
390 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการแอปพลเิคชันพร้อมเพย์ผ่านสมาร์ทโฟนของ
ธนาคารกรุงไทย 

Factors affecting towards acceptance of application service with PromptPay by 
Smartphone of Krung Thai Bank 
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บทคัดย่อ 
 

กำรวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียง และปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรม 
ท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชง้ำนแอปพลิเคชนัพร้อมเพยผ์ำ่นสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย ของนกัศึกษำ
มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี โดยเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) จำกกลุ่มตวัอยำ่ง 376 รำย ท ำกำรวิเครำะห์โดย
สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ในกำรหำควำมถ่ี ร้อยละ และใชก้ำรวิเครำะห์กำรถดถอยอยำ่งง่ำย 
ผลกำรวิจยัพบวำ่ 1) กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษำอยูช่ั้นปีท่ี3 มีรำยไดไ้ม่เกิน 10,000บำท โดย
ใชง้ำนระบบพร้อมเพยเ์พื่อใชใ้นกำรโอนเงิน และกำรช ำระสินคำ้และบริกำร ควำมถ่ีในกำรใชง้ำนต่อเดือน 
1-6 คร้ัง 2) ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงส่งผลต่อกระบวนกำรยอมรับกำรใช้บริกำรระบบช ำระเงินพร้อม
เพยผ์ำ่นสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย 3) ปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรมส่งผลต่อกระบวนกำรยอมรับ
กำรใชบ้ริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์ำ่นสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย 
 
ค าส าคัญ: กำรยอมรับ, พฤติกรรมกำรใชง้ำน, สมำร์ทโฟน 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study the risk factors, and to study social and cultural factors 
that affect the acceptance of using application with PromptPay by smartphone via Krung Thai Bank of 
students at Silpakorn University, Phetchaburi campus. The study was a quantitative research use 
questionnaires to collect the data of 376 samples. The descriptive statistics were used to find frequency and 
percentage, then the simple regression was analyzed. 
 The research results found that 1) Most of the samples were females, study in the 3rd year with less 
than 10,000 baht of income, used the PromptPay to transfer money and the payment of goods and services, 
with the frequency of 1 to 6 times per month. 2) Risk perception, and the social and cultural factors affected 
the acceptance and decision of participating in the payment System with PromptPay via Smartphone of 
Krung Thai Bank. 
  
Keywords: adoption, usability, Smartphone 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เทคโนโลยีเขำ้มำมีบทบำทในประเทศไทยและในชีวิตประจ ำวนัของคนไทยมำกยิ่งข้ึน โดยกำร
พฒันำของเทคโนโลยีจำกอดีตสู่ปัจจุบนัเป็นไปอยำ่งกำ้วกระโดด ท ำใหใ้นปัจจุบนัเทคโนโลยมีีอิทธิพลอยำ่ง
มำกในกำรใช้ชีวิตของคนไทย ไม่ว่ำจะเป็นกำรติดต่อส่ือสำร ค้นหำข้อมูล ท ำธุรกิจ และพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) กำรท ำธุรกรรมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรซ้ือขำยสินคำ้และ
บริกำร กำรโฆษณำ และกำรจ่ำยเงินผำ่นระบบออนไลน์ เร่ิมใชโ้ทรศพัทส์มำร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือในกำรท ำ
ธุรกรรม คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบจ่ำยเงินผ่ำนช่องทำงโทรศพัท์สมำร์ทโฟนในกำรซ้ือสินคำ้และ
บริกำร เห็นชดัวำ่คนไทยตอ้งกำรกำรบริกำรท่ีรวดเร็วและปลอดภยัในกำรใชบ้ริกำร 
 ระบบกำรช ำระเงินออนไลน์นั้นเป็นกำรช ำระเงินโดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นส่ือในกำรโอนเงินเพื่อ
เขำ้ถึงช่องทำงกำรช ำระเงินใหแ้ก่ร้ำนคำ้ รวมทั้งกำรช ำระค่ำสินคำ้หรือบริกำรต่ำงๆ บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
โดยข้อดีของผูใ้ช้บริกำรคือไม่ตอ้งพกเงินสด บตัรเอทีเอ็ม หรือบตัรเครดิตติดตวั แค่มีโทรศพัท์มือถือก็
สำมำรถช ำระเงินได ้ส่วนขอ้ดีของร้ำนคำ้และผูใ้ห้บริกำรคือ เพิ่มช่องทำงกำรเก็บเงินจำกลูกคำ้ไดม้ำกข้ึน ลด
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ควำมเส่ียงในกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยักบัเงินสดภำยในร้ำนคำ้ เป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีและทนัสมยั
ใหแ้ก่ร้ำนคำ้เอง   
 ขอ้มูลจำก ส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ETDA (2560) เผยวำ่ คน Gen Y (อำย ุ17-36 
ปี) เป็นกลุ่มท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนัสูงสุด โดยในช่วงวนัท ำงำนหรือวนัเรียนหนงัสือใชง้ำนอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
ท่ี 7.12 ชัว่โมง/วนั และมำกถึง 7.36 ชั่วโมง/วนัในช่วงวนัหยุด ขณะท่ี Gen X (อำยุ 37-52 ปี) และ Gen Z 
(อำยุนอ้ยกวำ่ 17 ปี) ใชอิ้นเทอร์เน็ตในวนัท ำงำนและวนัเรียนหนงัสือ โดยเฉล่ียเท่ำกนัท่ี 5.48 ชัว่โมง/วนั แต่
ในวนัหยดุ Gen Z กลบัใชเ้พิ่มข้ึนเป็น 7.12 ชัว่โมง/วนั สวนทำงกบั Gen X ท่ีใชล้ดลงท่ี 5.18 ชัว่โมง/วนั โดย
กลุ่ม Baby Boomer (อำย ุ53-71 ปี) ใช ้4.54 ชัว่โมง/วนั ในวนัท ำงำน และ 4.12 ชัว่โมง/วนั ในวนัหยดุ 

จำกขอ้มูลกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปัจจุบนัและระบบกำรช ำระเงินออนไลน์พร้อมเพย ์
ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะท ำกำรศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรช ำระเงินออนไลน์ผ่ำน
อุปกรณ์สมำร์ทโฟนโดยใช้ระบบพร้อมเพย์จำกธนำคำรกรุงไทยในมหำวิทยำลัยศิลปำกรวิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี โดยผูว้ิจยัไดเ้กิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัปัจจยัต่ำงๆ ท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรแอป
พลิเคชนัพร้อมเพยผ์ำ่นสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย  ผูว้ิจยัจึงเลือกปัจจยัท่ีสนใจเพื่อน ำมำศึกษำโดยใช ้
1) ปัจจยัด้ำนกำรรับรู้ควำมเส่ียง 2) ปัจจยัด้ำนสังคมและวฒันธรรม จึงไดเ้กิดค ำถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีคือ 
ควำมเส่ียงในดำ้นใดท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชบ้ริกำร และปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรมดำ้นใดท่ีมีผล
ต่อกำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรแอปพลิเคชนัพร้อมเพยผ์ำ่นสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 งำนวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษำแนวคิด ทฤษฏี และงำนวิจยั แลว้น ำหลกักำรและแนวคิดของ จิญำดำ 
แกว้แทน (2557) ศรสวรรค์  สิริวฒันเศรษฐ์ (2558) และอรทยั เล่ือนวนั (2555) มำประยุกต์ใช้และก ำหนด
ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรตำมกรอบแนวคิดกำรวจิยั ดงัน้ี 
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      ตัวแปรอสิระ(X)                                                                            ตัวแปรตาม(Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษำปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชง้ำนระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์ำ่น
สมำร์ทโฟนของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัศิลปำกร วทิยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

2. ศึกษำปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้งำนระบบช ำระเงินพร้อมเพย์
ผำ่นสมำร์ทโฟนของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัศิลปำกร วทิยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

 
นิยามศัพท์ 
 กำรยอมรับ (Acceptance) หมำยถึง กำรรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชันพร้อมเพย์และเกิด
กำรศึกษำคน้ควำ้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัวำ่เหมำะสมกบัผูใ้ชห้รือไม่และเกิดกำรยอมรับท่ีจะใชง้ำน
แอปพลิเคชนัดงักล่ำว 
 พฤติกรรมกำรใชง้ำน (Usability) หมำยถึง กำรกระท ำของผูใ้ช้งำนในดำ้นต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัแอป
พลิเคชนัพร้อมเพย ์เช่น กำรโอนเงิน ระยะเวลำกำรใชง้ำน ควำมถ่ีในกำรใชง้ำน 
 สมำร์ทโฟน (Smartphone) หมำยถึงอุปกรณ์กำรส่ือสำรของผูใ้ชง้ำนแอปพลิเคชนัพร้อมเพยท่ี์มีกำร
ดำวโหลดแอปพลิเคชนัพร้อมเพยไ์วใ้นเคร่ือง 
 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง (𝑿𝟏) 
- ควำมเส่ียงจำกผูใ้หบ้ริกำร 
- ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน 
- ควำมเส่ียงดำ้นสงัคม 
- ควำมเส่ียงดำ้นจิตใจ 
- ควำมเส่ียงดำ้นเวลำ 

การยอมรับการใช้บริการแอพพลเิคช่ันพร้อมเพย์
ผ่านสมาร์ทโฟนของธนาคารกรุงไทย (Y) 

- ขั้นตระหนกัหรือขั้นต่ืนตวั 
- ขั้นสนใจ 
- ขั้นประเมินผล 
- ขั้นทดลอง 
- ขั้นยอมรับ 

 

ปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม (𝑿𝟐) 
- ครอบครัว 
- บทบำทและสถำนะ 
- วฒันธรรม 
- ชั้นสงัคม 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ: กำรวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษำพฤติกรรมกำรใช้งำนระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์่ำน
สมำร์ทโฟนและปัจจยัในกำรตดัสินใจใช้  โดยก ำหนดตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียง คือ 
ควำมเส่ียงจำกผูใ้หบ้ริกำร ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียงดำ้นสังคม ควำมเส่ียงดำ้นจิตใจ ควำมเส่ียงดำ้น
เวลำ และปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรมคือ ครอบครัว บทบำทและสถำนะ วฒันธรรม ชั้นสังคม ส่วนตวั
แปรตำม ไดแ้ก่ กระบวนกำรยอมรับและตดัสินใจใชบ้ริกำรระบบช ำระเงินระบบพร้อมเพยผ์่ำนสมำร์ทโฟ
นของธนำคำรกรุงไทย 

ขอบเขตด้ำนพื้นท่ีท่ีศึกษำและประชำกร: พื้นท่ีและกลุ่มเป้ำหมำยท่ีศึกษำในคร้ังน้ี คือ ประชำกร
นกัศึกษำมหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี โดยใช้หลกักำรของ  Taro Yamane (Yamane 
อำ้งถึงใน อจัฉรำวรรณ งำมญำณ, 2554, หนำ้ 55) ในกำรหำขนำดของกลุ่มตวัอย่ำง โดยคำดวำ่สัดส่วนของ
ลกัษณะท่ีสนใจในประชำกร เท่ำกบั 0.5 และระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% มีสูตรในกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 
จำกข้อมูลของ มหำวิทยำลยัศิลปำกร (2559) จ ำนวนนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต

สำรสนเทศเพชรบุรีทั้งหมด 6,200 คน จะไดก้ลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 6,200 / 1 + (6,200 x 0.052) = 375.75 คน  
ผูว้จิยัจึงเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่ง 376 คน 

กำรศึกษำคร้ังน้ี ใชเ้วลำโดยประมำณ 2 เดือนคือในช่วง มีนำคม-เมษำยน พ.ศ. 2561 
 

สมมติฐานของงานวจัิย 
 1. ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้บริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์่ำน
สมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย 
 2. ปัจจยัทำงสังคมและวฒันธรรมส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์ำ่น
สมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท ำใหท้รำบถึงขอ้มูลดำ้นพฤติกรรมกำรใชง้ำน กำรรับรู้ดำ้นควำมเส่ียงและอิทธิพลทำงสังคมและ
วฒันธรรมวำ่ส่งผลต่อกำรยอมรับและตดัสินใจใชบ้ริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพย ์เพื่อน ำขอ้มูลดงักล่ำวไป
ใชใ้นกำรพฒันำระบบ 

2. สำมำรถน ำผลกำรศึกษำในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลส ำหรับกำรวำงแผนกำรพฒันำระบบพร้อมเพย์
ใหเ้หมำะสมกบัสภำพควำมเป็นจริง และสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ชวิษำ พุ่มดนตรี (2559) ศึกษำเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้บริกำรพร้อมเพย์ของ
ประชำชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ผลกำรวิจยัพบวำ่ กลุ่มคนผูมี้อำชีพรับรำชกำร และรัฐวสิำหกิจ 
มีแนวโน้มกำรใช้บริกำรพร้อมเพยม์ำกกว่ำอำชีพอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่ำ ประชำชนท่ีไม่ใช่ขำ้รำชกำรและ
รัฐวสิำหกิจ ยงัไม่เขำ้ใจเก่ียวกบับริกำรพร้อมเพย ์
 เกศวิทู ทิพยศ (2557) ศึกษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใช้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงิน
ผำ่นส่ือออนไลน์กรณีศึกษำ ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) ศึกษำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีไม่เคยใช้บริกำร
ธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนออนไลน์จ ำนวนของธนำคำร จ ำนวน 400,000 รำยโดยใชก้ลุ่มตวัอยำ่ง 200 คน ใช้
กำรสุ่มแบบไม่อำศัยควำมน่ำจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) จำกประชำกรทั้งหมด แลว้ท ำกำรคดัเลือกตวัอยำ่งแบบเจำะจง(Purposive Sampling) 
 Hanna & Wozniak (2001) ศึกษำประชำกรศำสตร์ในเชิงพฤติกรรมผูบ้ริโภควำ่จะมีวิธีกำรเลือกซ้ือ 
ใช้ หรือเลิกใช้ผลิตภณัฑ์แตกต่ำงกนัอย่ำงไร ผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้นจะมีพฤติกรรมและกำรรับรู้ต่อส่ิงของ
หรือสถำนกำรณ์หน่ึง ๆ ท่ีแตกต่ำงกนัไป ข้ึนอยูก่บัเพศ อำย ุกำรศึกษำ อำชีพ และส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จำกในอดีต 
การรับรู้ความเส่ียง  
 จิญำดำ แกว้แทน (2557) ใหค้วำมหมำยของกำรรับรู้ควำมเส่ียงไวว้ำ่ ควำมเส่ียงไม่ไดค้งท่ีเสมอ  ใน
กระบวนกำรตดัสินใจเม่ือผูบ้ริโภคเกิดควำมตอ้งกำร  ในช่วงแรกผูบ้ริโภคจะยงัไม่มีขอ้มูลรำยละเอียดในกำร
ใชบ้ริกำร ท ำใหมี้ควำมเส่ียงท่ีสูงเกินไป ดงันั้น ผูบ้ริโภคจ ำเป็นตอ้งหำขอ้มูลเพื่อลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
 ระดบักำรรับรู้และกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมีอิทธิพลต่อลูกคำ้ในกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำร 
ไม่ว่ำหลังจำกใช้บริกำรแล้วหรือควำมเส่ียงนั้นจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตำม  หำกควำมเส่ียงใดก็ตำมแมจ้ะมี
โอกำสเป็นอนัตรำยร้ำยแรงต่อผูบ้ริโภคได ้   แต่หำกผูบ้ริโภคไม่อำจรับรู้ไดถึ้งควำมเส่ียงเหล่ำนั้น  ควำม
เส่ียงก็จะไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริกำร   ควำมเส่ียงท่ีผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถรับรู้ไดมี้ดงัน้ี 
 1. ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกบกพร่องต่อหนำ้ท่ี (Functional risk)  เป็นควำมเส่ียงท่ีผูใ้ห้บริกำรไม่สำมำรถ
ท ำตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้ 
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 2. ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน (Financial risk)    เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรท่ีไม่ 
คุม้ค่ำกบัค่ำใชจ่้ำยท่ีเสียไป 
 3. ควำมเส่ียงดำ้นสังคม (Social risk)   เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชบ้ริกำรท่ีดอ้ยค่ำ เกิดควำม
อบัอำยในหมู่เพื่อนและคนรู้จกั 
 4. ควำมเส่ียงดำ้นจิตใจ (Psychological risk)    เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไดรั้บบริกำรท่ีไม่ดีและ 
ผูใ้ชบ้ริกำรเกิดควำมไม่มัน่ใจในตนเอง 
 5. ควำมเส่ียงดำ้นเวลำ (Time risk)   เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีผูใ้ชบ้ริกำรเกิดควำมรู้สึกเสียดำย
เวลำในกำรเลือกใชบ้ริกำร 
ลกัษณะทางสังคม (Social Character)  

Walters (1978 อำ้งถึงใน กิตติศกัด์ิ อินทรสำร, 2557, หนำ้ 6) ไดอ้ธิบำยถึงลกัษณะทำงสังคมวำ่ เป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ ำวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือ ลกัษณะทำงสังคมประกอบดว้ย กลุ่ม
อำ้งอิง ครอบครัว บทบำท ทำงสังคม และสถำนภำพของผูซ้ื้อ ดงัมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

1) กลุ่มอำ้งอิง (Reference Groups) หมำยถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติหรือพฤติกรรมของบุคคล 
2) ครอบครัว (Family) หมำยถึง องคก์รในสังคมท่ีส ำคญัท่ีสุด โดยสมำชิกในครอบครัวถือ 

เป็นกลุ่มอำ้งอิงทำงตรงขั้นปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลอยำ่งมำกต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
3) บทบำททำงสังคม (Social of Role) หมำยถึง หน้ำท่ีหรือพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคนั้นยึดถือปฏิบติั

ตำมสถำนภำพท่ีไดรั้บ บทบำทและสถำนภำพทำงสังคม และจะเป็นตวัก ำหนดกำรกระท ำระหวำ่งกนัทำง
สังคมของสมำชิกให้ด ำเนินไปดว้ยกนัอยำ่งรำบร่ืน สอดคลอ้ง ท ำให้เกิดกำรแลกเปล่ียนและรับผลประโยชน์
ร่วมกนั ทั้งน้ีกำรด ำเนินชีวิตในสังคมมีโอกำสท่ีเกิดบทบำทท่ีขดักนัได้กล่ำวคือ ผูบ้ริโภคแต่ละคนอำจมี
หลำยบทบำทในเวลำเดียวกนั หรือกำรกระท ำตนเป็นอีกบทบำทหน่ึงซ่ึงไม่ใช่บทบำทท่ีแทจ้ริงของตวัเอง 
สมำชิกในสังคมตอ้งตดัสินใจตำมวำระและโอกำสท่ีจะเกิดข้ึน  

4) สถำนภำพ (Status) หมำยถึง ส่ิงท่ีบ่งบอกต ำแหน่งในสังคมของผูบ้ริโภคเพื่อให้กำรยอมรับ
ก ำหนดไวเ้ป็นฐำนะทำงสังคมของผูบ้ริโภคคนนั้นๆ กำรกระท ำระหว่ำงผูบ้ริโภคในสังคมเป็นไปตำม
สถำนภำพท่ีตนด ำรงอยู ่  
ปัจจัยวฒันธรรม  

Kornblum (1988 อำ้งถึงใน กิตติศกัด์ิ อินทรสำร, 2557, หน้ำ 8) ไดอ้ธิบำยถึง ปัจจยัวฒันธรรมว่ำ
เป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้้วยกนั บุคคลจะเรียนรู้วฒันธรรมของตนเองภำยใตก้ระบวนกำรทำง 
สังคม วฒันธรรมเป็นส่ิงก ำหนดควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมของบุคคล นอกจำกน้ีในแต่ละวฒันธรรมยงั
ประกอบไปดว้ยวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นท่ียดึถือปฏิบติักนัในคนกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง และยงัเก่ียวข้องไปถึงชั้นทำงสังคมภำยในสังคมนั้นๆ อีกด้วย ปัจจยัวฒันธรรมนั้นสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
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1) วฒันธรรมพื้นฐำน (Culture) วฒันธรรมพื้นฐำนเป็นส่ิงก ำหนดควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมของ
บุคคล บุคคลจะไดรั้บกำรถ่ำยทอดทำงวฒันธรรมจำกสังคมรอบขำ้งตั้งแต่ยงัเป็นเด็กและจะมีส่วนท ำให้เกิด
ค่ำนิยมต่ำง ๆ ตลอดจนควำมตอ้งกำรในสินคำ้ต่ำง ๆ แตกต่ำงกนัไปในแต่ละวฒันธรรม  

2) วฒันธรรมกลุ่มย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี (Subculture) วฒันธรรม มีรำกฐำนมำจำกเช้ือ
ชำติ (Nationality Groups) 
กระบวนการยอมรับ 

อรทยั เล่ือนวนั (2555) ระบุวำ่ นกัวชิำกำรดำ้นสังคมต่ำงเห็นดว้ยกนัวำ่กำรยอมรับนวตักรรมเป็นผล
มำจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองอย่ำงเป็นกระบวนกำร แมว้ำ่รำยละเอียดจะแตกต่ำงกนั แต่ก็มำจำก
พื้นฐำนเดียวกนักบัของ Everett M. Rogers ซ่ึงมีแนวคิดกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมดงัน้ี 
 ขั้นตระหนักหรือขั้นต่ืนตัว (Awareness Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรู้ว่ำมีควำมคิดใหม่ส่ิงใหม่หรือ
นวตักรรมเกิดข้ึนแต่ยงัขำดควำมรู้เก่ียวนวตักรรมนั้น 
 ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเร่ิมมีควำมสนใจในนวตักรรมและพยำยำมแสวงหำขอ้มูลหรือ
ควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบันวตักรรมนั้น 
 ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะท ำกำรประเมินผลในมองของตนโดยลองนึกว่ำถ้ำ
ยอมรับนวตักรรมนั้นมำใช้ปฏิบติัแล้วจะเหมำะสมกบัเหตุกำรณ์ในปัจจุบนัหรืออนำคตหรือไม่จะให้ผล
คุม้ค่ำกบักำรเส่ียงภยัหรือไม่ 
 ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจ ำน ำนวตักรรมมำลองใช้หรือลองปฏิบติัในวงจ ำกดัก่อนเพื่อดูว่ำ
นวตักรรมนั้นมีประโยชน์เขำ้กบัสถำนกำรณ์ของตนหรือไม่ 
 ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับนวตักรรมโดยน ำนวตักรรมมำใชอ้ยำ่งเตม็ท่ีสม ่ำเสมอ 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูว้ิจยัเลือกศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย (Target group) จำกประชำกรนกัศึกษำมหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำ
เขตสำรสนเทศเพชรบุรีจ ำนวน 6,200 รำย โดยใชท้ฤษฎีกลุ่มตวัอยำ่ง Taro Yamane (1967) ไดก้ลุ่มเป้ำหมำย
จ ำนวน 376 รำย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และจ ำแนกแบบสอบถำมออกเป็น 5 
ส่วน เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อปพลิเคชนัพร้อมเพยข์องธนำคำรกรุงไทย  
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถำมท่ีเป็นนกัศึกษำมหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี ไดแ้ก่ เพศ คณะวชิำ ชั้นปี และรำยไดเ้ฉล่ีย 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมกำรใชบ้ริกำรช ำระเงินออนไลน์ระบบพร้อมเพย ์ไดแ้ก่ ใชบ้ริกำรพร้อม
เพยใ์นดำ้นใด ควำมถ่ีในกำรใชง้ำน ระยะเวลำท่ีเคยใช ้ 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียง แบ่งออกเป็น 5 ดำ้นไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกผูใ้ห้บริกำร ควำม
เส่ียงดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียงดำ้นสังคม ควำมเส่ียงดำ้นจิตใจ ควำมเส่ียงดำ้นเวลำ 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 4 ดำ้นไดแ้ก่ ครอบครัว บทบำทและสถำนะ 
วฒันธรรม ชั้นสังคม 
 ส่วนท่ี 5 กระบวนกำรยอมรับกำรใช้บริกำรระบบช ำระเงินระบบพร้อมเพยข์องธนำคำรกรุงไทย 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นโดยจะเรียงจำกน้อยไปมำกได้แก่ ขั้นตระหนักหรือขั้นต่ืนตัว ขั้นสนใจ ขั้น
ประเมินผล ขั้นทดลอง ขั้นยอมรับ 
 แบบสอบถำมดงักล่ำวพฒันำข้ึนจำกวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและทดสอบกบักลุ่มตวัอย่ำงจำกผูบ้ริโภคท่ีใช้
บริกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมีอุปกรณ์สมำร์ทโฟนเป็นของตนเองในจงัหวดัเพชรบุรีจ ำนวน 30 คน 
นอกจำกนั้นไดท้  ำกำรหำค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมท่ีไดก้ลบัมำ โดยใชค้่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำ (Alpha 
Coefficient) ตำมวธีิของครอนบำค (Cronbach) ไดค้่ำกำรค ำนวณเท่ำกบั 0.879 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมกำรใช้บริกำรช ำระเงินออนไลน์ ใช้กำรวิเครำะห์ด้วย
ค่ำสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ กำรหำควำมถ่ี ร้อยละ 

