ในเขตกรุงเทพมหานคร" สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2553 

นุจรินทร์ เล็กแข. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.). สารนิพนธ์ บธ.ม. (การ
จดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่าย
เอกสาร, 2550 
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การเลอืกซ้ือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 BUYING DIGITAL TELEVISION OF CONSUMERS IN BANGKOK 

METROPOLITAN REGION 
ชวนชัฌ ์จิรบุษยกุล 1  ชนะเกียรติ สมานบุตร 2   

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

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ป ริมณฑลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมู ลจากก ลุ่มผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเคยซ้ือและใชโ้ทรทศัน์ระบบดิจิตอลมาก่อน จ านวน 
384 ตวัอย่าง และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเพียร์สันไคสแควร์ 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกนั มีรายได้ส่วนบุคคล
ระหวา่ง 30,001 – 45,000 บาทโดยเฉล่ียต่อเดือน และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
โดยให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาดของโทรทศัน์ระบบดิจิตอลด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัความคมชัดสมจริงของภาพและระบบเสียง ด้านราคากบั
ปัจจยัราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีความคุม้ค่ากบัคุณภาพ และดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายกบั
ปัจจยัการวางจ าหน่ายในสถานท่ีตั้งท่ีมีระบบคมนาคมสะดวกและมีท่ีจอดรถ  กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลเพราะความทนัสมยัตามกระแสนิยม โดยพิจารณา
จากฟังก์ชัน่การใชง้าน เลือกซ้ือยี่ห้อแอลจี เม่ือมีโทรทศัน์รุ่นใหม่ ซ่ึงมีฟังก์ชัน่การใช้งาน
ตามตอ้งการออกมาจ าหน่าย จากศูนยบ์ริการหรือบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงให้ความส าคญั
ในช่วงศึกษาขอ้มูลของสินคา้ เน่ืองจากตวัเอง และมีผลมาจากส่ือโทรทศัน์ ทั้งน้ี พบว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ทุกด้านท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์
ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั และส่วน
ประสมทางการตลาดของโทรทศัน์ระบบดิจิตอลทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5   

 

ค าส าคัญ : โทรทศัน์ระบบดิจิตอล, เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 

ABSTRACT 
This study has objectives to study influence of demographic characteristics on 

buying behavior of consumers in Bangkok Metropolitan Region for digital television and 
to study relationship between marketing mix and their buying behavior.  It used 
questionnaire to collect data from 384 consumers in Bangkok Metropolitan Region who 
used to buy and use the digital television. And, to use various statistics for data analysis 
involve percentage, mean, standard deviation, and Pearson Chi-Square. 

Outcomes reveal that most samples are male.  Their age range is between 31-40 
years.  Their education is in bachelor’s degree.  Their marital status is married or staying 
together.  Their personal income range is between 30,001-45,000 baht in average per 
month.  And, their career is an employee of private firm. They focus on various 
marketing mix of digital television, for instance, clearness of screen and sound for 
product, reasonable price with quality for pricing, and location with convenient 
transportation and car parking for place or distribution channel.  Most of them bought 
digital television due to trends.  Their decision comes from consideration of usage 
functions. Their most popular brand is LG. Their new television is changes due to new 
model with functions according to wishes.   They preferred to buy the television from 
service center or manufacturer directly. They focused on process of relating data search.  
And, their decision tends to be influenced with themselves and media on television.  
Moreover, all different demographic characteristics influence their buying decision and 
all marketing mix of digital television have relationship with their buying decision at 
statistically significant level of 5%.     
KEYWORDS :  DIGITAL TELEVISION, BANGKOK METROPOLITAN REGION 
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บทน า  
กิจการโทรทัศน์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่าง

มาก   เน่ืองจากการเป็นรากฐานท่ีส าคญัของระบอบประชาธิปไตยท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูงใน
ความคิด พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน   ท าให้ประชาชนสามารถรับรู้และ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย โดยมีโอกาสในการพฒันาความคิด  ความเป็นอยู่ และ
การมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ 

กิจการโทรทศัน์ของประเทศไทยเร่ิมข้ึนคร้ังแรกในปี 2498 ดว้ยระบบโทรทศัน์
ขาวด า ไดป้รับเปล่ียนเป็นระบบโทรทศัน์สีในปี 2510 และไดข้ยายโครงข่ายครอบคลุมทัว่
ทั้งประเทศในเวลาต่อมา  กิจการโทรทศัน์โดยเฉพาะระบบภาคพื้นดินถือเป็นบริการขั้น
พื้นฐานท่ีมีความหลากหลายและประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ซ่ึงในปัจจุบนัระบบ
การรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ของประเทศไทยยงัคงใชร้ะบบอนาล็อก   โดยเป็นระบบท่ีใช้
ท รัพยากรค ล่ืนความ ถ่ีวิทยุ ท่ี เ ป็นสาธารณะสมบัติ ท่ี มีอยู่อย่า งจ ากัดอย่ างไม่ มี
ประสิทธิภาพ   ท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการเพิ่มจ านวนช่องรายการและคุณภาพการใหบ้ริการ 

โทรทศัน์ระบบอนาล็อกแบบเดิมสามารถส่งช่องรายการไดเ้พียงช่องเดียว แต่เม่ือ
ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอล ท าให้สามารถออกอากาศไดม้ากถึง 8-25 ช่องรายการด้วย
คุณภาพท่ีดีกวา่เดิม  สามารถรองรับการให้บริการมลัติมีเดียใหม่ๆ   และยงัช่วยลดการใช้
พลงังานของประเทศ   เน่ืองจากระบบส่งสัญญาณและโทรทศัน์ระบบดิจิตอลจะประหยดั
การใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าระบบอนาล็อกหลายเท่าตวั   นอกจากน้ียงัสามารถใช้
ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการส่งสัญญาณร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพอีก
ดว้ย ในการพฒันาเทคโนโลยีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลจึงถือไดว้า่เป็นวิวฒันาการของกิจการ
โทรทศัน์คร้ังส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคล่ืนความถ่ีวิทยุให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนอีกหลายเท่าตวัดว้ยขนาดคล่ืนความถ่ีวิทยุท่ีเท่ากนั  ซ่ึงท าให้ประชาชน
มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการท่ีมีความหลากหลายจากผลของจ านวนช่อง
รายการท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยคุณภาพท่ีดีกวา่เดิม  และส่งผลท าใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิต สังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง 

โทรทศัน์ระบบดิจิตอลหรือทีวีดิจิตอล (Digital TV) เป็นโทรทศัน์ท่ีรองรับการ
ออกอากาศในรูปแบบดิจิตอล ซ่ึงให้สัญญาณภาพและเสียงท่ีมีคุณภาพดีกว่าแบบอนาล็อก 
โดยใชค้ล่ืนความถ่ีท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงใชส้ัญญาณดิจิตอลท่ีถูกบีบอดั
และเขา้รหสัท่ีมีค่าเป็น 0 กบั 1 จึงสามารถน าส่งไดห้ลายรายการโทรทศัน์พร้อมสัญญาณ
ภาพและเสียงท่ีมีความละเอียดคมชดัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนั มากกวา่ 38 ประเทศในทวีป
ยโุรป แอฟริกา และเอเชีย ไดเ้ร่ิมเปล่ียนมาใชส้ัญญาณโทรทศัน์แบบทีวดิีจิตอลกนัแลว้ 
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จากการพฒันาดังกล่าวส่งผลดีต่อประชาชนทั้ งการท่ีมีช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีคุณภาพมากข้ึนแต่ใชพ้ลงังานนอ้ยลง จึงเปิดโอกาสท่ีดีต่อการลงทุนในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงผูว้ิจยัคาดวา่จะมีความตอ้งการท่ีสูงมากใน
เวลาอนัใกล้น้ี รวมทั้งการพฒันารูปแบบและฟังก์ชั่นใช้งานท่ีมาพร้อมกบัตวัผลิตภณัฑ์
ร่วมกบัการใชก้ลยทุธ์การก าหนดราคาและกลยทุธ์ทางการตลาดอ่ืนๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัดงักล่าวน้ี จึงตดัสินใจเลือกท าการศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ทั้งในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์และ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดผ้ลการศึกษาท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในดา้นการวางแผนกลยุทธ์ในกระบวนการ
ผลิตและการตลาดต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์

ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์

ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
           ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 

 เพศ      

 อาย ุ      

 ระดบัการศึกษา      

 สถานภาพสมรส  

 รายไดส่้วนบุคคล     

 อาชีพ     
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท  าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ท าใหไ้ดข้อ้มูลดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของโทรทศัน์
ระบบดิจิตอลและผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ส่วนประสมทาง
การตลาดของโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล 
ผลิตภณัฑ ์   

ราคา   

ช่องทางจดัจ าหน่าย  

การส่งเสริมการตลาด    

บุคลากร 

ลกัษณะทางกายภาพ    

กระบวนการบริการ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
 

เหตุผลหลกัท่ีส าคญัในการเลือกซ้ือ 
 หลกัเกณฑห์ลกัท่ีส าคญัในการเลือกซ้ือ  
 ยีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือ   
 เวลาท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 สถานท่ีท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 ขั้นตอนท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 ประเภทของส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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ปริมณฑล ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ประกอบการวางแนวทางการด าเนินธุรกิจ 
โดยช่วยในการการวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได้
อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมในการศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
Wilo and Yates (2002: 114 อา้งถึงในก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546) ความแตกต่าง

ทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีแนวโน้ม
และความต้องการส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มีความ
ตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดจากการรับข่าวสารนั้นดว้ย  

Tarrance (1962 อา้งถึงในก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ์, 2546) อายุท่ีเพิ่มข้ึนท าให้มี
ความคิดท่ีรอบคอบเพิ่มมากข้ึน โดยบุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนมกัมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
การติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายนุอ้ย 

ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116) การศึกษาเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อผูรั้บสาร บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั ระบบ
การศึกษาแตกต่างกนั และสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มกัมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 

ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) สถานภาพสมรส รายได ้และอาชีพ เป็นเคร่ืองช้ี
ถึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสาร บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั
มกัมีการรับสารท่ีแตกต่างกนั 

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การผสมผสาน 
4 กลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด เพื่อก าหนดความตอ้งการและความช่ืนชอบในตลาดเป้าหมาย  

ปรีชา สรรพศรี (2551); Kotler (1997)   ในปัจจุบนับริการถือเป็นปัจจยัส าคญัใน
การสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจให้ลูกค้าได้ จึงต้องเพิ่มส่วนประสมทาง
การตลาดอีก 3 ดา้น เรียกวา่ ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ (7P’s) 

Schiffman and Kanuk (2000) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้และการ
ประเมินผล เพื่อสนองความตอ้งการและปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

ส านกังาน กสทช. (2556); กองการเจา้หนา้ท่ี ส านกัอธิการบดี มหาวทิยาลยั สงขลา
นครินทร์ (2556); Kruger (2003); Weber and Evans (2002) โทรทศัน์ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั

http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
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ส่วนใหญ่เป็นโทรทศัน์ระบบแอนะล็อก ซ่ึงตอ้งเปล่ียนเป็นโทรทศัน์รุ่นใหม่หรือเช่ือมต่อ
กบั Set Top Box (STB) หรือกล่องแปลงสัญญาณ ก็ท าให้สามารถรับชมโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได ้เน่ืองจากกล่องแปลงสัญญาณจะช่วยเปล่ียนสัญญาณจาก
ระบบแอนะล็อคเ ป็นระบบดิ จิตอล โดยมีหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลา เ ป็นตัว รับ
สัญญาณ  ส าหรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลเป็นโทรทศัน์ท่ีมีสัญลักษณ์ DVB-T2 โดยมี
ดิจิตอลจูนเนอร์ในตวัรับสัญญาณ (Integrated Digital Television: iDTV) ซ่ึงสามารถรับ
สัญญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้กล่องแปลงสัญญาณอีก แต่ยงัต่อเสากา้งปลาหรือหนวด
กุง้อยู่  จึงสามารถรับชมไดถึ้ง 48 ช่องพร้อมกบัคุณภาพความคมชดัปกติ SD (Standard 
Definition) และความคมชดัสูง HD (High Definition) 

ส านกังาน กสทช. (2556) การปรับเปล่ียนระบบโทรทศัน์จากระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอลตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดใหด้ าเนินการมีประโยชน์ในหลายดา้น 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและแบบส ารวจท่ีใช้แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้างเป็นเคร่ืองมือวิจยั ซ่ึงมีค าถามแบบปลายปิดทั้งหมดแยกเป็น 3 ส่วนส าหรับเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
เคยซ้ือและใชเ้คร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลมาก่อน โดยไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนและ
ใชสู้ตร n   =   PQ (Z2) / e2 ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้384 ตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัไม่ใช่ความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอย่างแบบพบกลุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญใน
บริเวณศูนยก์ารคา้และธุรกิจต่างๆ ตามความสะดวกจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในเขต
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล โดยก าหนดจ านวนตวัอยา่งตามโควตา้หรือสัดส่วน
ของจ านวนประชากรในแต่ละพื้นท่ี ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 208 ตวัอยา่ง นครปฐม 32 
ตวัอย่าง ปทุมธานี 38 ตวัอย่าง นนทบุรี 42 ตวัอย่าง สมุทรปราการ 45 ตวัอย่าง และ
สมุทรสาคร 19 ตวัอยา่ง รวม 384 ตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้ 30 ชุดเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าขอ้มูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบคัของแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ท่ีมีมาตราวดัอนัตภาคชั้น 5 ระดบั ซ่ึงได้
ค่า 0.831 ถือวา่สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวจิยัได ้

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละเพื่อใช้บรรยายคุณลักษณะเก่ียวกับ
ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูต้อบ
แบบสอบถาม และค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชบ้รรยายระดบัความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  ส าหรับสถิติเชิงอนุมาน ใชเ้พียร์
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สันไคสแควร์ทดสอบความแตกต่างลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทดสอบความสัมพนัธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 69.79  มี

อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 53.39 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 61.20  มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั จ านวน 287 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.74 มีรายไดส่้วนบุคคลระหวา่ง 30,001 – 45,000 บาทโดยเฉล่ียต่อ
เดือน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26 และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 
192 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา
และมีอาชีพอ่ืนๆ เลย 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดของโทรทศัน์

ระบบดิจิตอลดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัความคมชดัสมจริงของภาพและระบบเสียง

มากท่ีสุด  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.51 
ด้านราคา ให้ความส าคญักับปัจจยัราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่ากับ

คุณภาพมากท่ีสุด  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.80 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญักบัปัจจยัการวางจ าหน่ายในสถานท่ีตั้งท่ีมี

ระบบคมนาคมสะดวก และมีท่ีจอดรถมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.19  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญักบัปัจจยัการรับประกนัสามารถเปล่ียน

สินคา้ในระยะเวลาท่ีก าหนดมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.33 
ดา้นบุคลากร ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัพนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เป็น

อยา่งดีมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.30 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการจดัวางแสดงสินคา้ไวทุ้กยี่ห้อ 

และทุกรุ่นมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.58 
ดา้นกระบวนการบริการ ให้ความส าคญักบัปัจจยัการให้บริการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบั

สินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.42 
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3. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลเพราะความทนัสมยั
ตามกระแสนิยม จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 โดยพิจารณาจากฟังก์ชัน่การใชง้าน 
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 70.57 เลือกซ้ือยี่ห้อแอลจี จ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.72  เม่ือมีโทรทศัน์รุ่นใหม่ ซ่ึงมีฟังก์ชัน่การใชง้านตามตอ้งการออกมาจ าหน่าย จ านวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.61 จากศูนยบ์ริการหรือบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง จ านวน 228 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.38 ซ่ึงใหค้วามส าคญัในช่วงศึกษาขอ้มูลของสินคา้มากท่ีสุด จ านวน 235 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.20 เน่ืองจากตวัเอง จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 63.02 และมีผลมาจาก
ส่ือโทรทศัน์ จ  านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยไม่มีกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกซ้ือ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ โดยใชห้ลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ภายใตย้ี่ห้ออ่ืนๆ ในช่วง
เวลาอ่ืนๆ จากแหล่งอ่ืนๆ เพราะบุคคลอ่ืนๆ และเพราะส่ือประเภทอ่ืนๆ  รวมถึงไม่มีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใหข้อ้เสนอแนะมาเพิ่มเติม 

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ทุกดา้น ประกอบดว้ย  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายไดส่้วนบุคคล และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5   

ส่วนประสมทางการตลาดของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทุกด้าน ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอล
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5   
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ต่างๆ ดงัน้ี 

กาญจนา อุฬารเสถียร (2546) พบวา่ เพศ  อายุ รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์จอแบนโดยรวมแตกต่างกนั    

สุภาวดี ศรีเขียว (2552) พบวา่การศึกษา รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ระดบัความเช่ือมัน่ในการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทแอลซีดีทีวโีดยรวมแตกต่างกนั    

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=สุภาวดี%20ศรีเขียว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ภรินทร สุขีพจน์ (2550) พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ และ
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือตราสินคา้ของโทรทศัน์แตกต่างกนั  และส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการซ้ือโทรทศัน์   

สมพงษ์ เจริญวงษา (2551) พบว่าเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ
สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์สีจอแอลซีดีแตกต่างกนั    

กนกวรรณ วฒิุการณ์ (2553) พบวา่ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์สีแอลซีดี   และส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สีแอลซีดี    

ขนิษฐา พดัทอง (2554) พบว่าเพศ ระดบัการศึกษา อายุ สถานภาพ รายได ้และ
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์แบบสามมิติ 3D    

ชนิตา ศุภติยารัต (2555) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ การศึกษา 
สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั   และปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ บุคคล กระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่น
วดีิโอเกมของกลุ่มคนรุ่นใหมใ่นเขตกรุงเทพมหานคร   

เมธาวี จารุวฒัน์จีรังกร (2555) ท่ีพบวา่รายไดแ้ละสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  และส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

จุไรรัตน์ พูลสวสัด์ิ (2548) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการขายมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์แตกต่างกนั   

อย่างไรก็ตาม มีความไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุภาวดี ศรีเขียว (2552) 
พบว่า เพศ อายุ และสถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับความเช่ือมั่นในการใช้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทแอลซีดีทีวีโดยรวมไม่แตกต่างกนั    

กนกวรรณ วุฒิการณ์ (2553) ท่ีพบวา่เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรทศัน์สีแอลซีดี     

ชนิตา ศุภติยารัต (2555) ท่ีพบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
เล่นวิดีโอเกมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดดา้นราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และลกัษณะทาง

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=สุภาวดี%20ศรีเขียว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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กายภาพ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

เมธาว ีจารุวฒัน์จีรังกร (2555) ท่ีพบวา่เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  และ
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะใน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ควรมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์โทรทศัน์ระบบดิจิตอลดา้นความคมชดัสมจริง

ของภาพและระบบเสียงมาเป็นอนัดบัแรก 
2. ดา้นราคา  
ควรก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์โทรทศัน์ระบบดิจิตอลให้มีความเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคา้ 
3. ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  
ช่องทางจดัจ าหน่ายถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมความสะดวกในการซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค โดยควรเอาใจใส่ดา้นการวางจ าหน่ายในสถานท่ีท่ีมีระบบคมนาคมสะดวก 
โดยเฉพาะศูนยบ์ริการหรือบริษทัผูผ้ลิต ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกเป็นแหล่งจ าหน่ายท่ี
ไวเ้ลือกซ้ือสินคา้ รวมถึงพื้นท่ีจอดรถเป็นส าคญั 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ควรให้ความส าคัญกับการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือทางโทรทัศน์ 

ร่วมกบัการใหก้ารรับประกนัสินคา้ท่ีสามารถเปล่ียนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
5. ดา้นบุคลากร  
ควรมุ่งเน้นปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ท่ีพนักงานเข้าใจและสามารถ

ถ่ายทอดไดเ้ป็นอยา่งดี 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
ควรเอาใจใส่ในการจดัวางแสดงสินค้าไว้ให้ครบทุกยี่ห้อและทุกรุ่นเพื่อสร้าง

ทางเลือกใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือได ้
7. ดา้นกระบวนการบริการ  
สอดคลอ้งปัจจยัด้านบุคลากร ซ่ึงสามารถให้บริการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได้

อย่างถูกตอ้งและครบถว้นเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจและความพึงพอใจ อีกทั้งการให้ขอ้มูล
เพื่อใชท้  าการตดัสินใจซ้ือได ้

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรพิจารณาเพิ่มจ านวนตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยัภายนอก

อ่ืนๆ เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านเทคโนโลยี เพื่อสามารถท าการศึกษา
หลากหลายไดม้ากข้ึน 

2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งข้ึน โดยครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ี
อ่ืนๆ อยา่งเช่นเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา เป็นตน้ 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ส่งผลท าให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน 

3. ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การ
สังเกตการณ์หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลในมุมมองท่ีแตกต่างส าหรับ
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 

4. ควรท าการทบทวนการศึกษาเป็นระยะ ไดแ้ก่ ปีละคร้ัง เป็นตน้ เพื่อท าให้ผล
การศึกษามีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคท่ี มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน 
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รูปแบบการส่ือสารและปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กร :  
กรณีศึกษา บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณชิย์ จ ากดั  

COMMUNICATION FORM AND CRITICAL FACTORS AFFACTING 
EFFICIENCY OF INTERNAL COMMUNICATION: CASE STUDY OF SCB 

ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 
อภิษฎา วฒันะเสว ี1  ชนะเกียรติ สมานบุตร 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การ ศึ กษา น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึ กษ า คว ามแตก ต่ า งกันของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของรูปแบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรและปัจจัยส าคัญท่ี มีผลต่อการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัแทนของพนกังานประจ า
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ  ากดัในทุกส่วนงาน จ านวน 134 คน 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-35 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั มีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี 
และมีต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษา อายุ
การท างานในบริษทัฯ  และระดบัต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพของการ
ส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดัแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ เพศ อายุ และสถานภาพสมรสไม่มีผล รูปแบบ
การส่ือสารภายในองค์กรแบบแนวนอนหรือแนวราบ แบบไม่เป็นทางการ และความ
ปลอดภยัในการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
แต่รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง จากระดับล่างข้ึนสู่
ระดบับน ปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล และดา้นสภาพการ
ปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์  

 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค าส าคัญ : รูปแบบการส่ือสาร, ประสิทธิภาพ, การส่ือสารภายในองคก์ร, บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 
 

ABSTRACT 
This study has objectives to study difference of demographic characteristics 

affecting internal communication efficiency of SCB Asset Management Company 
Limited and to study relationship of communication form and critical factors affecting 
the internal communication efficiency.  It utilized questionnaire to collect data with 134 
representatives of permanent staff in all divisions of the company. 

The findings reveal that most samples are male.  Most are in range between 31-
35 years.  Most have educational level of bachelor’s degree. Most got married or stay 
together.  Most have working experience less than one year.  And, most have job position 
in operational level.  Results of hypothesis testing reveal that difference of educational 
level, working experience, and job position affect the internal communication efficiency 
at statistical significance level of 0.05.  But, gender, age, and marital status do not.  
Internal communication in horizontal and non-official forms and communication safety 
are correlated with the internal communication efficiency at statistical significance level 
of 0.05.  But, internal communication in downward and upward forms, and factors of 
command, relationship among people, and working condition do not. 
KEYWORDS :  COMMUNICATION FORM, EFFICIENCY, INTERNAL 
COMMUNICATION, SCBAM 
 

 
 
บทน า  

การท างานเป็นหนา้ท่ีพื้นฐานของมนุษย ์และมนุษยใ์ชเ้วลาส่วนใหญ่ในการท างาน 

เน่ืองจากการท างานเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีพ โดย
เป้าหมายส าคญัในการท างานคือคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ในปัจจุบนัมีการจา้งงาน
เพิ่มข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัการผลิตหลกั
ท่ีส าคญัท่ีสุด การพฒันาบุคลากรควบคู่กบัการพฒันาเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีมีอยูสู่งในยคุโลกาภิวฒัน์  
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การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารงาน 
เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใช้ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ เม่ือองค์การเร่ิมตน้ดว้ยการมี
บุคลากรท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ก็จะ
ดีตามมา การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความส าคญัต่อการพฒันาองคก์ร เพื่อให้สามารถ
ปฎิบติังานไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพฒันา
ใหท้รัพยากรมนุษยข์ององคก์รมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีความสัมพนัธ์กบัการจูงใจในการท างานเพื่อช่วยเพิ่มพลงัและความพยายามในการท างาน
ใหบุ้คคล และช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานของบุคคล รวมไปถึงการช่วย
เสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ให้บุคคล และการใชเ้ป็นแนวทางธ ารงรักษา
บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพไวก้บัองคก์รได ้การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีจึงเป็นการสร้างความ
พึงพอใจท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

การส่ือสารภายในองคก์รถือวา่เป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินงานขององคก์ร 
ซ่ึงมีบทบาทในการน าส่งข่าวสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลภายในองคก์รระหวา่ง นอกจากน้ีการ
ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารจดัการ ท่ีใชใ้นการจูงใจพนกังานให้เขา้ใจตามนโยบายของ
ฝ่ายบริหาร เพื่อให้รับทราบเขา้ใจในเป้าหมายท่ีสอดคล้อง ทั้งน้ีการส่ือสารเป็นช่องทาง
หลกัท าใหพ้นกังานสามารถส่ือสารขอ้มูลกลบัไปยงัฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด และการส่ือสารในระดับองค์กรสามารถปรับให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม เป็น
เคร่ืองมือในการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงาน หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลให้ผูร่้วมงาน
รับทราบเขา้ใจในเป้าหมายของผูส่้งขอ้มูล ผูรั้บขอ้มูล การส่ือสารในองค์กรมุ่งเนน้ถึงการ
เช่ือมโยงขอ้มูลควบคู่กบัประสานความร่วมมือของพนกังาน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างาน สร้างความเขา้ใจของพนกังานกบัองคก์ร ให้มีความคิดเห็นหรือมีความเขา้ใจท่ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการส่ือสารภายในองคก์รตอ้งอาศยัความร่วมมือของบุคลากร
ประกอบกบัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ผูส่ื้อสารตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะพื้นฐานในการใช้
ภาษาท่ีเป็นทางการผ่านการไตร่ตรองมาแล้วเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริหารจดัการ ท าให้องคก์รไดเ้ป็นท่ียอมรับและมีความน่าเช่ือถือจากทางสังคม จะเห็นได้
วา่การส่ือสารเป็นหวัใจหลกัของการส่ือสารภายในองคก์ร ดงันั้นองคก์รจะตอ้งมีระบบการ
ส่ือสารภายในท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั ตั้งแต่การเลือกผูส่้งสาร การ
เรียบเรียงเน้ือหา ช่องทางท่ีใช้ในการส่ือสารมีความเหมาะสมท่ีสุด การท างานก็สามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากดั เป็นบริษทัในเครือธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
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ธุรกิจการจดัการกองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ด้วยความ
เช่ียวชาญในการเสนอผลิตภณัฑ์ ประกอบกบัผลงานการบริหารกองทุนท่ีมัน่คงและอยูใ่น
เกณฑ์ดีอยา่งต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามดชันีบ่งช้ีท่ีถึงความส าเร็จขององค์กรท่ีส าคญัประการ
หน่ึงคือการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่   ซ่ึงอาจมีอุปสรรคเก่ียวกบัความเขา้ใจ 
โดยการส่ือสารภายในองค์กรมีลกัษณะท่ีเป็นแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ ใน
บางคร้ังการติดต่อส่ือสารอาจจะเกิดปัญหากบัองค์กรได้จากความไม่ชัดเจนของข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกิดจากส่ือหรือช่องทาง ภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีไม่ชดัเจน การเลือกใชค้  า ไม่
ตรงกบัความหมาย หรือขาดกลวิธีในการถ่ายทอดหรือการน าเสนอท่ีดี รวมถึงขอ้จ ากดัใน
การรับรู้ของผูรั้บสาร อีกทั้งผูรั้บสารมีทศันคติท่ีไม่ดี เช่น มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูส่้งสารหรือ
สาร ก็จะท าใหค้วามสนใจลดนอ้ยลงหรืออาจจะไม่สนใจเลย ซ่ึงมีผลท าให้เกิดปัญหาจนท า
ให้ผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่สามารถน าไปใช้เพื่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานได ้เม่ือ
เป็นเช่นน้ีแล้วผลเสียหายจึงตกอยู่ท่ีรายละเอียดของขอ้มูลข่าวสารท่ีถ่ายทอดไปอาจถูก
ท าลายไปโดยปริยาย  จะเกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารและท าให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงย่อมส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานและผลด าเนินงานขององคก์รลดลงได ้