กำรวิเครำะห์ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียง ปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรม ส่งผลต่อกระบวนกำร
ยอมรับกำรใช้บริกำรระบบช ำระเงินออนไลน์ผ่ำนระบบพร้อมเพย์ของธนำคำรกรุงไทย ใช้วิธีกำรกำร
วเิครำะห์ถดถอยอยำ่งง่ำย (Simple Regression analysis)  
 

ผลการวจัิย 
 
ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินออนไลน์ระบบพร้อมเพย์ 
 จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมกำรใชบ้ริกำรช ำระเงินออนไลน์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณำ 
(Descriptive Statistics) พบว่ำจำกกลุ่มตวัอย่ำง 376 คน แบ่งออกเป็นเพศหญิง 63.6% เพศชำย 36.4% เป็น
นกัศึกษำคณะวิทยำกำรจดักำร 96.1% คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 2.6% คณะสัตวศำสตร์
และเทคโนโลยกีำรเกษตร 1.3% แบ่งเป็นชั้นปีท่ี 1 24.7% ชั้นปีท่ี 2 18.2% ชั้นปีท่ี 3 53.2% ชั้นปีท่ี 4 3.9% ท่ี



399 

มีรำยได้เฉล่ีย 1) ไม่เกิน 5,000บำท 28.6%  2) 5,000-10,000บำท 67.5% 3) 10,000–15,000บำท 2.6% 4) 
15,000–20,000บำท 1.3%  
 พฤติกรรมกำรใชบ้ริกำรโดยเรียงจำกมำกไปนอ้ย 1) กำรโอนเงิน 2) กำรช ำระสินคำ้และบริกำร 3) 
สอบถำมยอดคงเหลือในบญัชี 4) กำรขอรับรำยกำรเดินบญัชีปัจจุบนัและยอ้นหลงั 5) เก่ียวกบัเช็ค 6) ขอ้มูล
ดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนธนำคำร โดยค่ำควำมถ่ีในกำรใชง้ำนต่อเดือน 1) 1-3 คร้ัง/เดือน 48.1%  2) 4-6 คร้ัง/
เดือน 39%  3) 7–9 คร้ัง/เดือน 6.5%  4) มำกกวำ่ 10 คร้ัง/เดือน 6.4% 
 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อกระบวนการยอมรับการใช้บริการระบบช าระเงินพร้อมเพย์ผ่านสมาร์ทโฟนของ
ธนาคารกรุงไทย 
 
ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง 

 จำกกำรวิเครำะห์กำรถดถอยอยำ่งง่ำย (Simple Regression) เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียง 
(X1) ส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้บริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์ำ่นสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย (Y) 
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงส่งผลทำงบวกกบักำรยอมรับกำรใช้
บริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์่ำนสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย หมำยควำมว่ำ ระดบัปัจจยัดำ้นกำร
รับรู้ควำมเส่ียงเพิ่มข้ึน 1 หน่วยส่งผลให้กำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์ำ่นสมำร์ตโฟน 
ของธนำคำรกรุงไทย จะเพิ่มข้ึน 0.970 โดยท่ีค่ำ Adjusted R Square = 0.625 ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 ดงันั้น
ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์ำ่นสมำร์ทโฟนข
องธนำคำรกรุงไทย โดยแสดงสมกำรได ้ดงัน้ี 
 

Y= 0.056 + 0.970𝑿𝟏 
                 (11.299) 

 
ปัจจัยด้านสังคมและวฒันธรรม 

จำกกำรวิเครำะห์กำรถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression)  เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนสังคมและ
วฒันธรรม (X2)  ส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้บริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพย์ผ่ำนสมำร์ทโฟนของ
ธนำคำรกรุงไทย  (Y) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยั  พบว่ำ ปัจจยัด้ำนสังคมและวฒันธรรมส่งผล
ทำงบวกกับกำรยอมรับกำรใช้บริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพย์ผ่ำนสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย 
หมำยควำมว่ำ ระดบัปัจจยัด้ำนสังคมและวฒันธรรมเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลให้กำรยอมรับกำรใช้บริกำร
ระบบช ำระเงินพร้อมเพย์ผ่ำนสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย จะเพิ่มข้ึน 0.827 โดยท่ีค่ำ Adjusted R 
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Squared = 0.670 ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 ดงันั้นปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้บริ
กำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์ำ่นสมำร์ทโฟน ของธนำคำรกรุงไทย โดยแสดงสมกำรได ้ดงัน้ี 

 
Y= 0.775 + 0.827𝑿𝟏 
                 (0.821) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 
 จำกผลกำรวจิยัพบวำ่ ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรระบบช ำระเงิน
พร้อมเพยผ์่ำนสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย ซ่ึงสอดคล้องกบังำนวิจยัของ จินดำ แกว้แทน (2557) ท่ี
ศึกษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรยอมรับกำรใช้บริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน 
กรณีศึกษำท่ีกรุงเทพมหำนครและปทุมธำนี ผลกำรศึกษำพบวำ่ กำรรับรู้ควำมเส่ียงท่ีมีผลในระดบัมำกท่ีสุด
คือ กำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ผำ่นอุปกรณ์สมำร์ทโฟน ควรมีกำรก ำหนดรหสัผำ่นก่อนเขำ้สู่ระบบเพื่อ
ป้องกนัขอ้มูลส่วนตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินของกำรวจิยัในคร้ังน้ีท่ีมีค่ำเฉล่ียท่ี 3.98 ซ่ึงตรง
กบัทฤษฏีกำรรับรู้ควำมเส่ียงท่ีวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมีอิทธิพลต่อลูกคำ้ในกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำร ไม่วำ่
หลงัจำกใชบ้ริกำรแลว้หรือควำมเส่ียงนั้นจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตำม 
 ปัจจยัด้ำนสังคมและวฒันธรรมส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้บริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์่ำน
สมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ พรชนก พลำบูลย ์(2558) ท่ีศึกษำเร่ือง กำร
ยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี กำรใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจของ
ประชำชนในกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย ์ พบว่ำ กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อควำม
ตั้งใจท่ีจะใชบ้ริกำรพร้อมเพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรมในส่วนของชั้นสังคมท่ีคนใน
ระดบัชั้นเดียวกนัจะมีอิทธิพลในกำรชกัชวนเพื่อใช้บริกำรระบบช ำระเงินพร้อมเพยผ์่ำนสมำร์ทโฟนของ
ธนำคำรกรุงไทยท่ีมีค่ำเฉล่ียท่ี 3.77 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรระบบช ำระ
เงินพร้อมเพยผ์่ำนสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรควรส่งเสริมให้ผูใ้ช้งำนระบบ
พร้อมเพยม์ัน่ใจว่ำควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ จะไม่เกิดข้ึน เพื่อรักษำควำมไวว้ำงใจของผูใ้ช้บริกำรให้อยู่ใน
ระดบัท่ีดียิ่งข้ึนๆ ไป เช่น กำรรับรองควำมปลอดภยัของเงินในบญัชีวำ่จะไม่สูญหำยถำ้เกิดกำรสูญหำยมีกำร
รับประเงินสูญหำยใหก้บัผูใ้ชบ้ริกำร 
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 2.จำกผลกำรวิจยัพบว่ำปัจจยัด้ำนสังคมและวฒันธรรมส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้บริกำรระบบ
ช ำระเงินพร้อมเพย์ผ่ำนสมำร์ทโฟนของธนำคำรกรุงไทย ซ่ึงในส่วนของครอบครัวถือเป็นปัจจยัส ำคญั 
ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรควรมีโปรโมชนัส ำหรับครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวยอมรับและใช้งำนระบบ
พร้อมเพย ์อีกส่วนคือส่วนของวฒันธรรมและสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเร็ว ผูป้ระกอบกำรควรปรับกำร
ใหบ้ริกำรสอดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.เน่ืองจำกในกำรวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษำเฉพำะปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงและปัจจยัด้ำน
สังคมและวฒันธรรม ในโอกำสต่อไปอำจท ำกำรศึกษำในปัจจยัดำ้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำง
กำรตลำดท่ีเนน้ในเร่ืองของกำรตลำดของผูป้ระกอบกำร เป็นตน้ 
 2.กำรวิจยัคร้ังน้ีศึกษำกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นนกัศึกษำ ในโอกำสต่อไปอำจท ำกำรศึกษำในกลุ่มตวัอยำ่ง
ท่ีเป็น Gen X หรือ Baby boomer ท่ีอำจมีผลกำรวจิยัท่ีเปล่ียนไปในทิศทำงอ่ืนๆ 
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ปัจจัยทีท่ าให้นักศึกษาตัดสินใจซ้ือผลงานเพลงทีถู่กลขิสิทธ์ิผ่านทาง 
แอพพลเิคช่ันไอทูนส์ สโตร์ 

THE FACTORS THAT LED STUDENTS TO PURCHASE COPYRIGHTED 
SONGS THROUGHT ITUNES STORE APPLICATION 

 
สหรัฐ สง่ำวงศ์1 

ธิดำทิพย ์ปำนโรจน์2 
 

บทคัดย่อ 
 
 กำรศึกษำวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีท ำให้นักศึกษำตัดสินใจซ้ือผลงำนเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิผ่ำนทำง
แอพพลิเคชั่นไอทูนส์ สโตร์ มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลงำนเพลงท่ีถูก
ลิขสิทธ์ิผ่ำนส่ือไอทูนส์ สโตร์ 2) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกซ้ือเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิผ่ำนส่ือไอทูนส์ 
สโตร์ กำรศึกษำเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Data) เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถำม
(Questionnaire) จำกกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นนักศึกษำในมหำวิทยำลัยศิลปำกรทั้งหมด 400 ตัวอย่ำง ท ำกำร
วเิครำะห์โดยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ในกำรหำ ควำมถ่ี ร้อยละ จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ กลุ่ม
ตัวส่วนใหญ่เป็นเพศชำยศึกษำอยู่ระดับชั้ นปีท่ี3 มีรำยได้เฉล่ีย 5,000 ถึง 10 ,000บำท ต่อเดือนรู้จัก
แอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เขำ้ใช้งำนแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ 1 ถึง 3 คร้ัง ต่อเดือน 
กลุ่มตวัอยำ่งเคยใชบ้ริกำรแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์มำ 1 ถึง 2 ปี ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด
ดำ้นผลิตภณัฑ์และรำคำ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิผ่ำนแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ 
สโตร์ เป็นอยำ่งมำก และ ปัจจยัทำงสังคมดำ้นครอบครัวมีบทบำทในกำรตดัสินใจซ้ือเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิมำก
ท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์, ลิขสิทธ์ิเพลง, กำรตดัสินใจซ้ือ 

                                              
1 นกัศึกษำสำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
2 อำจำรยส์ำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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Abstract 
 

 This research attempts to learn the behaviors of Silpakorn collegians, purchasing licensed music on 

iTunes Store. There are 2 purposes in this research 1.To study the behavior of purchasing licensed music on 

iTunes Store 2.To learn more about the key factors that push collegian to buy licensed music. Using 

Quantitative Data as an analysis method, Researcher collect 400 samples of Silpakorn collegians by using 

Questionnaire. The Result of the research has shown that most of the samples are 3rd year Male collegians 

with rate of income at 5,000 to 10,000 baht a month ,they know about iTunes Store from the internet ,access 

iTunes Store 1-3 times a month ,and have been using iTunes Store for 1-2 years. Product and price of 

Marketing mix and Social Factors in the point of Family are the main factors. 

 
Keyword: Application ITunes Store, Licensed Music, Purchasing behavior 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เพลงและดนตรีเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กับมนุษย์มำตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั เพลงและดนตรีเป็นทั้ง
ศำสตร์และศิลป์ท่ีช่วยให้มนุษยมี์ควำมสุข ช่วยผ่อนคลำยควำมเครียดทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดนตรีเป็น
เคร่ืองกล่อมเกลำจิตใจของมนุษยใ์หมี้ควำมเบิกบำนหรรษำใหเ้กิดควำมสงบและเกิดกำรพกัผอ่น กล่ำวคือใน
กำรด ำรงชีพของมนุษยทุ์กเพศทุกวยัตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตำย เพลงและดนตรีมีควำมเก่ียวขอ้งหรือเรียกว่ำ
เป็นส่วนหน่ึงในชีวติของมนุษยเ์รำทุกเพศทุกวยัอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

วยัรุ่นนบัว่ำเป็นวยัแห่งกำรเปล่ียนแปลง เป็นวยัแห่งกำรเรียนรู้ และเผชิญกบัปัญหำท่ีหลำกหลำยท่ี
เขำ้มำในชีวติ โดยเฉพำะกลุ่มวยัรุ่นตอนปลำย (อำย ุ18-25ปี) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นมหำวิทยำลยั เป็น
วยัเปล่ียนผ่ำนจำกวยัเรียนกำ้วสู่เขำ้วยัท ำงำนย่อมเผชิญกบัควำมเครียดในหลำยๆดำ้น เช่น ดำ้นกำรเรียน 
ครอบครัว และสังคม นกัศึกษำจึงตอ้งแสวงหำแนวทำงผอ่นคลำยควำมเครียด ซ่ึงแต่ละบุคคลก็จะมีแนวทำง
ท่ีแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัควำมชอบส่วนบุคคล บำ้งก็เล่นกีฬำ เล่นเกม ดูหนงั หรือกำรไปเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ซ่ึงกำรฟังเพลงเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีสำมำรถผอ่นคลำยควำมเครียดได ้ 

โดยในปัจจุบนักำรฟังเพลงมีช่องทำงท่ีหลำกหลำย ในสมยัก่อนช่วงท่ีอินเทอร์เน็ตยงัไม่แพร่หลำย
เช่นในปัจจุบนั กำรจะฟังเพลงนั้นผูฟั้งจ ำเป็นตอ้งซ้ือแผน่เพลงและเคร่ืองเล่นเพลงต่ำงๆ ท ำใหมี้ควำมยุง่ยำก
ต่อกำรฟังเพลงในแต่ละคร้ัง อีกทั้งกำรท่ีไปซ้ือแผ่นเพลงสักหน่ึงแผ่นก็เป็นส่ิงท่ียำกล ำบำก รวมถึงมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงท่ีไม่คุม้ค่ำกบัเวลำท่ีเสียไป อีกทั้งบำงคร้ังแผ่นเพลงหรืออลับั้มเพลงท่ีซ้ือมำก็ไม่มี
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เพลงท่ีตอ้งกำรอยู่ในนั้น หรือบำงคนก็เลือกท่ีจะฟังเพลงผ่ำนวิทยุซ่ึงบำงคร้ังกำรฟังเพลงผ่ำนคล่ืนวิทยุก็
อำจจะไม่ได้เพลงตำมท่ีอย่ำงจะฟัง แต่ในปัจจุบนัปัญหำเหล่ำนั้นได้ลดน้อยลงไป เพรำะปัจจุบนัผูฟั้งนั้น
สำมำรถเลือกเพลงท่ีตอ้งกำรจะฟังไดต้ำมท่ีตอ้งกำรผำ่นทำงแอพพลิเคชัน่ต่ำงๆ หรือผำ่นทำงออนไลน์ หรือ
โดยกำรดำวน์โหลดเพลง ท ำให้ง่ำยต่อกำรฟังเพลงและประหยดัค่ำใช้จ่ำยมำกข้ึน เพรำะในปัจจุบนัด้วย
ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มมำกข้ึน กำรดำวน์โหลดเพลงในปัจจุบนัเป็นไปอย่ำงแพร่หลำยและสะดวก
มำกกวำ่ในอดีต แต่ก็ส่งผลท ำให้อุตสำหกรรมเพลงถูกลดคุณค่ำลงขอ้มูลจำกไทยรัฐออนไลน์ปี 2557 พบวำ่
มีกำรโหลดเพลงเถ่ือนท่ีมำกถึง 60% ต่อผู ้ท่ี ซ้ือเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิท่ีมีเพียง 40% เท่ำนั้ น ต่อมำเม่ือ
แอพพลิเคชัน่ดำ้นกำรฟังเพลงเร่ิมมีมำกข้ึน ท ำใหก้ำรซ้ือเพลงผำ่นทำงออนไลน์ไม่ยุง่ยำกดงัเช่นแต่ก่อน และ
สำมำรถเลือกเพลงตำมท่ีตอ้งกำรไดม้ำกข้ึน อีกทั้งยงัไม่ตอ้งเสียเวลำและค่ำเดินทำงเพรำะสำมำรถช ำระเงิน
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ได้ ท ำให้ปัจจุบนัปัญหำกำรดำวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธ์ินั้นลดลง แต่ยงัไม่
สำมำรถแกปั้ญหำกำรดำวน์โหลดเพลงดว้ยวิธีละเมิดลิขสิทธ์ิไดแ้บบถำวร ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจศึกษำกำร
บริโภคผลงำนเพลงของกลุ่มนกัศึกษำซ่ึงถือไดว้ำ่เป็นกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีควำมรู้ เพื่อรับทรำบถึงพฤติกรรม และ
เหตุผลในกำรเลือกซ้ือผลงำนเพลงของกลุ่มตวัอยำ่ง เพื่อท่ีจะเป็นแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ
เพลงต่อไปในอนำคต 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลงำนเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิผำ่นส่ือไอทูนส์ สโตร์ 
2. เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกซ้ือเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิผำ่นส่ือไอทูนส์ สโตร์  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
แอพพลเิคช่ัน หมำยถึง โปรแกรม หรือชุดสั่ง ท่ีใชค้วบคุมกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี

และอุปกรณ์ต่อพวงต่ำงๆ เพื่อให้ท ำงำนตำมค ำสั่ง และตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของผูใ้ช ้

พฤติกรรม  หมำยถึง กำรแสดงและกิริยำท่ำทำงซ่ึงส่ิงมีชีวติ ระบบหรือ อตัลกัษณ์ประดิษฐ ์ท่ี 
  เกิดร่วมกนักบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวมระบบอ่ืนหรือส่ิงมีชีวติโดยรวมเช่นเดียวกบั 

 ส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ พฤติกรรมเป็นกำรตอบสนองของระบบหรือส่ิงมีชีวติต่อ
ส่ิงเร้ำหรือกำรรับเขำ้ทั้งหลำย ไม่วำ่จะเป็นภำยในหรือภำยนอก มีสติหรือไม่มีสติ
ระลึก ชดัเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจ 

การตัดสินใจ  หมำยถึง กำรตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีควำมสนใจในตวั
 ผลิตภณัฑ ์
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การรับรู้  หมำยถึง กำรรับรู้ถึงประโยชน์ต่ำงๆจำกกำรซ้ือเพลงผ่ำนแอพพลิเคชั่นไอทูนส์ 
สโตร์ของตวัผูบ้ริโภค หรือกำรรับรู้ถึงปัญหำต่ำงๆก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือเพลงผำ่น
แอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ 

กลุ่มอ้างองิ  หมำยถึง กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทศันคติและแนวควำมคิด ในงำนวิจยัน้ี
กลุ่มอำ้งอิงหมำยถึง ดำรำ เน็ตไอดอลต่ำงๆท่ีมีผลท ำใหผู้บ้ริโภคมีทศนคติเชิงบวก
ต่อกำรซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ 

บทบาทและสถานะ  หมำยถึง สถำนะหรือบริบทต่ำงๆของผูบ้ริโภคในช่วงนั้นๆ ผูบ้ริโภคมกัจะเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถำนะของตนในสังคม เช่นนกัศึกษำพอใจท่ีจะใช้
แอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ เพื่อตอ้งกำรเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมชั้นปี เป็นตน้ 

 
ขอบเขตการวจัิย 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมำณส ำหรับกำรศึกษำคร้ังน้ี โดยใชแ้บบสอบถำมในกำรเก็บตวัอยำ่งงำนวิจยั
และไดก้ ำหนดขอบเขตกำรวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ กำรศึกษำคร้ังน้ีไดก้ ำหนดตวัแปรดงัน้ี 
1.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำด และ ปัจจยัดำ้นสังคม 
ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ 2) ปัจจยัดำ้นรำคำ 3) ปัจจยั

ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และ 4) ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ปัจจยัดำ้นสังคมประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดำ้นกลุ่มอำ้งอิง 2) ปัจจยัดำ้นครอบครัว และ  

3) ปัจจยัดำ้นบทบำท 
1.2 ตวัแปรตำม ไดแ้ก่ กระบวนกำรตดัสินใจซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ ประกอบดว้ย  

1) กำรรับรู้ปัญหำ 2) กำรแสวงหำขอ้มูล 3) กำรประเมินทำงเลือก 4) กำรตดัสินใจซ้ือ และ 5) พฤติกรรม
ภำยหลงักำรซ้ือ 
 2. ขอบเขตดำ้นประชำกร 
 2.1 ประชำกรในงำนวิจัยคือ นักศึกษำในมหำวิทยำลัยศิลปำกรท่ีมีประสบกำรณ์หรือเคยมี
ประสบกำรณ์ในกำรซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ 

2.2 กลุ่มตวัอยำ่งในงำนวิจยัคือ นกัศึกษำในมหำวิทยำลยัศิลปำกร ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรซ้ือเพลง
ผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ เน่ืองจำกไม่ทรำบถึงขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีแน่ชดั ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิกำรของ 
Taro Yamane โดยผูว้จิยัค  ำนวณกลุ่มตวัอยำ่งออกมำได ้376 ตวัอยำ่ง 

3. ขอบเขตดำ้นเวลำ  
ช่วงเวลำกำรศึกษำทั้งหมด 4 เดือน ระหวำ่ง เดือนมกรำคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2561 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดท้รำบถึงพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัในปัจจุบนั 
2. สำมำรถน ำผลกำรศึกษำคร้ังน้ีไปวำงแผนเพื่อหำแนวทำงกำรแกไ้ขปัญญำกำรละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง

ในสังคมปัจจุบนัท่ีมีกำรละเมิดลิขสิทธ์ิเพลงเป็นจ ำนวนมำกโดยเฉพำะในกลุ่มนกัศึกษำท่ีถือวำ่เป็น
ผูมี้ควำมรู้ 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและ วจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นกำรกระท ำของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดรั้บและกำรใชสิ้นคำ้และ
บริกำร รวมไปถึงกระบวนกำรตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อนและมีส่วนในกำรก ำหนดให้มีกำรกระท ำดงักล่ำว (Engel 
และผูร่้วมงำน, 1968) 
 เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่ำจะเป็นกำรเสำะหำ ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือกำรบริโภค
ผลิตภณัฑ์ บริกำร และแนวคิดต่ำง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคำดวำ่จะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของตนไดเ้ป็น
กำรศึกษำกำรตดัสินใจของผูบ้ริโภคในกำรใชท้รัพยำกรท่ีมีอยู ่ทั้งเงิน เวลำ และก ำลงัเพื่อบริโภคสินคำ้และ
บริกำรต่ำง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท ำไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่ำงไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน ชิฟแมน 
และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่ำ หมำยถึง กำรกระท ำของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำร
จดัหำให้ไดม้ำและกำรใช้ซ่ึงสินคำ้และบริกำร ทั้งน้ีหมำยรวมถึง กระบวนกำรตดัสินใจซ่ึงมีมำอยู่ก่อนแลว้ 
และซ่ึงมีส่วนในกำรก ำหนดให้มีกำรกระท ำดงักล่ำว แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and 
Blackwell, 1968) 

นำรีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ (2554) ปัจจยัทำงกำรตลำดหมำยถึง ส่ิงท่ีเสนอขำยโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหเ้กิดควำมพึงพอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขำยอำจมีตวัตนหรือไม่มีก็ได ้ประกอบดว้ย 

ผลติภัณฑ์ (Products) หมำยถึง คุณลกัษณะของสินคำ้ ท่ีมีอิทธิพลท่ีท ำใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
เปล่ียนแปลงตวัอยำ่งเช่น ตวัผลิตภณัฑ ์รูปแบบ บรรจุภณัฑ ์หรือ ยีห่้อ เป็นตน้ 

ราคา (Price) หมำยถึง ควำมคุม้ค่ำของรำคำในสำยตำของผูบ้ริโภคท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่ำคุม้ค่ำแก่กำร
จ่ำยเงินเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสินคำ้ท่ีตอ้งกำร 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมำยถึง สถำนท่ีท่ีผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้และบริกำรได ้ 
รวมถึงช่องทำงกำรโฆษณำหรือช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยต่ำงๆ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมำยถึง ส่ิงจูงใจหรือ กำรใชก้ลยทุธ์ทำงกำรตลำด เช่น กำรลด  
แลก แจก แถม หรือกำรโฆษณำ  เพื่อจูงใจใหผู้บ้ริโภคหนัมำซ้ือสินคำ้ของบริษทั 
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สุภำวรรณ ชยัทววีุฒิกุล (2555) งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์
ของผูบ้ริโภคบนเวบ็ไซต์ ENSOGOในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจยัพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง กลุ่มตวัอยำ่งใหค้วำมส ำคญักบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเป็นอยำ่งมำกและใหค้วำมส ำคญักบั
กำรส่ือสำรทำงกำรตลำดครบวงจร 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กำรวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษำพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ 
ของนกัศึกษำมหำวทิยำลยั โดยมีตวัแปรตน้ และ ตวัแปรตำมดงัน้ี 

 ตวัแปรตน้      ตวัแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของงานวจัิย 

1. ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ 
2. ปัจจยัทำงสังคมส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์สโตร์ 

 
 

 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
-ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์
-ปัจจยัดำ้นรำคำ 
-ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
-ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเพลงผ่าน

แอพพลเิคช่ันไอทูนส์ สโตร์ 

-กำรรับรู้ปัญหำ 

-กำรแสวงหำขอ้มูล 

-กำรประเมินผลทำงเลือก 

-กำรตดัสินใจซ้ือ 

-พฤติกรรม ภำยหลงักำรซ้ือ 

ปัจจยัทางสังคม 

-กลุ่มอำ้งอิง 

-ครอบครัว 

-บทบำท 
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วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 

 กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำแบบวจิยัเชิงปริมำณ เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือเพลงผำ่นทำง
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีคือนกัศึกษำของมหำวทิยำลยัศิลปำกร โดยใชห้ลกักำรของ 
Taro Yamane (1967) ท่ีใชห้ำขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งเพื่อประมำณค่ำสัดส่วนของประชำกรโดยค ำนวณ
ออกมำได ้376ตวัอยำ่ง 
 สูตรของ ทำโร ยำมำเน่ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และจ ำแนกแบบสอบถำม
เป็น 3 ขั้นตอนคือ แบบสอบถำมปลำยปิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ปัจจยัทำงสังคม และ
กระบวนกำรตดัสินใจ แบบสอบถำมดงักล่ำวพฒันำข้ึนจำกกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและทดสอบกบักลุ่มตวัอยำ่ง
จำกประชำกรท่ีใช้แอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ ในอ ำเภอหวัหินจ ำนวน 30 คน นอกจำกนั้นไดท้  ำกำรหำค่ำ
ควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมท่ีไดก้ลบัมำ โดยใชค้่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำ (Alpha Coefficient) ตำมวิธีของ 
(Cronbach) ไดค้่ำค  ำนวณเท่ำกบั 0.7725 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่งไดแ้ก่ เพศ อำย ุรำยไดเ้ฉล่ีย คณะวชิำ และชั้นปี 
จ  ำนวนทั้งหมด 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมเก่ียวกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรแอพพลิเคชั่นไอทูนส์ สโตร์ ของกลุ่ม
ตวัอยำ่ง จ  ำนวนทั้งหมด 3 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัทำงส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเพลง
บนแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ จ  ำนวนทั้งหมด 13 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัทำงด้ำนสังคมศำสตร์ท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเพลงบน
แอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ จ  ำนวนทั้งหมด 9 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถำมเก่ียวกบัพฤติกรรมหลังกำรตดัสินใจซ้ือเพลงผ่ำนแอพพลิเคชั่นไอทูนส์ 
สโตร์ จ  ำนวนทั้งหมด 12 ขอ้ 
 ในส่วนท่ี 2-5 ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) โดยให้ เลือก
ตำมล ำดบัควำมส ำคญั 5 ระดบัไดแ้ก่  1 หมำยถึง ไม่เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง, 2 หมำยถึง ไม่เห็นดว้ย, 3 หมำยถึง 
เฉยๆ, 4 หมำยถึง เห็นดว้ย และ 5 หมำยถึง เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary Data) คือ แหล่งขอ้มูลจำกกำรแจกแบบสอบถำมให้กลุ่มตวัอยำ่งท่ี
เคยใชบ้ริกำรซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์จ ำนวน 376 คน  

2.แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) คือ แหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ำกกำรศึกษำ จำกหนงัสือ ต ำรำ
เรียน ขอ้มูลทำงอินเตอร์เน็ต ผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำรศึกษำ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลทั่วไปใช้กำรวิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) คือ ค่ำควำมเฉล่ีย 
ค่ำควำมถ่ี และค่ำร้อยละ กำรวิเครำะห์ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด ปัจจยัดำ้นสังคม ส่งผลต่อกำร
ตดัสินใจซ้ือเพลงผ่ำนแอพพลิเคชั่นไอทูนส์สโตร์โดย ใช้วิธีกำรกำรวิเครำะห์ถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple 
Regression) 
 

ผลการวจัิย 
 

ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานแอพพลเิคช่ันไอทูนส์ สโตร์ 
 จำกขอ้มูลท่ีไดม้ำพบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชำยร้อยละ 59.5 เพศหญิงร้อยละ 41.5 ศึกษำ
อยูค่ณะวิทยำกำรจดักำร ร้อยละ 69 คณะคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร(ICT) ร้อยละ 23.3 และ 
คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตรร้อยละ 7.8  กลุ่มตวัอยำ่งแบ่งเป็นชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ21.4 ชั้นปีท่ี 2
ร้อยละ 19.8 ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 51.7 และสุดทำ้ยชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 4.3 กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยูท่ี่ 5,000-10,000บำท อตัรำร้อยละ 41.4 รองลงมำคือรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 10,000-15,000บำทใน
อตัรำร้อยละ 19.8 รำยได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บำทอยูใ่นอตัรำร้อยละ 19 รำยไดต่้อเดือนท่ี 15,000-20,000
บำทอยูใ่นอตัรำร้อยละ 16.4 และสุดทำ้ย รำยได ้20,000 บำทข้ึนไปต่อเดือนมีอตัรำร้อยละ 3.4 ซ่ึงนอ้ยท่ีสุด 
พฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่รู้จกัแอพพลิเคชัน่ผำ่นทำงส่ือโฆษณำ
ทำงอินเทอร์เน็ต 
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ร้อยละ 57.8 รองลงมำคือกำรบอกต่อกนัจำกเพื่อนสู่เพื่อนร้อยละ 18.1 และรู้จกัผำ่นทำงครอบครัวนอ้ยท่ีสุด
อยูท่ี่ร้อยละ 8.6 ควำมถ่ีในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรแอพพลิเคชัน่ต่อเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่1-3คร้ังต่อเดือนร้อยละ35.3 
รองลงมำคือ น้อยกว่ำ 1 คร้ังต่อเดือนร้อยละ 29.3ตำมมำด้วยมำกกว่ำ 7 คร้ังต่อเดือนร้อยละ25.9 ล ำดับ
สุดทำ้ยคือ 4-6คร้ังต่อเดือนร้อยละ 9.5 ระยะเวลำในกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ของกลุ่มตวัอยำ่ง ส่วนใหญ่ 1-2 ปีใน
อตัรำร้อยละ 31 ล ำดบัต่อมำคือนอ้ยกวำ่ 1 ปี อตัรำร้อยละ30.2  ล ำดบัต่อมำคือ 3-4 ปี อตัรำร้อยละ 25.9 และ
ล ำดบัสุดทำ้ยคือ 5 ปีข้ึนไปในอตัรำร้อยละ 12.9 
 
1.ข้อมูลทัว่ไปและปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเพลงผ่านแอพพลเิคช่ันไอทูนส์ สโตร์ 

 จำกกำรวิเครำะห์เชิงถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression) เพื่อศึกษำปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำง

กำรตลำด ส่งผลต่อ กำรตดัสินใจซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ ของกลุ่มตวัอยำ่ง ผลกำรทดสอบ

สมมติฐำนกำรวจิยัพบวำ่ ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด ส่งผลทำงบวก กบั กำรตดัสินใจซ้ือเพลงผำ่น

แอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ หมำยควำมวำ่ ระดบัปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด 1 หน่วยส่งผลใหก้ำร

ตดัสินใจซ้ือเพลงผ่ำนแอพพลิเคชั่นไอทูนส์ สโตร์จะเพิ่มข้ึน 1.007โดยท่ีค่ำ Adjusted R Square (�̅�𝟐) = 

0.545 ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 ดงันั้นปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นผลิตภณัฑ์และรำคำ ส่งผลต่อ

กำรตดัสินใจซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์มำกท่ีสุด ตำมสมกำรดงัน้ี 

 
 
 
 
 
2.ข้อมูลปัจจัยทางสังคมและวฒันธรรมทีส่่งผลต่อการตัดสินใตซ้ือเพลงผ่านแอพพลเิคช่ันไอทูนส์ สโตร์ 
 จำกกำรวิเครำะห์เชิงถดถอยอยำ่งง่ำย(simple Regression) เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นสังคมและวตันธรรม 
ส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ ของกลุ่มตวัอยำ่ง ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
กำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรมส่งผลทำงบวกต่อกำรตดัสินใจซ้ือเพลงผ่ำนแอพพลิเคชัน่ไอ
ทูนส์ สโตร์ หมำยควำมวำ่ ระดบัปัจจยัทำงสังคมและวฒันธรรม 1 หน่วยส่งผลให้กำรตดัสินใจซ้ือเพลงผำ่น
แอพพลิเคชั่นไอทูนส์ สโตร์ เพิ่มข้ึน 1.547 โดยท่ีค่ำ Adjusted R Square (�̅�𝟐) = 0.529 ท่ีระดบันยัส ำคญั 
0.05 ดงันั้นปัจจยัดำ้นสังคมและวฒันธรรม ส่งผลต่อกำรสัดสินใจซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ 
ดงัสมกำรดงัน้ี 
 

Y= 0.187 + 1.007 X1 
                  (12.474) 

Y= 0.645 + 1.547 x2 

                   (11.472) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 

 จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเพลง
ผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ วิภำวรรณ มโนปรำโมทย ์(2556) ท่ีศึกษำเร่ือง 
ปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำผ่ำนสังคมออนไลน์(อินสตำแกรม) ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร โดยงำนวิจยัดงักล่ำว ใช้ตวัแปรตน้คือ ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด ปัจจยัดำ้น
ทศันคติ และควำมไวว้ำงใจ ตวัแปรตำมคือกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ผ่ำนสังคมออนไลน์(อินสตำแกรม) กลุ่ม
ตวัอย่ำงคือประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคนั้นให้
ควำมส ำคญักบัปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดเป็นอยำ่งมำก  
 ปัจจยัดำ้นสังคมและวตันธรรมส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเพลงผำ่นแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์
สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ กิตติศกัด์ิ อินทรสำร (2558) ท่ีศึกษำเร่ือง ปัจจยัสังคม วฒันธรรม และจิตวิทยำท่ี
ส่งผลต่อควำมคำดหวงัในกำรบริกำรของธุรกิจจดัหำคู่ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยงำนวิจยั
ดงักล่ำวใช้ตวัแปรตน้คือ ปัจจยัทำงด้ำนสังคม วตันธรรม และ ปัจจยัทำงจิตวิทยำ ตวัแปรตำมคือ ควำม
คำดหวงัในกำรบริกำร ผลกำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัทำงสังคมและปัจจยัทำงวฒันธรรมส่งผลต่อควำมคำดหวงั
ในกำรบริกำร 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จำกกำกวิจยัพบว่ำ ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคสนใจเป็นส่ิงแรก 
และกำรท่ีร้ำนคำ้หรือผูป้ระกอบกำรท ำให้ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดน่ำสนใจได ้จะเป็น
ผลดีต่อกิจกำรเป็นอยำ่งมำกเน่ืองจำกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมองสินคำ้ท่ีภำยนอกก่อนเสมอ เม่ือ
ผูบ้ริโภคเกิดกำรรับรู้ในตวัสินคำ้วำ่เป็นสินคำ้ท่ีดี ผูบ้ริโภคก็จะกลบัมำใชบ้ริกำรอีกคร้ัง 

2. จำกกำรวิจยัพบว่ำ ปัจจยัด้ำนสังคมและวฒันธรรมก็มีส่วนส ำคญัท่ีท ำให้ผูบ้ริโภคนั้นหันมำ
เลือกซ้ือสินคำ้และบริกำร โดยเฉพำะในส่วนของครอบครัวซ่ึงมีกำรแนะน ำบอกต่อกนัไดง่้ำย
ท่ีสุด หรืออำจจะเป็นกำรปลูกฝังด้ำนจิตส ำนึกท่ีดีในกรณีของกำรซ้ือเพลงออนไลน์ท่ีถูก
ลิขสิทธ์ิผำ่นทำงแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจำกงำนวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษำเฉพำะดำ้นปัจจยัทำงส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจยั
ทำงสังคมและวฒันธรรม ท่ีส่งผลให้เกิดกำรตดัสินใจซ้ือจึงท ำให้เน้ือหำหรือปัจจยัต่ำงๆอำจไม่
เพียงพอต่อกำรตดัสินใจ ในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัอำจจะใช้ปัจจยัในกำรรับรู้ควำมเส่ียง ควำมปลอดภยั 
หรือทฤษฎีกำรตลำด 4.0(5A) เป็นตน้ 
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2.กลุ่มตวัอย่ำงในงำนวิจยัน้ีเป็นกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นนกัศึกษำในมหำวิทยำลยัศิลปำกร ในคร้ังหน้ำ
ผูว้ิจยัอำจจะใช้กลุ่มตวัอย่ำงและประชำกรให้กวำ้งกว่ำน้ีเช่น นักศึกษำในประเทศไทยเป็นต้น 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีกวำ้งและขอ้สรุปท่ีตำมโลกควำมเป็นจริงกวำ่เดิม 
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การยอมรับนวตักรรมทีช่่วยในการตัดสินใจซ้ือ SAMSUNG GALAXY NOTE 8 ของผู้บริโภค
กลุ่ม SAMSUNG GALAXY NOTE 8 CLUB THAILAND 

THE ADOPTION OF INNOVATION THAT HELPS TO ACCEPT THE DECISION 
BUYING SAMSUNG GALAXY NOTE 8 OF SAMSUNG GALAXY NOTE 8 CLUB 

THAILAND 
 

ป้องภยั  กองแกว้1  
ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ2  

 
บทคัดย่อ 

กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำ 1.ศึกษำลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ท่ีส่งผลต่อ กำรยอมรับ
นวัตกรรมท่ีช่วยในกำรตัดสินใจซ้ือ SAMSUNG GALAXY NOTE 8 2.เพื่อศึกษำปัจจัยกำรยอมรับ
นวัตกรรมท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรยอมรับนวัตกรรมในตรำสินค้ำ Samsung 3.ปัจจัยด้ำนสังคมท่ีมี
ควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินค้ำ Samsung โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ 
ผูบ้ริโภคกลุ่ม Samsung Galaxy Note 8 club Thailand จ  ำนวน 400 คน โดยใชก้ำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งแบบตำม
สะดวก  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) วิเครำะห์ขอ้มูลดว้ย
ค่ำสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.05และทดสอบ
สมมติฐำนโดยใชค้่ำ t-test ค่ำ One- Way ANOVA และ ค่ำสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

จำกผลวิจยักำรรับรู้ประโยชน์มีค่ำเฉล่ียสูงสุด เม่ือศึกษำถึงปัจจยัด้ำนสังคมพบว่ำ ครอบครัวมี
ค่ำเฉล่ียสูงสุด เม่ือศึกษำถึงกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsungโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกเม่ือพิจำรณำ
เป็นรำยดำ้นพบวำ่ควำมสนใจค่ำเฉล่ียสูงสุด มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนัวดัจำกค่ำสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
เท่ำกบั 0.801 ค่ำนัยส ำคญัทำงสถิติ .01 ปัจจยัด้ำนสังคมมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำ
สินคำ้ Samsung มี ควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนัวดัจำกค่ำสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เท่ำกบั 0.599 ค่ำนยัส ำคญั
ทำงสถิติ .01 

 
ค าส าคัญ : กำรยอมรับ นวตักรรม กำรตดัสินใจ 
 
______________________________________ 
1นกัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
2ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. อำจำรยป์ระจ ำ สำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research are 1. to study of demographic factors affecting the adoption of 
innovations in the brand Samsung 2. to study the factors recognized innovation with relation to accept 
innovations in the Samsung brand 3. social factors related to acceptance. Innovation in brand Samsung 
samples used in research, including consumer groups Samsung Galaxy Note 8 Club Thailand number 400 
people. By sampling a convenience. The data collection tool was a questionnaire were analyzed by the 
descriptive statistics were the mean and standard deviation. Hypothesis testing analysis of multivariate 
regression multiply at significant level 0.05 and the hypothetical test using the t-test value ONE - Way 
ANOVA and correlation coefficient. 

The perceived benefits of research with the highest average. The study found that social factors. 
The family has the highest average when studying the adoption of innovative brand. Samsung were at a high 
level considering it was found that the average maximum attention. Correlated in the same direction as 
measured by the correlation Pearson equal to 0.801 dinner statistically significant .01 involve social 
relationships to innovation in branded Samsung The relationship in the same direction with Pearson ' s 
Correlation Coefficient was 0.599 statistical significance .01. 