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงเลือกท าการศึกษาการส่ือสารและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กร : 
กรณีศึกษา บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั โดยเลือกท าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานทัว่ไป ร่วมกบัปัจจยั
ด้านรูปแบบการส่ือสารและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและการการ
ส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั โดยคาดหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดผ้ล
การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรในการน าไปใช้ประกอบการพฒันาการส่ือสาร
ภายในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่ อ ศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ี มีผล ต่อ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ี มี ต่อ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร
ภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดัแตกต่างกนั 

2. รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพของการ
ส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั  

3. ปัจจัยส าคัญ ท่ี มีผล ต่อการ ส่ือสารภายในองค์กร มีความสัมพัน ธ์กับ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั  
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
                  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

  เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา 
  สถานภาพสมรส    อายกุารท างาน 
  ระดบัต าแหน่งงาน 
 

รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร  
  การส่ือสารจากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง 
  การส่ือสารจากระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน  
  การส่ือสารแบบแนวนอนหรือแนวราบ 
  การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ 

ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อการส่ือสาร
ภายในองค์กร 
  การบงัคบับญัชา  
  สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล   
  สภาพการปฏิบติังาน  
  ความปลอดภยัในการส่ือสาร 

 

ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายใน
องค์กรของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ

กองทุนไทยพาณชิย์ จ ากดั 
พนกังานไดรั้บขอ้มูลอยา่งทัว่ถึงและมีความ
เขา้ใจเป็นอยา่งดี 
การประสานงานระหวา่งบุคคลหรือ
หน่วยงานภายในองคก์รดีข้ึน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานสูงข้ึน 
ศกัยภาพและความส าเร็จขององคก์รเพ่ิมข้ึน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

ไทยพาณิชย ์จ  ากดัเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารและปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายใน
องคก์ร ตลอดจนประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์ร 

2 . ท  าให้ได้ข้อมูล เ ก่ียวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้ นฐานต่างๆ ท่ี มี ต่อ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ  ากดั ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการกระบวนการการส่ือสาร
ภายในองคก์รใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานมากข้ึนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์ร
ต่อไป  
การทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมในการศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
Bennett And Cohen (1959 อา้งถึงในสุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541) เพศชายมีความคิด

หนกัแน่นมากกวา่ความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบใน
ดา้นความคิดมากกวา่เพศชาย ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารและการวิเคราะห์ขอ้มูล
และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ ์(2546) อายุแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคลและเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง
ความสามารถในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสาร รวมถึงการรับรู้ต่างๆ ไดม้ากนอ้ย
ท่ีต่างกนั 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ์ (2546) การศึกษาไดรั้บจากสถาบนัการศึกษาและท่ีไดรั้บ
จากประสบการณ์ของชีวิต ซ่ึงบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และ
ความสามารถของผูส่้งข่าวสารในการแยกความเหมาะสมของเน้ือหาและตวัอย่างท่ียกมา
กล่าวได ้

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (อ้างถึงในเกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ์, 2553) 
สถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย 

อศัวฤทธ์ิ อุทยัรัตน์ (2537: 32) บุคคลท่ีประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองคก์ร
หน่ึงเป็นระยะเวลายาวนาน มกัเกิดความรู้สึกผกูพนักบัหน่วยงานหรือองคก์รนั้น  รวมถึง
การยอมรับในสภาพความเป็นอยู ่กฎเกณฑ ์หรือระเบียบแบบแผนของงานท่ีท า ซ่ึงแตกต่าง
จากบุคคลท่ีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่าประสบการณ์การท างานจึงมีแนวโน้มเป็น
ตวัก าหนดความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคคลในการท างานแตกต่างกนั 
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Wofford, Gerloff and Cummins (1997: 373 อา้งถึงในอศัวฤทธ์ิ อุทยัรัตน์, 2537: 
31) บุคคลท่ีมีต าแหน่งงานสูงกว่าในองคก์รมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานมากกวา่บุคคลท่ีมีระดบัต าแหน่งงานต ่ากวา่ในองคก์ร   

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2554) องค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนท าให้การส่ือสารมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนและประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กรย่อมลดลง กล่าวคือการ
ตดัสินใจและความคล่องตวัในการท าธุรกิจลดลงเช่นกนั การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั
อยา่งสม ่าเสมอจึงช่วยท าใหอ้งคก์รขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน 

ทรงธรรม ธีระกุล (2556) พื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารจดัการภายในองค์กร
ข้ึนอยูก่บัการส่ือสารท่ีดี อนัจะมีผลใหเ้กิดความเขา้ใจ ความร่วมมือ และการประสานงานท่ี
ดี ด้วยแผนงานต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตาม
เป้าหมาย  

กิติมา สุรสิทธิ (2545: 35) การส่ือสารในองค์กรเป็นกระบวนการแลกเปล่ียน
ข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยบุคคลท่ีมีติดต่อส่ือสารกันจะมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันภายใต้สภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์กร โดยสามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามกาลเทศะและตวับุคคล ตลอดจนสาระเร่ืองราวและวตัถุประสงค์ของ
การส่ือสาร 

ปทุมมา ไกลแกว้ (2556) การส่ือสารภายในองคก์รเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารใน
การบริหารงานเพื่อให้หลายส่วนงานเขา้มาประสานงานระหว่างกนั พฒันาประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน และเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัองค์กร อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกนัเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัและความไวว้างใจต่อกนั โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้บุคลากรในระดบั
ต่างๆไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานของผูบ้ริหาร  

วิโรจน์ โสวณันะ (2545: 95) การส่ือสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือ
เคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจในการติดต่อและการท างานร่วมกนัของบุคคลในองคก์ร
เพื่อบรรลุเป้าหมาย การส่ือสารจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เม่ือบุคคล
มีความแตกต่างกนัการส่ือสารท่ีดีจะตอ้งใช้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีควบคู่กนัไปดว้ยจึงจะท าให้
การส่ือสารประสบผลส าเร็จ  

ธงชยั สันติวงษ ์(2531: 122) รูปแบบของการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ประกอบดว้ย การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ การ
ติดต่อส่ือสารจากระดับบนลงไปสู่ระดับล่าง การติดต่อส่ือสารจากระดบัล่างข้ึนไปสู่
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ระดบับน และการติดต่อส่ือสารแบบแนวนอนหรือแนวราบ และการติดต่อส่ือสารแบบไม่
เป็นทางการ  

จิตติมา  โตนาราง (2553) ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความรู้ทกัษะในการส่ือสารจะช่วย
แสดงให้เห็นถึงความสามารถให้เป็นท่ียอมรับและท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏิบติั
ตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการส่ือสารสองทางระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะช่วยให้เกิดความเขา้อกเขา้ใจกนัในการท างานและผูบ้งัคบับญัชาได้
ขอ้มูลในการท างานท่ีสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจและก าหนดนโยบายของหน่วยงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม    

วิรัช สงวนวงศว์าน (2547) มนุษยสัมพนัธ์เป็นเร่ืองราวท่ีวา่ดว้ยพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีมาเก่ียวขอ้งกนัในการท างานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้การท างานด าเนินไป
ไดอ้ยา่งราบร่ืน ความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ในการท างานคือการสร้างความราบร่ืนใน
การท างานร่วมกนั การสร้างความเขา้ใจอนัดีและความสามคัคีก่อให้เกิดความรักใคร่และ
ความส าเร็จในการท างานร่วมกนั การเป็นปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มผลผลิต และการเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้  

ระวีวรรณ ประกอบผล (2540) มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบั
ประสิทธิภาพของการส่ือสาร ในเวลาเดียวกนัการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพก็
สร้างบรรยากาศการท างานและสัมพนัธภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มพนกังานและผูบ้ริหาร  

วิโรจน์ โสวณันะ (2545: 95) การจดัให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการส่ือสารมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารและในการปฏิบติังาน
ดว้ยเช่นกนั 

Szilagyi & Wakkace (1990: 502–504 อา้งถึงในวนัชยั มีชาติ, 2548: 152–154) การ
สร้างระบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ีดีเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมากท่ีผูบ้ริหารทุกองค์กรมี
หน้าท่ีจดัระบบการส่ือสารตลอดจนการไหลของขอ้มูลข่าวสารในองค์กรและลดความ
ผิดพลาดหรืออุปสรรคในการส่ือสาร จึงจะท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพท่ีช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานและความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์ร 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจและเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมี
โครงสร้างเป็นเคร่ืองมือวิจยั ประกอบดว้ย 5 ส่วน ซ่ึงในส่วนท่ี 1 เป็นค าถามแบบปลายปิด
ท่ีมีตวัเลือกให้เลือกตอบและมีมาตราวดัแบบนามบญัญติัและแบบเรียงล าดบั ส่วนท่ี 2-4 
เป็นค าถามแบบปลายปิดท่ีใหแ้สดงความคิดเห็น 5 ระดบัและมีมาตราวดัแบบอนัตรภาคชั้น 
และส่วนท่ี 5 เป็นค าถามแบบปลายเปิดใหเ้สนอขอ้แนะน าเพิ่มเติม โดยค าถามส่วนท่ี 2-4 ท่ี
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มีมาตราวดัแบบอนัตรภาคชั้นไดรั้บการทดสอบความน่าเช่ือถือไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคัมากกวา่ 0.7 

กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานประจ าบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย์ 
จ  ากดัในทุกส่วนงาน ไดแ้ก่  ระดบัปฏิบติัการ  ระดบัหัวหน้างาน ระดบัผูจ้ดัการ และ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ  านวนทั้งหมด 200 คน และใชสู้ตรของ 
Taro Yamane ค  ำนวณหำขนำดตวัอยำ่ง ณ ระดบันยัส ำคญัท่ี 0.05 ได ้134 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ใชค้่าร้อยละบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง
และใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใช้ใชค้่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานบรรยาย
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร ปัจจยัส าคญัท่ีมีผล
ต่อการส่ือสารภายในองค์กร และประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กร  ทั้งน้ี ใช้ t-
Test  เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี  1 เฉพาะในส่วนของเพศ  ใช ้One-Way ANOVA (หรือ F-
Test) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี  1 ในส่วนอ่ืนๆ ยกเวน้ เพศ โดยผลการทดสอบท่ีใช ้F-Test 
แลว้พบความแตกต่างจะไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe 
เพิ่มเติม และใช ้Pearson Correlation เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี  2 และ 3  ณ ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีร้อยละ 5 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 63.43 มีอายุ

ระหวา่ง 31-35 ปี จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 48.51 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.73 มีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 และมีต าแหน่ง
งานระดบัปฏิบติัการ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 55.97 

2. สรุปผลการวเิคราะห์รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร 
กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ารูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รจากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง

ของบริษทัฯ เป็นการส่ือสารท่ีสมบูรณ์ เน่ืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บขอ้มูลครบถว้น ทั้ง
ในดา้นนโยบาย และดา้นการด าเนินงานมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 รูปแบบ
การส่ือสารภายในองค์กรจากระดับล่างข้ึนสู่ระดับบนของบริษัทฯ เม่ือได้รับค าสั่ง  
ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76  
รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รแบบแนวนอนหรือแนวราบเป็นการส่ือสารท่ีมีบรรยากาศ
ของความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.79  และรูปแบบการ
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ส่ือสารภายในองค์กรแบบไม่เป็นทางการเป็นการติดต่อส่ือสารจากความรู้จกัและสนิท
สนมกนัเป็นการส่วนตวัมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.29 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อการส่ือสารภายในองค์กร 
กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการบงัคบั

บญัชากบัการบริหารจดัการท่ีให้ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบัมากท่ีสุด อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.52 ดา้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลมีความเป็นกนัเองของผูบ้งัคบับญัชา
มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 ดา้นสภาพการปฏิบติังานจากการสร้างบรรยากาศ
ให้มีการปฏิบติังานมุ่งสู่ความส าเร็จร่วมกนัมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 และ
ดา้นความปลอดภยัในการส่ือสารจากการน าเทคโนโลยีซ่ึงก่อให้เกิดความปลอดภยัและลด
ความผิดพลาดในการส่ือสารขอ้มูลระหว่างหน่วยงานมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.82 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กร 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรด้านการ

ประสานงานระหวา่งบุคคลหรือหน่วยงานภายในองคก์รดีข้ึนมากท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.79 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ระดบัการศึกษา อายกุารท างานในบริษทัฯ  และระดบัต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์ จ ากดัแตกต่างกนั โดยพบวา่พนกังานประจ าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ  ากดัท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายุการท างานระหว่าง 6 – 10 ปี และมี
ต าแหน่งระดบัปฏิบติัการและหัวหน้างานมีแนวโน้มท่ีจะมีประสิทธิภาพของการส่ือสาร
ภายในองคก์รสูงกวา่พนกังานกลุ่มอ่ืน แต่เพศ อายุ และสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรแบบแนวนอนหรือแนวราบและแบบไม่เป็น
ทางการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั แต่รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรจาก
ระดับบนลงสู่ระดับล่างและจากระดับล่าง ข้ึนสู่ระดับบนไม่ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองคก์รดา้นความปลอดภยัในการส่ือสารมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั แต่ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการบงัคบั
บญัชาดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล และดา้นสภาพการปฏิบติังานไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
ลดาวลัย ์วฒันสานต์ิ (2539) พบวา่ การศึกษาและอายุการท างานท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อความพึงพอใจในการส่ือสารและการปฏิบติังานแตกต่างกนั และรูปแบบของระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการส่ือสารและการปฏิบติังาน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบการส่ือสารซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนัจะมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 

ณฐัวภิา พิมพว์ชิยั (2540) พบวา่ การศึกษาและอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการส่ือสารโดยทั่วไปและพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารตามนโยบายและ
แผนการประชาสัมพนัธ์ภายใน 

นุชรินทร์ อุดมสมหวงั (2545) พบว่า เพศและอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบั
ความพึงพอใจของพนักงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
ส่ือสารภายในองคก์ร 

สุภา นานาพลูสิน (2546) พบวา่ พนกังานบริษทัไฮไฟโอเรียน (ไทย) จ ากดัท่ีมีเพศ
และอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การโดยรวม
แตกต่างกัน และการส่ือสารแบบเป็นทางการจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์าร 

ธญัญลกัษณ์ พฤกษาทร (2547) พบวา่ ลูกจา้งท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพสมรสท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั และรูปแบบการส่ือสาร
ภายในองคก์รตามแนวนอนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของลูกจา้ง
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

พชัรา แสงประชุมพนัธ์ (2548) พบวา่ พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การไม่แตกต่างกนั และรูปแบบการส่ือสารภายใน
องคก์าร (อยา่งเป็นทางการ) ตามแนวนอนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังาน 

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%C5%B4%D2%C7%D1%C5%C2%EC%20%C7%D1%B2%B9%CA%D2%B9%B5%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%B3%D1%B0%C7%D4%C0%D2%20%BE%D4%C1%BE%EC%C7%D4%AA%D1%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D2%20%B9%D2%B9%D2%BE%D9%C5%CA%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ณรังษี จอ้ยเจนสินธ์ุ (2553) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการส่ือสารภายในองค์กรของส านักงานวิจัยคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

ธีรนันท์   โพธิก าจร (2554) พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จ  ากัดแตกต่าง แต่ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั และอายุการท างานกบับริษทั เค็นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จ  ากดั มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เคน็เน็ท เทก็ซ์ไทล ์จ ากดัแตกต่างกนั   

ศกัด์ิดา กรรณนุช (2555) พบวา่ เพศ อาย ุและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานในระดับปฏิบัติการของธุรกิจอัญมณี ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน
การท างานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร แต่
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงานดา้นวิธีการบงัคบับญัชา และ
ดา้นสภาพการท างานไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานในระดบั
ปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปรียพรรณ วรรธนะวาสิน (2550) พบว่า รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรแบบ
แนวนอนและแบบไม่เป็นทางการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในการปฏิบติังาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการศึกษาระบุว่าพนกังานประจ าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์

จ  ากดัท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายุการท างานระหว่าง 6 – 10 ปี และมีต าแหน่ง
ระดบัปฏิบติัการและหัวหน้างานมีแนวโน้มท่ีจะมีประสิทธิภาพของการส่ือสารภายใน
องคก์รสูงกวา่พนกังานกลุ่มอ่ืน  บริษทัฯ จึงอาจพิจารณาให้ความส าคญัต่อพนกังานกลุ่มน้ี
ในการเป็นผูส่้งสารท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองคก์รมากเป็นพิเศษ 

2. ด้านรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร 
ผลการศึกษาระบุวา่ทุกรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รมีบทบาทท่ีส าคญัแตกต่าง

กัน ได้แก่  รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรจากระดับบนลงสู่ระดับล่างช่วยให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บขอ้มูลครบถว้น จากระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับนช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีโอกาสแสดงความ แบบแนวนอนหรือแนวราบช่วยสร้างบรรยากาศของความไวว้างใจซ่ึง

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%B3%C3%D1%A7%C9%D5%20%A8%E9%CD%C2%E0%A8%B9%CA%D4%B9%B8%D8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กนัและกนั และแบบไม่เป็นทางการช่วยส่งเสริมความคุน้เคยและสนิทสนมกนัมากข้ึน 
บริษทัฯ จึงควรพิจารณาใชห้ลายรูปแบบในการส่ือสารร่วมกนั 

3. ด้านปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อการส่ือสารภายในองค์กร 
ผลการศึกษาระบุว่าปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพในการ

ส่ือสารภายในองค์กร บริษัทฯ จึงควรเอาใจใส่ในด้านการบังคับบัญชากับการให้
ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบั ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลโดยให้ความเป็นกนัเอง
กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการปฏิบติังานจากการสร้างบรรยากาศใหมี้การปฏิบติังานมุ่งสู่
ความส าเร็จร่วมกนั และดา้นความปลอดภยัในการส่ือสารโดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สนบัสนุนความปลอดภยัและลดความผดิพลาดในการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ด้านตัวแปรวจัิย  
บริษทัฯ ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารภายในองค์กร

เพิ่มเติมเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ในมุมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนได้อย่างกวา้งขวางและ
ครอบคลุมมากข้ึน  

2. ด้านเคร่ืองมือวจัิย 
บริษทัฯ ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กันในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคุณภาพจากการใช้วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับ
ตวัแทนของพนกังานในแต่ละระดบัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์มากข้ึน  

3. ด้านระยะเวลา 
บริษัทฯ ควรท าการศึกษาทบทวนเป็นระยะเพื่อ ติดตามสถานการณ์และ

ประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรได้อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง ท าให้สามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาระบบการส่ือสารภายในองค์กรและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและศกัยภาพขององคก์รมากข้ึนและย ัง่ยนื 
บรรณานุกรม 
ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546 
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กรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 
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ของส านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.).” วทิยานิพนธ์สาขาการ
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ไทล์ จ ากดั.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะ
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พชัรา แสงประชุมพนัธ์. “การศึกษาความพงึพอใจของพนักงานทีม่ีต่อรูปแบบการส่ือสาร
ภายในองค์การ: กรณีศึกษาเฉพาะบริษัท กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั.” 
วทิยานิพนธ์สาขาการส่ือสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร์ 
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http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%B8%C3%C3%C1%C8%D2%CA%B5%C3%EC&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%A1%D2%C3%CA%D7%E8%CD%CA%D2%C3%C0%D2%A4%C3%D1%B0%E1%C5%D0%E0%CD%A1%AA%B9&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%B8%C3%C3%C1%C8%D2%CA%B5%C3%EC&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%C5%B4%D2%C7%D1%C5%C2%EC%20%C7%D1%B2%B9%CA%D2%B9%B5%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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, 2548 
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ทิพย,์ 2545 
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การตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสาร ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
 THE PASSENGER’S DECISION ON USING PUBLIC VAN SERVICE AT 

VICTORY MONUMENT VAN STATION 
ปพิชญา แทนประสาน 1  ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 2   

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

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะ
ของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะ
ของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้บริการรถตูส้าธารณะท่ีบริเวณท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ัย
สมรภูมิ จ านวน 400 ราย และใชส้ถิติต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน  t-Test  F-Test และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังาน
ธนาคาร มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการรถตู้
สาธารณะ ดา้นวตัถุประสงค์หลกัในการเลือกใช้บริการเพื่อไปท างาน ดา้นเหตุผลในการ
เลือกใชบ้ริการเพราะความรวดเร็ว ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใช้บริการไม่แน่นอน 
ดา้นวนัท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ดา้นงบประมาณท่ีใชก้บัริการระหวา่ง 
41-50 บาทต่อคร้ัง ดา้นช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งเชา้และสาย และดา้นระยะเวลา
โดยเฉล่ียท่ีรอใช้บริการระหว่าง 6-10 นาที โดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในดา้นต่างๆ และการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถ
ตูส้ายอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่และพฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะ
ท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ี
ท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตู้

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สาธารณะทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ี
ท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   
ค าส าคัญ : รถตูส้าธารณะ, ท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
 
 

ABSTRACT 
This study has objectives to study difference of personal factors and service 

usage behavior influencing passengers’ decision on using public van service at Victory 
Monument Van Station and to study service marketing mix correlated with their decision 
by using questionnaire as research tool in collecting data from 400 passengers and using 
various statistics for data analysis including percentage, mean, standard deviation, t-Test, 
F-Test, and MRA. 

The findings show most samples are female; have age between 26-30 years; are 
single; graduated in bachelor’s degree; have career as an employee of private firm/ a 
banker; earn income between 10,000-20,000 baht per month; have service usage behavior 
for going work as main objective and for rapidness as purpose. Mostly, usage frequency 
is uncertain; usage duration is weekdays; usage budget is between 41-50 baht per round; 
usage time is between in the morning till late; and waiting time is between 6-10 minutes.  
They gave comments on various issues of service marketing mix and the decision.  This 
includes addition suggestions provided.  The results of hypothesis test show most of 
difference of both personal factors and service usage behavior have influence on the 
decision differently.  All service marketing mix are correlated with the decision at 
statistically significant level of .05.  
KEYWORDS :  PUBLIC VAN, VICTORY MONUMENT VAN STATION 
 
 

บทน า 
กรุงเทพมหานครนบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว เพราะเป็นศูนยร์วม

ความเจริญ ความทันสมัย และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้
กรุงเทพมหานครก าลงัประสบปัญหาการจราจรติดขดั ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญั และเป็นวาระ
เร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการแก้ไขเพราะ ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน ซ่ึงปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัญหาท่ีคงอยู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่าง
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ยาวนาน จนท าให้กรุงเทพมหานครได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองท่ีมีปัญหารถติดมาก
ท่ีสุดในโลก เน่ืองจากรถยนต์ใช้เวลาในการเคล่ือนท่ี 1 ก.ม./ 2 ช.ม. ประกอบการการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนรถยนตซ่ึ์งสูงถึง 7,251,999 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2555) ท าให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานคร 

 ปัญหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานครประกอบไปดว้ยหลายสาเหตุไม่วา่จะ
เป็นการขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับความเจริญเติบโตของเมืองท าให้ไม่สามารถขยาย
ถนนเพื่อรองรับจ านวนรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึนได้อย่างเพียงพอ  ปัญหาการช ารุดของพื้นผิว
การจราจร และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ปัญหาการขาดระบบการขนส่งมวลชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะการมีระบบการขนส่งมวลชนมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็น
อยา่งยิ่งทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการลดค่าครองชีพของประชาชน ท าให้
ประชาชนมีรูปแบบการเดินทางท่ีหลากหลาย มีความสะดวก และมีราคาท่ีเหมาะสม จาก
ปัญหาการขาดระบบการขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ประชาชนเลือกท่ีจะใช้
บริการรถตูส้าธารณะเพิ่มมากข้ึน  

 การท่ีประชาชนให้ความสนใจในการเลือกใช้บริการรถตูส้าธารณะเพิ่มข้ึนท าให้
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการน ามาเป็นกรอบในการ
วเิคราะห์ เพราะการบริการรถตูส้าธารณะ ถือเป็นรูปแบบของการบริการชนิดหน่ึง และเพื่อ
หาปัจจยัวา่ส่วนประสมทางการตลาดใดท าให้ผูใ้ชบ้ริการรถตูส้าธารณะตดัสินใจใชบ้ริการ 
เพราะการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นอีกทางเลือกของ
การขนส่งมวลชนท่ีก าลังได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรท่ีเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร  การเพิ่มข้ึนของหมู่บ้านจดัสรร ซ่ึงบาง
หมู่บา้นไม่มีรถประจ าทางให้บริการ และการเดินทางดว้ยรถตูส้าธารณะจะมีความสะดวก
รวดเร็วและประหยดักว่าการเดินทางในรูปแบบอ่ืนๆ ประกอบกบัการมีท่ารถตูท่ี้สามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งเป็นเครือข่ายท าใหป้ระชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถเดินทาไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูกโดยมีศูนยก์ลางการขนส่งมวลชนท่ีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิซ่ึง
เป็นท่ารถตูท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวนรถตูใ้ห้บริการ 9,200 คนั 
(กรมการขนส่งทางบก, 2555)  

 อีกทั้งผูศึ้กษาต้องการศึกษาเก่ียวกับการตดัสินใจการใช้บริการรถตู้สาธารณะ 
เพราะกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถตูส้าธารณะมีความหลากหลายและมีจุดประสงคใ์นการใชบ้ริการ
รถตูส้าธารณะท่ีแตกต่างกนัออกไปประกอบกบัการเดินทางดว้ยรถตูท่ี้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งใชชี้วิตอย่างเร่งรีบ และเดินทางได้
อยา่งสะดวก กลบัประสบกบัปัญหาความไม่ปลอดภยัในการให้บริการ เช่น การขบัรถดว้ย
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ความเร็วท่ีเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด จนท าให้เกิดอุบติัเหตุท่ีเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวญั
หลายคร้ังดว้ยกนั  การปรับแต่งเพิ่มจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารให้มากข้ึน การขนส่งสินคา้อ่ืนๆ 
ท่ีอาจผดิกฎหมาย ความพร้อมของคนขบัรถ  จากปัญหาต่างๆเหล่าน้ีท าให้ผูว้ิจยัเกิดค าถาม
ว่า เพราะเหตุใดจ านวนของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการรถตูส้าธารณะยงัคงเพิ่มข้ึนและได้รับ
ความนิยมมากกวา่การขนส่งมวลชนในรูปแบบอ่ืนๆท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
ตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยหวงั
เป็นอย่างยิ่ งว่าผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ท่ีสามารถน ามาร่วมใช้พัฒนา
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการรถตูส้าธารณะและระบบคมนาคมขนส่งทางบกได ้
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะ
ท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้

สาธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 
2. พฤติกรรมการใช้บริการรถตูส้าธารณะท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 
3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
   ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

รถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิเพื่อน าไปใช้เป็นตวัแปร
ส าหรับก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาดตามเกณฑป์ระชากรศาสตร์ 

2. ทราบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการรถตูส้าธารณะท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิเพื่อ
น าไปใชเ้ป็นตวัแปรส าหรับก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาดตามเกณฑพ์ฤติกรรมศาสตร์ 

3. ทราบความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะท่ีมี
ต่อการตดัสินใจใช้บริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ

ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
รายไดต่้อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตู้สาธารณะ   
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

พฤติกรรมการใช้บริการรถตู้สาธารณะ   
วตัถุประสงคห์ลกัในการเลือกใชบ้ริการ  
เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ   
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการ  
วนัท่ีเลือกใชบ้ริการ  
งบประมาณท่ีใชก้บัริการ  
ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ 
ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการ 

 
 

การตัดสินใจใช้บริการรถ
ตู้สาธารณะทีท่่ารถตู้สาย
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
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เพื่อน าไปประยุกต์ใช้พฒันารูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจใชบ้ริการรถ
ตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญั
ต่างๆ ไดแ้ก่ 

Bennett And Cohen (1959 อา้งถึงในสุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541) เพศชายมีความคิด
หนกัแน่นมากกวา่ความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบใน
ดา้นความคิดมากกวา่เพศชาย ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารและการวิเคราะห์ขอ้มูล
และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 

Tarrance (1962 อา้งถึงในก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ์, 2546) อายุท่ีเพิ่มข้ึนท าให้มี
ความคิดท่ีรอบคอบเพิ่มมากข้ึน โดยบุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนมกัมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
การติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายนุอ้ย 

ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116) การศึกษาเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อผูรั้บสาร บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั ระบบ
การศึกษาแตกต่างกนั และสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มกัมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 

ปรมะ สตะเวทิน (2539); พรทิพย ์ วรกิจโภคทร (2530) คนท่ีมีอาชีพต่างกนัยอ่ม
มองโลกมีแนวความคิดอุดมการณ์ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกนั 

ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) รายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
แสดงถึงการมีศกัยภาพในการดูแลตนเอง โดยบ่งบอกถึงอ านาจการใชจ่้ายในการบริโภค
ข่าวสาร ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง แต่ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่ามกัมีการศึกษานอ้ย ท าให้มี
ขอ้จ ากดัในการเรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 อา้งถึงในปกรณ์ วงศส์วสัด์ิ, 2554) สถานภาพสมรสหรือ
ลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายส าคญัทางการตลาดในการพฒันากลยุทธ์การตลาด  ใน
โครงสร้างดา้นส่ือใหมี้ความเหมาะสม ส าหรับรายไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วน
ของตลาด ซ่ึงนักการตลาดมกัให้ความสนใจกบัผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือสูง แต่ผูบ้ริโภคท่ีมี
ฐานะระดบัปานกลางถึงต ่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ รายไดจึ้งเป็นตวัช้ีถึงความสามารถใน
การซ้ือสินคา้และบริการ 
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Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคน
ปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือก าจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  

ปรีชา สรรพศรี (2551); Kotler and Armstrong (1997)   ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) ใชส้อดประสานกนัในธุรกิจบริการเป็นอยา่งดีเพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิผล 

Kotler and Armstrong (2009); Kotler (1997  อา้งถึงในเมธาวี จารุวฒัน์จีรังกร, 
2555) การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
พฤติกรรมก่อนการซ้ือ หรือการมองเห็นปัญหา/ การตระหนักถึงความต้องการ  การ
แสวงหาทางเลือก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ  และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิด
ทั้งหมดแยกออกเป็น 5 ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัส าหรับเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้บริการรถตู้
สาธารณะท่ีบริเวณท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอนจึง
ใชสู้ตร n   =   ((Z*S) / e) 2 ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยศึกษา 400 ตวัอยา่ง 
และไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นแบบพบโดยบงัเอิญบริเวณท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัโดยใชแ้บบสอบถาม 30 ชุดเก็บขอ้มูล
มาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบคัเฉพาะแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 3 และ 4 ซ่ึงมีมาตราวดัประเภทอนัตรภาคชั้นและโดยรวม  ซ่ึงไดค้่ามากกวา่ 0.7  
และสถิติต่างๆ ท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละใช้พรรณนาปัจจยัส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูต้อบแบบสอบถาม (ส่วนท่ี 1 และ 2) และใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใช้พรรณนาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะ และการตดัสินใจใชบ้ริการรถ
ตูส้าธารณะ (ส่วนท่ี 3 และ 4)  

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test  ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยั
สมรภูมิ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  (สมมติฐานท่ี 1)  ใช ้F – Test ทดสอบความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆ ยกเวน้เพศ และพฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะ 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ณ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธี Scheffe ส าหรับเฉพาะตวั
แปรท่ีทดสอบแลว้พบความแตกต่าง (สมมติฐานท่ี 1 และ 2) และใช ้MRA การวิเคราะห์
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะและการ

http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
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ตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ณ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05  (สมมติฐานท่ี 3) 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 มี

อายุระหวา่ง 26-30 ปี จ  านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีสถานภาพโสด จ านวน 207 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 
มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 
และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50  

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการรถตู้สาธารณะ   
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการรถตู้สาธารณะ ด้าน

วตัถุประสงค์หลกัในการเลือกใช้บริการเพื่อไปท างาน จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.75 ดา้นเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเพราะความรวดเร็ว จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.25 ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการไม่แน่นอน จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.00 ดา้นวนัท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ จ  านวน 244 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.00 ดา้นงบประมาณท่ีใชก้บัริการระหวา่ง 41-50 บาทต่อคร้ัง จ านวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.50 ดา้นช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งเชา้และสาย จ านวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.75 และดา้นระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการระหว่าง 6-10 นาที จ านวน 199 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตู้สาธารณะ   
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นรถตูโ้ดยสารมีสภาพดี สะอาด และ

ปลอดภยัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.21) 
ดา้นราคา ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการก าหนดอตัราค่าโดยสารท่ีคุม้ค่ากวา่การ

เดินทางรูปแบบอ่ืนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.50) 
ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นจุดให้บริการรถตูโ้ดยสารมี

การเช่ือมต่อคมนาคมท่ีสะดวกมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.64) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการตั้งจุดให้ขอ้มูลข่าวสาร

ในบริเวณโดยรอบของจุดใหบ้ริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.91) 
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ดา้นบุคลากร ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นพนกังานมีบุคลิกลกัษณะใจเยน็ สุขุม 
และขบัรถโดยไม่ประมาท โดยเคารพกฎจราจรมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.20) 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านจุดให้บริการรถตู้
สาธารณะมีพื้นท่ีนัง่รอท่ีสะอาดและสวา่ง ซ่ึงปลอดภยัไวใ้จไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.35) 

ดา้นกระบวนการให้บริการ ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นมาตรฐานการปล่อยรถ
ออกท่ีตรงเวลาอยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.93) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะที่ท่ารถตู้สาย
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการรับเอาส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ มาร่วมพิจารณาและตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.43) 

5. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเพิม่เติม 
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ควรก าหนดมาตรการการตรวจสอบสภาพรถตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดไวเ้ป็น

ระยะและต่อเน่ือง  
ดา้นราคา  
ควรมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ติดแจง้รายละเอียดอตัราค่าโดยสารเพื่อใชเ้ปรียบเทียบ

และตดัสินใจในการใชบ้ริการ  
ดา้นบุคลากร  
ควรตรวจสอบประวติั ความสามารถในการขบัข่ี และพฤติกรรมของพนกังานขบั

รถเป็นรายบุคคลอยา่งเป็นระบบเพื่อลดความเส่ียงจากอุบติัเหตุและอาชญากรรม  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
ควรมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ติดแจง้รายละเอียดของผงัหรือตารางการเดินรถและ

เส้นทางท่ีรถวิง่ผา่นในแต่ละสาย  
ดา้นอ่ืนๆ  
ควรใหรั้ฐบาลแกไ้ขปัญหาจราจรอยา่งจริงจงั โดยร่วมมือและประสานงานกบักลุ่ม

ผูใ้ห้บริการในการจดัระเบียบการเดินรถเพื่อช่วยลดปัญหาจราจรและสร้างความปลอดภยั
และความไวว้างใจในการใชบ้ริการ 
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6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา  และอาชีพ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่า
รถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

พฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์
หลักในการเลือกใช้บริการ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ  งบประมาณท่ีใช้กับริการ 
ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ และระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะทุกดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา  ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
บริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05   
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
จารึก ไชยศรี (2546) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาและปัจจยัการเดิน

ทางดา้นระยะเวลาท่ีรอใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการ
ของรถตูป้ระจ าทาง เส้นทางรังสิต-มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

กรรณิการ์ แสงสุริศรี (2546) พบวา่ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มี
ผลต่อทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผูใ้ช้บริการรถตู้โดยสารร่วมบริการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั 

ธีรยสถ์ ปานกลาง (2548) พบว่า สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทาง 

มนูญ ทองมณีและคณะ (2552) พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาย ุ
ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการรถตู้โดยสาร
สมุทรสาคร-อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิแตกต่างกนั ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสมุทรสาคร-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 
และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุและระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสมุทรสาคร-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=กรรณิการ์%20แสงสุริศรี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ศรัญญา แกว้ศรี (2553) พบวา่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ พฤติกรรมดา้น
เหตุผลในการใชบ้ริการ ค่าใชจ่้าย และวตัถุประสงค์ในการใช้บริการมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์-กรุงเทพฯ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารประจ าทางของบริษทั ขนส่ง จ ากดัแตกต่าง
กนั  

รังสิญา ขวญัเพ็ง (2555) พบว่า การศึกษา เวลาท่ีใช้ในการรอใช้บริการ และ
ช่วงเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง ยกเวน้ความถ่ีในการใชบ้ริการ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการรถสองแถว  

สมชาย บวับุศย ์และคณะ (2553) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพและกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพเก่ียวกบับริการ   

อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 
ดงัน้ี 

จารึก ไชยศรี (2546) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ สถานภาพ อาชีพ ปัจจยัการ
เดินทางดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการรถตู ้และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการไม่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการของรถตูป้ระจ าทาง เส้นทางรังสิต-มหาวิทยาลยั
รามค าแหง  

มารุต เอกศิลป์และคณะ (2549) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการรถตูโ้ดยสาร NGV ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สาย
จตุจกัร-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิตไม่แตกต่างกนั  

มนูญ ทองมณีและคณะ (2552) พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบั
การศึกษาและอาชีพ ไม่มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้โดยสารสมุทรสาคร -
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแตกต่างกัน และผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มี
แรงจูงใจในการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสมุทรสาคร-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 

ศรัญญา แกว้ศรี (2553) พบวา่พฤติกรรมดา้นช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์-กรุงเทพฯ ในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  

รังสิญา ขวญัเพง็ (2555) พบวา่ อายแุละสาเหตุในการใชบ้ริการไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรถสองแถว  

 

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=มารุต%20เอกศิลป์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อเสนอแนะ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรก าหนดมาตรการการตรวจสอบสภาพรถตามมาตรฐานสากลท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นระยะและต่อเน่ือง  

ดา้นราคา ควรมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ติดแจง้รายละเอียดอตัราค่าโดยสารเพื่อใช้
เปรียบเทียบและตดัสินใจในการใชบ้ริการ  

ดา้นบุคลากร ควรตรวจสอบประวติั ความสามารถในการขบัข่ี และพฤติกรรมของ
พนักงานขับรถเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม  

ดา้นกระบวนการให้บริการ ควรมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ติดแจง้รายละเอียดของผงั
หรือตารางการเดินรถและเส้นทางท่ีรถวิง่ผา่นในแต่ละสาย  

ด้านอ่ืนๆ ควรให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาจราจรอย่างจริงจัง โดยร่วมมือและ
ประสานงานกบักลุ่มผูใ้ห้บริการในการจดัระเบียบการเดินรถเพื่อช่วยลดปัญหาจราจรและ
สร้างความปลอดภยัและความไวว้างใจในการใชบ้ริการ  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีบ่งช้ีว่าปัจจยัดา้นเพศ รายได ้ความถ่ีในการใช้บริการ และ
วนัท่ีใชบ้ริการไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรีย์
ชยัสมรภูมิของผูบ้ริโภค แต่ผูว้จิยัยงัมีความเช่ือวา่คุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัน้ี 
น่าจะมีแนวโน้มท าให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเก่ียวกับการตดัสินใจใช้บริการดังกล่าว
แตกต่างกนั เช่น เพศชายมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารโดยไตร่ตรองนอ้ยกวา่
เพศหญิง ในขณะท่ีเพศหญิงต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยในระหว่างท่ีใช้บริการ
โดยเฉพาะในช่วงยามวิกาลก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bennett 
And Cohen (1959 อา้งถึงในสุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541) ท่ีกล่าวไวว้า่เพศชายมีความคิดหนกั
แน่นมากกว่าความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในดา้น
ความคิดมากกวา่เพศชาย เป็นตน้ ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษาถึง 4 ตวัแปรน้ี
เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติม 

2. ควรท าการศึกษากบักลุ่มผูใ้ห้บริการ ทั้งพนกังานขบัรถและพนกังานให้บริการ
ของท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบถึงความคิดเห็นท่ี
เหมือนหรือแตกต่างกนั อนัจะเป็นประโยชน์ทางวชิาการมากข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 FACTORS AFFECTING DECISION IN CHOOSING FURTHER GRADUATE 

EDUCATION OF BANGKOK UNIVERSITY 
รัชตนนัท ์หมัน่มานะ 1   ผศ. ดร. รุจาภา แพง่เกษร 2   

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

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพและเพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองวิจยัในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษาท่ีก าลงัอยู่ในระดบัปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3  ข้ึนไปของ
มหาวทิยาลยักรุงเทพทั้ง 2 วทิยาเขต รวม 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงท าการศึกษาในช่วงระหวา่งเดือน
ธนัวาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test และ MRA 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3  
คณะบริหารธุรกิจ  และมีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นความมีช่ือเสียงของสถาบนัและการไดรั้บการ
ยอมรับในสังคม  ราคาค่าหน่วยกิตมีความเหมาะสม  ท่ีตั้งของสถาบนัมีระบบคมนาคมท่ี
สะดวกในการเดินทาง  การมอบทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนการศึกษา   อาจารย์ผูส้อนมี
คุณภาพและมีช่ือเสียงในวงการศึกษา  ความทนัสมยัของกระบวนการให้บริการ และ การ
ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารและถ่ายทอด โดยมี
ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านครอบครัวกับผูป้กครอง ด้านเศรษฐกิจกับทุนทรัพยท่ี์มีอยู ่ 
และด้านสังคมกบัการเป็นบณัฑิตของสถาบนัได้รับการยกย่องและยอมรับ ในขณะท่ีมี
ความเห็นเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพท่ีเป็นสถาบนัท่ีตอ้งการศึกษาต่อ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ เพศ ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ยกเวน้ ดา้นการสร้างและ

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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น าเสนอลักษณะทางกายภาพ และทุกปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ค าส าคัญ : การศึกษาต่อ, ระดบับณัฑิตศึกษา, มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

 
ABSTRACT 

The study has objectives to compare demographic factors affecting decision in 
choosing further graduate education of Bangkok University and to study marketing mix 
and other factors affecting the decision by using questionnaire as research tool to collect 
data from 400 undergraduates up from the third year in bachelor’s degree of both 2 
campuses of the University.  This consumed during December 2013 till March 2014 and 
various statistics used to analyze the data consist of percentage, mean, standard deviation,  
t-Test,  F-Test, and MRA. 

The findings reveal most samples are male; are studying in the third year and in 
Faculty of Business Administration; and have hometown in Bangkok.  Their comments 
on marketing mix factors involve fame of institute and social acceptance, appropriate 
credit rates, location with convenient transportation system, providing scholarship to 
support education, quality and fame of instructors, modernity of service process, and 
using modern and efficient instructional media.  They include parents for family, 
monetary capability for economic, and being respectful and acceptable for social.  
Meanwhile, they have comments on their decision due to their desire.    

The results of hypothesis testing reveal most of different demographic factors 
with exception of gender affect decision in choosing further graduate education of 
Bangkok University differently.  Most of marketing mix factors with exception of 
physical evidence and all other factors affect decision in choosing further graduate 
education of Bangkok University at statistically significant level of 0.05.   
KEYWORDS :  FURTHER EDUCATION, GRADUATE,  BANGKOK UNIVERSITY 
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บทน า 
ในปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้ความ

เจริญก้าวหน้าทั้ งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพราะการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ให้รู้จกัคิดและรู้จกัแก้ไข
ปัญหา การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไดน้ั้น ส่ิงท่ีส าคญัคือการพฒันาคุณภาพของ
ประชากร ประชากรของประเทศจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัการจดัการศึกษาเพราะ
การศึกษาท าให้มนุษย์สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้และ
สามารถพฒันาประเทศใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ดงันั้นการศึกษาจึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัและเป็นรากฐานในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหรือปริญญาโทในปัจจุบนัก าลงัไดรั้บความสนใจจาก
บุคคลทัว่ไปเป็นอย่างมาก เน่ืองจากตระหนักว่าการมีโอกาสได้ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน
ยอ่มจะมีแนวทางน าไปสู่การแข่งขนัในช่วงชีวติวยัท างาน การเลือกงาน อาชีพ ต าแหน่งท่ีมี
ความเหมาะสม รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ตลอดจนเป็นท่ียอมรับจากเพื่อนฝูง ชุมชนและสังคม อีก
ทั้งเป็นการสร้างเกียรติประวติัต่อตนเองและองคก์รตน้สังกดั นอกจากน้ีองค์กรก็ตอ้งการ
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มศกัยภาพขององค์กรให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงผูท่ี้มีการส าเร็จในระดบัปริญญาโทนั้นลว้นแต่เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพของแต่ละองคก์รได ้นอกจากน้ีถือว่ามหาบณัฑิตยงัเป็น
ก าลงัส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้อีกดว้ยท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ี
จะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 

ดังนั้ นจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นว่าการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานั้ นมี
ความส าคญัแต่อย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกคนจะมีศกัยภาพเท่าเทียมกนัในการศึกษาต่อโดยแต่
ละคนอาจมีปัญหาท่ีแตกต่างกันออกไป มีหลายเหตุผล และมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนัไปซ่ึง
ปัจจยัเหล่านั้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาได ้โดยการวิจยัคร้ัง
น้ีผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัท่ีเกิดข้ึนและได้เน้นถึงความตอ้งการศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษาของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยักรุงเทพ (ชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ข้ึนไป) มา
เป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อได้น าทัศนคติหรือความต้องการของนักศึกษามาพฒันา
ปรับปรุง การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ี
ยงัใหผ้ลดีกบัสถาบนัเพื่อจะได ้

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
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2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
  ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

  เพศ  
  ชั้นปีท่ีศึกษา  
  คณะท่ีศึกษา  
  ภูมิล าเนาเดิม 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
  ดา้นราคา  
  ดา้นสถานท่ี  
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
  ดา้นบุคลากร  
  ดา้นกระบวนการบริการ  
  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

   ดา้นครอบครัว  
   ดา้นเศรษฐกิจ  
   ดา้นสงัคม 

 
 

การตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั

บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์กบัสถาบนัเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการวางแผนรองรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีความตอ้งการศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
  2. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์วางแผนในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
          3. ทราบถึงปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีมีผลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยักรุงเทพเพื่อน าไปใชเ้ป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ตอ้งการเลือกศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
ศิริพงศ ์พฤทธพนัธ์ุและวนัลอง ใจดี (2548 : 73-74 อา้งถึงในเจฌิญา อติชาติมณี, 

2552) ตวัแปรประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีนิยมน ามาใช้ศึกษาความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ของบุคคล 

Jerome et al. (อา้งถึงในเกตุศิรินทร์ ง้ิวลาย, 2548) ส่วนประสมทางการตลาดหรือ
เรียกว่า 4Ps หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อสนอง
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาดถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของ
การบริหารการตลาด 

Kotler (1997) ในธุรกิจบริการ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นแนวคิดที่ส าคญั
อยา่งทางการตลาดสมยัใหม่ ซ่ึงแนวความคิดเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดน้ีมีบทบาท
ส าคญัทางการตลาดเพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อน ามาใชใ้น
การด าเนินงานให้ธุรกิจสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ส่วนผสมทาง
การตลาดบริการมีส่วนท่ีเพิ่มอีก 3 ดว้ยรวมเป็น   7  ดา้นเรียกวา่ 7P’s ซ่ึงท าหนา้ท่ีร่วมกนัใน
การส่ือข่าวสารทางการตลาดใหแ้ก่ผูรั้บสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Kotler (1994); เจนจิรา บวัขาว (2549) บุคคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุด
ต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ของแต่ละครอบครัว 



632 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

เจนจิรา  บวัขาว (2549) เศรษฐกิจถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจากการมีรายไดเ้พียงพอในการซ้ือ 

สุจรรยา จนัทรศิริ (2555)  สังคมเป็นหน่วยยอ่ยของวฒันธรรมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค ตลอดจนเขา้ไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
หรืออาจกล่าวได้ว่าปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสังคมและเป็นท่ียอมรับของบุคคลในสังคมนั้น การกระท าของผูอ่ื้นและผล
กรรมท่ีได้รับจึงท าให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นไปกฏระเบียบ และตวั
แบบทางสังคม 

Kotler and Armstrong (2009) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในบางอย่างมีความ
ซับซ้อนมาก จึงจ าเป็นตอ้งจ าแนกประเภทการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัเกิดข้ึนบ่อยๆ 
ออกเป็นกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน 

เทพ สงวนกิตติพนัธ์ุ (2556) การตดัสินใจท่ีจะให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยนั้น ปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึงคือ เร่ืองขอ้มูล การใชข้อ้มูลในการตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง หากผู ้
ตดัสินใจมีการหาขอ้มูลและไดข้อ้มูลที่ดีในการตดัสินใจ  ก็จะท าให้การตดัสินใจนั้นมี
โอกาสของความผดิพลาดเกิดข้ึนไดน้อ้ย 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ (2556) เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเร่ิมแรกก่อตั้งในช่ือ 
“โรงเรียนไทยเทคนิค”  เม่ือปี   2505 ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นช่ือ “วิทยาลยักรุงเทพ” และไดรั้บ
การยกฐานะข้ึนเป็น “มหาวิทยาลยักรุงเทพ” เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม พ  .ศ .2527 ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2527 โดยจดัการเรียนการสอนใน 11 คณะ 
รวมทั้ งวิทยาลัยนานาชาติและบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ในปัจจุบนั มหาวทิยาลยักรุงเทพเปิดด าเนินการสอนใน 2 วิทยาเขต ประกอบดว้ย 
วิทยาเขตกลว้ยน ้ าไท  ตั้งอยู่เลขท่ี 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ  โทรศพัท์ 0 
2350 3500-99 โทรสาร 0 2240 1516 และวิทยาเขตรังสิต ตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/1 หมู่ 5 ถนน
พหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โทรศพัท ์0 2902 0250-99 
โทรสาร 0 2516 8553 อีเมล ์info@bu.ac.th  
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเป็นนกัศึกษาท่ีก าลงัอยู่ในระดบัปริญญาตรี
ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3  ข้ึนไปของมหาวิทยาลยักรุงเทพทั้ง 2 วิทยาเขต จ านวน 400 ตวัอยา่งจากใช้
สูตร n    =  (z2 pq) / e2 ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้385 ราย และท าการศึกษาเพิ่มเติม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
mailto:info@bu.ac.th
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อีก 15 ราย โดยท าการสุ่มตวัอยา่งตามโควตา้ วิทยาเขตละ 200 ตวัอยา่งเท่ากนัและสุ่มเก็บ
ตวัอยา่งแบบพบกนัโดยบงัเอิญ 

เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างมี 5 ตอน ตอนท่ี 1-4 เป็น
ค าถามแบบปลายปิด และตอนท่ี 5 เป็นค าถามปลายเปิดท่ีเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม โดยท าการทดสอบความเท่ียงตรงจากการน าแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปท าการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัโดยใช้
แบบสอบถาม 30 ชุดเก็บข้อมูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายใน
ของครอนบคัเฉพาะแบบสอบถามตอนท่ี 2-4 ซ่ึงมีมาตราวดัประเภทอนัตภาคชั้น โดยผลท่ี
ไดมี้ค่ามากกวา่ 0.7 แสดงวา่แบบสอบถามสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวจิยัได ้ 

สถิติต่างๆ ท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ใช้ค่าร้อยละอธิบายถึงคุณลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง และใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอธิบาย
ถึงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัอ่ืนๆ 
และปัจจยัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ t – Test  ทดสอบความแตกต่างของปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดา้นเพศและชั้นปีท่ีศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5   ใช ้F – Test 
ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นคณะท่ีศึกษาและภูมิล าเนาเดิม ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ โดยท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ตามวิธี Scheffe เฉพาะตวัแปรท่ีทดสอบแลว้พบความ
แตกต่าง ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  และใช้ MRA ทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ  และระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ และการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อย
ละ 5 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  216  คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  ก าลงั

ศึกษาในชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ  61.75 ก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะบริหารธุรกิจ  
จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 และมีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ  71.00 
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2. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ความมีช่ือเสียงของสถาบนัและการได้รับการยอมรับในสังคมมี
ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.93 

ดา้นราคา ราคาค่าหน่วยกิตมีความเหมาะสมมีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.42 

ด้านสถานท่ี  ท่ีตั้ งของสถาบันมีระบบคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทางมี
ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.39 

ด้านการส่งเสริมการตลาด การมอบทุนพิ เศษเพื่ อสนับสนุนการศึกษา มี
ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.61 

ดา้นบุคลากร อาจารยผ์ูส้อนมีคุณภาพและมีช่ือเสียงในวงการศึกษามีความสัมพนัธ์
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 8.92 

ดา้นกระบวนการบริการ ความทนัสมยัของกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 8.54 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารและถ่ายทอดมีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.31 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ      
กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 

ด้านครอบครัว ผูป้กครองมีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.50 

ดา้นเศรษฐกิจ ทุนทรัพยท่ี์มีอยูมี่ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.85 

ด้านสั งคม  การ เ ป็นบัณฑิตของสถาบันได้รับการยกย่องและยอมรับ มี
ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.89 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยักรุงเทพจากมหาวิทยาลยักรุงเทพเป็นสถาบนัท่ีตอ้งการศึกษาต่อมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 9.23 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา และภูมิล าเนา

เดิม ยกเวน้ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยักรุงเทพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้าน
สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการบริการ ยกเวน้ ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ทุกปัจจัย อ่ืนๆ ได้แก่  ด้านครอบครัว   ด้านเศรษฐกิจ  และด้านสังคม มี
ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
1. ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ 
วทิวฒัน์ ยรรยงฤทธ์ิ  (2552) พบวา่เพศในภาพรวมมีแรงจูงใจและความตอ้งการใน

การศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาไม่แตกต่างกนั   
ปาริชาติ คุณปล้ืม (2556) พบว่าเพศไม่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทโดยรวมและรายดา้น 
เสถียร เกรงขาม  (2551) พบวา่นิสิตในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ี

มีเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาแตกต่างกนั 
อมัพิกา หล่อหลอม (2546) พบวา่นิสิตท่ีเรียนระดบัชั้นและคณะท่ีต่างกนัมีเหตุผล

ในการตดัสินใจศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตโดยรวมแตกต่างกนั  
เจริญ โสภา (2551) พบว่านกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในคณะ

แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%E0%CA%B6%D5%C2%C3%20%E0%A1%C3%A7%A2%D2%C1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%E0%A8%C3%D4%AD%20%20%E2%CA%C0%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อุบลราชธานี ในดา้นสถาบนัแตกต่างกนั   และนกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาเดิมต่างกนัมีแรงจูงใจ
ในด้านสังคม ด้านสถาบนั ด้านประกอบอาชีพ ด้านพฒันาตนเอง และโดยภาพรวมใน
การศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัแตกต่างกนั  

อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบในคร้ังน้ีไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบาง
งานวจิยัดงัต่อไปน้ี 

รังสรรค์ แสงสุข  (2544) พบวา่นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดบับณัฑิตศึกษาแตกต่างกนัในดา้นลกัษณะสถาบนัและดา้นการท าตามความตอ้งการ
ของผูอ่ื้น  

นวลปราง ขนัเงิน (2550) พบวา่เพศมีอิทธิพลต่อการศึกษาในระดบัปริญญาโทของ
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีแตกต่างกนั  

เจริญ โสภา (2551) พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นสังคม ดา้น
สถาบนั ด้านประกอบอาชีพ ด้านพฒันาตนเอง และโดยภาพรวมในการศึกษาต่อระดับ
บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัแตกต่างกนั  

นนทยา ศิริคุณ  (2552) พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดบั
ปริญญาโทแตกต่างกนั 

ประภา สินวรพนัธ์ุ (2554) พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีแนวโน้มการศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโทแตกต่างกนั    

เสถียร เกรงขาม  (2551) พบวา่นิสิตในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ี
มีคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา
แตกต่างกนั 

2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

อมัพิกา หล่อหลอม (2546) พบว่าช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัและท าเลท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีสภาพการเรียนแตกต่างกันมีเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตโดยรวมแตกต่างกนั 

สิทธ์ิประกอบ วินยางค์กูล  (2547) พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพของอาจารย ์ด้าน
สถาบนั และด้านหลกัสูตรท่ีสอน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษาของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 ประภา สินวรพนัธ์ุ (2554) พบว่าค่านิยมปลายทางโดยรวมและคุณสมบัติ
สถาบนัการศึกษาในดา้นช่ือเสียงของสถาบนั ดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนและดา้นช่ือเสียงของ
ผูส้อนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ากบัระดบัของโอกาสท่ีจะเรียนต่อใน
ระดบัปริญญาโทของพนกังานบริษทัเอกชน  

http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%B9%C7%C5%BB%C3%D2%A7%20%20%A2%D1%B9%E0%A7%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%E0%A8%C3%D4%AD%20%20%E2%CA%C0%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%B9%B9%B7%C2%D2%20%C8%D4%C3%D4%A4%D8%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%E0%CA%B6%D5%C2%C3%20%E0%A1%C3%A7%A2%D2%C1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%CA%D4%B7%B8%D4%EC%BB%C3%D0%A1%CD%BA%20%C7%D4%B9%C2%D2%A7%A4%EC%A1%D9%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


637 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนิดา ธนธีรนนท์  (2551) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วน
ประสมก า รตล า ดทั้ ง  4 ด้ า น ไม่ มี อิ ท ธิ พล ต่ อก า รตัด สิ น ใ จ เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชของนกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ รุ่นท่ี 5 

3. ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ 
สิทธ์ิประกอบ วินยางค์กูล  (2547) พบว่า ปัจจยัด้านความตอ้งการของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ดา้นทุนทรัพยใ์นการศึกษาต่อ และดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
เขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  

อมัพิกา หล่อหลอม (2546) พบว่าด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันมีเหตุผลในการ
ตดัสินใจศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตโดยรวมแตกต่างกนั 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนิดา ธนธีรนนท์  (2551) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้น
เศรษฐ กิจและสภาพทางสั งคมไม่ มี อิท ธิพล ต่อการตัด สินใจ เข้า ศึ กษา ต่อใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชของนกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ รุ่นท่ี 5   