 
Keyword: Acceptance.  Innovation.   The decision. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัสมำร์ทโฟนได้เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนสมยัน้ีมำกข้ึนกว่ำแต่ก่อน
เน่ืองจำกสมำร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆน้ีมีควำมสำมำรถมำกมำย อีกทั้งผูใ้ชย้งัสำมำรถปรับแต่งลูกเล่นกำรใชง้ำนให้
ตรงกบัควำมตอ้งกำรได้มำกกว่ำมือถือในอดีต หรือมือถือ feature Phone ปัจจุบนัสมำร์ทโฟนถูกน ำมำใช้
แทนอุปกรณ์หลำกหลำยอยำ่ง เช่น นำฬิกำ ท่ีจดัเก็บขอ้มูล ปฏิทิน กลอ้งถ่ำยรูป สมุดจดบนัทึกเตือนควำมจ ำ 
Dictionary เคร่ืองฟังเพลง เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในกำรท ำงำน (นำยระพีพฒัน์    
ธนะพฒัน์ และคณะ,2557) ในปัจจุบนั ไดพ้ฒันำมำเป็นสมำร์ทโฟน รุ่น Samsung Galaxy Note 8 นบัวำ่เป็น
นวตักรรมแห่งเทคโนโลยีในดำ้นสมำร์ทโฟนท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดทุ้กรูปแบบ อีกทั้ง
ยงัมีปำกกำ S Pen ท่ีช่วยเพิ่มควำมสะดวกในกำรท ำงำน ถือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกทั้งในดำ้นกำรใชง้ำน
ดำ้นกำรศึกษำ ดำ้นควำมบนัเทิง ธุรกิจ และจ ำเป็นอยำ่งยิง่ส ำหรับผูใ้ชง้ำนท่ีตอ้งกำรควำมทนัสมยั 
จำกท่ีเทคโนโลยี สมำร์ทโฟนในปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว เพื่อให้บริษทักำ้วข้ึนเป็นแนวหน้ำ
ในกำรเป็นผูน้ ำด้ำนสมำร์ทโฟน บริษัทซัมซุงจึงมีแนวคิด ท่ีจะผลิตสมำร์ทโฟน เพื่อตอบสนองควำม
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ตอ้งกำรของผูใ้ช้และมีควำมสำมำรถท่ีเหนือกว่ำคู่แข่ง ท ำให้เกิดสมำร์ทโฟนรุ่น Samsung galaxy Note 8 
จุดเด่นของสมำร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 8 คือ Design ไร้กรอบเต็มตำสุดขอบ เพื่อชีวติไร้กรอบ,ไร้
ปุ่มโฮม , Pen ปำกกำอจัฉริยะ, กลอ้งคู่ Dual Camera พร้อมระบบกนัสั่น, ฟีเจอร์ดำ้นซอฟตแ์วร์ท่ีใส่มำเฉพำะ
ใน Note8, กำรให้ update firmware ทุกคร้ังท่ี update ใหม่จะได้ฟังก์ชั่นใหม่ ๆ เพิ่มเติม เสมือนได้มือถือ
เคร่ืองใหม่ เป็นตน้ จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีผูผ้ลิตตอ้งท ำให้ผูบ้ริโภคยอมรับในสินคำ้ โดยเปล่ียนแปลงควำมคิด 
กำรผลิต สร้ำงสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ กำรใชง้ำนท่ีเรียบง่ำย โดยศึกษำควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย 
และพฒันำสินคำ้ใหต้อบสนองตำมควำมตอ้งกำรทำงกำรตลำดมำกท่ีสุด  
กำรท ำกำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะทรำบกำรยอมรับนวตักรรมท่ีช่วยในกำรตดัสินใจซ้ือ 
Samsung Galaxy Note 8 ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Samsung Galaxy Note 8 club Thailand ท่ีมีกำรใชง้ำน Samsung 
Galaxy Note 8 เพื่อจูงใจผูบ้ริโภคและเพื่อศึกษำกำรยอมรับนวตักรรมและกำรตดัสินใจซ้ือ Samsung Galaxy 
Note 8 เป็นแนวทำงในกำรพฒันำในด้ำนผลิตภณัฑ์และด้ำนกำรตลำดต่อ ๆไปของแบรนด์ Samsung ได้
อยำ่งมีประสิทธิผล 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.ศึกษำลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ท่ีส่งผลต่อ กำรยอมรับนวตักรรมท่ีช่วยในกำรตดัสินใจซ้ือ 
SAMSUNG GALAXY NOTE 8  

2.เพื่อศึกษำปัจจยักำรยอมรับนวตักรรมท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินค้ำ 
Samsung  

3.เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นสังคมท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung 
 
นิยามศัพท์ 
สมำร์ทโฟน  หมำยถึง   โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีควำมสำมำรถเพิ่มเติมเหนือจำกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัว่ไป 
นวตักรรม  หมำยถึง   ส่ิงใหม่ท่ีกระท ำซ่ึงเกิดจำกกำรใชค้วำมรู้ ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ ส่ิงใหม่ในท่ีน้ี

อำจจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนกำร  ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกำรพฒันำ 

ควำมพึงพอใจ  หมำยถึง   ควำมรู้สึกท่ีพอใจต่อส่ิงท่ีท ำให้เกิดควำมชอบ ควำมสบำยใจ และเป็นควำมรู้สึก
ท่ีบรรลุถึงควำมตอ้งกำร 

กำรยอมรับ  หมำยถึง   กำรยอมรับในตวันวตักรรมของกลุ่มผูบ้ริโภค 
กำรตดัสินใจ  หมำยถึง   กำรตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องกลุ่มผูบ้ริโภค 
กำรรับรู้              หมำยถึง    กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชน้วตักรรมท่ีไม่ตอ้งอำศยัควำมรู้ควำมสำมำรถใน

กำรใช้งำนมำกนกั ไม่ซับซ้อนหรือไม่ตอ้งกำรควำมพยำยำมในกำรใช้งำนมำก
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เกินไป (สรพรรค ภกัดีศรี, 2556) กำรศึกษำคร้ังน้ี กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยต่อกำรใช้
งำน ยงัหมำยถึง ผูใ้ช้สำมำรถใช้งำน Samsung Galaxy Note 8 ในกำรท ำงำนได้
โดยง่ำย 

กำรรับรู้ประโยชน์หมำยถึง ปัจจยัท่ีก ำหนดกำรรับรู้ในแต่ละบุคคลว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศมีส่วนช่วย
พฒันำ ประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งไร และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อ
ควำมตั้งใจแสดงพฤติกรรมกำรใชด้ว้ย (สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทำ วงศจ์ตุรภทัร, 
2555) 

กำรประเมินค่ำ      หมำยถึง กำรตดัสินควำมถูกตอ้งเท่ียงตรงและคุณค่ำของส่ือท่ีไดรั้บ ว่ำถูก ตอ้งชดัเจน
หรือไม่ เช่ือถือไดม้ำกนอ้ยเพียงใด มีคุณค่ำหรือไม่ อยำ่งไร โดยพิจำรณำ เน้ือหำ 
วธีิกำรน ำเสนอ และกำรใชภ้ำษำ 

ควำมจ ำเป็น           หมำยถึง ส่ิงท่ีขำดไม่ไดใ้นกำรท ำกิจกรรมอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ควำมจ ำเป็นในท่ีน้ีหมำยถึง 
ควำมจ ำเป็นในกำรใชง้ำน Samsung Galaxy Note 8 ในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

อิทธิพล                  หมำยถึง อ ำนำจท่ีสำมำรถบนัดำลให้ผูอ่ื้นคลอ้ยตำม หรือท ำตำม อิทธิพลในท่ีน้ีหมำยถึง 
อิทธิพลท่ีส่งผลใหเ้กิดกำรซ้ือผลิตภณัฑ ์Samsung Galaxy Note 8 

 
ขอบเขตการวจัิย 
ผูว้ิจยัใชก้ำรวิจยัเชิงปริมำณ ส ำหรับกำรศึกษำในคร้ังน้ีโดยเลือกใช้วิธีกำรส ำรวจดว้ย แบบสอบถำมท่ีสร้ำง
ข้ึนและได ้ก ำหนดขอบเขตกำรวจิยัไวด้งัน้ี 

1.ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงส ำรวจ (Survey Research) โดยมีกำรศึกษำ
แนวคิดและทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม และทฤษฎีกระบวนกำรยอมรับ    

2.ขอบเขตดำ้นประชำกรกลุ่มตวัอยำ่งในกำรวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชง้ำน Samsung Galaxy Note8 ใน
กลุ่ม Samsung Galaxy Note8 Club Thailand จ ำนวน 53,231 คน แต่เน่ืองจำกไม่ทรำบขนำดและสัดส่วน
ประชำกรท่ีแน่นอน จึงก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งโดยใช้สูตรของทำโร ยำมำเน่ (Taro Yamane, 1967) 
จ  ำนวน 400 ตวัอยำ่ง  

3.1 ตวัแปรตน้ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์, ปัจจยักำรยอมรับนวตักรรม, ปัจจยัดำ้นสังคม 
3.2 ตวัแปรตำมกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung, องคป์ระกอบทำงกระบวนกำรยอมรับ 
4.ขอบเขตดำ้นเวลำ ในกำรเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะยะเวลำในกำรเก็บขอ้มูล 2 เดือน คือเดือน

มีนำคม 2561 และ เดือนเมษำยน 2561 
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แนวคิดทฤษฎกีระบวนการยอมรับ 
 Foster ให้ควำมหมำยกำรยอมรับวำ่ ประชำชนไดเ้รียนรู้ โดยผำ่นกำรศึกษำสำมำรถบรรยำยไดโ้ดย
ผำ่นขั้นกำรเรียนรู้ กำรยอมรับจะเกิดข้ึนไดห้ำกมีเรียนรู้ ดว้ยตนเอง และกำรเรียนรู้จะไดผ้ลดีก็ต่อเม่ือ บุคคล
นั้นไดท้ดลองปฏิบติั เม่ือแน่ใจว่ำส่ิงประดิษฐ์ นั้นสำมำรถให้ประโยชน์อย่ำงแน่นอน เขำจึงกลำ้ลงทุนซ้ือ
ส่ิงประดิษฐน์ั้น (Foster, 1973)   
Rogers & Shoemaker ให้ควำมหมำยของกำรยอมรับว่ำ เป็นกระบวนกำรทำงจิตใจของบุคคลแต่ละคน ท่ี
เร่ิมตน้ตั้งแต่กำรรับรู้ข่ำวเก่ียวกบันวตักรรม หรือ เทคโนโลยีหน่ึง ๆ ไปจนถึงกำรยอมรับเอำเทคโนโลยีนั้น 
ๆ ไปใชอ้ยำ่งเปิดเผย และไดแ้บ่งกำรยอมรับแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) กำรรับรู้ 2) สนใจ 3) ประเมิน
ค่ำ 4) ทดลอง 5) ยอมรับ หมำยถึง กำรยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมและเทคโนโลยี (adoption and 
innovation theory) เรียกวำ่ กระบวนกำรยอมรับซ่ึงกล่ำวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีแสดงออกถึงกำร
ยอมรับน ำไปปฏิบติั (Rogers & Shoemaker, 1978)  
ฟองค ำ ติลกสกุลชยั. (2549) กำรยอมรับนวตักรรม หมำยถึง กระบวนกำรซ่ึงบุคคลเป้ำหมำยเปิดรับ พิจำรณำ 
และทำ้ยท่ีสุดมีกำรปฏิเสธหรือยอมรับตำมนวตักรรมใดนวตักรรมหน่ึง โดยมีกระบวนกำรท่ีเรียกว่ำกำร
ตดัสินใจในนวตักรรม (Innovation-Decision Proceeds) 
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบันวตักรรม 

เอเวอร์เรต เอ็ม โรเจอร์ส (Everette M. Rogers 1983) ได้ให้ค  ำนิยำมไวว้่ำ กำรยอมรับนวตักรรม 
หมำยถึง ควำมคิด วิธีกำร หรือวิธีปฏิบติัท่ีแต่ละคนรับรู้ว่ำเป็นส่ิงใหม่ เป็นควำมคิดใหม่ หรือกระบวนกำร
ตัดสินใจท่ีจะน ำนวตักรรมนั้นไปใช้อย่ำงเต็มท่ี สำมำรถน ำมำปรับปรุงเปล่ียนแปลงกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพดีกวำ่เดิม นวตักรรมเป็นทำงเลือกท่ีดีท่ีสุดและมีประโยชน์มำกกวำ่ ซ่ึงจะเกิดจำกกำรใชค้วำมรู้
และควำมคิด ท่ีตอ้งอำศยัคุณลกัษณะของนวตักรรม ท่ีมีผลต่อกำรยอมรับ 
กระบวนกำรยอมรับ  
 กระบวนกำรยอมรับนวตักรรมนั้นนักวิชำกำรดำ้นสังคมต่ำงเห็นดว้ยกนัว่ำกำรยอมรับนวตักรรม
เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองอยำ่งเป็นกระบวนกำร แมว้ำ่รำยละเอียดจะแตกต่ำงกนั แต่ก็มำจำก
พื้นฐำนเดียวกนัของ เอเวอร์เรต เอ็ม โรเจอร์ส (Everette M. Rogers, 1983) ซ่ึงมีแนวคิดกระบวนกำรยอมรับ
นวตักรรมดงัน้ี  
 ขั้นตระหนักหรือขั้นต่ืนตวั (Awareness Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรู้วำมีควำมคิดใหม่ ส่ิงใหม่ หรือ
นวตักรรมเกิดข้ึนแต่ยงัขำดควำมรู้เก่ียวกบันวตักรรมนั้น  
 ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเร่ิมมีควำมสนใจในนวตักรรมและพยำยำมแสวงหำขอ้มูล หรือ
ควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบนวตักรรมนั้น  
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 ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะท ำกำรประเมินผลในสมองของตน โดยลองนึกว่ำถ้ำ
ยอมรับนวตักรรมนั้นมำใช้ปฏิบติัแล้วจะเหมำะสมกบัเหตุกำรณ์ในปัจจุบนัหรืออนำคตหรือไม่ จะให้ผล
คุม้ค่ำกบักำรเส่ียงภยัหรือไม่ 
 ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะน ำนวตักรรมมำลองใช้หรือลองปฏิบติัในวงจ ำกดัก่อน เพื่อดูวำ
นวตักรรมนั้นมีประโยชน์เขำ้กบสถำนกำรณ์ของตนหรือไม่  
 ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับนวตักรรมโดยน ำนวตักรรมมำใชอ้ยำ่งเตม็ท่ี สม ่ำเสมอ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เทอดรัฐ แววศกัด์ิ (2554) กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงกำรยอมรับนวตักรรม ท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือแอพพลิเคชั่นส ำหรับสมำร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ผลกำรวิจยัพบวำ่   ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่ำงกนัมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือแอพพลิเคชัน่ ในดำ้นค่ำใชจ่้ำยใน
ผูบ้ริโภคท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือแอพพลิเคชัน่ในดำ้นค่ำใชจ่้ำย กำรซ้ือแอพพลิเคชัน่
โดยเฉล่ียต่อเดือนและดำ้นกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ส ำหรับสมำร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวนั แตกต่ำงกนั   ผูบ้ริโภคท่ี
มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่ำงกนัมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือแอพพลิเคชั่นในด้ำนกำรยอมรับนวตักรรม  
โดยรวมมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซ้ือแอพพลิเคชัน่ดำ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือแอพพลิเคชัน่โดยเฉล่ียต่อ
เดือน   

วรพิน งำมไกวลั (2557) กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปัจจยัลกัษณะประชำกรศำสตร์ของผู ้
เคยใช้หรือรู้จกัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับนวตักรรมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อ
ศึกษำองคป์ระกอบของกำรรับรู้มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับนวตักรรมหนงัสืออิเล็คทรอนิคส์ ผลของกำรวิจยั
พบวำ่ปัจจยัลกัษณะประชำกรศำสตร์มีผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
กำรวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษำปัจจยักำรยอมรับนวตักรรมท่ีช่วยในกำรตดัสินใจซ้ือ Samsung Galaxy Note 8 ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่ม Samsung Galaxy Note 8 club Thailand โดยมีตวัแปรตน้และตวัแปรตำมดงัน้ี  
ตวัแปรตน้      ตวัแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ 
-อำย ุ
-เพศ 
-รำยได ้
-ระดบักำรศึกษำ 
-อำชีพ 
-สถำนภำพ กำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung 

-องคป์ระกอบทำงกระบวนกำรยอมรับ 

-กำรรับรู้  

-ควำมสนใจ  

-กำรประเมินค่ำ  

-กำรทดลอง  

-กำรยอมรับ 

ปัจจยักำรยอมรับนวตักรรม 

-กำรรับรู้ประโยชน ์

-อิทธิพลจำกส่ือต่ำง ๆ 

-ควำมจ ำเป็นหรือควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำน

นวตักรรม 

-ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลย ี

 

 ปัจจยัดำ้นสงัคม 

-งำนท่ีท ำ 

-ครอบครัว 

-คนรอบขำ้ง 

-กลุ่มผูน้ ำทำงควำมคิด 

-กลุ่มอำ้งอิง 

-บุคคลท่ีติดตำม 
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สมมติฐานเกีย่วกบังานวจัิย 

1.ลกัษณะของประชำกรศำสตร์ของผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบดว้ย เพศ อำย ุรำยได ้ควำมสนใจ  
และอำชีพ ท่ีแตกต่ำงกนั ส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Samsung 
Galaxy Note 8 club Thailand 

2.ปัจจยักำรยอมรับนวตักรรมมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung 
ผูบ้ริโภคกลุ่ม Samsung Galaxy Note 8 club Thailand 

3.ปัจจยัดำ้นสังคมมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung ผูบ้ริโภคกลุ่ม  
Samsung Galaxy Note 8 club Thailand 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

กำรวิจัย น้ี เ ป็นวิจัย เ ชิงปริมำณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจ โดยใช้
แบบสอบถำม เป็น เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนด ำเนินกำรวจิยัดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ีคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้งำน Samsung Galaxy Note8 ในกลุ่ม 
Samsung Galaxy Note8 Club Thailand โดยใช้หลักกำรของ Taro Yamane (1967) ท่ีใช้หำขนำดของกลุ่ม
ตวัอยำ่งเพื่อประมำณค่ำสัดส่วนของประชำกรโดยคำดวำ่สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชำกรเท่ำกบั 0.5 
และระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% ผูว้ิจยัจะตอ้งทรำบขนำดของประชำกร และก ำหนดระดบัควำมคำดเคล่ือนท่ี
ยอมรับได ้
 จำกกำรสืบคน้ขอ้มูลจ ำนวนประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ีคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้งำน Samsung 
Galaxy Note8 ในกลุ่ม Samsung Galaxy Note8 Club Thailand ในปี พ.ศ.2561 จ ำนวนทั้งหมด 53,231 รำย 
จะไดก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 400  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม เป็นลกัษณะของค ำถำมท่ีมี
หลำยค ำตอบใหเ้ลือก ไดแ้ก่ อำย ุเพศ รำยได ้ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และสถำนภำพ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยักำรยอมรับนวตักรรม เป็นลกัษณะของค ำถำมท่ีมีหลำยค ำตอบ
ให้เลือก (Multiple Choice Question) แบ่งเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 1.กำรรับรู้ประโยชน์ 2.อิทธิพลจำกส่ือต่ำง ๆ 3.
ควำมจ ำเป็นหรือควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนนวตักรรม 4.ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลย ี
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัทำงดำ้นสังคม 1.จำกงำนท่ีท ำ 2.จำกครอบครัว 3.จำกคนรอบ
ขำ้ง 4.จำกกลุ่มผูน้ ำทำงควำมคิด 5.จำกกลุ่มอำ้งอิง 6.จำกบุคคลท่ีติดตำม 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมเก่ียวกับองค์ประกอบทำงกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินค้ำ 
Samsung Galaxy Note8  ประกอบด้วยค ำถ ำม เ ก่ียวกับ  ขั้ น รับ รู้หรือ ต่ืนตน (Awareness Stage) ขั้ น
สนใจ  (Interest Stage) ขั้นประเมินค่ำ (Evaluation Stage) ขั้นทดลอง (Trial Stage) ขั้ นตอนกำรยอมรับ 
(Adoption Stage) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.สถิติพรรณนำ ได้แก่ค่ำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำร้อยละ (Percentage) เพื่อ
วเิครำะห์ ขอ้มูลทัว่ไป  

2. กำรทดสอบสมมติฐำน ในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค ่ ำเฉล่ีย 2 กลุ่ม จะทดสอบ
สมมติฐำนโดยใชก้ำร ทดสอบค่ำที (t-test) ส่วนในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหวำ่งค ่ำเฉล่ีย 3 กลุ่มข้ึนไป 
จะทดสอบสมมติฐำนโดยใชก้ำร วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA) 

3.  กำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรต่ำง ๆ โดยใช้ก ำรวิเครำะห์ค่ำสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวจัิย 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่ง พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย (คิดเป็นร้อยละ 
50) อำย ุ21 - 25 ปี (คิดเป็นร้อยละ37.7)  อำชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษำ (คิดเป็นร้อยละ46.8) ระดบักำรศึกษำ
ปริญญำตรี (คิดเป็นร้อยละ72.1) รำยไดส่้วนบุคคลต ่ำกว่ำหรือเท่ำกบั 10,000 บำทต่อเดือน (คิดเป็นร้อยละ
35.1) สถำนภำพโสด (คิดเป็นร้อยละ 76.6) 

2.ขอ้มูลปัจจยักำรยอมรับนวตักรรม กำรรับรู้ประโยชน์ อิทธิพลจำกส่ือต่ำง ๆ ควำมจ ำเป็นหรือ
ควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนนวตักรรม ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลย ี
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ตำรำงท่ี 1 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงมำตรฐำนของปัจจยักำรยอมรับนวตักรรม 
ปัจจยักำรยอมรับ
นวตักรรม 

�̅� S.D. ระดบักำรยอมรับ 

กำรรับรู้ประโยชน์ 4.35 0.54 มำก 
อิทธิพลจำกส่ือต่ำง ๆ 4.26 0.65 มำก 
ควำมจ ำเป็นหรือควำม
ตอ้งกำรในกำรใชง้ำน
นวตักรรม 

4.25 0.72 มำก 

ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบัเทคโนโลย ี

4.21 0.68 มำก 

รวม 4.26 0.64 มำก 
จำกตำรำงท่ี 1 พบวำ่ เม่ือศึกษำถึงปัจจยักำรยอมรับนวตักรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมำกเม่ือพิจำรณำ

เป็นรำยดำ้นพบวำ่ กำรรับรู้ประโยชน์มีค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำคืออิทธิพลจำกส่ือต่ำง ๆ ควำมจ ำเป็นหรือ
ควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนนวตักรรม ควำมมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยี ตำมล ำดบั ท ำให้ทรำบ
ว่ำ กำรรับรู้ประโยชน์ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ Samsung Galaxy Note 8 มำกท่ีสุด อำจสืบ
เน่ืองมำจำกกำรรับรู้ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ Samsung Galaxy Note 8 จำกกำรได้ทดลองใช้งำนจริงหรือ 
ผำ่นทำงส่ือต่ำง ๆเช่น ส่ือออนไลน์ ส่ือโฆษณำ เป็นตน้ 
ตำรำงท่ี 2 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงมำตรฐำนของปัจจยัดำ้นสังคม 
ปัจจยัดำ้นสังคม �̅� S.D. ระดบักำรยอมรับ 
งำนท่ีท ำ 4.25 0.63 มำก 
ครอบครัว 4.26 0.65 มำก 
คนรอบขำ้ง 3.85 1.04 มำก 
กลุ่มผูน้ ำทำงควำมคิด 3.89 1.08 มำก 
กลุ่มอำ้งอิง 3.75 1.14 มำก 
บุคคลท่ีติดตำม 3.70 1.15 มำก 
รวม 3.95 0.94 มำก 

จำกตำรำงท่ี 2 พบวำ่ เม่ือศึกษำถึงปัจจยัดำ้นสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกเม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น
พบวำ่ ครอบครัวมีค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำคืองำนท่ีท ำ กลุ่มผูน้ ำทำงควำมคิด คนรอบขำ้ง กลุ่มอำ้งอิง บุคคล
ท่ีติดตำม ตำมล ำดบั ท ำใหท้รำบวำ่ปัจจยัทำงดำ้นครอบครัวส่งผลใหส่้งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ 
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Samsung Galaxy Note 8 มำกท่ีสุด โดยอำจเกิดจำกกำรแนะน ำผ่ำนญำติ ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใช้งำน
ผลิตภณัฑ ์Samsung Galaxy Note 8 มำก่อนหนำ้แลว้ 
ตำรำงท่ี 3 กำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung 
กำรยอมรับนวตักรรม
ในตรำสินคำ้ Samsung 

�̅� S.D. ระดบักำรยอมรับ 

กำรรับรู้ 4.26 0.63 มำก 
ควำมสนใจ 4.32 0.68 มำก 
กำรประเมินค่ำ 4.31 0.70 มำก 
กำรทดลอง 4.13 0.78 มำก 
กำรยอมรับ 4.14 0.71 มำก 
รวม 4.232 2.932 มำก 

 
จำกตำรำงท่ี 3 พบวำ่ เม่ือศึกษำถึงกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsungโดยรวมอยูใ่นระดบั

มำกเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำควำมสนใจมีค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำคือ กำรประเมินค่ำ กำรรับรู้ กำร
ยอมรับ กำรทดลอง ตำมล ำดบั 
ตำรำงท่ี 4  กำรทดสอบสมมติฐำนลกัษณะประชำกรศำสตร์ท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ 
Samsung 

 กำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung 
t/F Sig 

เพศ .193 .661 
อำย ุ .833 .528 
รำยได ้ .491 .782 
ระดบักำรศึกษำ .581 .677 
อำชีพ 1.994 .098 
สถำนภำพ .353 .703 

 
จำกตำรำงข้อท่ี 4 พบว่ำ เพศ อำยุ รำยได้ ระดับ กำรศึกษำ อำชีพ สถำนภำพท่ีแตกต่ำงกันไม่ส่งผลต่อ
องคป์ระกอบทำงกระบวนกำรยอมรับดำ้นกำรประเมินค่ำท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05  
3. ปัจจัยกำรยอมรับนวัตกรรมมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรยอมรับนวัตกรรมในตรำสินค้ำ  Samsung มี  
ควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนัวดัจำกค่ำสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เท่ำกบั 0.801 ค  ่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
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4. ปัจจยัด้ำนสังคมมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินค้ำ Samsung มี ควำมสัมพนัธ์ใน
ทิศทำงเดียวกนัวดัจำกค่ำสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เท่ำกบั 0.599 ค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