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาบ่งช้ีวา่ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพไม่มี

ความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ในขณะท่ีนกัศึกษาให้ความส าคญัต่อความทนัสมยัของอาคาร ห้องเรียน ส่ือการเรียนการ
สอน และช่ือเสียงของสถาบนั ซ่ึงมีความขดัแยง้กนั ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงแนะน าให้
ควรท าการศึกษาใหม่เพื่อท าการทดสอบความสัมพนัธ์ดงักล่าวอีกคร้ัง 

2. ผลการทดสอบสหสัมพนัธ์บ่งช้ีว่าปัจจยัดา้นกระบวนการบริการและดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กนัเอง โดยมีค่า r สูงกวา่ 0.80 (r = 0.82) ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปจึงควรท าการศึกษาใหม่เพื่อท าการทดสอบความสัมพนัธ์ดงักล่าวอีกคร้ังเช่นกนั 
บรรณานุกรม 

เกตศิรินทร์ ง้ิวลาย. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้โทรศัพท์มือถือ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง, การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 
2548 

http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%B8%B9%D4%B4%D2%20%B8%B9%B8%D5%C3%B9%B9%B7%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%CA%D4%B7%B8%D4%EC%BB%C3%D0%A1%CD%BA%20%C7%D4%B9%C2%D2%A7%A4%EC%A1%D9%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%B8%B9%D4%B4%D2%20%B8%B9%B8%D5%C3%B9%B9%B7%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

เจฌิญา อติชาติมณี. “การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผลติภัณฑ์เคร่ืองสาอางประเภทแป้งทาหน้า
ของผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้
อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต, 
2552 

เจนจิรา  บวัขาว. ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาด, สาขาวชิาการตลาด,  คณะบริหารธุรกิจ, 
มหาวทิยาลยัโยนก, 2549  

เจริญ โสภา. “แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.”  วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี, 2551 

ธนิดา ธนธีรนนท.์ “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรณ ีนักศึกษาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการจัดการ รุ่นที ่5.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาวทิยาการจดัการ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551 

เทพ สงวนกิตติพนัธ์ุ. การตัดสินใจ. เอกสารประกอบการสอนวชิาการสู่สังคม ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. อุดรธานี, 2556 

นนทยา ศิริคุณ. “เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา มหาวทิยาลยั
รามค าแหง สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดัขอนแก่น.” รายงานวจิยั
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2552 

นวลปราง ขนัเงิน. “ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.” รายงานวจิยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2550 

ประภา สินวรพนัธ์ุ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อในระดับปริญญา โทของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

ปาริชาติ คุณปล้ืม. “ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญ ญาโท: กรณศึีกษา 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี.” 
วารสารวชิาการศรีปทุม ชลบุรี ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 ตุลาคม-ธนัวาคม 2556 

รังสรรค ์แสงสุข. “เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกียรติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง.” รายงานวจิยั
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2544 

http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%E0%A8%C3%D4%AD%20%20%E2%CA%C0%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%B8%B9%D4%B4%D2%20%B8%B9%B8%D5%C3%B9%B9%B7%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%CA%D8%E2%A2%B7%D1%C2%B8%C3%C3%C1%D2%B8%D4%C3%D2%AA&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%B9%B9%B7%C2%D2%20%C8%D4%C3%D4%A4%D8%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%B9%C7%C5%BB%C3%D2%A7%20%20%A2%D1%B9%E0%A7%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.5/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C3%D2%AA%C0%D1%AF%CD%D8%BA%C5%C3%D2%AA%B8%D2%B9%D5&field=1106&institute_code=0&option=showindex_contributor&doc_type=0
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่ม 
พฒันาอสังหาริมทรัพย์(ธุรกิจบ้านจัดสรร)โดยใช้ทฤษฎกีารตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

THE ANALYSIS RATE OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT IN 
THE STOCK OF PROPERTY DEVELOPMENT SECTOR (HOUSING 

BUSINESS) BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 
เสาวรส วงิสันเทียะ1    ดร.ณกมล  จนัทร์สม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) โดยใช้
ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing Model : CAPM ในการตดัสินใจลงทุน
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยเลือกใชห้ลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 18 หลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือนโดยระยะเวลาการศึกษาอยู่
ในระหว่างช่วงเดือน มกราคม 2552 ถึงเดือน ธันวาคม 2556  จ  านวน 60 เดือน มา
ค านวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์

ผลการศึกษาพบว่าหลักทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าอตัราผลตอบแทน
ตลาดสูงสุดคือหลกัทรัพย  ์SPALI รองลงมาคือ LPN, PS, RASA, LALIN, QH, KMC, LH, 
BROCK, SIRI, EVER และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราผลตอบแทน
ตลาดต ่าท่ีสุด คือหลกัทรัพย ์NCH  รองมาคือ KC,A,SC,PF, PRIN, AP  ดา้นความเส่ียง
พบวา่ อตัราความเส่ียงสูงกวา่อตัราความเส่ียงของตลาด ไดแ้ก่ KMC,  RASA, PF, SIRI, 
EVER, PS, SC, QH, PRIN, AP, SPALI, LPN, NCH, LH, BROCK, KC, LALINและมี
เพียงหลกัทรัพยเ์ดียว ท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่าอตัราความเส่ียงของตลาด คือ หลกัทรัพย ์A  
ส่วนผลการตดัสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีท าการศึกษา โดยเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการนอ้ยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เป็นอตัราผลตอบแทน
ท่ีนักลงทุนควรลงทุน (Undervalued) มีหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ 
หลกัทรัพย ์A 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต   
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ค าส าคัญ : อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 

ABSTRACT 
This thesis aims to study and analysis rate of return and risk an investment in the 

stock of property development sector(housing business) by Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) for making investment decisions to buy or sell securities. By choosing property 
development sector Incorporated in Stock Exchange of Thailand 18 Number of 
securities. The data used in this study used secondary data in the study was a time series 
of monthly data. The study period was between January 2009 and December 2013, 60 
months. Calculated the rate of return and risk of individual securities. 
 The results showed that the securities at a yield higher than the yield on the 
securities market SPALI highest, followed by the LPN, PS, RASA, LALIN, QH, KMC, 
LH, BROCK, SIRI, EVER and securities yield than the lowest market rate of return. 
NCH securities followed by KC, A, SC, PF, PRIN, AP. The risk that higher risk of the 
securities market risks, including KMC, RASA, PF, SIRI, EVER, PS, SC, QH, PRIN, 
AP, SPALI, LPN, NCH, LH, BROCK, KC, LALIN and only securities that are less risky 
than the market risk of the securities A.  The decision to invest in the securities of  the 
study. By comparison of the required rate of return and  expected rate of return. Founded 
that, securities have required rate of return less than the expected rate of return. A rate of 
return that investors should invest. (Undervalued) Securities should have just 1 
investment securities: securities A. 
KEYWORDS : RATE OF RETURN, RISK, THE STOCK OF PROPERTY 
DEVELOPMENT SECTOR 
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บทน า 
 ในภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัมากข้ึน สินคา้และค่าครองชีพก็
สูงข้ึนเร่ือย ๆ ผูค้นก็ตอ้งจบัจ่ายใชส้อยกนัมากข้ึน ในขณะท่ีประชากรในประเทศก็เร่ิมลด
นอ้ยถอยลง กลายเป็นครอบครัวเด่ียวกนัมากข้ึน นอกจากน้ีปัญหาการเมือง ซ่ึงเป็นปัจจยั
ภายนอก มีผลกระทบต่อตลาดหุน้ของไทย เป็นอยา่งมาก จึงข้ึนอยูก่บัผูถื้อหุ้นท่ีจะตอ้งคอย
ติดตาม รวมถึงปัญหาการส่งออก ก็เป็นปัจจยัหน่ึงต่อตลาดหุ้นไทย  คนส่วนใหญ่ก็เร่ิมหัน
มาสนใจการออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ โดยการน าเงินไปฝากไวก้บัธนาคาร ท าประกนัชีวิต 
ซ้ือกองทุน LTF หรือ RMF  หรือการน าเงินไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ซ่ึงใน
ปัจจุบนันกัลงทุนมีทางเลือกในการตดัสินใจลงทุนอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งสินทรัพย์
ทางการเงิน (Financial Assets) เช่น พนัธบตัร หุ้นกู ้หุ้นทุน กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ 
หรือสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได้ (Tangible Assets) เช่น ทองค า อญัมณี ท่ีดิน อาคาร หรือ
อสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ โดยในการตดัสินใจลงทุนใด ๆ นกัลงทุนตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังควบคู่ไปกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้เสมอ (Risk 
tolerance) นกัลงทุนมีความเช่ือว่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต มีมูลค่าสูงกว่าการ
ลงทุนในปัจจุบนั โดยปกติแล้วการลงทุนใด ๆ ท่ีให้ผลตอบแทนสูง จะมีความเส่ียงสูง 
(High-risk High-return) แต่การลงทุนใดๆ ก็ตามท่ีมีความเส่ียงสูง ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้
ผลตอบแทนสูงกลับคืนมาเสมอไป นอกจากน้ีผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีต ก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งสะทอ้นถึงผลตอบแทนท่ีคาดวา่ไดรั้บจากการลงทุนในอนาคตดว้ย 

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจดงักล่าว เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญักับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงจ าเป็นของมนุษย ์ ซ่ึงถือเป็น
ปัจจยัท่ีส่ี รวมทั้งเป็นเคร่ืองแสดงความมัน่คงของประเทศและผูค้รอบครอง ในยุคปัจจุบนั
ผูค้นต้องการท่ีอยู่อาศยักันมากข้ึน จะเห็นได้ว่า มีโครงการบ้านจดัสรรใหม่ ๆ เกิดข้ึน
มากมาย รวมทั้งอาคารชุดคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ โดยเฉพาะแหล่งท่ีใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถด าเนินการได้ง่ายและให้ผลตอบแทนท่ีสูง ฉะนั้ น
หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีจึงมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นัก
ลงทุนได้เป็นจ านวนมาก ดังนั้ นการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละ
หลักทรัพย์ในกลุ่มน้ี จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยการตดัสินใจในการลงทุนและ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน อีกทั้งยงัสามารถช้ีให้เห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของ
ธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์และทิศทางของระบบเศรษฐกิจของประเทศไดอี้กดว้ย 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) 

2. เพื่อวเิคราะห์และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเพื่อการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) 

3. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ต้องการในการชดเชยความเส่ียงของหลักทรัพย์ท่ีศึกษาโดยใช้เส้นตลาดหลักทรัพย ์
(Securities Market Line (SML)) หรือตวัแบบการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAMP) ในการ
ตดัสินใจลงทุนซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
ขอบเขตของการศึกษา 
 ผูว้จิยัท  าการประเมินอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์
กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย(์ธุรกิจบา้นจดัสรร) ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ านวน 18 หลกัทรัพย ์จากหลกัทรัพยข์องกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด 
57 หลกัทรัพย ์ โดยเลือกท าการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์เนน้ธุรกิจบา้นจดัสรร ท่ีท าการซ้ือ
ขายอย่างสม ่าเสมอตลอด โดยน าขอ้มูลของราคาปิด รายเดือน ในระหว่างเดือน มกราคม  
2552  ถึง เดือนธนัวาคม  2556  และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี (1) A -บริษทั อารียา 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) (2) AP -บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ  ากดั(มหาชน) (3)   
BROCK-บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ  ากดั(มหาชน) (4)  EVER- บริษทั เอเวอร์แลนด์ จ  ากดั
(มหาชน) (5)  KC - บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) (6)  KMC -บริษทั กฤษดาม
หานคร จ ากดั(มหาชน (7) LALIN- บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) (8)  LH - 
บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั(มหาชน) (9)  LPN -บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั(มหาชน) (10) NC -บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั(มหาชน) (11) PF - บริษทั พร็อพ
เพอร์ต้ีเพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) (12) PRIN - บริษทั ปริญสิริ จ  ากดั(มหาชน) (13) PS - 
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน)  (14) QH- บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)
(15) RASA - บริษทั รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท จ ากดั(มหาชน)  (16) SC-บริษทั เอส
ซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั(มหาชน) (17)SIRI- บริษทั แสนศิริ จ  ากดั (มหาชน) (18) 
SPALI- บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ตัวแปรอสิระ (Independent)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. นกัลงทุนสามารถเขา้ใจวิธีการหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการ
ลงทุนในหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
น่าสนใจลงทุน 
 3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินราคาของหลักทรัพย์ส าหรับการ
ตดัสินใจลงทุน 
นิยามศัพท์ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return) หมายถึง ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนประเภทต่าง ๆ โดยการเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดและส่วนมากคิดต่อระยะเวลา 1 ปี 
และเป็นตวับ่งช้ีถึงผลไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนประเภทนั้น ๆ  

•ราคาปิดของหุน้
ในกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย์
(บา้นจดัสรร) 
 

•ดชันีของ 
SET INDEX  
 

การเปรียบเทยีบ 
1.อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา
อสงัหาริมทรัพย(์บา้น
จดัสรร)และตลาด        
2.ความเส่ียงของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย(์ธุรกิจ
บา้นจดัสรร)และตลาด
หลกัทรัพย ์
3.อตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการของและอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย(์ธุรกิจ
บา้นจดัสรร) 
 

□อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั
ระยะเวลา 1 ปี(T-BILLS) 
 

•อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย(์ธุรกิจบา้นจดัสรร) 
•ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์
 

□ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานหรือความ
เส่ียงรวม 
 

•ค่าสมัประสิทธ์ิ
เบตา้ (β) ความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบ 

□อตัรา
ผลตอบแทนท่ี
ปราศจากความเส่ียง 
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อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (Expected rate of return) หมายถึง อตัรา
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทนคิดวา่น่าจะไดรั้บโดยค านวณจากการน าอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
จริงทั้งหมดบวกกนัและหารดว้ยจ านวนอตัราผลตอบแทน 

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (Required rate of return) หมายถึง อตัรา
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงหรือ
หลายหลกัทรัพยใ์นภาวะของตลาดท่ีมีดุลยภาพ 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง
ในอนาคต ภายใตโ้อกาสความน่าจะเป็นระดบัหน่ึง(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน 2548 : 
45) 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) หมายถึง การค านวณผลตอบแทนท่ีผูถื้อ
หุน้คาดหวงั จากการพยายามหาค่าความเส่ียงโดยใชค้่าเบตา้เป็นตวัวดั 

Security Market Line (SML) หมายถึง เส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความ
เส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยแ์ละมีลกัษณะเป็นเส้นตรงมีค่าความ
ชนัเท่ากบัอตัราชดเชยความเส่ียงของ market risk premium 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
ทฤษฎกีารลงทุน : Investment 
 จิรัตน์  สังขแ์กว้ (2545 : 7) ไดอ้ธิบายวา่ การลงทุน (Investment) หมายถึง การกนั
เงินไวจ้  านวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงจะ
ชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่
แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแสเงินสดรับในอนาคต 
 สุพจน์  สกุลแกว้ (2553) (อา้งถึงใน ดร.กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ, 2556) ไดก้ล่าว
วา่ การลงทุน หมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ่้ายในวนัน้ีเพื่อสร้าง
ความมัน่คงให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือการเงินประเภทต่าง ๆ 
เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ไดรั้บกระแสเงินสด
จากการลงทุนนั้น ๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่า
สูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอ านาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนั
เน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน 
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ทฤษฏีอตัราผลตอบแทน : Rate of Return 

 จิรัตน์ สังขแ์กว้ (2545 : 156) ไดก้ล่าววา่  ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง 
ๆ มกัแสดงในรูปร้อยละโดยเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดและมกัคิดต่อระยะเวลาหน่ึง
ปีโดยเรียกรวม ๆ ว่า “อตัราผลตอบแทน” ซ่ึงเป็นตวับงช้ีบอกถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน
ได้รับในหน่ึงงวดจากการลงทุนประเภทนั้น ๆ ผูล้งทุนจะได้ใช้อัตราผลตอบแทนน้ี
เปรียบเทียบกับความเส่ียงท่ีจะตอ้งเผชิญ และเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ 
ต่อไป ทั้ งน้ีการค านวณอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ไม่จ  าเป็นว่าผูล้งทุนต้องมีการขาย
หลกัทรัพยอ์อกไปจริง (long) หรือไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อคืนจริง(short) 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( 2548 : 2 )  ได้
อธิบายว่า  การลงทุน หมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใช้จ่ายในวนัน้ี 
เพื่อสร้างความมัน่คงใหเ้พิ่มสูงข้ึนในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพย ์หรือ  ตราสาร
การเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ โดยมุ่งหวงั
เพื่อให้ไดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้น ๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตราสาร
การเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อใหคุ้ม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชย
อ านาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน  
ทฤษฎคีวามเส่ียงจากการลงทุน : Investment Risk 

 ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (2555 : 202-215) ไดอ้ธิบายว่า ปัจจยัท่ี
ส าคญัในการพิจารณาตดัสินใจลงทุนประการหน่ึง คือ ความเส่ียงจากการลงทุนนั่นเอง 
ความเส่ียงจากการลงทุนคือ โอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บผลตอบแทน
ตามท่ีคาดหวงัไว ้ดงันั้น หากการลงทุนใดท่ีมีความไม่แน่นอนของอตัราผลตอบแทนสูงก็
จะส่งผลให้การลงทุนนั้นมีความเส่ียงมากข้ึน ดงันั้น การเขา้ใจถึงการวดัความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนในการลงทุนจึงเป็นส่ิงส าคญัในการพิจารณาเลือกลงทุน 
ประเภทของความเส่ียง 
 ความเส่ียงทีไ่ม่เป็นระบบ   
 ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากลักษณะเฉพาะของ
หลักทรัพยน์ั้นๆ เช่น ลกัษณะของบริษทัผูอ้อกหลักทรัพย ์เป็นตน้ ความเส่ียงท่ีไม่เป็น
ระบบน้ีสามารถลดหรือท าให้หมดไปจากการลงทุนของผูล้งทุนได้โดยการกระจายการ
ลงทุนในหลายๆ หลกัทรัพย ์ 
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 การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นจะเกิดความเส่ียงข้ึนใน 2 ลกัษณะ คือ (1) ความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือ Systematic Risk และ (2) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือ Unsystematic 
Risk โดยความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบนั้นผูล้งทุนสามารถท่ีจะลดให้ต ่าลงได้ โดยใช้การ
กระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์หลาย ๆ หลกัทรัพย์ หรือท่ีเรียกว่า การลงทุนเป็นกลุ่ม
หลกัทรัพย ์(Portfolio) และถา้หากหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนเลือกลงทุนเพื่อการกระจายความ
เส่ียงมีความเหมาะสม และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพก็จะสามารถขจดัความเส่ียงท่ีไม่เป็น
ระบบน้ีออกไปจากการลงทุนได ้โดยจะเหลือเพียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือ Systematic 
Risk อยูเ่ท่านั้น  
 ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ 
 ความเ ส่ียง ท่ี เ ป็นระบบคือ ความเส่ียง ท่ีท าให้ราคาหลักทรัพย์มีการ
เปล่ียนแปลงไป อนัจะส่งผลกระทบถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องผู ้
ลงทุน ความเส่ียงท่ีเป็นระบบเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได้และส่งผล
กระทบต่อหลกัทรัพยทุ์ก ๆ หลกัทรัพยใ์นตลาด  
ทฤษฎแีบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ : Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยน์ั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการวิเคราะห์
ความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์นั้นคือ ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยจ์ะส่งผล
ต่อความเส่ียงของกลุ่มหลักทรัพย์ของผู ้ลงทุน ซ่ึงความเส่ียงของหลักทรัพย์แต่ละ
หลกัทรัพยน์ั้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็น
ตวับ่งบอกถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้ี ดงันั้น ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาความเส่ียงโดยดูท่ีค่า
สัมประสิทธ์ิเบตา้ มากกว่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงันั้นจึงได้มีการพฒันาทฤษฎีการ
ก าหนดราคาหลักทรัพย์ข้ึนมาเพื่อช่วยให้ผูล้งทุนสามารถวิเคราะห์และวดัความเส่ียง
ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงได ้ซ่ึงทฤษฎี CAPM เป็นตวัแบบส าหรับการ
ก าหนดราคาหลกัทรัพยต่์าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นๆ (จิรัตน์  
สังขแ์กว้, 2543 : 249) 
การประยุกต์ใช้ CAPM ในการประเมินราคาหลกัทรัพย์ 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, (2548 : 93-94) 
ไดอ้ธิบายวา่ แบบจ าลอง CAPM มีความส าคญัต่อการประเมินราคาหลกัทรัพยใ์นดุลยภาพ
ภายใตแ้บบจ าลอง CAPM น้ี ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท์ั้งหมดควรจะอยูบ่น Security 
Market Line หรือ SML ซ่ึงแสดงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ ณ ระดบัความ
เส่ียงท่ีพยากรณ์ไม่เท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อตัรา
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ผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ไวไ้ม่เป็นไปตามแบบจ าลอง CAPM ก็แสดงว่าหลกัทรัพย์ท่ี
ประเมินนั้นมีมูลค่าท่ีแตกต่างไปจากมูลค่าตามทฤษฎี ซ่ึงราคาของหลกัทรัพยน์ั้นอาจจะสูง
กว่าท่ีควรจะเป็น (Over valued) หรือหลกัทรัพยน์ั้นอาจจะมีราคาต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 
(Undervalued) และในกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท์ั้งจากการพยากรณ์และท่ีผู ้
ลงทุนตอ้งการ มีค่าเท่ากนั หลกัทรัพยน์ั้นก็จะมีราคาท่ีเหมาะสมแลว้ (Fair Valued)  
ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วิมลรัตน์  อยัราวงศ์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน
และความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์โดยศึกษาหลกัทรัพย์
จ  านวน 5 หลกัทรัพย ์ท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่วนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2548- 18 ธนัวาคม 2549 ผลการศึกวา่พบวา่หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทน
สูงสุด คือ หลกัทรัพย ์BLAND รองลงมา คือ หลกัทรัพย ์QH, LH, LALIN และหลกัทรัพย์
ท่ีให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นน้อยท่ีสุด คือ หลกัทรัพย ์N-PARK  ดา้นความเส่ียงพบว่า 
หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ หลักทรัพย์ N-PARK 
รองลงมา คือ หลกัทรัพย ์BLAND, LH, LALIN และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าสุด คือ 
หลักทรัพย ์QH ส่วนผลการตดัสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยท่ี์ท าการศึกษา โดย
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับเพื่อใช้
ตดัสินใจในการลงทุน พบว่าหลักทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการน้อยกว่าอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บแสดงว่าในขณะนั้นหลกัทรัพยด์งักล่าวมีราคาหลกัทรัพยต์  ่า
กว่าท่ีควรจะเป็น ผูล้งทุนควรตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว ซ่ึงในช่วงท่ีท าการศึกษา 
ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์BLAND และ QH เท่านั้นท่ีควรลงทุน 
 เกษ  จนัทร์แดง (2550)ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ทฤษฎีตวัแบบ
การตั้งราคาหลกัทรัพย ์CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยท าการวิเคราะห์อตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง 
รวมทั้งท าการศึกษาวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีตวัแบบการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยใช้
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล อายุ  1 ปี เป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 3 พ.ค. 2548-18 ธ.ค. 2549 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 400 วนั ซ่ึงไดน้ าหลกัทรัพยม์าศึกษา 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AREEYA, NOBLE, PF, 
LALIN, SIRI, SC, โดยผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนต ่ากว่าอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด คือ หลกัทรัพย ์SC, LALIN, PF และ AREEYA ส่วนอตัรา
ผลตอบแทนท่ีมากกว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ได้แก่ หลกัทรัพย ์SIRI และ 
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NOBLE ในส่วนของอัตราความเส่ียงโดยรวมหรือค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยจ์ะมีค่ามากกวา่อตัราความเส่ียงของตลาดทั้งหมด โดยหลกัทรัพย์
ท่ีมีอตัราความเส่ียงมากกวา่อตัราความเส่ียงของตลาดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์SC และ
หลกัทรัพยที์มีอตัราความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์AREEYA 
 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน
และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจ าลองการตั้งราคา
หลกัทรัพย ์ (CAPM) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น
สามญักลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้
รูปแบบจ าลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่ม
อสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างและเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP, DCC, 
DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, TASCO, TCMC, 
TGCI, TPIPL, UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงวนัท่ี 1 
มกราคม 2553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัท าการและใชข้อ้มูล
อตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือนเป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทน
หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างมีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์คือ GEN, TASCO, 
TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มท่ีไม่ควรลงทุน (Overvalued) และ
หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการต ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 
หลกัทรัพย ์คือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCL, SCCC, 
SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่มท่ีควรลงทุน (Undervalued) 
 Lawan Kerdnoy (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The Capital Asset Pricing Model :  
A comparison study of securities in banking sector on the Stock Exchange of Thailand 
โดยมีว ัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและการประเมินระหว่างผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารจากเมเดลการก าหนด
ราคาสินทรัพย ์(CAPM) จากผลการวจิยัพบวา่  หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขาย
หรือไม่ควรลงทุน  (Over valued) มี 6 หลกัทรัพย ์ ซ่ึงแสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น
ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ หลกัทรัพย ์ACL, BT, SCIB, KTB, TISCO, TMB 
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หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์น
กลุ่ม Undervalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัต ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น
คือ หลกัทรัพย ์BAY, BBL, KBANK, KK, SCB, TBANK 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ท่ี ใช้ ในการ ศึกษาค ร้ั ง น้ี  คื อ  หลักท รัพย์ ท่ี อยู่ ในก ลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์(ธุรกิจบา้นจดัสรร) ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนธนัวาคม 2556 และหลกัทรัพยท่ี์
ใช้ในการวิจยัจ านวน 18 หลกัทรัพย์ ได้แก่ (1) A-บริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด
(มหาชน) (2) AP- บริษทั เอพี (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน)  (3) BROCK - บริษทั 
บา้นร็อคการ์เดน้ จ  ากดั(มหาชน) (4) EVER - บริษทั เอเวอร์แลนด์ จ  ากดั(มหาชน) (5) KC-
บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน) (6) KMC - บริษทั กฤษดามหานคร จ ากดั
(มหาชน) (7) LALIN - บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั(มหาชน)  (8) LH - บริษทั แลนด์
แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั(มหาชน) (9)  PN - บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั(มหาชน) 
(10) NCH - บริษทัเอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ีง จ  ากดั (มหาชน) (11) PF - บริษทั พร็อพเพอร์ต้ีเพอร์
เฟค จ ากดั(มหาชน) (12) PRIN - บริษทั ปริญสิริ จ  ากดั(มหาชน) (13) PS - บริษทั พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) (14) QH -บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (15) RASA - 
บริษทั รสาพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) (16) SC -บริษทั เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั(มหาชน) (17) SIRI - บริษทั แสนศิริ จ  ากดั (มหาชน) (18) SPALIบริษทั 
ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2552 ถึงเดือน ธนัวาคม  2556  โดยรวบรวมเป็นรายเดือน รวมเป็นระยะเวลา 60 
เดือน ซ่ึงรวบรวมจากขอ้มูลราคาปิดรายเดือนรวมถึงขอ้มูลเงินปันผลของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพย(์บา้นจดัสรร) ขอ้มูลราคาปิดรายเดือนของ Set Index ซ่ึงรวบรวม
จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) ขอ้มูลอตัรา
ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปีโดยรวบรวมจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
(www.bot.go.th) 

 
 

 

http://www.setsmart.com/
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ผลการวจัิย 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์จ านวน 18 หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 
        หลกัทรัพย ์   อตัราผลตอบแทน      ความเส่ียง 
SET  Index     2.01                4.29 
A     0.76    2.58 
AP     1.98    9.55 
BROCK     2.24    8.31 
EVER                 2.17              11.78 
KC     0.40    8.02 
KMC     2.54              15.18 
LALIN     2.73    7.30 
LH     2.33    8.67 
LPN     3.89    9.11 
NCH               -1.03    8.76 
PF     1.19              12.28 
PRIN     1.76    9.92 
PS     3.53              11.39 
QH     1.08              10.06 
RASA     2.67              10.24 
SC     0.85              10.78 
SIRI     2.22              11.94 
SPALI     4.18    9.25 
 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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รูปที ่1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลีย่อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ 
หลกัทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จ านวน 18 หลกัทรัพย์ 