จำกผลวิจยัพบวำ่ ปัจจยักำรยอมรับนวตักรรมมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ 
Samsung มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของบุษรำ ประกอบธรรม (2556) ท่ี
ศึกษำงำนวิจยัเร่ืองกำรศึกษำกำรยอมรับเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของนกัศึกษำ : กรณีศึกษำ มหำวิทยำลยั
กรุงเทพ พบวำ่ ผลกำรวิจยัพบวำ่ กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใชง้ำน กำรรับรู้ประโยชน์ และอิทธิพลของสังคม 
มีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีมีต่อกำรใชเ้ครือข่ำยสังคมออนไลน์  
  ปัจจยัดำ้นสังคมมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung มี ควำมสัมพนัธ์ใน
ทิศทำงเดียวกันซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจยัของ นัทธมน มัง่สูงเนิน (2560)ท่ีศึกษำงำนวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรสุขภำพผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูสู้งอำยุ ผลกำรวิจยัพบว่ำ   
ปัจจยัดำ้นควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพ อิทธิพลทำงสังคม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจท่ีจะ
ใช้งำน และกำรต่อตำ้นกำรเปล่ียนแปลง เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงลบต่อควำมตั้งใจท่ีจะใชง้ำน นอกจำกน้ี
ควำมตั้งใจท่ีจะใชย้งัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมกำรใชง้ำนจริง ขณะท่ีปัจจยัดำ้นควำมคำดหวงัในควำม
พยำยำม และควำมวติกกงัวลเก่ียวกบักำรใชเ้ทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อควำมตั้งใจท่ีจะใชง้ำนบริกำรสุขภำพผำ่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.จำกผลกำรวิจยัพบว่ำกำรรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung 
มำกท่ีสุด ดังนั้น ทำงฝ่ำยกำรขำยของ Samsung ควรเน้นกำรประชำสัมพนัธ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอยของ 
Samsung Galaxy Note8 ให้ผูบ้ริโภคทัว่ไปได้รับรู้ถึงคุณสมบติัท่ีมีใน Samsung Galaxy Note8 เพื่อให้เกิด
กำรยอมรับในผูบ้ริโภคหลำกหลำยกลุ่มมำกข้ึน และยงัท ำให้สำมำรถเพิ่มยอดขำยผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆของทำง
Samsungไดอี้กดว้ย 

2.จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัดำ้นครอบครัว ส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมในตรำสินคำ้ Samsung 
ดงันั้นทำงบริษทั ควรคิดคน้และพฒันำฟังก์ชัน่ใหม่ ๆท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในดำ้นกำรใช้งำนระหวำ่ง
ครอบครัวเช่นฟังก์ชัน่ส ำหรับเด็กเล็ก หรือฟังก์ชัน่ท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูสู้งอำย ุเพื่อสร้ำงทศันคติท่ี
ดีในครอบครัว ท ำใหเ้กิดกำรแนะน ำกำรใชง้ำนภำยในครอบครัว หรือต่ำงครอบครัว 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1.กำรด ำเนินกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ กำรวิจยัคร้ังต่อไปควรมีกำรท ำกำรวิจยัในเชิง

คุณภำพควบคู่กนัไปดว้ย โดยศึกษำจำกผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยตรง เพรำะจะท ำใหง้ำนวจิยัมีหลำกหลำย
มุมมอง เพื่อใหผู้ศึ้กษำสำมำรถน ำขอ้มูลท่ีเจำะลึกมำกกวำ่ ไปพฒันำนวตักรรมใหดี้ยิง่ข้ึนกวำ่เดิม 

2. .เน่ืองจำกกำรวิจยัคร้ังน้ีศึกษำเฉพำะกลุ่มตวัอยำ่งในผูบ้ริโภคกลุ่ม Samsung Galaxy Note 8 club 
Thailand ท่ีใช ้Samsung Galaxy Note 8 เพียงรุ่นเดียว ในโอกำสต่อไปอำจท ำกำรศึกษำกำรยอมรับนวตักรรม
ท่ีช่วยในกำรตดัสินใจซ้ือในผลิตภณัฑอ่ื์นเพื่อเปรียบเทียบ 
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การมส่ีวนร่วมในการพฒันา E-Sport ในประเทศไทย  

PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF E-SPORT IN THAILAND 
 

พีรพฒัน์ เดชมณีธรชยั1 

ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ2 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัจจยัต่ำงๆท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E-Sport ในประเทศ

ไทย ท ำกำรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงของประชำกรท่ีเล่นเกมออนไลน์ ในมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
สำรสนเทศเพชรบุรี และ กลุ่มในเฟสบุ๊ค FIFA18 Thailand Community จ  ำนวน 400 คน งำนวิจยัน้ีเป็น
งำนวิจยัเชิงปริมำณ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถำม วิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยค่ำสถิติ 
ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ค่ำ t-test ค่ำ One-Way 
ANOVA และ ค่ำสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรวิจยัพบว่ำ เพศ อำยุ อำชีพและกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัไม่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมท่ีระดบั
นยัส ำคญั 0.05 รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมแตกต่ำงกนั ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05 ปัจจยัดำ้น
ทศันคติมีควำมสัมพนัธ์กบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport และปัจจยัภำยนอกมีควำมสัมพนัธ์กบักำรมี
ส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport 

 
ค าส าคัญ: กีฬำอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจยัดำ้นทศันคติ กำรมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1นกัศึกษำสำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
2ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. อำจำรยป์ระจ ำ สำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำรมหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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Abstract 
 

 This research aimed to study Participation in the development of E-sport in Thailand. The samples 
in this research were the population who play the online games in FIFA 18 Thailand Community (the 
community on Facebook) 400 samples. The questionnaires are used to collect data and used statistical 
analysis include Percentage, Average, Standard deviation and hypothesis was tested by t-test, One-Way 
ANOVA and Pearson Product – Moment Correlation Coefficient. The results of the research were as 
follows: The difference of sex age career and education have no effect in participation. The attitude factors 
related to participation in the development of E - Sport and external factors were associated with 
Participation in the development of E-Sport. 
 
Key word: E-Sport, the attitude factors, participation 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัมีกีฬำมำกมำยหลำยชนิดท่ีมีกำรแข่งขนักนัและหน่ึงในนั้นคือ”กีฬำอิเล็กทรอนิกส์” หรือ
ท่ีเรำรู้จกักนัในนำม “E-Sport” กีฬำอิเล็กทรอนิกส์ คือ กีฬำประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหน่ึง ท่ีเก่ียวกบักบั
กำรแข่งขนัวิดีโอเกม โดยมีกำรแข่งตำมประเภทของวิดีโอเกมเช่น เกมวำงแผนกำรรบ, เกมต่อสู้, เกมยิง
มุมมองบุคคลท่ีหน่ึง, โมบำ กำรแข่งขนันั้นแบ่งออกเป็นระดับสมคัรเล่น ก่ึงอำชีพ และระดับมืออำชีพ 
รวมถึงมีรำยกำรแข่งขนัและลีกต่ำง ๆ เช่นเดียวกบักีฬำทัว่ไป ในปี 2017 ผูช้ม E-Sport มีจ  ำนวนรวมทั้งส้ิน
ประมำณ 385 ลำ้นคนทัว่โลก ซ่ึงในประเทศไทยกีฬำอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมเป็นท่ีนิยมมำกข้ึนเร่ือยๆ 

ส ำหรับกำรเติบโตของ E-Sport ในประเทศไทยนั้น ยงัถูกนบัว่ำเป็นประเทศท่ีก ำลงัเร่ิมตน้ในดำ้น  
E-Sport เพรำะเน่ืองจำกไม่มีกำรสนับสนุนจำกภำครัฐอย่ำงเด่นชดั นกักีฬำตอ้งขวนขวำยและหำสนำมลง
แข่งเอง โดยกำรแข่งขนัส่วนใหญ่นั้นเกิดจำกค่ำยเกมและภำคเอกชน ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเกตและเห็นถึงปัญหำใน
เร่ืองของกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E-Sport ในประเทศไทย ทั้งในดำ้นของทศันคติของกลุ่มคนบำงกลุ่มท่ี
ยงัคงมองว่ำ E-Sport ก็เป็นแค่เพียงเกมเฉยๆ และปัจจยัภำยนอก เช่น E-Sport เป็นกีฬำอย่ำงหน่ึงท่ียงัไม่มี
นโยบำยสนบัสนุนจำกภำครัฐมำกเพียงพอเท่ำกบักีฬำชนิดอ่ืนๆ แต่ในช่วงเวลำ ปี2015-2017 ท่ีผำ่นมำเห็น
ไดว้ำ่ เอกชนและค่ำยเกมไดอ้อกมำจดังำนดำ้น E-Sport กนัมำกข้ึนซ่ึงนบัว่ำยงัคงเป็นสัญญำณท่ีดีในกำรท่ี
ภำครัฐจะมองเห็นและเร่ิมสนบัสนุนกำรแข่งขนั E-Sport น้ีอย่ำงจริงจงัเพื่อให้เกิดควำมเป็นสำกลเหมือน
ต่ำงชำติ และเพิ่มโอกำสทำงดำ้นธุรกิจต่ำงๆท่ีเก่ียวกบั E-Sport  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2
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วตัถุประสงค์ 
งำนวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1 ประกำร คือ 

1. เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E-Sport ในประเทศไทย 
 

ค านิยามศัพท์ 
 ในกำรวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดนิ้ยำมศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 E-Sport คือ กีฬำอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกบักบักำรแข่งขนัวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์ เกมเหล่ำน้ีไดรั้บกำร
ยอมรับอย่ำงกวำ้งขวำงว่ำ เป็นกีฬำชนิดใหม่ท่ีก ำลังเป็นท่ีนิยมทัว่โลก  โดยส่วนประกอบหลักๆของ             
E-Sports ไม่ได้แตกต่ำงจำกกีฬำประเภทอ่ืนๆ กล่ำวคือ ประกอบไปด้วย นักกีฬำ อุปกรณ์กีฬำ (เมำส์,
คียบ์อร์ด,หูฟัง ETC.) ซ่ึงก็คือ คอมพิวเตอร์ ฮำร์ดแวร์ชนิดต่ำงๆท่ีสนบัสนุนกำรเล่นเกม  แผนกำรเล่น รวมถึง
ทกัษะและกำรฝึกซ้อมอยำ่งทุ่มเท่ของนกักีฬำ  โดยในปัจจุบนั ไดมี้ทีมกีฬำและกำร แข่งขนั E-Sports เกิดข้ึน
มำกมำย  และมีรำยกำรหลกั หรือรำยกำรใหญ่ส ำหรับ E-Sports อย่ำงเช่น E-Sports world championship , 
World Cyber Games championship , Special Force World Championship และอ่ืนๆอีกมำกมำย ซ่ึงรำยกำร
เหล่ำน้ีมีผูเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งขนัเป็นจ ำนวนมำก รวมไปถึงเงินรำงวลัส ำหรับผูช้นะก็มีมูลค่ำสูงมำกเช่นกนั  
 องคป์ระกอบของ ทศันคติ สำมำรถแยกองคป์ระกอบของ ทศันคติ ได ้3 ประกำรคือ 
1.องค์ประกอบด้ำนควำมรู้ ( The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นควำมเช่ือของบุคคล ท่ีเก่ียวกบัส่ิง
ต่ำง ๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หำกบุคคลมีควำมรู้ หรือคิดวำ่ส่ิงใดดี มกัจะมี ทศันคติ ท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่
หำกมีควำมรู้มำก่อนวำ่ ส่ิงใดไม่ดี ก็จะมี ทศันคติ ท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 
2.องคป์ระกอบดำ้นควำมรู้สึก ( The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอำรมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิง
ต่ำง ๆ ซ่ึงมีผลแตกต่ำงกนัไปตำม บุคลิกภำพ ของคนนั้น เป็นลกัษณะท่ีเป็นค่ำนิยมของแต่ละบุคคล 
3.องคป์ระกอบดำ้นพฤติกรรม ( The Behavioral Component) คือ กำรแสดงออกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือ
บุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมำจำก องคป์ระกอบดำ้นควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึก 
ขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอนคือ 

1.กำรมีส่วนร่วมในกำรคน้หำปัญหำและสำเหตุของปัญหำของแต่ละทอ้งถ่ิน กล่ำวคือ ถำ้หำกชำว
ชนบทยงัไม่สำมำรถทรำบถึงปัญหำและเขำ้ใจถึงสำเหตุของปัญหำ ในทอ้งถ่ินของตนเป็นอย่ำงดีแลว้ กำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ เพื่อแกปั้ญหำของทอ้งถ่ินยอ่ม ไร้ประโยชน์ เพรำะชำวชนบทจะไม่เขำ้ใจและมองไม่เห็น
ถึงควำมส ำคญัของกำร ด ำเนินงำนเหล่ำนั้น 

2.กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนด ำเนินกิจกรรม เพรำะกำรวำงแผนด ำเนินงำน เป็น ขั้นตอนท่ีจะช่วย
ให้ชำวชนบทรู้จกัวิธีกำรคิด กำรตดัสินใจอยำ่งมีเหตุผล รู้จกักำร น ำเอำปัจจยัข่ำวสำรขอ้มูลต่ำง ๆ มำใชใ้น
กำรวำงแผน 
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3.กำรมีส่วนร่วมในกำรลงทุนและกำรปฏิบติังำน แมช้ำวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐำนะยำกจน แต่ก็มี
แรงงำนของตนท่ีสำมำรถใชเ้ขำ้ร่วมได ้กำรร่วมลงทุนและปฏิบติังำน จะท ำให้ชำวชนบทสำมำรถคิดตน้ทุน
ด ำเนินงำนไดด้ว้ยตนเอง ท ำใหไ้ดเ้รียนรู้กำรด ำเนิน กิจกรรมอยำ่งใกลชิ้ด 
 4.กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผลงำน ถำ้หำกกำรติดตำมงำนและ ประเมินผลงำนขำด
กำรมีส่วนร่วมแล้วชำวชนบทย่อมจะไม่ทรำบด้วยตนเองว่ำงำนท่ีท ำ ไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์
หรือไม่อยำ่งใด กำรด ำเนินกิจกรรมอยำ่งเดียวกนัใน โอกำสต่อไป จึงอำจจะประสบควำมยำกล ำบำก 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ผูว้ิจยัใช้กำรวิจยัเชิงปริมำณส ำหรับกำรศึกษำในคร้ังน้ีโดยเลือกวิธีกำรส ำรวจดว้ยแบบสอบถำมท่ี
สร้ำงข้ึนและไดก้ ำหนดขอบเขตกำรวจิยัไวด้งัน้ี 
 1.ขอบเขตด้ำนประชำกร คือ ผูท่ี้เล่นเกมออนไลน์ในกลุ่มเฟสบุ๊ค FIFA 18 Thailand Community 
โดยกำรสุ่มกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 400 คน 
 2.ขอบเขตดำ้นเวลำ ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้ระยะเวลำกำรเก็บขอ้มูล 1 เดือน คือ เดือน
เมษำยน 2561 ถึง เดือนพฤษภำคม 2561 โดยใชแ้บบสอบถำมปลำยเปิด (Closed End Form) 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ภทัรดนยั ประสำนตรี(2556: บทคดัยอ่) ไดท้  ำกำรวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำบำสเก็ตบอลใน
กำรแข่งขนักีฬำมหำวิทยำลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 40 กลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 240 คน เป็นชำยจ ำนวน 144 
คน เป็นหญิงจ ำนวน 96 คน ไดม้ำโดยกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบแบ่งชั้นอยำ่งเป็นสัดส่วน(Proportional Stratified 
Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั เป็นแบบสอบถำมท่ีผูว้ิจยัสร้ำงข้ึน มีค่ำควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั 
0.95 วเิครำะห์ขอ้มูลโดยกำรแจกแจงควำมถ่ี หำค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ทดสอบค่ำที และ
กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว ก ำหนดควำมมีนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.05  
 ผลกำรศึกษำพบวำ่ 

1. แรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำบำสเก็ตบอลของนกักีฬำบำสเก็ตบอลในกำรแข่งขนักีฬำมหำวทิยำลยัแห่ง
ประเทศไทยคร้ังท่ี 40 โดยรวมมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.99  

2. เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของแรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำบำสเก็ตบอลของนักกีฬำบำสเก็ตบอลในกำร
แข่งขนักีฬำมหำวทิยำลยัแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 40  
2.1 แรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำบำสเก็ตบอลของนกักีฬำบำสเก็ตบอลในกำรแข่งขนักีฬำมหำวิทยำลยั
แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 40 จ ำแนกตำมตวัแปรเพศพบว่ำ แรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำบำสเก็ตบอลไม่
แตกต่ำงกนั 
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2.2 แรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำบำสเก็ตบอลของนกักีฬำบำสเก็ตบอลในกำรแข่งขนักีฬำมหำวิทยำลยั
แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 40 จ  ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรเล่นกีฬำบำสเก็ตบอล พบวำ่แรงจูงใจใน
กำรเล่นกีฬำบำสเก็ตบอลไม่ต่ำงกนั 
สุรชยั ทองอินทร์(2556: บทคดัย่อ) ไดท้  ำกำรวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเป็นและไม่เป็นนกักีฬำ

ของนกักีฬำวำ่ยน ้ำรุ่นเยำวชน ตำมทศันะของผูฝึ้กสอน ผูป้กครอง และนกักีฬำ สังกดัสโมสร สมำชิกสมำคม
วำ่ยน ้ ำแห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวจิยัในคร้ังน้ีจำ้นวน 379 คน จำกสโมสรสมำชิกสมำคมวำ่ย
น ้ ำแห่งประเทศไทย ภำค 1 ประจ ำปี พ.ศ.2552จำ้นวน 79 สโมสร ได้แก่ ผูฝึ้กสอนว่ำยน ้ ำจำ้นวน 79 คน 
ผูป้กครองนกักีฬำวำ่ยน ้ำ จ  ำนวน 100 คน นกักีฬำวำ่ยน ้ำ เยำวชนรุ่นอำยุ 12-14 ปี ท่ีจะเป็นนกักีฬำต่อ จ ำนวน 
100 คน และนกักีฬำวำ่ยน ้ำเยำวชนรุ่นอำย ุ12 -14 ปีท่ีจะไม่เป็นนกักีฬำต่อ จำ้นวน 100 คน ไดม้ำจำกกำรสุ่ม
แบบหลำยขั้ นตอน (Multistage Random Sampling) เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อ มูล เ ป็น
แบบสอบถำมท่ีผูว้จิยัสร้ำงข้ึน วเิครำะห์ ขอ้มูลโดยกำรแจกแจงควำมถ่ีและหำค่ำร้อยละ  

ผลกำรวจิยัพบวำ่  
1. ผูฝึ้กสอนแสดงควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเป็นนกักีฬำว่ำยน ้ ำต่อ มีปัจจยั ภำยใน ด้ำน

ลกัษณะรูปร่ำงโครงสร้ำงร่ำงกำยของนกักีฬำ มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 79.75 มีปัจจยั ภำยนอก ดำ้นกำรอบรม
เล้ียงดูของนกักีฬำได้แก่ผูป้กครองมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรเป็นนักกีฬำมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.61 และ
แสดงควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรไม่เป็นนักกีฬำว่ำยน ้ ำต่อ มีปัจจยั ภำยใน ด้ำนลักษณะรูปร่ำง
โครงสร้ำงร่ำงกำยของนกักีฬำ มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 79.75 มีปัจจยั ภำยนอก ด้ำนกำรอบรมเล้ียงดูของ
นกักีฬำ ไดแ้ก่ผูป้กครองมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรเป็นนกักีฬำมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.61  

2. ผูป้กครองแสดงควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเป็นนกักีฬำว่ำยน ้ ำต่อ มีปัจจยั ภำยใน ดำ้น
ลกัษณะรูปร่ำงโครงสร้ำงร่ำงกำยของนกักีฬำ มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 83.00 มีปัจจยั ภำยนอก ดำ้นกำรอบรม
เล้ียงดูของนกักีฬำได้แก่ผูป้กครองมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรเป็นนักกีฬำมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.00 และ
แสดงควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรไม่เป็นนักกีฬำว่ำยน ้ ำต่อ มีปัจจยั ภำยใน ด้ำนลักษณะรูปร่ำง
โครงสร้ำงร่ำงกำยของนักกีฬำ มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76.00 มีปัจจยั ภำยนอก ด้ำนสภำพแวดล้อมของ
นกักีฬำ ไดแ้ก่ เพื่อนสมำชิกในทีมมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.00  

3. นกักีฬำวำ่ยน ้ำท่ีเป็นนกักีฬำต่อแสดงควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเป็นนกักีฬำ วำ่ยน ้ ำต่อ มี
ปัจจยัภำยใน ด้ำนลักษณะรูปร่ำงโครงสร้ำงร่ำงกำยของนักกีฬำ มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 86.00 มีปัจจยั
ภำยนอก ดำ้นกำรอบรมเล้ียงดูของนกักีฬำไดแ้ก่ผูป้กครองมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรเป็น นกักีฬำมำกท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 67.00 4. นักกีฬำว่ำยน ้ ำท่ีไม่เป็นนักกีฬำต่อแสดงควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรไม่เป็น 
นกักีฬำวำ่ยน ้ ำต่อ มีปัจจยัภำยใน ดำ้นลกัษณะรูปร่ำงโครงสร้ำงร่ำงกำยของนกักีฬำ มำกท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ 
73.00 มีปัจจยัภำยนอก ดำ้นกำรอบรมเล้ียงดูของนกักีฬำไดแ้ก่ผูป้กครองตำมใจนกักีฬำมำก ท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 59.00 
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กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

 
 
 
1.ลกัษณะของประชำกรศำสตร์ท่ีตอบแบบสอบถำมประกอบดว้ย เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้

ท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport 
2.ปัจจยัดำ้นทศันคติมีควำมสัมพนัธ์กบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport  
3.ปัจจยัภำยนอกมีควำมสัมพนัธ์กบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกำรท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ ผู ้เล่นเกมออนไลน์ในกลุ่มเฟสบุ๊ค FIFA 18 Thailand 
Community จ ำนวน 400 คนโดยใชว้ธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบตำมสะดวก (Convenience Sampling) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อำย ุ

-กำรศึกษำ 

-อำชีพ 

-รำยได ้

 

ปัจจัยด้านทัศนคติ 

-ควำมรู้/ควำมเขำ้ใจ 

-ควำมรู้สึก 

-พฤติกรรม 

 

การมีส่วนร่วมในการพฒันา E-Sport 

-กำรตดัสินใจ 

-กำรด ำเนินงำน 

-กำรรับผลประโยชน์ 

-กำรประเมินผล 

ปัจจัยภายนอก 

-ปัจจยัทำงกำรเมือง 

-ปัจจยัทำงเศรษฐกิจ 

-ปัจจยัทำงสังคม 

-ปัจจยัทำงเทคโนโลยี 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) ท่ีมีเน้ือหำตำมเร่ืองท่ีวิจัยและ
วตัถุประสงคใ์นกำรวจิยั โดยเน้ือหำแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นทศันคติ แบ่งเป็น 3 ดำ้น คือ 1.ดำ้นควำมรู้และควำมเขำ้ใจ 