 
ท่ีมา :  จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น
กลุ่มอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 18 หลกัทรัพย ์และของตลาดหลกัทรัพย์จากการค านวณหา
อตัราผลตอบแทนตลาดโดยการน า SET Index ท่ีแสดงราคาของหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
ตลาดหุน้มาเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 18 หลกัทรัพย ์ ผลท่ี
ไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากรูปท่ี1 นั้นแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีมีค่าเป็นทั้ งบวกและลบ 
เพราะฉะนั้น ถ้าอตัราผลตอบแทนสูงจะมีความเส่ียงสูงตามไปดว้ย แต่ในความเป็นจริง 
การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ก็ไม่จ  าเป็นวา่จะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงเสมอไป การท่ีมีความเส่ียง
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สูงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บอาจจะไดก้ าไรสูงหรืออาจจะขาดทุนสูงก็ไดเ้ช่นกนั ถา้หากผู ้
ลงทุนนั้นไม่มีความรู้ความสามารถในการลงทุน หรือไม่มีดุลยพินิจท่ีเพียงพอ  
 

 
 

รูปที ่2   แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ จ านวน  18 หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 เส้นประในรูปท่ี 2 เป็นการแสดงให้เห็นถึงระดบัของค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกราฟแท่งแต่ละแท่งถึงระดบัค่าเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยท์ั้งหมด 18 หลกัทรัพย ์ถา้กราฟแท่งใด
อยู่เหนือเส้นค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนของตลาด หมายความว่า ระดบัค่าเฉล่ียของอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีค่าสูงกวา่ค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แต่ถ้ากราฟแท่งใดท่ีอยู่ใตเ้ส้น หมายความว่า ระดบัค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยน์ั้นมีค่าต ่ากวา่ระดบัค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 ผลของรูปท่ี2  แสดงให้เห็นว่าหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีทั้งหมด 11 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ SPALI, 



654 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

LPN, PS, RASA, LALIN, QH,  KMC, LH, BROCK, SIRI, EVER โดยให้ผลตอบแทน
ดงัน้ี  4.18, 3.89, 3.53, 2.84, 2.73, 2.67, 2.54, 2.33, 2.24, 2.22, 2.17  ตามล าดบั  ส่วน
หลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้ง 7 หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์ AP, PRIN, PF, SC, A, KC, NCH  ต่าง
ให้อตัราผลตอบแทนท่ีต ่ากว่าราคาตลาดหรือให้อตัราผลตอบแทนท่ีขาดทุนแก่ผูถื้อหุ้น
ทั้งส้ิน โดยใหผ้ลตอบแทน ดงัน้ี  1.98, 1.76¸1.19, 0.85, 0.76, 0.40, -0.13  ตามล าดบั 
 

 
รูปที ่3  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์  

จ านวน  18 หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 ดงัรูปท่ี 3 เส้นประ แสดงถึงระดบัของค่าความส่ียงเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และกราฟแท่งแสดงถึงระดบัความเส่ียงเฉล่ียของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดจ านวน  18  หลกัทรัพย ์ถา้กราฟแท่งใดเหนือเส้นค่าเฉล่ียความเส่ียงของ
ตลาด หมายความว่า ระดบัค่าเฉล่ียของความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แต่ถ้ากราฟแท่งใดท่ีอยู่ใตเ้ส้นค่าความเส่ียงของตลาด 
หมายความว่า ระดบัค่าเฉล่ียของอตัราความเส่ียงของหลักทรัพยน์ั้นมีค่าต ่ากว่าระดับ
ค่าเฉล่ียความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 ผลจากรูปท่ี  3  แสดงให้เห็นวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียง
ของตลาด และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงโดยรวมสูงสุด คือ หลกัทรัพย ์ MKC  คือ  15.18 
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หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงรองลงมา คือ หลกัทรัพย ์ SARA ซ่ึงมีค่าความเส่ียงของหลกัทรัพย์
เท่ากบั 12.92   และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด คือ หลกัทรัพย ์A  ซ่ึงมีค่าความเส่ียง
เท่ากบั 2.58 ซ่ึงถือว่านอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัหลกัทรัพยท์ั้งหมดในกลุ่มน้ี และยงัมีค่าความ
เส่ียงนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงของตลาด 
การวเิคราะห์ผลตอบแทนตามทฤษฎกีารตั้งราคาหลกัทรัพย์ Capital Assset Pricing 
Model (CAPM)  

เป็นการประเมินหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีนักลงทุนต้องการจาก
หลกัทรัพยท์ั้ง 18 หลกัทรัพย ์และน ามาเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากการลงทุน โดยใช้อัตราผลตอบแทนในอดีตเพื่อหาผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ
 หลงัจากท่ีค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการได้รับจากหุ้น I (RRi) 
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากหุ้นแต่ละตวัน ามาเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการของหุ้น i และตดัสินใจวา่หุ้นใดควรลงทุนหรือไม่ลงทุนถา้อตัราผลตอบแทนท่ีท่ี
นกัลงทุนตอ้งการต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ แสดงว่าราคาตลาดของหุ้น
ปัจจุบนั มีราคาต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น(Undervalue) ผูล้งทุนควรลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นถา้
อตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ สูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ แสดงว่า
ราคาตลาดของหุน้ในปัจจุบนัมีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalue) ดงันั้นผูล้งทุนไม่ควร
ลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น  
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและอัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการของนักลงทุนของหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จ านวน 18 
หลกัทรัพย์ 
หลกัทรัพย ์   อตัรา  ค่าเบตา้  อตัรา       การตดัสินใจ
 ผลตอบแทนท่ี           ผลตอบแทน 
   คาดหวงั             ท่ีตอ้งการ 
A 30.90      0.11          9.75 ควรลงทุน 
AP   80.45      1.67      119.38 ไม่ควรลงทุน 
BROCK 26.15      0.91        66.00 ไม่ควรลงทุน 
EVER 23.47      0.73        53.05 ไม่ควรลงทุน 
KC 42.83      0.91        66.05 ไม่ควรลงทุน 
KMC 17.85      1.71       121.87 ไม่ควรลงทุน 
LALIN 63.04      1.09        78.61 ไม่ควรลงทุน 
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LH 68.33      1.43       102.55 ไม่ควรลงทุน 
LPN 64.47      1.32        94.43 ไม่ควรลงทุน 
NCH 49.08      0.72        52.77 ไม่ควรลงทุน 
PF 52.52      1.88       133.68 ไม่ควรลงทุน 
PRIN 84.06      1.43       102.24 ไม่ควรลงทุน 
PS 44.73      1.78       126.60 ไม่ควรลงทุน 
QH 61.98      1.75       124.33 ไม่ควรลงทุน 
RASA 24.94      0.85        62.01 ไม่ควรลงทุน 
SC 71.43      0.99        71.43 ไม่ควรลงทุน 
SIRI 98.26                 1.37        98.26 ไม่ควรลงทุน 
SPALI                   108.60     1.52       108.60 ไม่ควรลงทุน 
 
ท่ีมา  :  จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการและอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงั โดยใชท้ฤษฎี CAPM  
 ซ่ึงเป็นการหาค่าผลตอบแทนท่ีตอ้งการในช่วง เดือนมกราคม 2552  ถึง เดือน
ธันวาคม 2556 เพื่อใช้พิจารณาในการตดัสินใจท่ีจะเลือกลงทุน โดยในการหาอตัรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการน้ีจะใช้ค่าอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดในช่วงเวลาเดียวกนั เพื่อท่ีจะสามารถเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน
ท่ีแท้จริงในช่วงเวลาดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการของ
หลกัทรัพยท์ั้ง 18 หลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 9.75, 119.38, 66.00, 53.05, 66.05, 121.87, 78.61, 
102.55, 94.43, 52.77, 133.68, 102.24, 126.60, 124.33, 62.01,71.43, 98.26 และ 108.60 
ตามล าดบั 
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รูปที ่4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัและผลตอบแทนที่
ต้องการ 

 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 2 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนวา่ หลกัทรัพยใ์ด
มีความเหมาะสมในการเลือกลงทุนและหลกัทรัพยใ์ดไม่เหมาะสมแก่การลงทุน 
 จากตารางท่ี 2  และภาพท่ี 4 เน่ืองดว้ยทฤษฎีเส้นตลาดหลกัทรัพย ์SML กล่าวว่า 
หากหลกัทรัพยใ์ดมีค่าอยูเ่หนือหรือเท่ากบัเส้น SML แลว้หลกัทรัพยน์ั้นถือวา่มีราคาต ่ากวา่
ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) จึงถือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุน ถา้ดูตามหลกัการน้ี และจาก
หลักทรัพย์ทั้ งหมดท่ีน ามาวิเคราะห์ 18 หลักทรัพย์ มีหลักทรัพย์ท่ีควรลงทุนเพียง 1 
หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์A นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุนทั้ง 17 หลกัทรัพย ์ คือ 
หลกัทรัพย ์AP, BROCK, EVER, KC, KMC, LALIN, LH, LPN, NCH, PF, PRIN, PS, 
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QH, RASA, SC, SIRI, SPALI  ซ่ึงถือว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 
(Overavalued)  
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
จากการสรุปอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 18 หลกัทรัพย ์และขอ้มูลของ Set Index มาท าการค านวณ โดยอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับ  2.01% และหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ให้อตัรา
ผลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงมีทั้งหมด 11 หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยท่ี์ให้
อตัราผลตอบแทนสูงสุด คือ หลกัทรัพย ์ SPALI มีค่าเท่ากบั  4.18% และรองลงมาคือ
หลกัทรัพย ์ LPN(3.89%), PS(3.53%), RASA(2.84%), LALIN(2.73%), QH(2.67%), 
KMC(2.54%), LH(2.33%), BROCK(2.24%), SIRI(2.22%), EVER(2.17%)  ตามล าดบั 
และหลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดต ่าท่ีสุด คือ
หลกัทรัพย ์NCH  มีค่าเท่ากบั -0.13% และรองมาคือหลกัทรัพย ์KC(0.40%), A(0.76), 
SC(0.85%), PF(1.19%), PRIN(1.76%), AP(1.98%) ตามล าดบั ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควร
ลงทุน 

สรุปอตัราความส่ียงของหลกัทรัพย์ 
การศึกษาอตัราความเส่ียงของตลาดเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยพ์บวา่ ค่าความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 4.29% และหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย(์ธุรกิจ
บา้นจดัสรร) ท่ีมีอตัราความเส่ียงสูงกวา่อตัราความเส่ียงของตลาด ไดแ้ก่ KMC(15.18%),  
RASA(12.92%), PF(12.28%), SIRI(11.94%), EVER(11.78%), PS(11.39%), SC(10.78%), 
QH(10.24%), PRIN(9.92%), AP(9.55%), SPALI(9.25%), LPN(9.11%), NCH(8.76%), 
LH(8.67%), BROCK(8.31%), KC(8.02%), LALIN(7.30%)  และมีเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว ท่ี
มีความเส่ียงน้อยกว่าอตัราความเส่ียงของตลาด คือ หลกัทรัพย ์A  มีค่าความเส่ียงเท่ากบั  
2.58%  

สรุปการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนทีต้่องการกบัอตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใช้
ทฤษฎีแบบจ าลองในการก าหนดราคาสินทรัพยป์ระเภททุน (Capital Asset Pricing Model : 
CAPM) โดยการค านวณวิเคราะห์หาเส้น Security Market Line : SML ซ่ึงแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้องหลกัทรัพย ์กบัตวัช้ีวดัความเส่ียง หรือ
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เบตา้ โดยถา้หลกัทรัพยใ์ดอยูเ่หนือเส้น SML เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนควรลงทุน 
(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยใ์ดท่ีอยู่ต  ่ากว่าเส้น SML เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุน 
(Overvalued) จากการศึกษาหลกัทรัพยท่ี์น ามาวิเคราะห์ทั้ง 18 หลกัทรัพย ์มีหลกัทรัพยท่ี์
ควรลงทุนเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์A   นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุนทั้ง 
17 หลกัทรัพย ์ คือ หลกัทรัพย ์  AP, BROCK, EVER, KC, KMC, LALIN, LH, LPN, 
NCH, PF, PRIN, PS, QH, RASA, SC, SIRI, SPALI  ซ่ึงถือวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูง
กวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)  
อธิปรายผลการวจัิย 
 จากการสรุปอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของ
หลกัทรัพยท์ั้ง 18 หลกัทรัพย ์และขอ้มูลของ Set Index มาท าการค านวณ โดยอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับ  2.01% และหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ให้อตัรา
ผลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนของตลาด  
 การศึกษาอตัราความเส่ียงของตลาดเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยพ์บวา่ ค่าความเส่ียง
ของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 4.29%  และหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด
และมีเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว ท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่อตัราความเส่ียงของตลาด คือ หลกัทรัพย ์
A 
 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใช้
ทฤษฎีแบบจ าลองในการก าหนดราคาสินทรัพยป์ระเภททุน (Capital Asset Pricing Model : 
CAPM) โดยการค านวณวิเคราะห์หาเส้น Security Market Line : SML ซ่ึงแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์กบัตวัช้ีวดัความเส่ียง หรือ
เบตา้ โดยถา้หลกัทรัพยใ์ดอยูเ่หนือเส้น SML เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนควรลงทุน 
(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยใ์ดท่ีอยู่ต  ่ากว่าเส้น SML เป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุน 
(Overvalued) จากการศึกษาหลกัทรัพยท่ี์น ามาวิเคราะห์ทั้ง 18 หลกัทรัพย ์มีหลกัทรัพยท่ี์
ควรลงทุนเพียง 1 หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์A  
 จากผลการศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้า่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยไ์ม่ไดมี้อตัราต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดเสมอไป แต่ความเส่ียงของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่สูงกวา่ความเส่ียงของตลาด ซ่ึงขดัแยง้กบั
ทฤษฎีการลงทุน คือ  ถา้หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะสูงตามไปดว้ย 
ส่วนหลกัทรัพยใ์ดท่ีมีความเส่ียงต ่า ผลตอบแทนท่ีไดรั้บก็จะต ่าดว้ยเช่นกนั หรือท่ีเรียกว่า 
High risk high return (Loss) ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดร. กิตติ
พนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ เร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน
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หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจ าลองการตั้ งราคา
หลกัทรัพย ์(CAPM) ระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ข้อเสนอแนะ 

1. นกัลงทุน สามารถใช้ขอ้มูลท่ีได้ท าการวิจยัคร้ังน้ี มาใช้เป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพราะข้อมูลอดีต จะท าให้นักลงทุน สามารถ
คาดการณ์ทิศทางและแนวโนม้ในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า 

2. ผูท่ี้สนใจศึกษาและตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ควรศึกษา
ถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน ซ่ึงปัจจยั
ส าคญัมีอยู ่2 ประเภทดว้ยกนั คือ 1) ความเส่ียงท่ีเกิดจาก ปัจจยัมหาภาค(macro factors) 
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดทุนโดยรวม จึงเป็น
ความเส่ียงท่ีผูล้งทุนไม่อาจหลีกเล่ียงได้  2) ความเส่ียงท่ีเกิดจาก ปัจจยัจุลภาค(micro 
factors) เป็นความเส่ียงท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะกระทบต่อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หน่ึง
โดยเฉพาะ ผูล้งทุนสามารถลดความเส่ียงน้ีได ้โดยการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์
หลายตวั เพราะการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น ถึงแมว้่าจะให้ผลตอบแทนท่ีสูง แต่ก็มี
ความเส่ียงสูงเช่นเดียวกนั   แต่ในความเป็นจริงการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ก็ไม่จ  าเป็นวา่จะ
ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงเสมอไป การท่ีมีความเส่ียงสูงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บอาจจะไดก้ าไร
สูงหรืออาจจะขาดทุนสูงก็ได้เช่นกนั ถา้หากผูล้งทุนนั้นไม่มีความรู้ความสามารถในการ
ลงทุน หรือไม่มีดุลยพินิจท่ีเพียงพอ  

3. นโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบของภาครัฐมีส่วนส าคญั ทั้งดา้นการพฒันา
โครงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของรัฐบาล มาตรการก าหนดวงเงินสินเช่ือloan-
to-value ratio (LTV ไม่เกิน 95%)  เพราะนโยบายของรัฐบาลนั้นจะมีผลโดยตรงต่อการ
เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ผูล้งทุนจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์
ทิศทางนโยบายของรัฐบาล เพื่อก าหนดทิศทางและแนวโนม้ในอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เลือกวิจยัเฉพาะหลักทรัพยท่ี์เน้นพฒันา
เฉพาะท่ีอยูอ่าศยั โดยใชต้วัแปรอิสระ เป็นขอ้มูลดชันีของตลาด  SET INDEX  การศึกษา
ในคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน โดยใชข้อ้มูลดชันีของ SET 100 หรือ SET 50  

2. การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในดา้นขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูล
รายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 จนถึงเดือน ธนัวาคม 2556  ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ีย
โดยรวมของแต่ละเดือน ถา้ผูท่ี้สนใจศึกษาในคร้ังต่อไป ตอ้งการทราบค่าเฉล่ียโดยรวมใน
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แต่ละวัน ควรท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายว ัน เพื่อให้ท่ีผู ้สนใจลงทุน ทราบการ
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ความเข้าใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

THE UNDERSTANDING  READINESS AND COMPETENCY OF THE  SMALL 
AND MEDIUM ENTREPRISES OWNERSHIPS OF THAILAND TOWARDS 

THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 
  พสิทธ์ิศกัด์ิ  แสนจ าลาห์ 1   ดร.ณกมล  จนัทร์สม 2 

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

การวิจัยคร้ังมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเข้าใจ  ความพร้อม  และขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดบัความเขา้ใจ 
ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผลการวจิยั พบวา่ 1) ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมี
บางส่วนท่ีมีความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3) ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้
ประเด็นการแสวงหาแหล่งวตัถุดิบเพื่อให้ไดว้ตัถุดิบท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อลดตน้ทุนในการ
ผลิตอยู่ในระดบัมาก 4) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจ ความพร้อม 
และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนั 5) เงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการท่ีแตกต่างกนั
จะมีผลต่อความเขา้ใจ ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนั 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 

  



665 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

6) รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจ ความพร้อม และขีดความสามารถ
ของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั 7) ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อ
ความเขา้ใจ ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ : ความเขา้ใจ, ความพร้อม, ขีดความสามารถ, ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to 1) Study the understanding  readiness and 

competency of the small and medium enterprises ownerships of Thailand towards the 
ASEAN Economic Community 2) Study demographic characteristics that affect the level 
to understanding readiness and capacity of the small and medium enterprises ownerships 
of Thailand towards the ASEAN Economic Community. 
 The results showed that: 1) Understanding of the small and medium enterprises 
ownerships of Thailand towards the ASEAN Economic Community (AEC)  as a whole at 
a high level, and have some understanding in medium 2) Readiness of the small and 
medium enterprises ownerships of Thailand towards the ASEAN Economic Community 
as a whole is moderate 3) Competency of  the small and medium enterprises ownerships 
of Thailand towards the AEC as a whole is moderate. Except for the sourcing of raw 
materials to obtain the raw material quality and to reduce production costs in the  4) 
Level of education the difference will affect the understanding of the readiness and 
competency of the small and medium enterprises ownerships of Thailand towards the 
AEC different 5) Investments on the acquisition of different affects to understanding 
readiness and competency of the small and medium enterprises ownerships of Thailand 
towards a per AEC different 6) Monthly income varied to affect understanding readiness 
and competency of the small and medium enterprises ownership of Thailand towards the 
AEC different 7) The duration of the business is different to affect understanding 
readiness and competency of the small and medium enterprises ownerships of Thailand 
towards the AEC different. 
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บทน า 

ปัจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง ส่ิงแวดล้อม สังคม และ
เทคโนโลยี เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
(Association of Southeast Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ไดมี้การเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ยการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ซ่ึงก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการขบัเคล่ือนแผนการด าเนินงาน โดย
จะสามารถท าให้ประชาคมอาเซียนกา้วสู่ทศวรรษท่ี 4 ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัประชาคมใน
ภูมิภาคอ่ืนทัว่โลก  ประชาคมอาเซียนมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอาศยักลไกส าคญัในการปฏิรูปประชาคม
อาเซียนใหเ้ป็นสถาบนัหรือองคก์รท่ีมีศกัยภาพสามารถแข่งขนัทางดา้นการเมืองและความ
มัน่คง เศรษฐกิจ และสังคมและวฒันธรรมกบัประชาคมต่างๆ ในสังคมโลกได้ รวมทั้ง
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาคม
อาเซียน และเพื่อสนองตอบต่อประโยชน์ของประชาชนภายในประเทศสมาชิกฯ แต่ละ
ประเทศมากข้ึน หากประชาคมอาเซียนประสบผลส าเร็จในการก่อตั้ งเป็นประชาคม
อาเซียนคงหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นเร่ืองของการประสานความร่วมมือหรือการสร้างเครือข่ายภาคี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนั ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน คร้ังท่ี 8 เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ท่ีประชุมไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อรับรอง
ปฏิญญาอาเซียนคอนคอร์ดสอง (Bali Concord II)  ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ท า
ใหก้ารจดัตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน การจดัตั้งประชาคม
อาเซียนตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ 3 เสาหลกั ประกอบดว้ย ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Political - Security Community : APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio - Cultural Community : ASCC) โดยผูน้ าประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน ณ ขณะนั้นไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและตระหนกัวา่ประเทศสมาชิกฯ ควรมีการ
รวมตวักันให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ดังนั้น การประชุมสุดยอดผูน้ า
อาเซียน คร้ังท่ี 12 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือวนัท่ี 9-15 เดือนมกราคม พ.ศ.2550  ประเทศ
สมาชิกฯ จึงไดต้ดัสินใจร่วมกนัท่ีจะเร่งรัดการด าเนินการจดัตั้งประชาคมอาเซียนให้แลว้
เสร็จภายในพ.ศ.2558 และในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 18-22 
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เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 ประเทศสิงคโปร์ ผูน้ าอาเซียนและประเทศสมาชิกฯ ไดร่้วมกนั
ลงนามในกฎบัตรอาเซียนเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันแรงกล้าท่ีจะเร่งรัดการก่อตั้ ง
ประชาคมอาเซียนใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วเพื่อท าใหป้ระเทศสมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหวา่งกนั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการให้ความส าคญั
และการจบัมือกนัของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนตาม 3 เสาหลกั  ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาภัย คุกคามรูปแบบต่างๆ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัการกบัปัญหาภยัคุกคามต่างๆ มากยิง่ข้ึน 

ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการ
แข่งขันสูงอันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ่มการคา้กนัของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขต
การค้าเสรีอเมริกาเหนือผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบเม่ือปี 2545 ให้จดัตั้ ง 
“ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกโดยเสรี ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน ลดช่องว่าง
ของระดบัการพฒันาของประเทศสมาชิกอาเซียนและส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตวั
เขา้กบัประชาคมโลกไดอ้ย่างเท่าเทียม ซ่ึงกระบวนการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในเสาหลักในการท่ีจะท าให้อาเซียนบรรลุสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” 
ภายในปี 2558 มีรากฐานมาจากการน าความร่วมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีอาเซียน
ไดด้ าเนินการมาระยะหน่ึงแลว้ มาต่อยอดให้มีผลเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนมากยิ่งข้ึน 
อาทิ ความตกลงว่าดว้ยการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน ความตกลงดา้นการส่งเสริมการ
ลงทุนอาเซียน ความตกลงด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน และความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี
จะช่วยขยายปริมาณการคา้และการลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศท่ี
สาม สร้างอ านาจการต่อรองและศกัยภาพในการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 
เพิ่มสวสัดิการและยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน บน
หลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ การประหยดัต่อขนาด การแบ่งงานกนั
ท า และการพฒันาความช านาญในการผลิตของประเทศสมาชิกอาเซียน 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ.
2558 ประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่ึงใน 5 ของสมาชิกผูก่้อตั้งและเป็นจุดก าเนิดของอาเซียนไทยมี
บทบาทอยา่งแขง็ขนัในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยงัมีส่วนผลกัดนัให้อาเซียนมี
โครงการความร่วมมือในดา้นต่างๆ ท่ีทนักบัสถานการณ์และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม



668 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

และ สถานการณ์ระหวา่งประเทศ อาทิการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน การประชุมอาเซียน
วา่ดว้ยความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สนธิสัญญาเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกนัอาเซียนก็มี
ความส าคัญต่อประเทศไทย โดยนอกจากจะสร้างพนัธมิตรและความเป็นปึกแผ่น  
ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้วยงัช่วยเพิ่มอ านาจต่อรองในการเจรจา
ระหว่างประเทศ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติและการพฒันาขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภายในอาเซียนไดเ้ปิดโอกาสใหมี้การขยายตวัดา้นการคา้และการลงทุนในประเทศไทยมาก
ข้ึนซ่ึงน าผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนรวม  
ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ผูว้ิจ ัยสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงความเข้าใจ  ความพร้อม และขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อหาแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยในเวทีประชาคมอาเซียน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. ศึกษาความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ศึกษาความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ศึกษาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดบัความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดบัความพร้อมของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดับขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความเข้าใจของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั 
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2. ข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั 

3. ข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตเน้ือหา  การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยโดยศึกษาถึงความเข้าเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขีดความสามารถ และ
แนวทางในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ขอบเขตประชากร การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง
โดยก าหนดคุณสมบติัคือเป็นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 518,540 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19.58  ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554: 4-6) 

3. ขอบเขตระยะเวลา  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลหรือการลงพื้นท่ีแจก
แบบสอบถาม คือ ช่วงระหวา่งเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556  และระยะเวลา
ในการท าวจิยัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงมีนาคม 2557 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถ
ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

ความพร้อมของผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ

ไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อน าไปใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบ
แนวคิดในการวจิยั 

2. ทราบถึงความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อน าไปใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบ
แนวคิดในการวจิยั  

3. ทราบถึงขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อน าไปใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 

4. ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ี ส่งผลต่อระดับความเข้าใจของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

5. ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ี ส่งผลต่อระดับความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 6. ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดับขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. อาเซียน (ASEAN) หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ปัจจุบนัประกอบดว้ย
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศบรูไน ดารุส
ซาลาม  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  สหพนัธรัฐมาเลเซีย  สหภาพพม่า  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐ
สิงคโปร์  ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม  

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หมายถึง 
การไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามท่ีระบุไวภ้ายใต้วิสัยทศัน์
อาเซียน 2020 ซ่ึงจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก
โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวา้งขวางมากข้ึนผ่านความ
ร่วมมือท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและแผนการด าเนินงานใหม่ภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีชดัเจน ใน



671 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

การจดัตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบติัตามหลักการท่ีจะ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มองบริบทภายนอกและส่งเสริมกลไกตลาด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักฎเกณฑ์ในกรอบพหุภาคี และยึดมัน่ในระบบกฎเกณฑ์เพื่อความสอดคลอ้งของการ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีในดา้นเศรษฐกิจ 

3. ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ผูท่ี้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises หรือ SMEs) หมายถึง 
กิจการท่ีประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่ม คือ ภาคการ
ผลิต ภาคบริการ และภาคการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ โดยลกัษณะ
ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มก าหนดจากมูลค่าของสินทรัพยถ์าวรส าหรับ
กิจการแต่ละกลุ่ม 

4. ความเขา้ใจ หมายถึง การท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยมีความรู้และความเขา้ใจต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. ความพร้อม หมายถึง การเตรียมตวัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มท่ีพร้อมจะรับมือกบัการเป็นประชาคมอาเซียน  

6. ขีดความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการแข่งขนักบักลุ่มประเทศสมาชิก
ภายในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาค 

7. ความได้เปรียบในการแข่งขนั หมายถึง ขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนัมากกว่า
ประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคอาเซียนหรือนอกภูมิภาค 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้ิผูว้จิยัไดท้  าการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
แนวคิดความเข้าใจ 