2.ดำ้นควำมรู้สึก 3.ดำ้นพฤติกรรม 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัภำยนอก แบ่งเป็น 4 ดำ้น คือ 1.ปัจจยัทำงกำรเมือง 2.ปัจจยัทำง

เศรษฐกิจ 3.ปัจจยัดำ้นสังคม 4.ปัจจยัดำ้นเทคโนโลย ี 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมเก่ียวกบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport แบ่งเป็น 4 ดำ้น คือ 1.กำรมี

ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 2.กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 3.กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ 4.กำร
มีส่วนร่วมในกำรประเมินผล 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.สถิติพรรณนำ ได้แก่ ค่ำควำมถ่ี(Frequency) ค่ำเฉล่ีย(Mean) และค่ำร้อยละ(Percentage) เพื่อ
วเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

2.กำรทดสอบสมมติฐำน ในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉล่ีย 2 กลุ่ม จะทดสอบ
สมมติฐำนโดยใชท้ดสอบค่ำที (T-test) ส่วนในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงค่ำเฉล่ีย 3 กลุ่มข้ึนไป จะทดสอบ
สมมติฐำนโดยใชก้ำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One way ANOVA) 
 3.กำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรต่ำงๆโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน
(Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวจัิย 
 

 1.ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่ง พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุ 21-25 ปี เป็น
นกัเรียนและนกัศึกษำ มีรำยไดต่้อเดือนนอ้ยกวำ่ 10,000 บำท ระดบักำรศึกษำขั้นปริญญำตรี(คิดเป็นร้อยละ 
68, ร้อยละ 59.6, ร้อยละ 81.8, ร้อยละ 67.5, ร้อยละ 75.9 ตำมล ำดบั)  ท่ีพร้อมจะสนับสนุน E–Sport ใน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรดูกำรแข่งขนัผ่ำนทำงออนไลน์ หรือ เสียค่ำบตัรเข้ำชมเพื่อไปดูกำรแข่งขนัสด
เหมือนกนักีฬำอ่ืนๆทัว่ไป 
 2.ขอ้มูลกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport ปัจจยัดำ้นทศันคติและปัจจยัภำยนอก 
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ตำรำงท่ี 1 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของปัจจัยด้ำนทัศนคติของผู ้ท่ี เล่นเกมออนไลน์ใน
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี และประชำกรในกลุ่มเฟสบุ๊ค FIFA 18 Thailand 
Community  

ปัจจยัดำ้นทศันคติ �̅� S.D. ระดบักำรตดัสินใจ 
1.ดำ้นควำมรู้และควำม
เขำ้ใจ 

4.23 0.62 มำก 

2.ดำ้นควำมรู้สึก 4.25 0.66 มำก 
3.ดำ้นพฤติกรรม 4.21 0.75 มำก 

รวม 4.23 0.67 มำก 
จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ เม่ือศึกษำปัจจยัดำ้นทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัมำก เม่ือพิจำรณำจำกรำยดำ้นพบว่ำ 
ดำ้นควำมรู้สึกมีค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำคือดำ้นควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และดำ้นพฤติกรรม ตำมล ำดบั 
 
ตำรำงท่ี 2 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนดำ้นปัจจยัภำยนอกของกำรพฒันำ E–Sport 

ปัจจยัภำยนอก �̅� S.D. ระดบักำรตดัสินใจ 
1.ปัจจยัทำงกำรเมือง 4.10 0.76 มำก 
2.ปัจจยัทำงเศรษฐกิจ 4.22 0.59 มำก 
3.ปัจจยัทำงสังคม 4.29 0.67 มำก 
4.ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยี 4.17 0.72 มำก 

รวม 4.20 0.69 มำก 
จำกตำรำงท่ี 2 พบวำ่ เม่ือศึกษำปัจจยัภำยนอกโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำจำกรำยดำ้นพบวำ่ ปัจจยั
ทำงสังคมมีค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำคือปัจจัยทำงเศรษฐกิจ ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี ปัจจัยทำงกำรเมือง 
ตำมล ำดบั 
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ตำรำงท่ี 3 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport   

กำรมีส่วนร่วม �̅� S.D. ระดบักำรตดัสินใจ 
1.กำรมีส่วนร่วมในกำร
ตดัสินใจ 

3.84 1.14 มำก 

2.กำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน 

3.90 1.05 มำก 

3.กำรมีส่วนร่วมในกำร
รับผลประโยชน์ 

4.00 1.05 มำก 

4.กำรมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินผล 

4.00 1.06 มำก 

รวม 3.935 1.08 มำก 
จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำ เม่ือศึกษำกำรมีส่วนร่วมโดยรวมแลว้อยู่ในระดบัมำก เม่ือพิจำรณำจำกรำยดำ้นพบว่ำ 
กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์และกำรประเมินผลมีค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำคือกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน และกำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ ตำมล ำดบั 
 
ตำรำงท่ี 4 กำรทดสอบสมมติฐำนลกัษณะประชำกรศำสตร์ท่ีส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport 
ของผูต้อบแบบสอบถำม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล กำรมีส่วนร่วม 
t/F Sig 

เพศ 2.247 .115 
อำย ุ 1.210 .308 
อำชีพ .290 .832 

กำรศึกษำ .129 .943 
รำยได ้ 5.081 .002 
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จำกตำรำงข้อท่ี 4 พบว่ำ เพศ อำยุ อำชีพและกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกันไม่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมท่ีระดับ
นยัส ำคญั 0.05 รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมแตกต่ำงกนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 

จำกกำรทดสอบสมมติฐำน พบวำ่ รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นควำมแตกต่ำง ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ดว้ยวิธีกำรของ 
Scheffe ดงัผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ตำมตำรำงท่ี 5 

 
ตำรำงท่ี 5 เป็นตำรำงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ดว้ยวธีิกำรของ Scheffe 
กำรมีส่วนร่วม น้อ ยกว่ ำ  1 0 , 0 0 0 

บำท 
10,001-20,000 20,001-30,000 มำกกวำ่ 30,000 

นอ้ยกวำ่ 10,000 
บำท 

 .67322   

10,001-20,000 -.67322    

20,001-30,000     

มำกกวำ่ 30,000     

 จำกตำรำงท่ี 5 พบวำ่ กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงส่งผลต่อ
กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E-Sport จ  ำแนกตำมรำยได้รำยได้ท่ีแตกต่ำงกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 จ ำนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ รำยไดน้อ้ยกวำ่ 10,000 บำท กบั รำยไดร้ะหวำ่ง 10,001 – 
20,000 บำท 

3.ปัจจยัด้ำนทศันคติมีควำมสัมพนัธ์กบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport มีควำมสัมพนัธ์ใน
ทิศทำงเดียวกนั วดัจำกค่ำสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เท่ำกบั 0.494 ค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 4.ปัจจยัภำยนอกมีควำมสัมพนัธ์กบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำง
เดียวกนั วดัจำกค่ำสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เท่ำกบั 0.494 ค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 

สรุปผลการวจัิยและข้ออภิปราย 
 

กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E-Sport ในประเทศไทยเป็นกำรร่วมมือกนัของปัจจยัด้ำนต่ำงๆ ซ่ึง
ผูว้จิยัไดมุ้่งเนน้ศึกษำในเร่ืองของ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดำ้นทศันคติ และปัจจยัภำยนอก 

จำกกำรศึกษำปัจจยัในกำรเติบโตของวงกำร E–Sport ในประเทศไทย มีประเด็นท่ีน่ำสนใจน ำมำ
อภิปรำยไดด้งัน้ี 
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 จำกกำรศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลพบว่ำ ส่วนใหญ่ผูท่ี้สนับสนุน E-Sport เป็นเพศชำย อำยุ 21-25 ปี 
เป็นนกัเรียนและนกัศึกษำ มีรำยไดต่้อเดือนน้อยกว่ำ 10,000 บำท ระดบักำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พร้อมจะ
สนบัสนุน E–Sport ในช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรเขำ้เป็นนกักีฬำ กำรดูกำรแข่งขนัผำ่นทำงออนไลน์ หรือ เสียค่ำ
บตัรเขำ้ชมเพื่อไปดูกำรแข่งขนัสดเหมือนกนักีฬำอ่ืนๆทัว่ไป 

จำกกำรศึกษำปัจจยัดำ้นทศันคติมีควำมสัมพนัธ์กบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E-Sport พบวำ่ปัจจยั
ดำ้นทศันคติมีควำมสัมพนัธ์กบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนั มี
ควำมสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ ภทัรดนยั ประสำนตรี(2556) ท่ีศึกษำเก่ียวกบัแรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำบำส
เก็ตบอลในกำรแข่งขนักีฬำมหำวิทยำลยัแห่งประเทศไทย ปัจจยัส ำคญัข้ึนกบัแรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำและ
กำรยอมรับและเข้ำใจว่ำ E-Sport เป็นกีฬำประเภทหน่ึงเหมือนกับกีฬำชนิดอ่ืนทั่วไปแล้วพร้อมท่ีจะ
สนบัสนุนกีฬำประเภทน้ี 

จำกกำรศึกษำปัจจยัภำยนอกมีควำมสัมพนัธ์กบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E-Sport  พบวำ่ ปัจจยั
ภำยนอกต่ำงๆ เช่น ปัจจยัทำงกำรเมือง ปัจจยัทำงเศรษฐกิจ ปัจจยัด้ำนสังคม และปัจจยัทำงเทคโนโลยี มี
ควำมสัมพนัธ์กับกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ E–Sport มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกันสอดคล้องกับ
งำนวิจยัของ สุรชัย ทองอินทร์(2556) ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเป็นและไม่เป็นนักกีฬำของนักกีฬำว่ำยน ้ ำรุ่น
เยำวชน ตำมทศันะของผูฝึ้กสอน ผูป้กครอง และนกักีฬำ สังกดัสโมสร สมำชิกสมำคมว่ำยน ้ ำแห่งประเทศ
ไทย ในส่วนของปัจจยัภำยนอกสำมำรถแจกแจงรำยละเอียดออกมำไดด้งัน้ี  

1. ดำ้นปัจจยัทำงกำรเมือง ประชำกรตวัอยำ่งส่วนใหญ่ไดเ้ห็นวำ่ E-Sport ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก
ภำครัฐแลว้ในดำ้นของนโยบำย และควรไดรั้บกำรสนบัสนุนมำกข้ึนเร่ือยๆ 

2. ด้ำนปัจจยัทำงเศรษฐกิจ ประชำกรตวัอย่ำงส่วนใหญ่ได้เห็นว่ำกำรเติบโตของ E-Sport จะ
สำมำรถพฒันำเศรษฐกิจได ้เพรำะ E-Sport จะสำมำรถสร้ำงรำยไดเ้ขำ้ประเทศไดผ้ำ่นช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ กำรสร้ำงทีมแข่งขนัเพื่อชิงเงินรำงวลั โดยช่ือทีมจะเป็น
ช่ือของผูส้นบัสนุน และกำรขำยอุปกรณ์กำรแข่งขนั เช่น เมำส์ คียบ์อร์ด 

3. ด้ำนปัจจยัทำงสังคม ประชำกรตวัอย่ำงส่วนใหญ่ได้เห็นว่ำ ควำมนิยม E-Sport มำจำกกำร
แนะน ำจำกคนรู้จกัและไดรั้บอิทธิพลมำจำกต่ำงประเทศ 

4. ดำ้นปัจจยัทำงเทคโนโลยี ประชำกรส่วนใหญ่ได้เห็นว่ำ เทคโนโลยีในประเทศไทยสำมำรถ
รองรับกำรเป็นนกักีฬำไดอ้ยำ่งเพียงพอและทนัสมยัเหมือนกนัต่ำงประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1.ขอ้เสนอผลกำรวิจยั จำกกำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นทศันคติของคนในปัจจุบนัมีกำรยอมรับและมี
กำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน E-Sport มำกข้ึนแสดงให้เห็นว่ำ E-Sport ควรได้รับกำรสนับสนุนจำก
ภำครัฐทั้งในดำ้นของ นโยบำย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีเพื่อให ้E-Sport มีควำมกำ้วหนำ้มำกยิง่ข้ึน 
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2.ข้อเสนอแนะกำรวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษำ กำรพฒันำนักกีฬำส่งผลให้ E-Sport ในประเทศมี
ควำมกำ้วหนำ้ เพื่อสนบัสนุนให้เกิดนกักีฬำคุณภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และเป็นช่ือเสียงให้กบั
ประเทศ และเพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การศึกษาปัจจัยค่าตอบแทนและค่าครองชีพทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในงานของพนักงาน 
THE STUDY OF COMPENSATION, COST OF LIVING, AND THE EFFECT ON 

EMPLOYEE’S JOB SATISFACTION 
 

เกวลิน พวงยอ้ยแกว้ เศรษฐกร1 
นุกูล ชูทอง2 

มญัชรี ผอบทิพย์3 
ชำคริต สกุลอิสริยำภรณ์4 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทวิจยัน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อศึกษำระดับควำมพีงพอใจของลูกจ้ำงในค่ำตอบแทนท่ีได้รับและควำม
เพียงพอต่อค่ำครองชีพในปัจจุบนั โดยวิเครำะห์จำกผลผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งส้ิน 399 คน ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ใช้วิธีสุ่มตวัอย่ำงอย่ำงบงัเอิญ จำกกำรศึกษำพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัคะแนน
ควำมพึงพอใจต่อค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บเฉล่ีย 6.58 จำก 10 คะแนน โดยผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นพอ้ง
ว่ำค่ำตอบแทนส่งผลต่อควำมพึงพอใจในงำน จ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมท่ีเห็นว่ำค่ำตอบแทนมีควำม
เพียงพอกบัค่ำครองชีพมีจ ำนวนท่ีเท่ำกนักบักลุ่มท่ีคิดว่ำค่ำตอบแทนไม่เพียงพอกบัค่ำครองชีพในปัจจุบนั 
ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นสถำนภำพกำรจำ้งงำนและระดบักำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อระดบัควำมพึงพอใจ
ในค่ำตอบแทนท่ีแตกต่ำงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ตอ้งกำรใหน้ำยจำ้งปรับค่ำตอบแทนเพิ่มข้ึน
โดยไม่ตอ้งรอภำครัฐเขำ้มำบงัคบัหรือก ำหนด 
 
ค าส าคัญ: ค่ำตอบแทน ค่ำครองชีพ ควำมพึงพอใจในงำน  

 
 
 
 

                                              
1 อำจำรยป์ระจ ำ ภำควิชำกำรบริหำรทัว่ไป คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2 รองศำสตรำจำรย ์นกัวิชำกำรอิสระ 
3 นกัวิชำกำรอิสระ 
4 อำจำรยป์ระจ ำ สำขำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
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ABSTRACT 
 

 This research studies employee’s compensation satisfaction level and its adequacy to the current 
cost of living in Thailand. The data was gathered from 399 respondents from Bangkok metropolitan area. 
Random sampling technique is used in this study. The study found an average respondent’s compensation 
satisfaction score of 6.58 out of 10. The study also found compensation satisfaction level has significant 
relationship with the job satisfaction. The number of respondents who considered compensation was 
sufficient to the current cost of living was the same as for those who thought compensation was insufficient 
to cover the cost of living. Employment status and education level affected the level of satisfaction in 
compensation. Most respondents wanted employers to increase their compensation without having to wait 
for the government policy. 
 
Keywords: Compensation, Cost of living, Job Satisfaction 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ค่ำตอบแทน ตำมก ำหนดควำมหมำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือนไดแ้ก่ เงินหรือ
ประโยชน์ต่ำงๆท่ีนำยจำ้งใหแ้ก่ลูกจำ้งหรือพนกังำน เพื่อตอบแทนกำรท ำงำนตำมหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ จูง
ใจให้มีกำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งเสริมขวญัก ำลงัใจและเสริมสร้ำงฐำนะ
ควำมเป็นอยู่ของครอบครัวของลูกจ้ำงหรือพนักงำนให้ดีข้ึน โดยค่ำตอบแทนท่ีมำในรูปแบบตวัเงิน จะ
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรขั้นแรก ตำมหลกัทฤษฐีล ำดบัขั้นควำมตอ้งกำรของอบับรำฮมั มำสโลว ์
(1946) ได้ เรำใช้เงินในกำรจดัหำปัจจยัส่ี ได้แก่ อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อำศยั และยำรักษำโรค ท่ีเป็น
ปัจจยัพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต แมท้ฤษฎีของมำสโลวจ์ะไดรั้บกำรวิพำกษว์ิจำรยถึ์งควำมถูกตอ้งและแม่นย  ำ
ของทฤษฎี แต่ก็เป็นทฤษฎีท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บกำรยอมรับอย่ำงกวำ้งขวำง (Denhardt et al., 2008) ดงันั้น
จึงจะเห็นไดว้ำ่ค่ำตอบแทนมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำรงชีพและเป็นปัจจยัพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับมนุษย ์Hom 
and Griffeth (1995) กล่ำวว่ำพนักงำนจะมีควำมคำดหวังกับงำนท่ีท ำอยู่ในปัจจุบัน โดยคำดหวังว่ำ
ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บมีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีแน่นอน เหมำะสม
กบัควำมรู้และควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำกท่ีค่ำตอบแทนควรจะอยูใ่นระดบัท่ี
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เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ มำกพอแก่กำรด ำรงชีพตำมสภำพ โดยค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอไม่เพียงแต่จะสร้ำง
ควำมพึงพอใจแต่ยงัเสริมสร้ำงแรงจูงใจและควำมตั้งใจในกำรท ำงำนไดอี้กดว้ย (Federik, 1979)  
 ค่ำตอบแทนเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจในงำน Spector (1985) และ Herzberg (1959) 
อธิบำยองคป์ระกอบและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมตอ้งกำรทำงใจและควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน โดยหน่ึง
ในปัจจยัส ำคญัไดแ้ก่ ‘ค่ำตอบแทน’ ควำมพึงพอใจในงำนของพนกังำนมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
เน่ืองจำกควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของพนกังำนจะส่งผลในกำรท ำงำนของพนกังำน ให้มีประสิทธิภำพ 
ให้พนักงำนได้ใช้ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มท่ี เต็มใจท่ีจะท ำงำน ท ำให้พนักงำนมีควำม
รับผิดชอบในงำนมำกข้ึน มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน ทุ่มเทในกำรท ำงำน เพื่อให้งำนท่ีออกมำมี
ประสิทธิภำพ เพิ่มควำมผูกพนัต่อองค์กำร ส่งผลให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
องคก์ำร  (Cuong & Sweirczek, 2008; Jernigan et al., 2002; Moynihan et al., 2000; Pongsettakul, 2008) เม่ือ
บุคคลมีควำมพึงพอใจในงำนแลว้จะมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน ทุ่มเทแรงกำยแรงใจในกำรท ำงำน 
ท ำให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ ส่งผลให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จเพรำะบุคลำกรท ำงำนไดต้รงตำม
เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้(ปรียำพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2542; Vroom, 1964) จึงไม่น่ำประหลำดใจท่ีทุกองคก์ำร จะให้
ควำมส ำคญักบัควำมพึงพอใจของพนกังำน โดยหน่ึงในหลำยๆปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจ ไดแ้ก่ ควำม
พึงพอใจในค่ำตอบแทนนั้นเอง 

ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของพนกังำนมีควำมส ำคญัต่อประสิทธิผลขององค์กำรอยำ่งมำก หำก
พนักงำนเกิดควำมไม่พึงพอใจในกำรท ำงำน จะส่งผลเชิงลบต่อกำรปฎิบติังำน โดยพนักงำนจะไม่ตั้งใจ
ท ำงำน ข้ีเกียจท ำงำน ไม่กระตือรือร้น มีพฤติกรรมกำรขำดงำนมำกข้ึน ท ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงเพื่อน
ร่วมงำนและผูบ้งัคบับญัชำ น ำไปสู่ควำมตั้งใจลำออก  และกำรลำออกจำกองค์กำร (Joo & Park, 2010) 
นอกจำกน้ีกำรไม่พึงพอใจในงำน อำจส่งผลใหพ้นกังำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ มีควำม
ตอ้งกำรเปล่ียนแปลงงำน น ำไปสู่กำรถอนตวั ควำมตั้งใจลำออกของพนกังำน และกำรลำออกจำกองคก์ำรใน
ท่ีสุด ซ่ึงหำกเป็นบุคลกำกรท่ีมีควำมส ำคญัต่อองคก์ำร เป็นบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถสูง มีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนมำก ย่อมเป็นกำรสูญเสียคุณค่ำในตวับุคคลนั้น อีกทั้งยงัเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรสรรหำบุคคลมำแทน 
นบัวำ่เป็นกำรสูญเสียทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้ำ่ ควำมพึงพอใจในงำนสำมำรถเปล่ียนพฤติกรรมของพนกังำนให้เป็นสมำชิกท่ี
ดีขององค์กำรได ้(เอกชยั อภิศกัด์ิกุล, 2549) โดยหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจในงำน ไดแ้ก่ควำม
เพียงพอและควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนท่ีพนักงำนได้รับ ในปัจจุบนัคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้ก ำหนด
ค่ำจำ้งขั้นต ่ำวนัละ 300 บำท และรัฐบำลไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนส ำหรับผูส้ ำเร็จวุฒิกำรศึกษำ
ในระดับปริญญำตรี ในอตัรำเดือนละ 15,000 บำท บทวิจยัน้ีจึงจดัท ำข้ึนเพื่อศึกษำถึงควำมพึงพอใจใน
ค่ำตอบแทน ควำมเพียงพอของค่ำตอบแทนต่อค่ำครองชีพในปัจจุบนั และผลของค่ำตอบแทนท่ีมีต่อควำม
พึงพอใจในงำน ภำยหลงัจำกกำรก ำหนดอตัรำขั้นต ่ำดงักล่ำว ผูว้ิจยัมีควำมคำดหวงัว่ำบทควำมวิจยัน้ี จะมี
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ประโยชน์ต่อภำครัฐและภำคเอกชนสะทอ้นถึงควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนและควำมเพียงพอต่อค่ำครอง
ชีพในปัจจุบนั เพื่อน ำไปประยกุษใ์ชจ้ดัเตรียมกลยุทธ์ทำงธุรกิจต่อไป 

  
วตัถุประสงค์การวจัิย 

(1) เพื่อศึกษำปัจจยัค่ำตอบแทนและค่ำครองชีพท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจในงำนของพนกังำน 
(2) เพื่อศึกษำถึงแนวทำงและน ำเสนอวิธีกำรจดักำรในเร่ืองค่ำคอบแทนและค่ำครองชีพ เพื่อเพิ่ม

ควำมพึงพอใจในงำนของพนกังำน 
กำรศึกษำตำมวตัถุประสงค์ดงักล่ำวจะเป็นแนวทำงต่อผูป้ระกอบกำรหรือนำยจำ้งในกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนให้แก่ลูกจำ้ง เพื่อสร้ำงหรือรักษำควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนซ่ึงจะส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำร
ท ำงำนต่อไปในอนำคต  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
ประชากรในการวจัิย 
ประชำกรในกำรวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มลูกจำ้งท่ีมีอำยุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหำนคร (หมาย

เหตุ: กฎหมายแรงงานก าหนดห้ามนายจ้างจ้างแรงงานเดก็ต า่กว่าอาย ุ15 ปีเป็นลูกจ้าง) 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ กลุ่มลูกจำ้งท่ีมีอำยุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหำนคร 

โดยใชสู้ตรค ำนวนกรณีไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร ทรำบแต่เพียงมีจ ำนวนมำกใชสู้ตร ดงัน้ี 
n = [P (1 – P) Z ^ 2]/ e^2 

โดยท่ี n = ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง 
 P = สัดส่วนของประชำกรท่ีผูว้จิยัจะสุ่มเท่ำกบั 0.45 
 Z = ระดบัควำมมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก ำหนดไว ้มีค่ำเท่ำกบั 1.96 ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% 
 e = สัดส่วนควำมคลำดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้5% 
ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีค ำนวนไดคื้อ 380.32 คน เพื่อเพิ่มค่ำควำมเช่ือมัน่และน่ำเช่ือถือของขอ้มูล 

ผูว้จิยัเลือกก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งท่ีจ ำนวน 400 คน 
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การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กรุงเทพมหำนครประกอบไปดว้ย 50 เขตกำรปกครอง ผูว้จิยัใชว้ธีิกำรสุ่มแบบง่ำย (Simple Random 

Sampling) ก ำหนดขอบเขตพื้นท่ีในกำรเก็บขอ้มูล 10 เขตกำรปกครอง ผลจำกกำรสุ่มได้พื้นท่ีในกำรเก็บ
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เขตปทุมวนั เขตบำงกระปิ เขตบำงกอกใหญ่ เขตห้วยขวำง เขตดินแดง เขตสำธร เขตดอน
เมือง เขตรำชเทวี เขตบำงนำ เขตคลองสำมวำ โดยจดัเก็บแบบสอบถำมจ ำนวน 40 แบบสอบถำม ในแต่ละ
เขตพื้นท่ีท่ีก ำหนด  

เน่ืองจำกมีแบบสอบถำมท่ีไม่สมบูรณ์ 1 ฉบบั กำรศึกษำในเร่ืองน้ีศึกษำจำกบุคคลในวยัท ำงำนท่ีมี
อำยุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ ำนวน 399 คน ในเขตกรุงเทพมหำนคร ใช้วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบบงัเอิญ และใช้
แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บขอ้มูล  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
กำรวิจยัใช้เคร่ืองมือในกำรรวบรวมขอ้มูลได้แก่ แบบสอบถำม (Questionnaire) ท่ีมีโครงสร้ำงท่ี

ชัดเจน โดยพิจำรณำขอ้ค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ท่ีครอบคลุมเน้ือหำ ขอ้ค ำถำมเหมำะสม และภำษำท่ีใช้
เหมำะสมกับผูใ้ห้ข้อมูล รวมถึงกำรวิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลจำกต ำรำ เอกสำรทำงวิชำกำร เพื่อ
ประกอบกำรอภิปรำยผลกำรวจิยั 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ในกำรสรุป

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกลุ่มตวัอย่ำง ซ่ึงประกอบดว้ยค่ำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉล่ีย 
(Mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.)  

ส่วนสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงอนุมำน (Inferential Analysis) ใช้กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation) โดยกำรน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกลุ่มตวัอยำ่งมำวเิครำะห์ หำค่ำทดสอบ Independent Samples T-Test 
เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียสองกลุ่ม หำค่ำทดสอบแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) 
เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียระหวำ่ง 2 กลุ่มข้ึนไป ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการวจัิย 
 

ผลการวจัิยเชิงพรรณนา 
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและทศันะคติต่อค่ำตอบแทน ค่ำครองชีพและควำมพึงพอใจในงำน

ของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวน 399 คน สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
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จำกตำรำงท่ี 1 พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมมีสัดส่วนเพศชำยและหญิงในอตัรำส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดย

เป็นเพศชำย จ ำนวน 188 คน ร้อยละ 47.1 เพศหญิง 211 คน ร้อยละ 52.9 โดยผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอำยุ 35 ปีข้ึนไป จ ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 เป็นพนกังำนบริษทัเอกชน จ ำนวน 119 คน 
ร้อยละ 29.8 จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี จ ำนวน 193 คน ร้อยละ 48.4 สถำนภำพโสด จ ำนวน 222 คน ร้อย
ละ 55.6 รำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000-20,000 บำท จ ำนวน 146 คน ร้อยละ 36.6 ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนอยู่
ในช่วง 5,00-7,500 บำท จ ำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 
 นอกจำกน้ียงัพบวำ่ค่ำใชจ่้ำยต่อเดือนจะถูกใชจ่้ำยไปกบัค่ำอำหำรประจ ำวนัมำกท่ีสุด รองลงมำคือ 
ค่ำเดินทำงไปท ำงำน ค่ำอุปกำระบุคคลในครอบครัว ค่ำเส้ือผำ้/เคร่ืองประดบั และค่ำใช้จ่ำยเพื่อกิจกรรม
นนัทนำกำร และโดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถำมมีบุคคลท่ีอยูใ่นควำมอุปกำระคือ พอ่/แม่ มำกท่ีสุด ผูต้อบ
แบบสอบถำมท่ีมีภำระหน้ีกบัไม่มีภำระหน้ีสินมีจ ำนวนใกลเ้คียงกนั โดยมีหน้ีสินท่ีตอ้งผอ่นช ำระต่อเดือน
อยูท่ี่เฉล่ีย 7,784.27 บำทต่อเดือน  

เม่ือหักค่ำใช้จ่ำยใช้จ่ำยต่ำงๆ แล้ว ผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีรำยได้เพียงพอต่อรำยจ่ำยมีจ ำนวนท่ี
ใกลเ้คียงกนักบัไม่เพียงพอ ผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีรำยไดไ้ม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยจะมีทั้งท่ีหำรำยไดเ้สริม
และไม่ไดห้ำรำยไดเ้สริม ถำ้มีกำรหำรำยไดเ้สริมจะหำจำกกำรท ำงำนล่วงเวลำเป็นส่วนใหญ่ จำกกำรศึกษำ
ขำ้งตน้พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมจะประสบกบัปัญหำในเร่ืองค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บกบัค่ำครองชีพท่ีตอ้งจ่ำย

ตำรำงท่ี 1: ลกัษณะผูต้อบแบบสอบถำม    
    จ านวน %     จ านวน % 

เพศ ชำย 188 47.1 สถานภาพ โสด 222 55.6 
หญิง 211 52.9 สมรส 156 39.1 

อายุ 15-20 34 8.5 หมำ้ย 17 4.3 
21-25 89 22.3 หยำ่ 4 1 
26-30 92 23.1 ร า ย ไ ด้ ต่ อ

เดือน 
ต ่ำกวำ่ 15,000 บำท 137 34.3 

30-35 76 19 15,000 - 20,000 บำท 146 36.6 
35 ข้ึนไป 108 27.1 20,001 - 25,000 บำท 50 12.5 

ส ถ า น ภ า พ
การจ้าง 

ขำ้รำชกำร 67 16.8 25,001 - 30,000 บำท 39 9.8 
พนกังำน/ลูกจำ้งของรัฐ 98 24.6 30,001 บำทข้ึนไป 27 6.8 
พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 31 7.8 ค่าใช้ จ่ายต่อ

เ ดื อ น  (เ พ่ื อ
การด ารงชีพ
เท่าน้ัน) 

ต ่ำกวำ่ 5,000 บำท 58 14.5 
พนกังำนบริษทัเอกชน 119 29.8 5,001 - 7,500 บำท 102 25.6 
อ่ืนๆ 84 21.1 7,501 - 10,000 บำท 93 23.3 

ร ะ ดั บ
การศึกษา 

ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 128 32.1 10,001 - 12,500 บำท 61 15.3 
ปริญญำตรี 193 48.4 12,501 - 15,000 บำท 31 7.8 
ปริญญำโท 74 18.5 มำกกวำ่ 15,001 บำท 54 13.5 
สูงกวำ่ปริญญำโท 4 1         



445 

 

ออกไป จำกกำรสอบถำมผูต้อบแบบสอบถำมพบว่ำ ส่วนใหญ่จะตอบไปในทิศทำงเดียวกนัว่ำ รำคำสินคำ้
ส ำหรับกำรด ำรงชีพมีรำคำสูงข้ึนแต่ค่ำตอบแทนไม่ไดข้ยบัข้ึนตำมไปดว้ย แต่ยงัมีรำยไดเ้ท่ำเดิมหรือเพิ่มข้ึน
เพียงเล็กน้อย ผูต้อบแบบสอบถำมจึงตอ้งพยำยำมใช้ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บมำใชใ้ห้เพียงพอกบัค่ำครองชีพท่ี
เกิดข้ึน โดยจะพยำยำมประหยดัหรือตดัค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่จ  ำเป็นออกไป นอกจำกนั้นยงัตอ้งไม่ใช้จ่ำยเกินตวั 
และไม่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ซ่ึงจะเป็นกำรเพิ่มภำระต่อค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บมำ ถึงแมผู้ต้อบแบบสอบถำมจะมี
ค่ำตอบแทนท่ีไม่เพียงพอต่อค่ำใชจ่้ำย ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ก็ไม่มีรำยไดเ้สริม ส่วนท่ีมีรำยไดเ้สริม
จะได้มำจำกกำรท ำงำนล่วงเวลำในท่ีท ำงำนปัจจุบนัอยู่แล้ว  ในกรณีท่ีต้องมีกำรหำรำยได้เพิ่ม ผูต้อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรเพิ่มรำยไดเ้พิ่มเพื่อใหเ้พียงพอต่อค่ำครองชีพ โดยกำรหำงำนพิเศษท ำ รองลงมำ
คือ กำรเรียนต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ กำรหำงำนใหม่ท่ีมีค่ำตอบแทนมำกกว่ำเดิม และเรียกร้องค่ำตอบแทนเพิ่ม
จำกท่ีท ำงำนเดิม 

จ ำนวนรำยได้ท่ีมีอยู่ของผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีจ ำนวนเพียงพอต่อค่ำครองชีพ แต่ถ้ำไม่
พอจะแกไ้ขปัญหำโดยกูเ้งินธนำคำร/สถำบนักำรเงิน มำกท่ีสุด รองลงมำคือ ยมืญำติพี่นอ้ง ยมืเพื่อน กูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงินท่ีไม่ใช่ธนำคำร เช่น AEON, EASY-BUY เป็นตน้และกูเ้งินนอกระบบ 

ค่ำตอบแทนมีผลต่อควำมพึงพอใจในงำนหรือไม่ จำกกำรศึกษำพบวำ่ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บจะมีผล
ต่อควำมพึงพอใจในงำน โดยผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดบัคะแนนควำมพึงพอใจเฉล่ีย 6.58 จำก 10 
คะแนน กำรเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค่ำตอบแทน ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นวำ่ถึงแมว้ำ่ค่ำตอบแทนจะ
ไม่เพิ่มข้ึนเป็นเวลำ 1-2 ปี ส่วนใหญ่เห็นวำ่จะยงัคงท ำงำนอยู่ท่ีเดิม เพรำะส่วนใหญ่เห็นว่ำ หำกตอ้งลำออก
แลว้ไปหำงำนใหม่ท ำจะเป็นกำรยำก ยิ่งบำงคนท่ีมีอำยมุำกแลว้ ดงันั้น ส่วนใหญ่จึงเห็นวำ่ค่ำตอบแทนจะลด
หรือจะเพิ่มก็ไม่ท ำให้ควำมตั้งใจท่ีจะท ำงำนท่ีเดิมมีเพียงส่วนน้อยท่ีเห็นว่ำถำ้ไม่มีกำรข้ึนค่ำตอบแทนเป็น
เวลำ 1-2 ปี ก็จะลำออกเพื่อไปหำงำนใหม่ท่ีมีค่ำตอบแทนท่ีสูงกว่ำเดิม และถึงแมจ้ะมีกำรลดค่ำตอบแทน
ควำมพึงพอใจในงำนของพนกังำนส่วนใหญ่ก็จะลดลง เพรำะพนกังำนส่วนใหญ่เห็นวำ่มีภำระในกำรด ำรง
ชีพเม่ือค่ำตอบแทนลดลงจะส่งผลต่อค่ำครองชีพ และถำ้ลดมำกเกินกวำ่ท่ีจะรับไดก้็จะลำออกเพื่อหำงำนอ่ืน
ท่ีมีค่ำตอบแทนท่ีสูงข้ึน หรือท ำงำนตำมจ ำนวนค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บ มีบำงส่วนท่ีเห็นวำ่ควำมพึงพอใจในงำน
จะไม่ลดลง โดยในส่วนน้ีเห็นวำ่กำรท ำงำนนั้นจะตอ้งมีควำมตั้งใจและรับผดิชอบในงำนท่ีท ำงำนให้ดีไม่วำ่
ค่ำตอบแทนจะมำกหรือนอ้ย นอกจำกงำนท่ีท ำอยูน่ั้นเป็นงำนท่ีรักหรือท่ีชอบก็จะไม่ข้ึนอยูก่บัค่ำตอบแทนท่ี
ไดรั้บ  

ผูว้ิจยัได้ศึกษำต่อไปว่ำ ในเร่ืองของกำรเพิ่มค่ำตอบแทนนั้น ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมตอ้งกำร
อย่ำงไร พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ตอ้งกำรให้นำยจำ้งปรับค่ำตอบแทนเพิ่มข้ึนโดยไม่รอภำครัฐ
เขำ้มำบงัคบัหรือก ำหนด และยงัมีควำมตอ้งกำรท่ีจะขอหำรือกบันำยจำ้งถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนท่ีลูกจำ้ง
ตอ้งกำรและนำยจำ้งสำมำรถจ่ำยได ้โดยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นแนวทำงท่ีจะหำทำงระงบัขอ้พิพำทหรือ
ควำมคิดท่ีไม่ตรงกนัในเร่ืองของค่ำตอบแทน เพื่อไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ต่อไปในอนำคต 
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ผลการวจัิยเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ 

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงระหว่ำง เพศ อำยุ สถำนภำพกำรจ้ำงงำน ระดับกำรศึกษำ 
สถำนภำพ ระดบัรำยไดต่้อเดือน ระดบัค่ำใช้จ่ำยต่อเดือน และระยะเวลำท่ีท ำงำนในปัจจุบนั โดยใชว้ิธีกำร
ทำงสถิติ T-test ส ำหรับกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียของขอ้มูล 2 กลุ่ม และ One-way ANOVA   
(F-test) ในกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียของขอ้มูลท่ีมีมำกกว่ำ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยก ำหนดค่ำควำม
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
ตำรำงท่ี 2: สรุปผลกำรวเิครำะห์ One-way ANOVA     
ANOVA 
ควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนท่ีได ้         

    SS df 
Mean 
Square F Sig. 

อำย ุ Between Groups 8.629 4 2.157 0.624 .646 
 Within Groups 1060.851 307 3.456   
สถานภาพการจ้างงาน Between Groups 41.617 4 10.404 3.070 .017* 
 Within Groups 1040.387 307 3.389   
ระดบัการศึกษา Between Groups 45.533 3 15.178 4.565 .000* 
 Within Groups 1023.947 308 3.325   
สถำนภำพ Between Groups 15.432 3 5.144 1.503 .214 
 Within Groups 1054.048 308 3.422   
ระดบัรำยไดต่้อเดือน Between Groups 30.619 4 7.655 2.285 .060 
 Within Groups 1028.348 307 3.35   
ระดบัค่ำใชจ่้ำยต่อเดือน Between Groups 37.146 5 7.429 2.225 .051 
 Within Groups 1021.735 306 3.339   
ระยะเวลำท่ีท ำงำนในปัจจุบนั Between Groups 3.366 4 0.842 0.244 .913 
  Within Groups 1054.714 306 3.446     
*นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05      

       *มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จำกกำรศึกษำพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีเพศท่ีต่ำงกันไม่พบควำมแตกต่ำงในระดบัควำมพึง

พอใจในค่ำตอบแทน (F = 0.696, p =.405) และในกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ียของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีอำยุ สภำนภำพ ระดบั
รำยไดต่้อเดือน ระดบัค่ำใชจ่้ำยต่อเดือน และระยะเวลำกำรปฎิบติังำน ท่ีต่ำงกนัพบวำ่มีระดบัควำมพึงพอใจ
ในค่ำตอบแทนท่ีไม่แตกต่ำงกนั แต่จำกกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียวในผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมี
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สถำนภำพกำรจำ้งงำนและระดบักำรศึกษำท่ีต่ำงกนั พบระดบัควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนแตกต่ำงกนัอยำ่ง
มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตำรำงท่ี 2) 

เน่ืองจำกกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) เป็นกำรทดสอบแบบภำพรวม 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดมี้กำรจดัท ำกำรวิเครำะห์ Post Hoc Test หรือ Multiple Comparison เพื่อคน้หำวำ่ค่ำเฉล่ียใน
คู่ใดบำ้งชองสถำนภำพกำรจำ้งงำน และระดบักำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั  

 
ตำรำงท่ี 3: สถำนภำพกำรจำ้งงำนท่ีแตกต่ำงมีผลต่อระดบัควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทน 
    สถานภาพการจ้างงาน x ̄ S.D 1 2 3 4 

 1 ขำ้รำชกำร 6.22 2.38 -    
ระดบัความพงึพอใจใน
ค่าตอบแทน 2 พนกังำน/ลูกจำ้งของรัฐ 6.51 1.81 -.161* -   
 3 พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 6.73 1.96 -.227* -.066 -  
  4 พนกังำนบริษทัเอกชน 7.50 1.47 -.212* -.050 -.015 - 
*นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05         

 
ตำรำงท่ี 3 แสดงผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพทำงกำรจ้ำงท่ีส่งผลต่อระดับควำมพึงพอใจใน

ค่ำตอบแทน จะเห็นไดว้่ำลูกจำ้งท่ีมีสภำนภำพทำงกำรจำ้งท่ีแตกต่ำงกนั ระหว่ำงกลุ่มขำ้รำชกำร พนกังำน
ของรัฐ พนกังำนรัฐวสิำหกิจ และพนกังำนบริษทัเอกชน จะมีระดบัควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนท่ีไม่เท่ำกนั 
โดยกลุ่มขำ้รำชกำรมีระดบัควำมพึงพอใจในงำนท่ีแตกต่ำงจำกกลุ่มอ่ืนๆ  
 

 ตำรำงท่ี 4: ระดบักำรศึกษำท่ีแตกต่ำงมีผลต่อระดบัควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทน  
    ระดบัการศึกษา x̄ S.D 1 2 3 4 

 1 ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 6.05 1.88 -    
ระดบัความพงึพอใจใน
ค่าตอบแทน 2 ปริญญำตรี 6.72 1.92 -.031 -   
 3 ปริญญำโท 7.10 1.43 -.166 -.135* -  
  4 สูงกวำ่ปริญญำโท 7.00 1.56 .422* .453* .588* - 
*นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05         

 
เช่นเดียวกบัระดบักำรศึกษำของลูกจำ้ง (ตำรำงท่ี 4) แสดงผลกำรวิเครำะห์ระดบักำรศึกษำท่ีส่งผล

ต่อระดบัควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทน   โดยผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำต ่ำกวำ่ระดบัปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำ
โท และสูงกว่ำปริญญำโท มีควำมพึงพอใจในด้ำนค่ำตอบแทนท่ีแตกต่ำงกนั จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ ผูท่ี้
ส ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำโท และสูงกว่ำปริญญำโท จะมีควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทน ท่ีมำกกว่ำ
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กลุ่มผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี และ ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้ำ่ผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ในระดบัท่ีสูงกวำ่ปริญญำตรี จะมีควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนของตนมำกกวำ่  

 
ผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์  

งำนวิจยัในคร้ังน้ีใช้กำรวิเครำะห์ค่ำสหสัมพนัธ์เพียร์สันในกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่ำงควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทน ภำระหน้ีสิน ควำมเพียงพอในค่ำตอบแทน ผลของค่ำตอบแทนต่อ
ควำมพึงพอใจในงำน และผลของกำรลดค่ำตอบแทน 

 
ตำรำงท่ี 5: สรุปผลกำรวเิครำะห์สหสัมพนัธ์    
Correlations 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

ควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทน Pearson Correlation 1     

ภำระหน้ีสิน Pearson Correlation .062 1    

รำยไดเ้พียงพอต่อค่ำครองชีพ Pearson Correlation .201** -.238** 1   

ค่ำตอบแทนกบัควำมพึงพอใจในงำน Pearson Correlation .176** -.028 .162** 1  

กำรลดค่ำตอบแทน Pearson Correlation .080 -.028 -.065 -.094 1 

*นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05       
*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 จำกตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สหสัมพนัธ์ (ตำรำงท่ี 5) พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีควำมพึง

พอใจในค่ำตอบแทนท่ีตนไดรั้บจะมีรำยไดเ้พียงพอต่อค่ำครองชีพ (r = .201) ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถำม
ท่ีมีภำระหน้ีสินมีรำยไดท่ี้ไม่เพียงพอกบัค่ำครองชีพ (r = -.238) ผลดงักล่ำวสะทอ้นถึงภำวะปัจจุบนัของคน
ในสังคมไทย ท่ีมีกำรใชจ่้ำยเงินเกินตวัท ำใหเ้กิดภำวะหน้ีส้ิน เม่ือมีหน้ีส้ินท ำให้รำยไดท่ี้ไดรั้บไม่เพียงพอต่อ
ค่ำครองชีพ ผลงำนวจิยัยงัไดพ้บอีกวำ่ ควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมพึงพอใจในงำน 
(r = .176) และค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอต่อค่ำครองชีพส่งผลเชิงบวกต่อควำมพึงพอใจในงำน (r = .162) ผูท่ี้มี
ควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนของตนและมีระดบัของค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ จะมีควำมพึง
พอใจในงำนมำกกวำ่ผูท่ี้มีรำยไดท่ี้ไม่เพียงพอ  

จึงจะเห็นไดว้่ำค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอและภำระหน้ีสินของพนกังำน เป็นหน่ึงในปัจจยัส ำคญัท่ีทั้ง
ภำครัฐและผูป้ระกอบกำรเองควรจะให้ควำมส ำคญั ค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอกบัค่ำครองชีพจะส่งผลเชิงบวก
กบัควำมพึงพอใจในงำน ท ำให้พนักงำนสำมำรถท ำงำนไดดี้และส่งผลให้ผลประกอบกำรดียิ่งข้ึนอีกดว้ย 
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ในขณะท่ีภำระหน้ีสินจะส่งผลเเชิงลบต่อควำมเพียงพอในกำรด ำรงชีพ โดยสรุปจึงจะเห็นไดว้ำ่กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอกบัค่ำครองชีพ และกำรรณรงคล์ดภำระหน้ีสินในครัวเรือนมีควำมส ำคญัอยำ่งมำกต่อ
เศรษฐกิจของประเทศในภำพรวม  

 
อภิปรายผล 

 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ  ผู ้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนผู ้ชำยกับผู ้หญิงไม่แตกต่ำง โดยผู ้ตอบ