บลูม และคณะ (Bloom et al., 1956: 80) กล่าววา่ ความเขา้ใจ (Comprehension or 
Understand) หมายถึง บุคคลสามารถท าบางส่ิงบางอยา่งไดม้ากกวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บ สามารถ
จะเขียนข้อความเหล่าน้ีได้ด้วยถ้อยค าสามารถแสดงให้เห็นด้วยภาพ แปลความและ
เปรียบเทียบความคิดอ่ืนๆ หรือคาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนได ้เป็นพฤติกรรมในขั้นท่ีต่อจาก
ความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใช้ความสามารถทางสมอง ความสามารถทางสถิติปัญญา และ
ทักษะท่ีสูงข้ึนเ ก่ียวกับการส่ือสารความหมายในลักษณะของการแปลความ การ
ตีความหมาย และการขยายความปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจในความ
เข้าใจนั้ นเป็นอีกระดับหน่ึงของความรู้และต้องเกิดจากความรู้โดยมีข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ท่ีเพียงพอ ดงันั้น การวดัความรู้จึงสามารถอนุโลมไดว้่าเป็นการวดัความรู้
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และความเข้าใจไปในคราวเดียวด้วย จกัรกริช  ใจดี (2542: 8-9) ได้ให้ความหมายค าว่า 
ความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่างๆ
ไดท้ั้งภาษา รหสั สัญลกัษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็น การแปลความ การตีความ 
การขยายความ บลูม (Bloom, 1971: 10) ไดอ้ธิบายความหมายของความรู้ ความเขา้ใจไวว้า่ 
ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเน้นการจ า ไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึง
หรือระลึกไดก้็ตาม เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาจากการเรียนรู้ โดยเร่ิมตน้จากการรวบรวม
สาระต่างๆ เหล่านั้น จนกระทัง่พฒันาไปสู่ขั้นท่ีมีความสลับซับซ้อนยิ่งข้ึนต่อไป โดย
ความรู้น้ีอาจแยกออกเป็นความรู้เฉพาะส่ิง ความรู้ในเร่ืองระเบียบการ และความรู้เร่ือง
สากล เป็นตน้ ส่วนความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถทางปัญญาและทกัษะ อนัได้แก่ 
ความสามารถท่ีจะให้ความหมายของค า (การแปล) ความสามารถในการเขา้ใจความหมาย
ของการคิด (การตีความ) และความสามารถในการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการ
กระท า (การประเมินค่า) ดังนั้ น บุคคลจะมีความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะต้องมี
องคป์ระกอบทั้ง 3 น้ี ซ่ึงมิใช่ ความรู้ หรือจ าได ้บอกไดเ้ท่านั้น แต่จะประกอบดว้ยการใช้
สติปัญญาในการคิดเพิ่มมากขข้ึนเป็นล าดบั คือ ขั้นการรับรู้ (Knowing) ขั้นความเขา้ใจ 
(Comprehension) ขั้นการน าไปใช้ (Application) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้น
สังเคราะห์ (Synthesis) และขั้นการประเมินผล (Evaluation) ตามล าดบั 
แนวคิดความพร้อม 

Good (1973 อา้งถึงในนวรัตน์  สอยเหลือง, 2545: 17 ) ให้ค  านิยามเก่ียวกบัความ
พร้อมวา่เป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนา และความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 
ความพร้อมเกิดจากลกัษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์และอารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นการ
พฒันาคนให้มีความสามารถท ากิจกรรมนั้น ๆ Sinclair and Hanks (1987: 1995) กล่าววา่
ความพร้อม หมายถึง การท่ีบุคคล 1) ได้มีการเตรียมตวัเพื่อกระท ากิจกรรมบางอย่างให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 2) ความเต็มใจ ความกระตือรือร้นท่ีจะกระท ากิจกรรมบางอย่าง 
Barrow and Milburn (1990: 259) กล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสนใจ
และเร่ิมตน้ท่ีจะกระท าบางส่ิงบางอย่าง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อม คือ สภาพจิตใจ 
กายวิภาค และสรีรวิทยา  ทวี  ท่อแกว้ และอบรม  สินภิบาล (2517: 30) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความพร้อมวา่ความพร้อม คือ ลกัษณะทั้งหมดในตวับุคคลท่ีสามารถรวบรวมข้ึนเป็น
เคร่ืองมือให้ใช้ในการตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือการเตรียมท่ี
จะเจริญงอกงามต่อไปหรือการท่ีจะกา้วหนา้ต่อไป  ครอนบาด (อา้งถึงในเอนกกุล  กรีแสง, 
2519: 89) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความพร้อม หมายถึง ระดบัวุฒิภาวะและความสามารถท่ี
จ าเป็นในการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ คนเราไม่สามารถสนองความตอ้งการได้
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หมดทุกอยา่ง ความตอ้งการบางอยา่งก็อยูน่อกเหนือความสามารถ ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากยงั
ไม่แข็งแรงพอ ยงัไม่ฉลาดพอ หรือยงัไม่มีวุฒิภาวะ ในกรณีเช่นน้ีเราก็กล่าวว่าเขายงั 
ไม่พร้อมท่ีจะสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน  ดารณี  นฤดมพงศ ์(2544: 16) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความพร้อมว่า หมายถึง สภาพท่ีบุคคลมีความรู้ ทศันคติ และทกัษะในการปฏิบติังาน  
นนัทนา  วงศ์วฒันาเสถียร (2545: 3) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความพร้อม หมายถึง สภาพท่ี
บุคคลมีความรู้และพร้อมหรือเต็มใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ความพร้อมจึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานประการหน่ึงท่ีจะท าให้บุคคลสามารถกระท ากิจกรรมใดๆ ต่อไปได ้ พลเทพ  
บุญยกาญจน (2545: 6) ไดใ้หค้วามหมายของความพร้อมไวว้า่ หมายถึง สภาพของบุคคลท่ี
มีภาวะท่ีสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ให้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับปัจจยัท่ีเป็นพื้นฐานของความพร้อมในแต่ละด้าน 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัดา้นสังคม 
แนวคิดขีดความสามารถ 

ขจรศกัด์ิ  หาญณรงค ์(2542: 9) ความสามารถ (Competency) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดง
คุณลกัษณะและคุณสมบติัของบุคคล ซ่ึงรวมถึงความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ี
ท าให้บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิผลสูงกวา่มาตรฐานทัว่ไป  
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544: 88-84) ขีด
ความสามารถ หมายถึง ระดบัความสามารถของบุคลากรในการเพิ่มผลผลิตโดยอาศยัปัจจยั
หลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ทกัษะและองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจดัการ 
การยกระดบัคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ
ผลิตและความคล่องตัวด้านการตลาด โดยค านึงถึงความสมดุลกับการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยงัไดก้ าหนดให้มียุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพื่อเป็นการยกระดบัขีดความสามารถใน
การผลิตในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขนัระหว่างประเทศ โดยการ
ผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่  ตลอดจนการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในการช้ีวดัขีดความสามารถของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่อการปฏิบติัภารกิจขององคก์าร 
แนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ธีรยุส  วฒันาศุภโชค (2548: 188-205) ความสามารถหลักของธุรกิจ (Core 
Competency) นั้นคือจุดแข็งท่ีมีความโดดเด่น อนัจะน าไปสู่การสร้างความแตกต่างให้กบั
สินคา้และบริการของธุรกิจ หรือสามารถท าให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
และตน้ทุนท่ีต ่าลงอยา่งมาก ซ่ึงจะน าไปสู่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 
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โดยความสามารถหลกัของธุรกิจสามารถจ าแนกไดเ้ป็นส่วนประกอบหลกั 2 ประการคือ 1) 
ทรัพยากร (Resource) ท่ีธุรกิจครอบครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรท่ีจบัต้องได้ เช่น 
โรงงาน เคร่ืองจกัร เงินทุน อาคารส านักงานต่างๆ เป็นตน้ หรือเป็นทรัพยากรท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได้ เช่น ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความรู้ ฐานขอ้มูลของธุรกิจ ใบอนุญาตในการท าธุรกิจ 
รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เป็นต้น  ทรัพยากรเหล่าน้ีจะมีคุณค่าและน าสุ่ความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัเหล่าน้ีคือ 1.1) ยากท่ีจะ
ลอกเลียนแบบ (Hard to imitate) โดยหากส่ิงท่ีธุรกิจมีความไดเ้ปรียบนั้น สามารถถูก
ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งไดง่้าย ก็เท่ากบัวา่ความไดเ้ปรียบนั้นก็จะไม่น ามาสู่ความแตกต่าง
จากคู่แข่งขนัอีกต่อไป เช่นในกรณีของ บริษทั โพลารอยด์ ซ่ึงมีความสามารถหลกัด้าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและอดัภาพทนัที ซ่ึงในอดีตไดรั้บการคุม้ครองจากการมีสิทธิบตัร
เม่ือสิทธิบตัรท่ีคุม้ครองหมดอายุ ท าให้คู่แข่งขนัรายอ่ืนสามารถเขา้มาพฒันารูปแบบของ
เทคโนโลยีดังกล่าวได้มากข้ึน ท าให้กล้องของบริษทัมีความโดดเด่นทางการแข่งขนัท่ี
ลดลง เป็นตน้ 1.2) ความสามารถหลกันั้นมีคุณค่า และเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ (Valuable 
and Respond to Customer Needs) ส่ิงท่ีสร้างความโดดเด่นนั้น ตอ้งน าคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม
สู่สายตาของลูกคา้ดว้ย เน่ืองจากหากลูกคา้ไม่เห็นความส าคญัหรือไม่รับรู้ถึงความโดดเด่น
ของความแตกต่างนั้นแลว้ ความสามารถหลกัดงักล่าวก็จะไม่มีประโยชน์ในเชิงการแข่งขนั
อีกต่อไป จากกรณีเดิมของโพลารอยด์ ท่ีเทคโนโลยีดา้นการถ่ายภาพและอดัลา้งภาพทนัที
เร่ิมมีคุณค่าลดลงในสายตาลูกคา้ เน่ืองจากการเขา้มาทดแทนของเทคโนโลยีดิจิตอล ท าให้
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัดงักล่าวลดลงในท่ีสุด  2) ทกัษะในการใช้ทรัพยากรนั้น 
(Capabilities) นอกจากจะค านึงถึงทรัพยากรแล้ว ความสามารถหลกันั้น ยงัหมายความ
รวมถึงทกัษะในการใชท้รัพยากรนั้น อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย เช่น ระเบียบ กฎ วิธีการใน
การด าเนินการต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการตดัสินใจในธุรกิจด้วยซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ี
เสริมสร้างใหท้รัพยากรท่ีองคก์ารมีนั้นสามารถน าไปสู่การใชง้านท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั
ได ้เช่น การท่ีบริษทัญ่ีปุ่นมีระบบการตดัสินใจ โดยใชที้มงานระดบัรากหญา้เขา้มามีส่วน
เก่ียวข้อง หรือมีระบบข้อแนะน า ท่ี ดี  ท าให้สามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากข้ึน ซ่ึงน าความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัมาสู่การจดัการธุรกิจของญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมาก เป็นตน้ 
แนวคิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 อาเซียนจ าเป็นตอ้งเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในหรือเร่งจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเน่ืองจากกระแสโลกาภิวตัน์ และแนวโน้มการท าข้อตกลงการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มากข้ึน ท าให้อาเซียนตอ้งเร่งแสดงบทบาทการรวมกลุ่มด้วย
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ความมั่นคงมากข้ึนกว่าแต่ก่อนและปรับปรุงการด าเนินการงานให้ทันกระแสการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระแสการแข่งขนัทางการคา้และการแข่งขนัเพื่อ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึนและมีแนวโนม้จะถ่ายโอนไปสู่
ประเทศเศรษฐกิจใหม่มากข้ึน เช่น จีน อินเดีย และรัสเซีย เป็นตน้ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในตลาดโลก เน่ืองจากส่งเสริมให้เกิดการเปิด
เสรีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตระหวา่งประเทศสมาชิกท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน
ทั้งในดา้นการคา้สินคา้ การคา้บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน รวมถึงความร่วมมือ
ในดา้นการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน เพื่อลดอุปสรรคทางดา้นการคา้
และการลงทุนให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันามาตรฐานการ
ครองชีพและความกินดีอยู่ดีของประชาชนภายในประเทศ และลดช่องว่างการเหล่ือมล ้ า
ทางสังคมใหน้อ้ยลง (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2551: 35) 
แนวคิดผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises : SMEs) 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสร้างรายได้และจ้างงาน อีกทั้งเป็น
เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาความยกจนในปี 2553 ประเทศไทยมีจ านวนวิสาหกิจรวม
ทั้งส้ินประมาณ 2.9 ลา้นราย โดยร้อยละ 99.8 เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การ
จา้งงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มคิดเป็นร้อยละ 78 ของการจา้งงานรวมของ
ประเทศ มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 37.1 ของผลิตภณัฑม์วล รวมทั้งประเทศและมูลค่าการ
ส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 28.4 ของมูลค่าการส่งออก
รวมของประเทศ (สสว., 2554: 1)  ผูป้ระกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
และมีบทบาทส าคญัในการเป็นรากฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเป็นแหล่งสร้างรายได ้สร้าง
การจา้งงานรวมไปถึงเป็นเส้นทางสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจน “การสร้างความเขม้แข็ง
ให้กบักลุ่มธุรกิจ SMEs อนัดบัแรกสุดคือตอ้งเร่ิมท่ีภาครัฐจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อขจดั
จุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนกบัวิสาหกิจ SMEs ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ (Network) ระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจ SMEs ในการ
ให้ความรู้ในดา้นการบริหารจดัการหรือดา้นการน านวตักรรมมาใช้เพื่อพฒันาสินคา้และ
บริการ เป็นตน้ และในขณะเดียวกนั ส่ิงท่ีภาครัฐควรจะท าคู่ขนานไปด้วยก็คือการสร้าง
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ความเข้มแข็งให้กับ SMEsในด้านการส่งออก อาทิ การให้ความรู้เ ก่ียวกับตลาด 
กระบวนการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการในตลาดต่างประเทศการหาช่องทางตลาด
ใหม่หรือแมแ้ต่การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาดต่างประเทศ” 
(กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554: 4-5) 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สายฝน  ศิริพร (2546: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง “ความพร้อมของ
ผูป้ระกนัตนต่อการประกนัสังคมกรณีว่างงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผูป้ระกนัตนในเขต
จงัหวดัเพชรบุรี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ และความพร้อมของ
ผูป้ระกนัตนต่อการประกนัสังคมกรณีว่างงาน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ผูป้ระกนัตนเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 29.5 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
เป็นส่วนใหญ่ เป็นโสดมากท่ีสุด มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 4,500 บาท อายุการท างานในสถาน
ประกอบการปัจจุบนัเฉล่ีย 3 ปี โดยส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการส านกังานประกนัสังคม 5-6 คร้ัง 
ผูป้ระกนัตนมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการประกนัสังคมกรณีว่างงานและมีความพร้อมต่อ
การประกนัสังคมกรณีว่างงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มีความพร้อมน้อยท่ีสุดใน
เร่ืองความสามารถในการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน และพบว่าผูป้ระกนัตนมีระดบัความ
ต้องการเก่ียวกับการประกันสังคมกรณีว่างงานมากท่ีสุดในเร่ืองความต้องการข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการและการใช้สิทธิจากการประกันสังคมกรณี
ว่างงาน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ นอกจากน้ี ยงั
คาดหวงัวา่จะไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานเป็นเงินชดเชยรายเดือนในช่วงท่ีวา่งงาน
มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผูป้ระกนัตนท่ีมีความแตกต่างทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาสูง มีความรู้ ความเขา้ใจและความพร้อมต่อการประกนัสังคมกรณีวา่งงาน
มากกวา่ 
 กฤษณ์  อคัรพงศ์พิสัย (2548: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความสามารถใน
การแข่งขนัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวประเทศไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต”้ การศึกษาฉบบัน้ีจึงมุ่งเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวประเทศไทยกบัประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และหา
ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะดงักล่าว ซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ลือกวิธีการศึกษาโดยอาศยัดชันีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกับมูลค่าการส่งออกสินค้าบริหาร  นอกจากน้ี ได้สร้างดชันีวดั
ประสิทธิภาพด้านความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการดึงดูด
นกัท่องเท่ียวให้พ  านกั ประกอบกบัศึกษาดว้ยแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (CMS) เพื่อ
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พิจารณาสาเหตุการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในระดบัการกระจายตลาด 
นอกจากน้ีไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกบัดชันีอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง (REER) ท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้โดยอาศยัขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นช่วง พ.ศ.2533-2546 ผลการศึกษา
พบวา่ ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยเม่ือพิจารณาดว้ยดชันีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏและดชันีวดัประสิทธิภาพท่ีสร้างข้ึนยงัคงมีความสามารถมากกวา่ 
คือ ยงัคงมีความสามารถในการแข่งขนัอยู่และมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีชะลอตวัซ่ึง
เห็นไดว้่าไม่เป็นผลดีเน่ืองจากมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ส าหรับ
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีพบว่าการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย
ข้ึนอยู่กบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโลกและปัจจยัอ่ืนๆ ค่อนขา้งมาก การ
พฒันาตลาดส่งออกยงัไม่เหมาะสมกบัภาวะการขยายตวัของตลาด นอกจากน้ีพบว่าอตัรา
แลกเปล่ียนไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงมากนกั  
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 435 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ประกอบดว้ยเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ลกัษณะของการประกอบธุรกิจ  
เงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการ  รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ จ านวน 15 
ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกับความเข้าใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกับความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 
16 ขอ้ 
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 ลกัษณะแบบสอบถามในส่วนท่ี 2-4 เป็นแบบสอบถามตามแบบ Likert’s 
Scale เป็นค าถามแบบปลายปิด โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบัดงัน้ี โดยระดบั 5 
มากท่ีสุด  ระดบั 4 มากระดบั 3 ปานกลาง  ระดบั 2 นอ้ย  และระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความเข้าใจ ความ
พร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย
ท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อสอบถามถึง
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 435 

คน พบวา่ โดยสัดส่วนเป็นเพศหญิงสูงกวา่เพศชาย คือเพศหญิงร้อยละ 57.9 และเพศชายร้อย
ละ 42.1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 30-39 ปี ร้อยละ 39.5  รองลงมาคือช่วงอายุ 40-
49 ปี  ช่วงอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี และช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 27.4  21.1 และ 12 
ตามล าดบั  ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี  รองลงมาคือระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 29.9 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 14.7  ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคกิจการผลิต  กิจการให้บริการ และกิจการคา้ส่ง 
คา้ปลีก การซ่อมแซมยานยนตฯ์ คิดเป็นภาคละร้อยละ 33.3  เท่าๆ กนัทุกภาคกิจการ มีเงิน
ลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการมากกว่า 50,001 บาท ร้อยละ 40.7  รองลงมาคือมีเงินลงทุนเม่ือเร่ิม
กิจการ 30,001-40,000 บาท  10,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท  น้อยกว่า 10,000 
บาท และ 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.6   13.3  12.4  9.7  และ 8.3  ตามล าดบั   
ส่วนรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่แล้วจะมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 
บาท ร้อยละ 27.8  รองลงมาจะมีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท  
30,001-40,000 บาท  40,001-50,000 บาท  และนอ้ยกวา่ 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.8  
18.2  13.1  12.6 และ 8.5  ส่วนระยะเวลาในการประกอบธุรกิจของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
จะมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 1-5 ปี 11 เดือน ร้อยละ 42.1  รองลงมาจะมีระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจ 6-10 ปี 11 เดือน  11-15 ปี 11 เดือน  16-20 ปี 11 เดือน  และมากกวา่ 
20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 27.8   13.3   9  และ 7.8 
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2. ผลการวเิคราะห์ความเข้าใจของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากผลการวิเคราะห์ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอ้สรุปคือความเขา้ใจของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีบางส่วนท่ีความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ผลการวเิคราะห์ความพร้อมของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากผลการวิเคราะห์ความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอ้สรุปคือความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมทุกประเด็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. ผลการวเิคราะห์ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีข้อสรุปคือขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเกือบทุกประเด็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ประเด็น การ
แสวงหาแหล่งวตัถุดิบเพื่อให้ไดว้ตัถุดิบท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อลดตน้ทุนในการผลิตอยู่ใน
ระดบัมาก 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์  พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อ
ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบว่าอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อ
ความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะ
มีผลต่อความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 4 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบว่าลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ี
แตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่าเงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการ
แตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 6 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะ
มีผลต่อความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 7 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม 

และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีจะมีความ
เขา้ใจ และความพร้อมมากกวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ส่วนในดา้นขีดความความสามารถ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ี มีระดับการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี  และ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะมี
ขีดความสามารถท่ีเท่ากัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของธรัชศักด์ิ  ค  าเกิด (2543: 
บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การปรับโครงสร้างองคก์าร: ศึกษากรณีธนาคาร ดีบีเอส 
ไทยทนุ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  รุ่งรัชชา  เกณฑ์วิถี (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาขีด
ความสามารถจริงของผูป้ระกอบการกิจการขนาดย่อมสตรีกับขีดความสามารถท่ีพึง
ประสงค์ของผูใ้ช้บริการ: กรณีศึกษากิจการรับเล้ียงเด็กเอกชนในเขตจงัหวดัระยอง ผล
การศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการสตรีส่วนมากมีระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี ซ่ึงมีขีด
ความสามารถหลักของผูป้ระกอบการสตรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ชัยวฒัน์  ผ่องจิต  
(2548: บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000 กรณีศึกษา บริษทั สตีลเวอร์คโปรดกัส์ 1994 
จ ากดั” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของบริษทั ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความ
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ตอ้งการในการพฒันาความรู้ความเข้าใจ ตามข้อก าหนดทั้ง 5 ด้านท่ีแตกต่างกัน คือ 
ขอ้ก าหนดกา้นการบริหารคุณภาพขอ้ก าหนดความรับผิดชอบ  ขอ้ก าหนดดา้นการบริหาร
ทรัพยากร  ขอ้ก าหนดดา้นกระบวนการ  ขอ้ก าหนดดา้นการวดั วิเคราะห์ ปรับปรุง ในการ
รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาทิตย ์บุญ
คง (2550: บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนต่อเทศบาลต าบลดอกค าใต้ อ  าเภอดอกค าใต้ จังหวดัพะเยา” ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ประชา กุณาสิทธ์ิ 
(2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง“การเตรียมความพร้อมของพนกังานในองคเ์ฉพาะ
กิจท่ีอยู่ในภาวะการเปล่ียนแปลง” ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ซ่ึงไม่วา่บริษทัจะเปล่ียนแปลงแบบถูกยบุเลิกตามพระราชก าหนดหรือถูก
แปรสภาพละด าเนินการต่อไป ปฏิกิริยาของพนักงานส่วนใหญ่คือยอมรับและน าทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ รวมทั้งพยายามไล่ตามส่ิงท่ี
ก าลงัเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมไวล่้วงหน้า มีพนักงานเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นท่ีต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ทวี  พฤกษาไพรบูลย ์(2550: บทคดัย่อ) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ด้านระดับการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีแตกต่างกนัคือผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงก็
จะมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมากกว่า  
ชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการบริษทัตวัแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรีมีขีด
ความสามารถหลกัและขีดความสามารถทัว่ไปอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และมะลิ  จนัทะศรี 
(2552: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง“การเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปล่ียนระบบ
จ าแนกต าแหน่งตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 : กรณีศึกษา
ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย”์ ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

สมมติฐานท่ี 5 เงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ ความ
พร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย
ท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบวา่ เงินลงทุนเม่ือเร่ิม
กิจการท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้ความเข้าใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของ
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ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิจยัพบวา่ 
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีเงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการ 30,001-
40,000 บาท 40,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทข้ึนไปจะมีความเขา้ใจ  ความพร้อม  
และขีดความสามารถมากกว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีเงิน
ลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการนอ้ยกวา่ 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรุ่งรัชชา  เกณฑ์วิถี (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาขีดความสามารถจริงของผู ้ประกอบการกิจการขนาดย่อมสตรีกับขีด
ความสามารถท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ช้บริการ: กรณีศึกษากิจการรับเล้ียงเด็กเอกชนในเขต
จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการสตรีส่วนมากมีจ านวนเงินลงทุนอยู่
ระหว่าง 500,000-1,000,000 บาท ซ่ึงมีขีดความสามารถหลกัของผูป้ระกอบการสตรีโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก  

สมมติฐานท่ี 6 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม 
และ ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 
บาท และ 50,001 บาทข้ึนไปจะมีความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถมากกว่า
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีเงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการน้อยกว่า 
10,000 บาท  10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท  ส่วนผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป มีขีดความสามารถน้อย
กว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 
บาท ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของประชา  กุณาสิทธ์ิ (2550: บทคัดย่อ)  ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมของพนกังานในองค์เฉพาะกิจท่ีอยู่ในภาวะการ
เปล่ียนแปลง” ผลการศึกษาพบวา่ มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 20,000-30,000 บาท  พนกังาน
เตรียมความพร้อมดา้นการบริหารจดัการมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการปฏิบติังาน ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อระดบัการเตรียมความพร้อมของพนักงาน ได้แก่ รายได้ต่อเดือน กล่าวคือ 
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,001 บาท เตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจนอ้ยกวา่
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป นอกจากนั้น พนกังานท่ียอมรับเม่ือ
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บริษทัถูกยุบเลิกตามพระราชก าหนด เตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจนอ้ยกว่าพนกังานท่ี
พ ย า ย า ม ไ ล่ ต า ม ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง  ส่ ว น พ นั ก ง า น ท่ี ย อ ม รั บ เ ม่ื อ บ ริ ษั ท 
ถูกแปรสภาพและด าเนินการต่อไป เตรียมความพร้อมด้านสังคมน้อยกว่าพนักงานท่ี
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

สมมติฐานท่ี 7 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  
ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาก
ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ 6-10 ปี 11 เดือน  11-15 ปี 11 เดือน และ 16-20 ปี 11 เดือน มีความเขา้ใจ  
ความพร้อม  และขีดความสามารถมากกว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 1-5 ปี 11 เดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
รุ่งรัชชา  เกณฑ์วิถี (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาขีดความสามารถจริง
ของผูป้ระกอบการกิจการขนาดยอ่มสตรีกบัขีดความสามารถท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ: 
กรณี ศึกษากิจการรับเ ล้ียง เ ด็ก เอกชนในเขตจังหวัดระยอง  ผลการศึกษาพบว่า 
ผู ้ประกอบการสตรีส่วนมากมีระยะเวลาด าเนินกิจการมากกว่า 5 ปีข้ึนไป  ซ่ึงมีขีด
ความสามารถหลกัของผูป้ระกอบการสตรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ถนอมจิตต์  ทา้วแดน
ค า (2550: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “แนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี
สหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 ของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  7”  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท างานสอบบญัชีสหกรณ์ 11-20 ปี มีระดบัความรู้ความเขา้ใจในแนว
ทางการปฏิบติัการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะ 

1. หากดูจากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าเพศ อายุ และลกัษณะของการ
ประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีแตกต่างต่างกนันั้น
ไม่มีผลท าใหค้วามเขา้ใจ ความพร้อม และขีดความสามารถต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลท าให้ความเขา้ใจ ความพร้อม และ
ขีดความสามารถต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนันั้นจะประกอบดว้ย
ระดบัการศึกษา เงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการประกอบ
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ธุรกิจ  ผลการศึกษาวจิยัแสดงให้เห็นวา่การให้ศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งนั้นย่อมมีความส าคญัมาก  รองลงมาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะท าให้
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี เ งินลงทุนเ ม่ือ เ ร่ิม กิจการ 
ท่ีพอเหมาะกบักิจการนั้น หรือแมแ้ต่รายไดท่ี้ไดจ้ากผลประการกอบการ รวมถึงระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจท่ียิ่งมีเวลานานเท่าไหร่ยิ่งเป็นการสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้เกิด
ความช านาญในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไดป้ระกอบธุรกิจอยูน่ั้น ยอ่มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท า
ให้ผูป้ระกอบการย่อมจะสามารถเขา้ใจ  มีความพร้อม และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
เพื่อสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบในกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้หรือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือแมแ้ต่ประชาคมโลกอ่ืนๆ ไดใ้นอนาคต 

2. ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเองควรจะมีการพฒันาตนเอง
เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจด้วยการหาข้อมูล เพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัการรวมตวักันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัตนเอง  หรือแมแ้ต่การเสริมสร้าง
ความพร้อมดา้นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารเพื่อการประกอบธุรกิจ และเรียนรู้กฎหมายของ
ประเทศท่ีตนเองท าการคา้ดว้ยเพื่อเป็นเคร่ืองมือใหใ้หต้นสามารถมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนักบัประเทศในภูมิภาคเดียวกนัหรือแมแ้ต่นานาประเทศ 

3. หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ควรให้ความส าคัญในการเร่งพฒันาความเข้าใจ 
เสริมสร้างความพร้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ทั้งในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และในเวทีโลกไดใ้นอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. การท าวิจยัเก่ียวกบัความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในคร้ังต่อไป เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึนควรมีปรับปรุงขอ้มูล (Update) เก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายและประชากรอยา่งสม ่าเสมอ  

2. ผูว้จิยัควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้
รอบด้าน อาทิ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภูมิหลังและ
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อท่ีจะได้น ามาตั้งเป็นประเด็นค าถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
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3. การท าวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการก าหนดห้วงเวลาในการเก็บขอ้มูลให้รัดกุม
เพื่อความยืดหยุ่นของขอ้มูลท่ีจะได้และน ามาประมวลผลขอ้มูลเพื่ออ่านค่าต่างๆ ตามท่ี
ก าหนดในระเบียบวธีิวจิยั เพื่อเกิดความแม่นย  า ถูกตอ้ง กระชบักบัเวลาท่ีมี 
บรรณานุกรม 
กตญัญู  หิรัญญสมบูรณ์.  การจัดการธุรกจิขนาดย่อม.  พิมพค์ร้ังท่ี 6 (ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง).   
 กรุงเทพมหานคร : เทก็ซ์ แอนด ์เจอร์นลั พบัลิเคชัน่,  2547.   
กนกพร  นอ้ยปรีชา.  “ความพร้อมและความสามารถในการจัดการกองทุหมู่บ้านในจังหวดั 
 สุพรรณบุรี.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาพฒันาชุมชนหาบณัฑิต,  สาขาวชิาพฒันา

ชุมชน  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2546. 
กมลรัตน์  หลา้สุวงษ.์  จิตวทิยาการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วน

จ ากดัศรีเดชา,  2528. 
กรมส่งเสริมการส่งออก.  จุลสารช้ีช่องส่งออก SMEs.  ปีท่ี 1,  ฉบบัท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร 

:ม.ป.ท.,  2554. 
กนัยา  สุวรรณแสง.  จิตวทิยาทัว่ไป.   พิมพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร : อกัษรพิทยา,  

2544. 
การต่างประเทศ,  กระทรวง,  มารู้จักอาเซียนกนัเถอะ.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอเราวณัการพิมพ,์  2551. 
แกว้ตา  โอภาสศิริวทิย.์  “การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกีย่วกบัการเลอืกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวนัที ่23 ธันวาคม 2550 กรณศึีกษาพืน้ที่เขตเลอืกตั้ง
ที ่1 กรุงเทพมหานคร.”  ภาคนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการ
บริหาร จดัการ สาธารณะส าหรับนกับริหาร  คณะรัฐศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2551. 

กฤษณ์  อคัรพงษพ์ิสัย.  “ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศ
ไทยเปรียบเทยีบกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.”  วทิยานิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  

 2548. 
ขจรศกัด์ิ  หาญณรงค.์  การคิดเชิงวเิคราะห์.  กรุงเทพมหานคร : สมาคมการจดังานบุคคล

แห่งประเทศไทย,  2542. 
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คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  ส านกังาน.  แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ.2545-2549).  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์คุรุ
สภาลาดพร้าว, 2544. 

เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ,  กรม.  การวดัผลการด าเนินงานเพือ่ไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน.  กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,  2553. 

............   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  กรุงเทพมหานคร : บริษทั  คลัเลอร์ ไอเดีย จ  ากดั,  
2551. 

............   AEC FACT BOOK.  กรุงเทพมหานคร : ป.ม.ท.,  2554   
จริยา  จนัทน์จรุง. “ความพร้อมของพนักงานในการน าระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(PMS) มาใช้ในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณพีนักงาน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน).” สารนิพนธ์ปริญญาพฒันาแรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑิต,  
สาขาวชิาพฒันาแรงงาน และสวสัดิการ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2553. 

จกัรกริช  ใจดี.  “ความเข้าใจเกีย่วกบัประชาธิปไตยของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตร.”  
วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิารัฐศาสตร์  คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์,  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  2542. 

จิตราภา  กุณฑลบุตร.  การวิจัยส าหรับนักวจัิยรุ่นใหม่.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร :   
 โรงพิมพ ์บริษทัสหธรรมิก จ ากดั,  2550. 
จิตตินนัท ์ ลีเรือง.  “ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเส้ือผ้าส าเร็จรูปของ

ประเทศไทยเปรียบเทยีบกบัประเทศจีนในกรณีศึกษา.”  งานวจิยัเฉพาะ
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต   

 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  
2553.   

ชเนตตี พุม่พฤกษ.์  “ ขีดความสามารถของผู้ประกอบการบริษัทตัวแทนคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ไอท ีในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.”  งานนิพนธ์
ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการจดัการวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  คณะการจดัการและการท่องเท่ียว,  มหาวทิยาลยับูรพา,  2551. 

ชติวฒิุ  บาลทิพย.์  “การศึกษาขีดความสามารถของนักพัฒนาสังคมต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกจิของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.”  วทิยานิพนธ์
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ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการบริหารและนโยบาย
สวสัดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2548. 

ชยัวฒัน์  ผอ่งจิต.  “ ความต้องการในการพฒันาความรู้ ความเข้าใจ ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001 : 2000 กรณีศึกษาบริษัท สตีลเวอร์คโปรดักส์ 1994 จ ากดั.”  
วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป  คณะ
บริหารธุรกิจ,  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,  2548. 

เชียงใหม่นิวส์.  “เตรียมพร้อมท่องเทีย่วรองรับ AEC เต็มพกิดั.”  [ออนไลน์]  เขา้ถึงไดจ้าก 
:http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=50006,  26  เมษายน  2555. 

ฐิติมา  เพชรมุณี.  “ความพร้อมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติสกระทรวง
ยุติธรรม  : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาสมัครคุมประพฤติในส านักงานคุมประพฤติ 
ภาค8.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิา
พฒันาแรงงานและสวสัดิการ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2540. 

ดนยั  เทียนพุฒ.   การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  
กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2543. 

ดารณี  นฤดมพงศ.์  “ความพร้อมของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการสืบค้นข้อเทจ็จริงจากเด็ก
ทีถู่กทารุณกรรมทางเพศ ในช้ันสอบสวนตามพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ฉบับที ่20 (วธีิการสืบพยานเด็ก).”  
วทิยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการบริหาร
และนโยบายสวสัดิการสังคม  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2544. 

เดชา  เดชาวฒันาไพศาล.  “Competency-Based Human Resources Management.”  
วารสารการบริหารคน,  21 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2543) : 12. 

ถนอมจิตต ์ ทา้วแดนค า.  “การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 220 ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพืน้ที่รับผดิชอบ
ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที ่7.”  การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาบญัชี
มหาบณัฑิต,สาขาวชิาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจ,  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,  2550. 

ทว ี ท่อแกว้ และอบรม  สินภิบาล.  จิตวทิยาการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : โพธ์ิสามตน้
การพิมพ.์  2517. 
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ทว ี พฤกษาไพรบูลย.์  “ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการ
บ้านเมืองทีด่ีของข้าราชการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม.”  วทิยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาความมัน่คงศึกษา  ส่วนบณัฑิตศึกษา,  
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง,  2550.   

ไทยเอสเอม็อีแฟรนไชส์. “เร่ืองน่ารู้ส าหรับ SMEs.”  [ออนไลน์]  เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://www.thaismefranchise.com/นิยามธุรกิจ-smes-small-and-medium-
enterprises,  26 เมษายน 2555. 

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย.  รายงานประจ าปี 
2553.  กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,  2553 : 9. 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย.  เอกสารประกอบการประชุม  EXIM 
Forum คร้ังที ่5 ไทยกบั AEC ในยุคสมัยแห่งเอเชีย.  กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,  
23 มีนาคม 2553. 

ธรัชศกัด์ิ  ค  าเกิด.  “การปรับโครงสร้างองค์การ: ศึกษากรณธีนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  
สาขาวชิารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์,  มหาวทิยาลยัรามค าแหง,  2543. 

ธีรยสุ วฒันาศุภโชค.  คัมภีร์ร้อยกลยุทธ์.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : เนชัน่บุ๊คส์,  
2548. 

นวรัตน์  สอยเหลือง.  “ความพร้อมของพยาบาลต ารวจกบัการใช้มาตรฐานระบบจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ISO14001.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิา
รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์,  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  2545. 

นนัทนา  รัตนากร.  “ลกัษณะโครงสร้างและเศรษฐกจิของครอบครัว ที่เกีย่วข้องกบัความ
พร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทีบ้่าน เขตจังหวดันนทบุรี.”  วารสารโรงพยาบาล
ศรีธญัญา  ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กนัยายน - ธนัวาคม 2536) : 15-17. 

นนัทนา  วงศว์ฒันาเสถียร.  “ความพร้อมของผู้น าชุมชนในการจัดตั้งศูนย์เอนประสงค์
ส าหรับผู้สูงอายุ.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต,  
สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2545. 

นุชรี  แซ่ล้ี.  “กระบวนการสร้างและการพฒันาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ผลติ 
 รถจักรยานยนต์ไทย กรณศึีกษา บริษัท ไทเกอร์ มอเตอร์ จ ากดั.”  งานวจิยัเฉพาะ 
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 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะ
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง 
สายงานบริการ 

FACTORS AFFECTING WORK HAPPINESS OF EMPLOYEES IN SERVICE 
DEPARTMENT AT METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY 

(THAILAND) 
ธนวรรณ  ตั้งเจริญกิจสกุล 1   ดร.ณกมล  จนัทร์สม 2 

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

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ี
แตกต่างกัน (2)  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความพร้อมในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ (3) เพื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานในดา้นต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากรการประปานครหลวง
สายงานบริการประจ าส านกังานประปา 18 สาขา จ านวน 332 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ สาขา  อาย ุ และรายได ้ มีความสัมพนัธ์
กบัความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  โดยปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง
สายงานบริการแตกต่างกนั  ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน  และปัจจยัดา้นการรับรู้
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ดา้นสัมพนัธภาพ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ด้านการพักระหว่างการท างาน  และด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ มีผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : ความสุขในการท างาน , บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ   
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the difference of personal factor, the 

correlation of work readiness, work environment perception and work happiness of 
employees in service department at Metropolitan Waterworks Authority (Thailand). The 
samples used in this research are 332 employees in service department from 18 branches 
of Metropolitan Waterworks Authority (Thailand). The questionnaires were used as the 
tool of data collection. The data was analyzed via descriptive statistics which are 
frequency, percentage, mean and standard deviation to describe and summarize overall 
data. Analysis of variance (ANOVA T-test, F-test) was used for study the difference 
between independent variables and dependent variable. Multiple regression analysis was 
used for data analysis to find out and forecast factors affecting work happiness of 
employees in service department at Metropolitan Waterworks Authority (Thailand). 
Statistical significance was set at 0.05.   

The results found that the personal factor which is different in working branch, 
age and income affects work happiness of employees in service department at 
Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) differently. Work readiness both physical 
and mental condition as well as work environment perception on relationship, 
environment, a break during work including compensation and welfare, are the factors 
affecting work happiness of employees in service department at Metropolitan 
Waterworks Authority (Thailand) and have statistical significant. 
KEYWORDS : WORK HAPPINESS, EMPLOYEES IN SERVICE DEPARTMENT 
AT METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY (THAILAND) 
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บทน า 
 การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จากอดีตท่ี
เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน องค์กรก็สามารถด าเนินอยู่ได้ แต่ปัจจุบนัสภาพการ
แข่งขนัในเชิงธุรกิจมีมากข้ึน ทุกธุรกิจต่างแข่งขนัและด้ินรนเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตั้งแต่มีการเปิดประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียน แต่ละองค์กรต่างก็พฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรใหมี้ความสามารถในเชิงการแข่งขนัมากข้ึน สร้างกลยุทธ์ต่างๆ เตรียมความพร้อม
ให้กบับุคลากรและองค์กรในการเขา้สู่ตลาดอาเซียน มีเกณฑ์ในการพิจารณาและสรรหา
บุคลากรท่ีมากข้ึน บุคลากรในองค์กรเกิดความต่ืนตวัในการท างานมากข้ึน ได้รับการ
มอบหมายความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน มีความกดดันมากข้ึน ซ่ึงบางคร้ังอาจท าให้เกิด
ความเครียดในการท างาน ท าใหไ้ม่มีความสุขในการท างาน 
 ความสุขเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา โดยเฉพาะความสุขในการท างานเน่ืองจากใน
เวลาหน่ึงวนัของคนส่วนใหญ่นั้นอยู่กบัการท างานมากท่ีสุด หากบุคคลหน่ึงในองค์กร
ท างานอย่างไม่มีความสุข ก็จะส่งผลต่อบรรยากาศในท่ีท างานได ้หากทุกคนในองค์การ
ต่างก็ไม่มีความสุขในการท างาน สภาพบรรยากาศในท่ีท างานก็จะตึงเครียด ต่างคนต่างไม่
สนใจกนั ความร่วมมือระหว่างกนัก็ยากท่ีจะเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ เกิดความขดัแยง้ง่ายข้ึน 
การด าเนินงานขององค์กรก็ยากท่ีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่บัน่ทอน
จิตใจของบุคลากรในองคก์าร ยิ่งเกิดภาวะความเครียดความกดดนัมากข้ึนเท่าไหร่ ก็ยิ่งบัน่
ทอนสุขภาพจิตมากข้ึนเท่านั้น ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยของสุขภาพกายตามมา ท าให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานลดลง หากการเจ็บป่วยนั้นทวีความรุนแรงข้ึน
เร่ือยๆ องคก์ารอาจสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีมากดว้ยความรู้และความสามารถไปอยา่งน่า
เสียดาย แต่ในทางกลบักนั ถา้ทุกคนในองค์การต่างมีความสุขในการท างาน ก็จะพบกบั
บรรยากาศท่ีดีในท่ีท างาน เห็นรอยยิม้ เสียงหวัเราะ มิตรภาพท่ีดี ความร่วมมือร่วมใจกนัใน
การท างาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดพลงัในทิศทางบวก เกิดความรู้สึกอยากมาท างาน 
ผลการด าเนินงานยอ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความผกูพนัในงาน 
ลดอตัราการออกจากงาน 
 ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดในองค์กรและเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รให้กา้วไปขา้งหนา้ไปในทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการ องคก์รจึง
หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งท าใหท้รัพยากรบุคคลมีความสุขในการท างานและพร้อมจะท างาน 
เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีความสุข ย่อมจะส่งผลให้การท างานเป็นไปในทิศทางท่ีดี หาก
บุคลากรท างานอยา่งไม่มีความสุข ผลงานท่ีออกมาก็ยอ่มจะมีปัญหา 
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 การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจท่ีให้บริการน ้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งหน่วยงานหน่ึงเพราะน ้ า
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนต้องอุปโภคบริโภค เกือบทุกบา้นในกรุงเทพมหานครตอ้งมีการ
ติดตั้งระบบน ้ าประปา หากระบบน ้ าประปามีปัญหา ก็ตอ้งติดต่อเจา้หน้าท่ีประจ าสาขาท่ี
ใกลบ้า้นท่ีสุด การบริการของเจา้หนา้ท่ีการประปาสาขาจึงมีความส าคญัต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้บุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการมีความสุขในการท างาน และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การวิจยัมาวางแผนกลยุทธ์ดา้นบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร ซ่ึงบุคลากรจะ
ไดรั้บการตอบสนองในดา้นต่างๆท่ีตรงจุดมากข้ึนและมีความสุขในการท างานมากข้ึน ท า
ให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยากร่วมงานกับองค์การต่อไป ท างานบริการ
ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู ้ใช้บริการได้รับการ
ตอบสนองและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีแตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานในด้านต่างๆท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้
สาขา ระดบัต าแหน่งงาน และอายุงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ 
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

 3. ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นสัมพนัธภาพ 
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นการคงไวซ่ึ้งระบบ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการ
พกัระหว่างการท างาน และด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 
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ความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวง 

สายงานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านความพร้อมในการท างาน 
- ดา้นร่างกาย 
- ดา้นจิตใจ 

กรอบแนวความคิดของการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล     
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- สาขา 
- ระดบัต าแหน่งงาน 
- อายงุาน 

 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน            
        -    ดา้นสัมพนัธภาพ                           

- ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน      
- ดา้นการคงไวซ่ึ้งระบบ  
- ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
- ดา้นการพกัระหวา่งการท างาน 
- ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ                           
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ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากร

การประปานครหลวงสายงานบริการประจ าส านกังานประปา 18 สาขา ยกเวน้ผูช่้วยผูว้่า
การและส่วนเลขานุการจ านวนทั้งส้ิน 1,941 คน 

2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านความพร้อมในการ
ท างาน ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

3.  ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่
เดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 

4.  ขอบเขตด้านตวัแปร ศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวัแปรอิสระ 
ประกอบดว้ย  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้สาขา 
ระดบัต าแหน่งงาน และอายุงาน ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
และด้านจิตใจ  ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
สัมพันธภาพ ด้านความก้าวหน้าในหน้า ท่ีการงาน ด้านการคงไว้ซ่ึงระบบ ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านการพกัระหว่างการท างาน และด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ   
ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงาน
บริการ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนและก าหนดแนวทางในการ
สรรหาบุคลากร 

2. ทราบปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทาง
เสริมสร้างความพร้อมในการท างานใหมี้ความสุข 

3. ทราบปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานในดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อก าหนด
แนวทางในการพฒันา ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆให้เหมาะสมกบับุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการ และก าหนดแนวทางในการสร้างการรับรู้ท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างานในดา้นต่างๆ 

4. ทราบความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวจิยัมาวางแผนกลยทุธ์สร้างความสุขในการท างาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความสุข หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
2. การท างาน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคลากรใดบุคลากรหน่ึงกระท าข้ึนดว้ยก าลงักาย

และก าลงัใจ เพื่อจุดมุ่งหมายหน่ึงท่ีเขาตอ้งการ เช่น เพื่อการด ารงชีวิต เพื่อความ
สบายใจ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมสังคม เป็นตน้ 

3. บุคลากร หมายถึง คนทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงาน อาจจะประกอบไปดว้ย
ผูบ้ริหารระดับต่างๆ ซ่ึงจะมีทั้ งผูบ้ริหาร ระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบติังาน 

4. การประปานครหลวง หมายถึง หน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจท่ีให้ผลิต จดัส่งและ
จ าหน่ายน ้าประปาส าหรับอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

5. สายงานบริการ หมายถึง สายงานท่ีดูแลดา้นการบริการแก่ประชาชนโดยตรง 
6. บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ หมายถึง บุคลากรท่ีท างานในการ

ประปานครหลวงท่ีอยูใ่นสายงานบริการซ่ึงประจ าส านกังานประปา 18 สาขา 
7. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบติัเฉพาะของแต่ละบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้สาขา ระดบัต าแหน่งงาน และอายงุาน 
8. ความพร้อมในการท างาน หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจท่ี

เตรียมพร้อมในการท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีให้สามารถลุล่วงและส าเร็จภารกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย  
ความพร้อมดา้นร่างกาย หมายถึง  ความพร้อมทางวุฒิภาวะและอวยัวะต่างๆของ
ร่างกาย 
ความพร้อมดา้นจิตใจ หมายถึง  ความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคญั   

9. การรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง การแปลความหมายจากการรู้สึก
ต่อส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวัในท่ีท างาน 

10. สัมพนัธภาพ หมายถึง รูปแบบของการมีปฏิกิริยาหรือปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
11. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หมายถึง การท่ีบุคคลในองคก์ารไดรั้บการเล่ือน

ต าแหน่งทางการงานท่ีสูงข้ึน 
12. การคงไวซ่ึ้งระบบ หมายถึง ขั้นตอนและระบบการท างานท่ีใชอ้ยูใ่นองคก์าร 
13. การพกัระหวา่งการท างาน หมายถึงการหยุดพกัระหวา่งการท างานทั้งช่วงเวลาพกั

กลางวนัและช่วงเวลาสั้นๆนอกเหนือจากเวลาพกักลางวนัปกติ 
14. สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีอยูร่อบตวั ไม่วา่จะเป็นอากาศ แสง เสียง  
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15. ผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทุกชนิดท่ีกิจการได้ให้แก่
บุคลากร   เพื่อตอบแทนการท างานของผูป้ฏิบติังาน  ไดแ้ก่  ค่าจา้ง  เงินเดือน   เงิน
เพิ่ม  หรือ   โบนสั  (Bonus)     ค่านายหนา้   (Commission)   รวมทั้งผลประโยชน์
พิเศษอ่ืนๆ 

16. สวสัดิการ หมายถึง ส่ิงท่ีนอกเหนือจากการจ่ายค่าจา้งโดยตรงท่ีองคก์ารจดัให้แก่
บุคลากรเพื่อเป็นการอ านวยประโยชน์ต่อบุคลากรในส่ิงท่ีส าคญัและเป็นท่ีตอ้งการ
ของเขา 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความสุขในการท างาน 

ความหมายของความสุข 
ความสุขเป็นความอ่ิมเอิบในใจของเรา ท าให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และ

ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ ความสุขตอ้งประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ ทศันคติท่ีดี การกระท าท่ี
ก่อสุข และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความสุข (จนัเพญ็ วนิชยถ์นอม, 2552 : 20) 

ประเภทของความสุข 
ความสุข แยกออกไดเ้ป็น 2 ฝ่าย คือ ความสุขทางกาย (กามคุณ 5 คือ รูป เสียง 

กล่ิน รส และผิวหนงั) และความสุขทางใจ (ความสบายใจ ความสุขใจ ความอ่ิมใจ ความ
พอใจ อนัเกิดจากจิตใจท่ีสงบและเยน็) (ธรรมรักษา, 2539 : 21-23)  

วทิยา นาควชัระ แบ่งความสุขออกเป็น 3 อยา่ง คือ ความสุขทางกาย (ความสุขท่ี
ได้ในส่ิงท่ีปรารถนาต้องการ) ความสุขทางใจ (ความสุขท่ีท าให้จิตใจเกิดความอ่ิมเอิบ 
พอใจ) และความสุขทางจิตวิญญาณ (การท าความดีเพื่อให้จิตวิญญาณมีการพฒันาสู่วิมุตติ
สุขหรือนิพพานสุข)  

ระดับของความสุข 
พระพุทธเจ้า (อ้างถึงในอภิญญา ตนัทวีวงศ์, 2548 : 10) ได้ทรงตรัสไวว้่า 

ความสุขของมนุษยมี์ 5 ขั้น 
ขั้นท่ีหน่ึง คือ การเสพวตัถุเป็นความสุข ซ่ึงส่ิงน้ีคนส่วนใหญ่เสาะแสวงหา 
ขั้นท่ีสอง คือ การมีเมตตา กรุณา และมีคุณธรรม 
ขั้นท่ีสาม คือ การด าเนินชีวติถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของธรรมะ 



702 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ขั้นท่ีส่ี คือ ความสุขจากการสามารถปรุงแต่งและควบคุมอารมณ์ของเราได ้การ
รู้สึกปีติปราโมทย ์ไม่เครียด เท่ากบัท าใหเ้รามีสมาธิท่ีดีข้ึน 

ขั้นสุดทา้ย คือ ความสุขท่ีเหนือกวา่ความสุขทั้งหมด เป็นความสุขเหนือการปรุง
แต่ง คืออยูด่ว้ยปัญญาท่ีรู้เท่าทนัความจริงของโลกและชีวิต การเขา้ถึงความจริงดว้ยปัญญา
เห็นแจง้ ท าใหว้างจิตวางใจลงตวัสนิทสบายกบัทุกส่ิงทุกอยา่งอยูอ่ยา่งผูเ้จนจบชีวิต นัน่คือ 
ภาวะท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาอะไร 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสุข 
การไขรหสัลบัความสุข คือ การพยายามแยกยอ่ยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสุข

ออกมาเป็นส่วนๆ ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขนั้นมาจากค าว่า Happiness ประกอบดว้ย
ตวัอกัษร 9 ตวั ไดแ้ก่ H, A, P, P, I, N, E, S และ S โดยตวัอกัษรแต่ละตวัมีความหมายแฝง
ในตวัของมนัเอง (อา้งถึงใน Winter Fields, 2552) ซ่ึงมีดงัน้ี 

H = Healthiness หมายถึง การมีสุขภาพดี ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถกินอ่ิม 
นอนหลบั ร่างกายแขง็แรงเป็นปกติ ใชชี้วติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

A = Abstinence หมายถึง การรู้จกัควบคุมจิตใจตวัเอง รู้จกัความพอประมาณ ไม่
อยากได ้อยากมี อยากเป็นในส่ิงท่ีเกินตวั 

P = Peacefulness หมายถึง ความสงบสุข ซ่ึงความสงบสุขท่ีแทจ้ริงตอ้งประกอบ
ไปดว้ยความสงบสุขภายในและความสงบสุขภายนอก 

P = Philanthropy หมายถึงการรู้จกัเสียสละ ให้ทาน ท าบุญ มีความรักและ
ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 

I = Income หมายถึง การมีรายไดเ้พียงพอต่อการด าเนินชีวิต แต่มีขอ้แมว้า่ตอ้ง
เป็นรายไดใ้นทางสุจริตเพราะเงินท่ีไดม้าจากการทุจริตจะน าความทุกขม์าใหใ้นทา้ยท่ีสุด 

N = Niceness หมายถึงความดีงาม ความอ่อนโยน การมีมิตรภาพ หรือพูดง่ายๆ
วา่การเป็นคนดีนัน่เอง 

E = Enjoyableness หมายถึง การแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาทิเช่น 
การท ากิจกรรมสันทนาการ การเล่นกีฬา การเดินทางท่องเท่ียว การพบปะเพื่อนฝูง การดู
หนงัฟังเพลง หรือการหาความบนัเทิงเริงใจในรูปแบบอ่ืนๆ 

S = Security หมายถึง การมีสวสัดิภาพในชีวิต มีความมัน่คงปลอดภยั ความ
มัน่คงปลอดภยัน้ีกินความกวา้งรวมถึงความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความ
มัน่คงในทางเศรษฐกิจ และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานดว้ย 
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S = Sexuality หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ทางเพศท่ีดี ซ่ึงนอกจากจะหมายถึงการ
มีเซ็กซ์ท่ีมีความสุขกบัคู่ของคุณแลว้ ยงัหมายรวมถึงการมีความรู้สึกดีๆกบัเพศตรงขา้มใน
ลกัษณะท่ียงัไม่กา้วไปถึงขั้นมีเซ็กซ์ดว้ย 

ริชาร์ด เลยาร์ด (2550 : 77) กล่าววา่ ปัจจยัส าคญัทั้ง 7 ท่ีมีผลต่อความสุข ไดแ้ก่ 
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว สถานการณ์ทางด้านการเงิน การงาน สังคมและเพื่อนฝูง 
สุขภาพ เสรีภาพส่วนบุคคล และ 
ค่านิยมส่วนบุคคล 

ดลฤดี สุวรรคีรี (2550) กล่าวว่า เคร่ืองมือหน่ึงในการสร้างความสุขในชีวิตของ
คนท างาน คือ Happy 8 ประกอบดว้ย Happy Body (สุขภาพดี), Happy Heart (น ้ าใจงาม), 
Happy Soul (ทางสงบ), Happy Relax (ผอ่นคลาย), Happy Brain (หาความรู้), Happy 
Money (ปลอดหน้ี), Happy Family (ครอบครัวดี), และ Happy Society (สังคมดี) 

ความสุขมวลรวมประชาชาติ และ ดัชนีความอยู่ดีมีสุข 
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ตน้แบบแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีให้

ความส าคญัต่อความผาสุกของประชากรมากกว่าความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว 
เป็นต้นต ารับของตัวช้ีวดัเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ท่ีเน้นความสุขมากกว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ พฒันาข้ึนโดยมี “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” เป็นรากฐาน 

ตวัแบบ GNH ของภูฏานมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ 1.GDP โอกาสทาง
เศรษฐกิจ และตลาด 2.ธรรมาภิบาล 3.การศึกษา วฒันธรรม และส่ือ 4.การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 5.การอนุรักษ์ธรรมชาติ 6.สวสัดิการสังคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 7.การ
อนุรักษว์ฒันธรรม  8.ความสุขแบบสันโดษ หรือความหลุดพน้ทางพุทธศาสนา 

ดชันีความสุขโลก หรือ Happy Planet Index : HPI พฒันาข้ึนมาโดยมูลนิธิ
เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ (อา้งถึงใน นภาภรณ์ พิพฒัน์, 2550)  มีองคป์ระกอบหลกั 3 อยา่ง 
ประกอบดว้ย ความพึงพอใจในการมีชีวิต ความคาดหวงัในชีวิต และการรักษาระบบนิเวศ
ตามแบบฉบบัเดิม ซ่ึงหากน ามาเขียนให้อยู่ในสมการทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นดงัตวัแบบ
ขา้งล่าง 

ดชันีความสุขโลก = ความพึงพอใจในการมีชีวิต + ความคาดหวงัในชีวิต + การ
รักษาระบบนิเวศตามแบบฉบบัเดิม 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 เน้นคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา หมายความวา่ “คน” 
ตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพฒันาประเทศ ทั้งน้ีสภาพฒัน์ได้พฒันา “ดชันี
ความอยู่ดีมีสุข” (Well-Being Index) (อา้งถึงใน นภาภรณ์ พิพฒัน์, 2550)  ครอบคลุม
องคป์ระกอบของความอยูดี่มีสุข 7 ดา้น คือ สุขภาพอนามยั ความรู้ ชีวิตการท างาน รายได้
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และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต และการบริหาร
จดัการท่ีดีของภาครัฐ 

ทฤษฎแีรงจูงใจในการท างาน 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 115 - 120) ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ 

ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีอธิบายเน้ือหาของงาน (ความส าคญัของงาน, ความทา้ทายของงาน, ความ
เจริญกา้วหน้าในงาน ความรับผิดชอบในงาน) และทฤษฎีแรงจูงใจท่ีอธิบายกระบวนการ
ในการท างาน (กระบวนการทางจิตวทิยา การตดัสินใจและการเลือกงาน) 
แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน 

แนวคิดการรับรู้ 
การรับรู้ (Perception) หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บรู้ ตีความ และตอบสนองต่อส่ิง

ท่ีเกิดข้ึน (บรรยงค ์โตจินดา, 2545 : 287) ซ่ึงในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร 
เร่ืองของการรับรู้มีความส าคัญมาก เน่ืองจากการท่ีบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนนั้น 
พฤติกรรมหรือความเข้าใจต่างๆข้ึนอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคนมากกว่าข้ึนอยู่กับ
ข้อเท็จจริงหรือความจริงท่ีแต่ละคนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในขณะนั้ น จึงเห็นได้ว่า 
กระบวนการรับรู้มีความส าคญัท่ีจะช่วยให้เขา้ใจบุคคลท่ีอาจจะรับรู้เหตุการณ์ต่างๆซ่ึงไม่
เหมือนกับข้อเท็จจริง หรือความจริงท่ีเกิดข้ึนโดยปกติบุคคลอาจจะได้รับข้อมูลหรือ
ข่าวสารมาแลว้ อาจจะไม่เขา้ใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาแลว้ก็แปลขอ้มูลตามท่ีเขา้ใจซ่ึง
อาจจะไม่ถูกตอ้งก็ไดแ้ละอาจจะตอบสนองไปอยา่งผิดๆได ้ท าให้เกิดผลเสียต่องาน ดงันั้น 
ในองคก์ารจึงตอ้งพยายามให้บุคคลเกิดการรับรู้อย่างถูกตอ้ง มิใช่อยา่งท่ีคิด หรือเขา้ใจเอา
เองอยา่งผดิๆ 

แนวคิดเกีย่วกบัเวลาการท างาน 
กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศเป็นกฎกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุม้ครอง

แรงงานฯ ก าหนดการท างานเวลาปกติโดยถือตามประเภทงาน และส่วนใหญ่ก าหนดการ
ท างานเวลาปกติเป็นสัปดาห์ กล่าวคือ ก าหนดให้งานอุตสาหกรรมมีการท างานเวลาปกติ
สัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชัว่โมง งานขนส่งไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง งานท่ีเป็นอนัตรายไม่เกิน
สัปดาห์ละ 42 ชัว่โมง งานพานิชยกรรมและงานอ่ืนๆ ไม่เกินสัปดาห์ละ 54 ชัว่โมง (พงษ์
รัตน์, 2547 อา้งถึงใน กุริศรา จามะรี, 2553) การท างานเวลาปกติมีการก าหนดเวลาพกั
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หลังจาก 5 ชั่วโมงแรกของการท างาน เช่น สถาน
ประกอบการแห่งหน่ึงประกอบกิจการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อาจก าหนดการท างาน
เวลาปกติ โดยก าหนดให้พนกังานท างานตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น. ถึง 
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17.00น. โดยมีเวลาพกั 12.00น. ถึง 13.00น. (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2549 
อา้งถึงใน กุริศรา จามะรี, 2553)  

การหยุดพกัในช่วงเวลาท่ีนอกเหนือจากช่วงเวลาพกัของการท างานปกติ ซ่ึงจะ
ถูกก าหนดโดยสถานประกอบการ ในหน่ึงวนัอาจมีเวลาพกัระหวา่งการท างานมากกว่า 1 
คร้ังได้ โดยอาจมีระยะเวลาในการพกั ช่วงเวลาในการพกั มีบริเวณท่ีพกั มีเคร่ืองด่ืมให้
ระหว่างการพัก หรือมีกิจกรรมให้ท าระหว่างเวลาพัก ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับแต่ละสถาน
ประกอบการวา่จะก าหนดใหมี้หรือไม่ 

แนวคิดทฤษฎค่ีาตอบแทน 
ทฤษฎีจูงใจมีส่วนเก่ียวข้องและมีผลต่อการจดัการค่าตอบแทน ทฤษฎีจูงใจท่ี

ส าคญั ได้แก่ ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้น ทฤษฎีสองปัจจยั ทฤษฎีความคาดหวงั 
ทฤษฎีความเสมอภาค ทฤษฎีเสริมแรงและทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (อนิวชั แกว้จ านงค,์ 
2552 : 175)  

แนวคิดเกีย่วกบัสวสัดิการ 
 สวสัดิการเป็นส่ิงท่ีองค์การหรือนายจา้งเป็นผูจ้ดัหาให้แก่บุคลากร เช่น ท่ีอยู่

อาศยั ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล อาหารกลางวนั และวนัหยุดพิเศษ เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
การจดัหาในส่ิงท่ีนอกเหนือจากค่าจา้งท่ีจ่ายให้โดยตรง โดยถือเสมือนเป็นหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของนายจา้ง ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีองค์การสมควรปฏิบติั เพื่อธ ารงรักษาและจูงใจ
บุคคลท่ีมีความสามารถให้ร่วมงานกบัองคก์าร (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2546 : 236) ซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็นสวสัดิการตามกฎหมาย และสวสัดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด ปกติองคก์ารจะจดัสวสัดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดให้แก่บุคลากร โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างขวญั ก าลงัใจ และความพอใจในการปฏิบติังาน ตลอดจนความ
สามคัคี ความจงรักภกัดี และความรู้สึกร่วมระหวา่งบุคลากรและองคก์าร การจดัสวสัดิการ
ในองค์การสามารถจ าแนกออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นความปลอดภยั 
ด้านความมัน่คง การจ่ายค่าตอบแทนในวนัหยุดตามระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาต ด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ นนัทนาการ การให้ค  าปรึกษา โบนัสและเงินสวสัดิการ และ
บริการอ่ืนๆ 

การจดัสวสัดิการท่ีไม่เหมาะสมจะมีส่วนส าคญัในการก่อให้เกิดปัญหาแรงงาน
ระหวา่งสถานประกอบการและพนกังาน เช่น ความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายบริหารและบุคลากร 
การลดก าลงัการผลิตหรือการนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องของพนักงาน เป็นตน้ โดยความ
ขดัแยง้น้ีอาจขยายตวัเป็นปัญหาในระดบัมหภาคต่อไป ดงันั้นสวสัดิการ ประโยชน์ และ
บริการท่ีองคก์ารจดัให้กบัพนกังานทั้งตามท่ีกฎหมายก าหนดและจดัข้ึนดว้ยความสมคัรใจ 
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จะเปรียบเสมือนกุญแจส าคญัท่ีจะมีส่วนช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ ตลอดจนช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือระหวา่งองค์การและพนกังานในการพฒันากิจการขององคก์ารให้มัน่คงและ
กา้วหนา้ต่อไป 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อารดา บุญเลิศ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการวเิคราะห์องคป์ระกอบของความสุขในการ
ท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรามค าแหง ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ มีอายุ 26-35 ปี มีอายุงาน 1-10 ปี มีสถานภาพสมรสโสด และมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างานของกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งส้ิน 12 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค 
คุณภาพจิต สุขภาพจิตดี บรรยากาศการท างานท่ีดี ความรักในงาน สัมพนัธภาพในการ
ท างาน ความไวว้างใจ รักการเรียนรู้และพฒันา การสนบัสนุนจากองคก์ร ความพึงพอใจใน
ชีวติ สัมพนัธภาพในครอบครัว และการเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ ซ่ึงองคป์ระกอบ 5 อนัดบั
แรกท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดได้แก่ สัมพนัธภาพในครอบครัว คุณภาพจิต 
สุขภาพจิตดี การสนบัสนุนจากองค์กร และความรักในงาน ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด คือ ความไวว้างใจ 

เกษร เรืองแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสุขในการท างานของ
พนกังาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีสถานภาพโสด มีรายได้
ต่อเดือน 30,000 บาท ท างานในต าแหน่งนกัวิชาการ เป็นลูกจา้งประจ า และมีอายุงาน 3-4 
ปี พนกังานมีความพึงพอใจและมีความสุขในดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน 
มีค่าเฉล่ียระดบัมาก และสูงสุดใน 8 องค์ประกอบของระดับความสุข อย่างไรก็ตาม
พนกังานมีความสุขในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ปัจจยัท่ีท าให้ความพึงพอใจและความสุขใน
การท างานแตกต่างกนั คือ ระดบัการศึกษาของพนักงาน ส่วนปัจจยัด้านงานไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจและความสุขในการท างาน ปัจจยัองค์ประกอบของระดบัความสุขในการ
ท างานเกือบทุกดา้น(ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสวสัดิการสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีองคก์าร
จดัให้ ดา้นค่าจา้งเงินเดือนค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ทางดา้นสังคมภายในหน่วยงาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นการมีโอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในการ
ท างาน ดา้นสุขภาพ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตดา้นส่วนตวัอ่ืนๆ)มี
ผลต่อความแตกต่างของระดบัความสุขของพนกังาน ยกเวน้ความพึงพอใจดา้นสวสัดิการ
สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีองค์กรจดัให้ไม่ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจและมีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกนั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คือบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

จ านวนทั้งส้ิน 1,941 คน ใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แนวคิดของ Taro 
Yamane (อา้งถึงในกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และคณะ, 2552 : 74) มีค่าระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 332 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยเป็นขอ้ค าถามปลาย

ปิด แบบตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายได้ สาขา ระดบัต าแหน่งงาน และอายุงาน จ านวน 8 ข้อ เป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติความถ่ี (frequency) แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านความ
พร้อมในการท างานและเป็นตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ โดย
เป็นขอ้ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 11 ระดบั (rating scale) จ  านวน 14 ขอ้ 
เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ( ), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่า
ต ่าสุด (min) และค่าสูงสุด (max) 

ตอนท่ี 3  ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการท างานและเป็นตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ดา้นสัมพนัธภาพ ดา้น
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านการคงไวซ่ึ้งระบบ ดา้นการพกัระหว่างการท างาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  โดยเป็นขอ้ค าถามปลายปิดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 11 ระดบั (rating scale) จ  านวน 4 5  ขอ้  เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่าต ่าสุด (min) และ
ค่าสูงสุด (max) 

ตอนท่ี 4 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการ
ท างานและเป็นตวัแปรตาม โดยเป็นขอ้ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 11 
ระดบั (rating scale)    จ  านวน 14 ขอ้ เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย 
( ), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่าต ่าสุด (min) และค่าสูงสุด (max) 
 ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะใช้เพื่อประกอบการ
วเิคราะห์ในภาพรวม และใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะต่อไป 
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ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า อายุ  รายได ้และสาขา  ส่งผลต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  โดยอายุ  รายได้ และ
สาขา  ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือทดสอบความแตกต่างของความสุข
ในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่  
พบวา่  บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีมีอายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี
แตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีมีอายุ มากกวา่ 50 ปี  ความ
แตกต่างของรายไดส่้งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสาย
งานบริการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือทดสอบความแตกต่างของความสุข
ในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ   จ าแนกตามรายได ้เป็น
รายคู่  พบวา่  บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท 
รายได ้10,000 - 20,000 บาท และรายได ้20,001 - 50,000 บาท แตกต่างจากบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท ความแตกต่างของสาขา
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือทดสอบความแตกต่างของความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  จ  าแนกตามสาขาเป็นรายคู่  พบวา่  บุคลากร
การประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยู่สาขาสุขุมวิทแตกต่างจากบุคลากรการประปา
นครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาพระโขนง  สาขาสมุทรปราการ  และสาขาทุ่งมหาเมฆ  
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาพระโขนงแตกต่างจากบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาสุวรรณภูมิ  สาขาประชาช่ืน  สาขามีนบุรี  สาขา
บางกอกน้อย  สาขาตากสิน  และสาขาสุขสวสัด์ิ  บุคลากรการประปานครหลวงสายงาน
บริการท่ีอยูส่าขาสมุทรปราการแตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ี
อยูส่าขาสุวรรณภูมิ  สาขาประชาช่ืน  สาขามีนบุรี  สาขาบางกอกนอ้ย  สาขาตากสิน สาขา
บางบวัทอง  และสาขาสุขสวสัด์ิ  บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยู่สาขา
สุวรรณภูมิแตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาทุ่งมหาเมฆ  
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยู่สาขาทุ่งมหาเมฆแตกต่างจากบุคลากร
การประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาประชาช่ืน  สาขามีนบุรี  สาขาบางกอกนอ้ย  
สาขาตากสิน  และสาขาสุขสวสัด์ิ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา  ระดบัต าแหน่งงาน และอายงุาน ไม่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร
การประปานครหลวงสายงานบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนินนัท์ จนัทร์สว่าง 
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(2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เดอะแวลลูซิสเตมส์ 
จ ากดั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความสุขในการท างาน คือ อายุ ส่วนปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีไม่มีผลต่อระดบัความสุขในการท างานไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ระดบัต าแหน่งงาน และอายกุารท างาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  พบวา่ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน ดา้น
ร่างกาย  และดา้นจิตใจ มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากรการประปา
นครหลวงสายงานบริการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของประกิต วทีสาธกกิจ (อา้งถึงในอภิญญา ตนัทววีงศ,์ 2548)  อา้งถึงค ากล่าวของเพื่อนคน
หน่ึงวา่ ความสุขของมนุษยเ์ราท่ีเป็นความสุขท่ีแทจ้ริงมีอยู ่3 ขอ้ ไดแ้ก่ หน่ึง คือ การท่ีเรา
ไดมี้เวลาอยูก่บัคนท่ีเรารัก ไม่วา่จะเป็นพอ่แม่ พี่นอ้ง ภรรยา ลูก คือ ครอบครัวของเรา  สอง 
คือ การท่ีมีสุขภาพท่ีดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สังคม และมีจิตวญิญาณท่ีดี คือ สุขภาพ
ในทุกดา้น  สาม คือ คิดในแง่ดี ให้มองปัญหาทุกอย่างในแง่ดี เร่ืองทุกเร่ืองมีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสีย ใหพ้ยายามมองในขอ้ดีเขา้ไว ้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของธรรมรักษา (2539) ท่ีกล่าว
วา่  ความสุข แยกออกไดเ้ป็นสองฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กบั ความสุขทางใจ   สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอารดา บุญเลิศ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบของความสุข
ในการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า องค์ประกอบ 5 
อนัดับแรกท่ีเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
สัมพนัธภาพในครอบครัว คุณภาพจิต สุขภาพจิตดี การสนบัสนุนจากองคก์ร และความรัก
ในงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกษร เรืองแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความสุขในการท างานของพนกังาน กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบวา่ ปัจจยั
องคป์ระกอบของระดบัความสุขในการท างานดา้นสุขภาพ มีผลต่อความแตกต่างของระดบั
ความสุขของพนกังาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานมี 4 ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานคร
หลวงสายงานบริการ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  คือ ดา้นสัมพนัธภาพ  ดา้น
สภาพแวดลอ้ม  ดา้นการพกัระหวา่งการท างาน  และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของมณัฑนา เสนาธรรม (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจใน
การท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวดัล าปาง พบว่า 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจยัท่ีพนกังานมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัษมี สุดดี (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน การสนบัสนุนทางสังคม ความยึดมัน่ผกูพนั
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ต่อองค์การกบัความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลทัว่ไป เขตภาค
กลาง พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างาน
ของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง และเป็นตัวแปรท่ีร่วมกัน
พยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอารดา 
บุญเลิศ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบของความสุขในการท างานของ
บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริม
ใหเ้กิดความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 12 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค คุณภาพจิต สุขภาพจิตดี บรรยากาศการท างานท่ีดี ความ
รักในงาน สัมพันธภาพในการท างาน ความไว้วางใจ รักการเรียนรู้และพัฒนา การ
สนับสนุนจากองค์กร ความพึงพอใจในชีวิต สัมพนัธภาพในครอบครัว และการเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกษร เรืองแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความสุขในการท างานของพนกังาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พบวา่ ปัจจยัองคป์ระกอบของระดบัความสุขในการท างานเกือบทุกดา้น(ดา้นนโยบายและ
การบริหาร ดา้นสวสัดิการสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีองคก์ารจดัให ้ดา้นค่าจา้งเงินเดือนค่าตอบแทน 
ดา้นความสัมพนัธ์ทางดา้นสังคมภายในหน่วยงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นการ
มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน ด้านสุขภาพ ด้านความสมดุล
ระหวา่งชีวติการท างานและชีวติดา้นส่วนตวัอ่ืนๆ)มีผลต่อความแตกต่างของระดบัความสุข
ของพนกังาน ยกเวน้ความพึงพอใจดา้นสวสัดิการสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีองคก์รจดัให้ไม่ท าให้
พนกังานมีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างานแตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกุริศรา จามะรี (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการจดัเวลาพกัระหว่างการท างานท่ีมีผลต่อ
ความสุขในการท างานของพนกังานซ่ึงท างานในบริษทัเก่ียวกบัอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
รถยนต ์จ านวน 3 บริษทั  พบว่า  การจดัเวลาพกัระหวา่งการท างานแตกต่างกนัมีความสุข
ในการท างานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงการจดัเวลาพกัระหวา่งการท างานของพนกังาน ส่วนใหญ่มี
การก าหนดให้มีเวลาพกัระหวา่งการท างาน โดยมีระยะเวลาในการพกัระหวา่งการท างาน 
10 นาที จ านวน 2 คร้ังต่อวนั ไม่มีการจดับริเวณท่ีพกัในการพกัระหวา่งการท างาน ไม่มีการ
จดัเคร่ืองด่ืมในเวลาพกัระหว่างการท างาน ไม่มีการจดักิจกรรมในเวลาพกัระหว่างการ
ท างาน 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั ผลการทดสอบ 
สมมุติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ  t-Test 0.32 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.02 ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.25 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.60 ปฏิเสธ 
รายได ้ F-Test 0.02 ยอมรับ 
สาขา F-Test 0.03 ยอมรับ 
ระดบัต าแหน่งงาน t-Test 0.07 ปฏิเสธ 
อายงุาน F-Test 0.23 ปฏิเสธ 
สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน 
ดา้นร่างกาย MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นจิตใจ MRA 0.007 ยอมรับ 
สมมุติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ดา้นสัมพนัธภาพ MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน MRA 0.831 ปฏิเสธ 
ดา้นการคงไวซ่ึ้งระบบ MRA 0.455 ปฏิเสธ 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการพกัระหวา่งการท างาน MRA 0.044 ยอมรับ 
ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ MRA 0.020 ยอมรับ 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการ พบว่า ความสุขในการท างาน เม่ือพิจารณาในภาพรวม
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ีย 7.72 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายหวัขอ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่มีความสุขเม่ืองานท่ีท าเสร็จ
ตามก าหนดและประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหมาย อยู่ในระดบัสูงท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 8.26 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีความรู้สึกว่าไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน 
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โดยมีค่าเฉล่ีย 7.40 และปัจจยัท่ีท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปา
นครหลวงสายงานบริการ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล คือ อายุ รายได ้และสาขา ปัจจยั
ดา้นความพร้อมในการท างาน ทั้งดา้นร่างกาย  และดา้นจิตใจ  เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน มี 4 ดา้นท่ี
มีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  คือ  ดา้นสัมพนัธภาพ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นการ
พกัระหวา่งการท างาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายในการสร้างเป้าหมายด าเนินงานในระดบัท่ีมีความ
เป็นไปไดไ้ม่สูงจนเกินไป  การตั้งเป้าหมายท่ีมีความเป็นไปไดจ้ะท าให้บุคลากรท างานได้
อยา่งมีความสุข 

2. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัและพฒันาแผนการ
เสริมสร้างความผูกพนัในองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี สร้าง
ความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร ส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพในท่ีท างาน ท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่และ
ปลอดภยั เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

4. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายจดัการพกัระหวา่งการท างาน เพื่อใหบุ้คลากรผอ่นคลาย
ระหวา่งท างาน  

5. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการตอบแทนบุคลากรท่ีดีดว้ยรางวลัท่ีเหมาะสม ซ่ึงควร
ให้ความส าคญักบัพฤติกรรมทางจริยธรรม เช่น ความมีน ้ าใจ การให้ความร่วมมือในการ
ท างาน ไม่พิจารณาเพียงปริมาณหรือก าไรเพียงอยา่งเดียว 

6. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการจดัสวสัดิการใหเ้หมาะสมกบับุคลากรทุกระดบั เช่น 
การใหว้นัหยดุ วนัลาท่ีเพียงพอ 
 7. ผูบ้ริการควรก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและรายไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัปริมาณ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายและชัว่โมงการท างาน 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัย  ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เช่น ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ค่านิยม เจตคติ 
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ความฉลาดทางอารมณ์ การมีส่วนร่วมในองค์การ นโยบายและการบริหารงาน คุณภาพ
ชีวติ และแรงจูงใจ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยั  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานอ่ืนๆดว้ย   
 3. ควรน าผลการวจิยัน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทัอ่ืนๆ และสามารถน าไปศึกษาวจิยัเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต 
 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงระหวา่งสายงานต่างๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาสร้าง
เป็นเกณฑม์าตรฐานทางดา้นความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง 
 5. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือสนทนากลุ่ม เพื่อ
เจาะลึกถึงสาเหตุของความสุขในการท างาน ท่ีการศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถเขา้ถึงได ้
 6. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้ระดบัความสุขในการท างานเพิ่มข้ึน
หรือถดถอยลง เพื่อคน้หาแนวทางการรักษาระดบัความสุขในการท างานให้คงอยูห่รือเพิ่ม
มากข้ึน น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีดีและเกิดความผกูพนัในองคก์ารระยะยาว 
บรรณานุกรม 
กองบรรณาธิการมติชน. ลายแทงความสุข. พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. 
กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ :  
                เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552. 
กุญธิภา กิติวงษป์ระทีป. “การรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวติในการท างานและ 
                ความสุขในการท างานของพนกังาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานการไฟฟ้าส่วน 
                ภูมิภาค.” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา 
                อุตสาหกรรมและองคก์าร ภาควชิามนุษยศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
                เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550. 
กุริศรา จามะรี. “การจดัเวลาพกัระหวา่งการท างานท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ 
                พนกังาน.” สารนิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา 
                อุตสาหกรรมและองคก์าร ภาควชิามนุษยศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั  
                เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553. 
เกษร เรืองแกว้. “ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความสุขในการท างานของพนกังานกองทุนสนบัสนุน 
               การสร้างเสริมสุขภาพ.” สารนิพนธ์ หลกัสูตรพฒันาแรงงานและสวสัดิการ 
               มหาบณัฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 
จนัเพญ็ วนิชยถ์นอม. บริษัทจัดหาความสุข. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : สบาย สบาย, 2552. 



714 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

จุฑาทิพย ์อุมะวชินี. ชีวิตและการรู้จักตนเอง. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552. 

ชนินนัท ์จนัทร์สวา่ง. “ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เดอะแวลลูซิสเตมส์  
                จ  ากดั.” การคน้ควา้แบบอิสระ หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
                มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 
ชุติมณฑน์ ฟ้าภิญโญ. “ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั ควอลิต้ีเซรามิก จ ากดั  
                จงัหวดัล าปาง.” การคน้ควา้แบบอิสระ หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ 
                มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2546. 
ดลฤดี สุวรรคีรี. คู่มือความสุข 8 ประการในท่ีท างาน. กรุงเทพฯ : แผนงานสุขภาวะองคก์ร 

ภาคเอกชน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550. 
ธรรมรักษา. วิถีแห่งความสุข. กรุงเทพฯ : สติ, 2539. 
นภสั จิตตธี์รภาพ. “ปัจจยัส่วนบุคคล ความสุขในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์าร 
                ของพนกังาน : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหน่ึง.” งานวจิยั 
                ส่วนบุคคล หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรม 
                และองคก์าร ภาควชิาจิตวทิยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554. 
นภาภรณ์ พิพฒัน์. เปิดโลกความสุข GNH. พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. 
นนัทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ. “ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เฟิสทด์รัก จ ากดั  
                จงัหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้แบบอิสระ หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ 
                มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
นนัทิกรทองคลองไทร. “การรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน สุขภาพจิตและความพึง 
                พอใจในงานของพนกังาน บริษทัหอ้งเยน็เอเช่ียน ซีฟู๊ ด (สุราษฎร์ธานี) จ  ากดั.”  
                วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรม 
                และองคก์ร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกริก, 2550. 
บรรยงค ์โตจินดา. องค์การและการจัดการ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ,์ 2545. 
เบญจวรรณ มาลยัรุ่งสกุล. “ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มกบัความสุขในการท างานของพยาบาล 
                วชิาชีพในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรัฐ.” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปริญญา 
               พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล บณัฑิตวทิยาลยั  
               มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
ประเวศ วะสี และคณะ. กรุ่นกลีบความสุข เส้นทางสู่ความสุขโดย 12 นักคิด-นักกิจกรรม 
                เพ่ือสังคม.พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ, 2551. 



715 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อเสริม 
               กรุงเทพฯ, 2544. 
พรรณราย ทรัพยะประภา. จิตวิทยาประยกุต์ในชีวิตและในการท างาน. พิมพค์ร้ังท่ี 1.  
               กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548. 
เพญ็พิชชา ตั้งมาลา. “ความสุขในการท างานของพนกังานกองบ ารุงรักษากลาง โรงไฟฟ้า 
               แม่เมาะ จงัหวดัล าปาง.” การคน้ควา้แบบอิสระ หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ  
               มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 
มณัฑนา เสนาธรรม. “ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั  
               (มหาชน) ในจงัหวดัล าปาง.” การคน้ควา้แบบอิสระ หลกัสูตรปริญญา 
               บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545. 
ริชาร์ด เลยาร์ด. ความสุข : หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์ใหม่แห่งความสุข. พิมพค์ร้ังท่ี  
               1. กรุงเทพฯ : ศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา ร่วมกบั ส านกัพิมพส์วนเงินมีมา, 2550. 
ลกัษมี สุดดี. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างาน การสนบัสนุนทางสังคม ความ 
               ยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร กบัความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ  
               โรงพยาบาลทัว่ไป เขตภาคกลาง.” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปริญญาพยาบาลศา 
               สตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  
               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550. 
วงศว์ริศ สมฤทธ์ิฐิติกุล. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานฝ่าย 
   ปฏิบติัการ พิซซ่า ฮทั บริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ 
  ไทย) จ  ากดั.” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 

ทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2550. 
วรรณสิริ สุจริต. “บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ อิทธิบาท 4 การสนบัสนุนทางสังคม 

และพฤติกรรมความสุขในการท างาน.” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปริญญาวทิยา    
   ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยั 
   รามค าแหง, 2553. 
วชิยั วงษท์อง. “ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกองงานวทิยาเขตบางนา  
               มหาวทิยาลยัรามค าแหง.” รายงานการวจิยั ทุนอุดหนุนการวจิยัจากส านกั 
               อธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551. 
วทิยา นาควชัระ. ความสุข 3 อย่าง...สร้างได้. พิมพค์ร้ังท่ี2. กรุงเทพฯ : Good Book, 2552. 
วทิยา นาควชัระ. คู่มือสร้างความสุข. พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพฯ : Goodbook, 2549. 
วทิยา นาควชัระ. เคลด็ลับ ความสุข และความส าเร็จ. พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพฯ : สถาบนั 



716 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

 
               พฒันาตนเองและนกับริหาร, 2539. 
วทิยากร เชียงกลู. จิตวิทยาในการสร้างความสุข. พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2548. 
สุกญัญา อินตะ๊โดด. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  
               ความตอ้งการมีส่วนร่วมในองคก์ารและความสุขในการท างาน : กรณีศึกษา 
               อุตสาหกรรมส่ิงทอในเขตภาคเหนือตอนบน.” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปริญญา 
               วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  
               มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550. 
อนิวชั แกว้จ านงค.์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์. สงขลา : ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัทกัษิณ,  
               2552. 
อภิชาติ ภู่พานิช. “การใชด้ชันีวดัระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรสังกดัส านกังาน 

อธิการบดี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศา 
สตรมหาบณัฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 

อภิญญา ตนัทววีงศ.์ กลเมด็เผดจ็สุข. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : หมอชาวบา้น ,2548. 
อารดา บุญเลิศ. “การวเิคราะห์องคป์ระกอบของความสุขในการท างานของบุคลากรสาย 
                สนบัสนุน มหาวทิยาลยัรามค าแหง.” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2552. 
เอกชยั อภิศกัด์ิกุล และคณะ. การวิจัยธุรกิจ. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่  

อินโดไชน่า, 2552. 
แอล รอน ฮบับาร์ด. หนทางสู่ความสุข. คอมเมิซ, แคลิฟอร์เนีย : บริดจ,์ 2551. 
Jean B. Rosenbaum. เทคนิคการสร้างสุข. พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533. 
Russ Harris. กับดักแห่งความสุข. กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน), 2552. 
Winter Fields .ฟิลดส์, วนิเทอร์ The Happiness Code ไขรหัสลับความสุข. พิมพค์ร้ังท่ี 1.  

ฉะเชิงเทรา : RedCarpetBook, 2552. 
 
 
 