แบบสอบถำมมีช่วงอำยุ 35 ปีข้ึนไปมำกท่ีสุด ส่วนใหญ่มีอำชีพเป็นพนกังำนเอกชน รองลงมำเป็นพนกังำน
หรือลูกจำ้งของรัฐ มีกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรีเป็นส่วนใหญ่ รองลงมำจะต ่ำกว่ำปริญญำตรี สถำนภำพ
โสด มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บำทมำกท่ีสุด รองลงมำมีรำยได้ต ่ำกว่ำ 15,000 บำท มี
ค่ำใชจ่้ำยต่อเดือนอยูใ่นช่วง 5,001-7,500 บำท รองลงมำอยูใ่นช่วง 7,501-10,000 บำท โดยผูต้อบแบบสอบ 
ถำมส่วนใหญ่มีระดบัคะแนนควำมพึงพอใจต่อค่ำตอบแทนเฉล่ีย 6.58 จำก 10 คะแนน ซ่ึงเป็นกำรสะทอ้น
ใหเ้ห็นวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมหรือพนกังำนท่ีท ำงำนอยูใ่นตลำดแรงงำนในปัจจุบนัยงัไม่มีควำมพึงพอใจใน
ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บเท่ำท่ีควร แต่ตอ้งท ำงำนเพรำะตอ้งกำรค่ำตอบแทนเพื่อไปใชใ้นกำรด ำรงชีพ และในกำร
อุปกำระบุคคลในครอบครัว นอกจำกนั้นพนกังำนท่ีท ำงำนอยูใ่นตลำดแรงงำนมีควำมพร้อมท่ีจะหำงำนใหม่
ถำ้ไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ 

จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของตวัแปรในปัจจยัส่วนบุคคลพบวำ่ สถำนภำพกำรจำ้งงำน และ
ระดบักำรศึกษำของผูต้อบแบบสอบถำมส่งผลถึงควำมพีงพอใจในงำนอย่ำงมีนยัะส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.05 กำรวิเครำะห์ Post Hoc Test ในสถำนภำพกำรจำ้งงำนพบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในงำนของกลุ่ม
ขำ้รำชกำรน้อยกว่ำกลุ่มอ่ืนๆอย่ำงมำก ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกบังำนวิจยัของ ชนินทร์ จกัรภพโยธิน 
(2554) ท่ีศึกษำพบวำ่ กลุ่มขำ้รำชกำรมกัมีแนวโนม้ดำ้นลบต่อผลตอบแทนและสวสัดิกำรมำกกวำ่กลุ่มอ่ืนๆ 
ผลลพัท์ท่ีไดไ้ม่เป็นท่ีน่ำประหลำดใจ เน่ืองจำกค่ำตอบแทนของกลุ่มพนกังำนรำชกำรมกัจะมีจ ำนวนน้อย
กวำ่กลุ่มอ่ืนๆ เช่นพนกังำนเอกชนและลูกจำ้งของรัฐ ถึงแมว้ำ่จะมีสวสัดิกำรอ่ืนๆมำรองรับ แต่ค่ำตอบแทนท่ี
เป็นรูปแบบตวัเงินยงันอ้ยไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บ  

นอกจำกน้ีระดบักำรศึกษำของผูต้อบแบบสอบถำมยงัส่งผลถึงระดบัควำมพึงพอใจในงำนท่ีไม่
เท่ำกนั โดยผลท่ีไดพ้บวำ่ ผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดบัท่ีสูงกวำ่ปริญญำโทมีควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนท่ี
นอ้ยกวำ่กลุ่มอ่ืนๆอยำ่งมีนยัะส ำคญัทำงสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยั ของ วรรณิภำ นิลวรรณ (2554) และ 
ชำญวุฒิ บุญชม (2553) ท่ีพบว่ำระดบักำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อควำมพึงพอใจ ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดบัท่ีสูงกว่ำปริญญำโทไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหวงั จำกกำรเล่ำเรียนหนงัสือท่ีมำกกว่ำ
กลุ่มอ่ืนๆ จึงมีกำรตั้งควำมหวงัในค่ำตอบแทนท่ีสูงกวำ่ 
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และจำกผลกำรวิเครำะห์สหสัมพนัธ์พบวำ่รำยไดข้องผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมสัมพนัธ์กบัภำระ
หน้ีสินในเชิงลบ กล่ำวคือ ผูท่ี้มีหน้ีสินจะมีรำยไดท่ี้ไม่เพียงพอต่อค่ำครองชีพ ท ำให้ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ
ในค่ำตอบแทนในภำพรวม จะเห็นไดว้ำ่มูลค่ำหน้ีสินในภำคครัวเรือนของประเทศไทย มีจ ำนวนท่ีสูงข้ึนทุก
ปี ภำครัฐนอกจำกจะให้กำรสนบัสนุนในกำรเพิ่มรำยไดแ้ละเพิ่มค่ำแรงขั้นต ่ำแลว้ ยงัควรค ำนึงถึงกำรรณรงค์
ลดค่ำใชจ่้ำยและหน้ีสินในครัวเรือน ใหค้นในสังคมใชจ่้ำยเงินแต่พอเพียง ไม่น ำเงินอนำคตมำใช ้ซ่ึงจะท ำให้
รำยไดท่ี้ประชำชนไดรั้บเพียงพอต่อค่ำครองชีพ นอกจำกน้ีผลกำรวิจยัยงัพบวำ่ รำยไดแ้ละค่ำตอบแทนมีผล
เชิงบวกกบัควำมพีงพอใจในงำน ท ำใหถ้ำ้พนกังำนหรือคนในองคก์รมีควำมพีงพอใจในค่ำตอบแทนแลว้นั้น 
ก็จะมีควำมพึงพอใจในงำนด้วยนั้นเอง จึงจะเห็นได้ว่ำกำรท่ีภำครัฐเพิ่มค่ำแรงขั้นต ่ำและก ำหนดค่ำแรง
ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี เป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีจะช่วยส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมพึงพอใจ
ในงำนมำกข้ึน ส่งผลเชิงบวกกบัองคก์รดว้ยรวม เน่ืองจำกหำกพนกังำนมีควำมพึงพอใจในงำน ก็จะสำมำรถ
ท ำงำนไดดี้ยิง่ข้ึน มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน ทั้งน้ีอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีของหน้ีสินของตวัพนกังำนตอ้ง
ไม่มำกเกินไปนั้นเอง 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 จำกกำรศึกษำในเร่ือง “กำรศึกษำปัจจยัค่ำตอบแทนและค่ำครองชีพท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจในงำน
ของพนกังำน” ดงักล่ำว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบกำร หรือผูบ้ริหำรท่ีมีอ ำนำจในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนดงัน้ี 

1. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่พนกังำนนั้น จะตอ้งก ำหนดให้สอดคลอ้งกบัฝีมือแรงงำน
หรือควำมสำมำรถของพนกังำน และให้มีควำมเพียงพอต่อกำรด ำรงชีพของพนกังำน เพรำะถำ้ค่ำตอบแทน
ไม่มีควำมเพียงพอต่อกำรด ำรงชีพแลว้ พนกังำนก็จะใชเ้วลำท ำงำนบำงส่วนไปหำงำนพิเศษท ำ ซ่ึงจะท ำให้
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนในเวลำลดลง หรือจะลดประสิทธิภำพกำรท ำงำนในเวลำท ำงำนปกติลง เพื่อให้มี
กำรท ำงำนล่วงเวลำ ซ่ึงจะท ำให้พนกังำนไดรั้บค่ำตอบแทนเพิ่มข้ึน กำรลดลงของประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ดงักล่ำว และกำรท ำงำนล่วงเวลำนั้น จะส่งผลต่อตน้ทุนของสินคำ้หรือบริกำรของกิจกำร 

2. กำรจดัสวสัดิกำรเพื่อเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำยของพนกังำน เพื่อใหพ้นกังำนมีค่ำตอบแทนเหลือ
เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ เช่น กำรจดัสวสัดิกำรอำหำรกลำงวนั กำรจดัรถรับ-ส่งพนกังำน กำรตดัชุดท ำงำน
ใหแ้ก่พนกังำน เป็นตน้  

3. กำรจดักิจกรรมนนัทนำกำรใหแ้ก่พนกังำนไดมี้ควำมผอ่นคลำยจำกกำรท ำงำน 
4. กำรด ำเนินกิจกรรมท่ีเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน เช่น กำรเล่ือนต ำแหน่ง

ท่ีเป็นธรรม กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นธรรม กำรมอบหมำยงำนท่ีเป็นธรรม กำรจ่ำยโบนสัท่ีเป็น
ธรรม และกำรมอบผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่ำงๆ ใหแ้ก่พนกังำน เป็นตน้ 
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5. กำสนับสนุนให้พนกังำนได้มีกำรเรียนรู้เพิ่มข้ึน ทั้งกำรเรียนรู้ด้ำนฝีมือแรงงำน หรือกำร
เรียนต่อเพื่อปรับวุฒิกำรศึกษำ แล้วน ำควำมรู้ท่ีเพิ่มข้ึนเหล่ำนั้นมำเป็นฐำนส ำหรับกำรปรับค่ำตอบแทน
เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท ำให้ไดพ้นกังำนท่ีมีฝีมือแรงงำนท่ีดีข้ึน หรือไดพ้นกังำนท่ีมีควำมรู้เพิ่มข้ึนมำท ำงำนให้กบั
กิจกำร 

6. กำรจดัโครงกำรกู้ยืมเงินเพื่อช ำระหน้ี ในอตัรำดอกเบ้ียท่ีต ่ำ ให้พนักงำนได้ปลดภำระ
หน้ีสินของตน จำกสถำบนักำรเงินภำยนอก ท ำใหมี้ก ำลงัใจในกำรท ำงำน 

7. จดักำรพบและหำรือกนัระหว่ำงนำยจำ้งกบัพนกังำน เพื่อให้นำยจำ้งไดมี้โอกำสไดรั้บรู้ถึง
ควำมรู้สึกและควำมตอ้งกำรของพนกังำน เพื่อน ำขอ้มูลท่ีไดเ้หล่ำนั้นไปด ำเนินกำรปรับปรุงหรือด ำเนินกำร
เพื่อสร้ำงแรงจูงใจและควำมพึงพอใจให้แก่พนกังำน ซ่ึงจะส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรท ำงำนของพนกังำน
ต่อไป 
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การสังเคราะห์งานวจิยัต่างประเทศเกีย่วกบัการบริหารกจิการส่ือสาร 
A SYNTHESIS OF INTERNATIONAL RESEARCH ON MEDIA MANAGEMENT 

 
 ศิริวรรณ อนนัตโ์ท1 

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรพฒันำของเทคโนโลยีกำรส่ือสำรในปัจจุบนัมีผลต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมถึง
นโยบำยรัฐบำลในดำ้นต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบกิจกำรส่ือสำรจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับตวัเพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจต่อไปไดท้่ำมกลำงปัจจยัรอบดำ้น เช่นเดียวกบัสถำบนักำรศึกษำก็ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนทิศทำง
ให้สำมำรถรับมือกบับริบทของสังคมและควำมตอ้งกำรของตลำดได้ กำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรเป็นพหุ
วทิยำกำรท่ีตอ้งอำศยัองคค์วำมรู้ดำ้นต่ำงๆ เพื่อขบัเคล่ือนและแกปั้ญหำให้เท่ำทนักบัควำมเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและปัจจยัดำ้นอ่ืนๆ กำรวิจยัน้ีศึกษำงำนวิจยัจำกฐำนขอ้มูลวทิยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และบทควำม
วิชำกำรจำกฐำนขอ้มูลวำรสำรวิชำกำรของต่ำงประเทศเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรในช่วงระหวำ่งปี 
พ.ศ. 2551 – 2560 เพื่อสังเครำะห์ประเด็นปัญหำดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรสังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้
ในกำรศึกษำดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร รวมทั้งวธีิด ำเนินกำรวจิยั กำรวิจยัน้ีใชว้ิธีกำรวจิยัแบบผสมผสำน 
วเิครำะห์ขอ้มูลโดยกำรใชส้ถิติพรรณำและกำรวเิครำะห์เน้ือหำเชิงคุณภำพ ผลกำรศึกษำจะน ำไปสู่ประโยชน์
ในกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรของประเทศไทยไดอ้ย่ำงเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัควำมเปล่ียนแปลงของ
สถำนกำรณ์โลก 
 
ค าส าคัญ : กำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรกำรสังเครำะห์งำนวจิยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 รองศำสตรำจำรย ์พนัต ำรวจโทหญิง ดร. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยศึ์กษำนโยบำยกำรส่ือสำร สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
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ABSTRACT 
 

The development of communication technology today can affect people’s lifestyle and consumer 
behavior, including government policies in various areas. Media managers and operators need to adjust 
themselves to the changing environment. The educational institutions inevitably need to adapt in order to 
cope with the new social context and market demand. Media Management is a multidisciplinary approach 
that requires various kinds of knowledge in a technology-rich environment. The research explored 
international database of thesis/dissertation, as well as international academic articles on media management 
between 2008 and 2017. The research objectives were to synthesize significant themes, theoretical concepts, 
and research methods in the area of media management. Under mixed methods approach, the data were 
analyzed using descriptive statistics and content analysis. The results of the research will be of benefit to 
the management of media in Thailand, and congruent with the changing world situation. 
 
Keywords media management, research synthesis 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กำรพฒันำเทคโนโลยีกำรส่ือสำร โทรคมนำคม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งผลให้กำรส่ือสำรท่ี
เคยเกิดข้ึนในวงจ ำกดัไดมี้กำรขยำยตวัออกไปในวงกวำ้งอย่ำงแพร่หลำย พร้อมๆกบัควำมสำมำรถในกำร
ครอบครองและเขำ้ถึงส่ือของประชำชนมีมำกข้ึน บริบทของกำรประกอบกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส่ือสำรจึง
มีกำรเปล่ียนแปลงและมีควำมซับซ้อนมำกข้ึนทั้งในระดบัชำติและระดบันำนำชำติ ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียในทุกระดบันบัตั้งแต่ผูป้ระกอบกิจกำรไปถึงผูบ้ริโภคส่ืออนัหมำยถึงประชำชนทัว่ไปอยำ่ง
กวำ้งขวำง แต่เดิมนั้นประเทศไทยมีกำรให้บริกำรโทรทศัน์ภำคพื้นดินในระบบอนำล็อกจ ำนวน 6 ช่อง 
โทรทศัน์ระบบดำวเทียมกวำ่ 700 ช่อง และมีส่วนท่ีให้บริกำรผ่ำนสำยเคเบิลอีกจ ำนวนมำก ต่อมำเม่ือมีกำร
ออกใบอนุญำตและเร่ิมกระบวนกำรเปล่ียนผ่ำนจำกโทรทศัน์ระบบอนำล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั ในปี พ.ศ. 
2557 ท ำให้มีช่องโทรทศัน์ภำคพื้นดินระบบดิจิทลัเพิ่มข้ึนมำอีก 24 ช่องและจะมีกำรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีใน
อนำคตอีก 24 ช่องในอนำคต นอกจำกนั้นยงัมีปัญหำดำ้นกำรขยำยตวัและปรับตวัของส่ือเคเบิลทีวี โทรทศัน์
ดำวเทียม และวทิยชุุมชนจ ำนวนหลำยพนัสถำนีท่ีก ำลงัประสบปัญหำกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหำ
ในกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ือง 
 ดว้ยควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยกีำรส่ือสำรและกำรใชท้รัพยำกรกำรส่ือสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ กอปร
กับสถำนกำรณ์ของประเทศในปัจจุบันท่ีก ำลังปรับตัวเข้ำ สู่ เศรษฐกิจดิจิทัล ท ำให้วงกำรวิชำชีพ
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ส่ือสำรมวลชนของประเทศไทยเกิดควำมขำดแคลนบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพในด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรท่ีทวคีวำมซบัซ้อนมำกข้ึนในปัจจุบนัและอนำคต ทั้ง
ในดำ้นบุคลำกรกำรส่ือสำร กำรบริหำรจดักำรองค์กรและทรัพยำกร รวมทั้งกำรก ำหนดนโยบำยและกำร
ก ำกบัดูแลกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรนบัวำ่เป็นสำขำกำรศึกษำท่ีจดัวำ่เกิดข้ึนใหม่ในต่ำงประเทศ (Kung 2017) 
ดงันั้น ในประเทศไทยจึงยงัไม่มีกำรศึกษำอย่ำงชดัเจนแพร่หลำยมำกนกั ผูว้ิจยัเห็นว่ำ กำรสังเครำะห์และ
วเิครำะห์งำนวิจยัต่ำงประเทศเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นและจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงวิชำกำรและวิชำชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรในทุกระดบั และยงัเป็นกำรจุดประเด็นให้
วงกำรวิชำกำรของไทยมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ เห็นควำมส ำคญั และต่อยอดองคค์วำมรู้เพื่อพฒันำศำสตร์ดำ้นน้ี
ต่อไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและสำมำรถน ำไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยำ่งเหมำะสมในสถำนกำรณ์ของโลก
ท่ำมกลำงควำมเปล่ียนแปลงและตอ้งมีกำรปรับตวัอย่ำงฉับไวของนกัวิชำกำรและนกัวิชำชีพในธุรกิจกำร
ส่ือสำรทุกระดบั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
กำรสังเครำะห์งำนวจิยัต่ำงประเทศเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. สังเครำะห์ประเด็นปัญหำกำรวจิยัดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรของต่ำงประเทศ ระหวำ่งปี พ.ศ.  
2551-2560  

2. สังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้ในกำรวิจยัด้ำนกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรของต่ำงประเทศ
ระหวำ่งปี พ.ศ. 2551-2560 

3. สังเครำะห์วธีิด ำเนินกำรวจิยัดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรของต่ำงประเทศ ระหวำ่งปี พ.ศ.  
2551-2560 

4. สังเครำะห์ควำมสนใจในประเด็นของส่ือและสถำนกำรณ์ในประเทศต่ำงๆของนักวิชำกำร 
ระหวำ่งปี พ.ศ. 2551-2560 

 
นิยามศัพท์ 
นิยำมศพัทใ์นกำรวจิยัน้ี ไดแ้ก่  

1. กำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร หมำยถึง กำรบริหำรองคก์รส่ือภำคธุรกิจ ส่ือสำธำรณะและส่ือประเภท
ต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรกำรผลิตส่ือและกำรตลำด กลยุทธ์ท่ีผูบ้ริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ในกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรรวมทั้งกำรจดักำรกบัปัจจยัต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกำรบริหำร
กิจกำรส่ือสำร 
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 2. กำรสังเครำะห์งำนวิจยั หมำยถึง กำรน ำผลงำนกำรวิจยัเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร ท่ี
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในช่วง พ.ศ. 2551-2560ในวำรสำรและฐำนขอ้มูลภำษำองักฤษมำท ำกำรศึกษำเพื่อหำขอ้สรุป
ทั้ งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหำกำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรของ
ต่ำงประเทศ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใชใ้นกำรวิจยัวิธีด ำเนินกำรวิจยัและวิธีด ำเนินกำรวิจยัดำ้นกำรบริหำรกิจกำร
ส่ือสำร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตของกำรวจิยั มีดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
 ศึกษำงำนวิจยัท่ีเป็นรำยงำนฉบบัเต็มหรือบทควำมวิจยัเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรของ
ต่ำงประเทศ ท่ีมีกำรตีพิมพเ์ผยแพร่เป็นภำษำองักฤษจำกฐำนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 
2551-2560 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
 กำรสังเครำะห์งำนวจิยัและบทควำมวชิำกำรต่ำงประเทศเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรระหวำ่งปี 
พ.ศ. 2551-2560มีขอบเขตกำรศึกษำเน้ือหำหลกัๆรวม 4 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นปัญหำกำรวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้ในกำรศึกษำวิธีด ำเนินกำรวิจยัและควำมสนใจในประเด็นของส่ือและสถำนกำรณ์ใน
ประเทศต่ำงๆ 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในช่วงสองทศวรรษท่ีผำ่นมำ กำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรไดมี้กำรพฒันำเป็นศำสตร์หน่ึงในกำรศึกษำ
ซ่ึงมีต ำแหน่งอยูต่รงกลำงจุดตดัระหวำ่งส่ือมวลชนศึกษำและกำรบริหำรธุรกิจ/เศรษฐศำสตร์ นกัวิชำกำรใน
สำขำส่ือสำรมวลชนตระหนกัว่ำกำรศึกษำเชิงลึกในบริบทของกำรปฏิบติักำร องค์กร กำรบริหำรจดักำร 
กำรเงิน เทคโนโลย ีสถำบนั และเศรษฐกิจ จะส่งผลดีมำกกวำ่ เพรำะบริบทเหล่ำน้ีลว้นมีส่วนในกำรส่งเสริม
และจ ำกัดโอกำสในกำรพฒันำของเน้ือหำส่ือ ในท ำนองเดียวกัน นักวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ/
เศรษฐศำสตร์ก็ตระหนักว่ำธุรกิจส่ือนั้นแสดงให้เห็นบริบทท่ีน่ำสนใจจำกกำรส ำรวจและทดสอบควำม
เก่ียวพนั ขอบเขต และขอ้จ ำกดัของทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ละควรจะใชใ้นกำรพฒันำทฤษฎีใหม่ๆข้ึนมำ 
 Mierzejewska (2011) กล่ำวว่ำทฤษฎีและกรอบแนวคิดส่วนใหญ่ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรมี
พื้นฐำนมำจำกกำรศึกษำเก่ียวกบัองคก์ร ควำมจริงกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรนั้นมีควำมแตกต่ำงดว้ยเหตุผล
หลำยประกำร ท่ีส ำคญัคือ องคก์รส่ือสร้ำงผลผลิตดำ้นขอ้มูลข่ำวสำรมำกกวำ่ผลผลิตท่ีจบัตอ้งไดแ้บบสินคำ้
อ่ืนๆ ผลผลิตของกิจกำรส่ือสำรมีคุณค่ำเป็นผลกระทบภำยนอกเชิงสังคม เพรำะบทบำทส ำคญัของขอ้มูล
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ข่ำวสำรและเน้ือหำส่ือมีควำมเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำงสังคม กำรเมือง และเศรษฐกิจ จึงมีกำรขยำย
จุดเนน้ออกไปจนรวมถึงกำรศึกษำผลกระทบของกำรบริหำรองคก์รท่ีมีต่อเน้ือหำของส่ือและสังคม และจุด
น้ีเองท่ีเป็นตวัแบ่งแยกสำขำวิชำกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรออกจำกกำรบริหำรองคก์รทัว่ไปซ่ึงสอดคลอ้งกบั
Ferguson (1997) กล่ำววำ่ เม่ือก่อนเป็นกำรยำกท่ีจะแยกสำขำวิชำกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรออกจำกสำขำวชิำ
ส่ือสำรมวลชนหรือกำรบริหำรองคก์ร จนกระทัง่นกัวิชำกำรในสำขำวิชำกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรไดพ้ฒันำ
ทฤษฎีเฉพำะท่ีกำ้วขำ้มเศรษฐศำสตร์และกำรบริหำรจดักำรเชิงประยกุตไ์ด ้
อยำ่งไรก็ตำม Kung (2017) มีควำมเห็นวำ่สำขำวชิำกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรยงัไม่ไดถู้กนิยำมหรือเช่ือมโยง
ไดช้ดัเจนมำกสักเท่ำไร และอำจยงัมีกำรศึกษำส ำรวจไม่เพียงพอหรืออำจมีกำรสร้ำงทฤษฎีไวน้้อยเกินไป 
ในขณะท่ี Albarran (2006) กล่ำวว่ำควำมทำ้ทำยท่ีเกิดข้ึนประจ ำวนัอนัเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรส่ือท ำ
ให้ยำกในกำรก ำหนดทฤษฎีเฉพำะเจำะจงลงไปได ้ดงันั้น ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรจึง
เป็นกำรศึกษำในสหสำขำวชิำและกลุ่มทฤษฎีท่ีหลำกหลำย 
ผูว้ิจยัได้ทบทวนงำนวิจยัท่ีในอดีตเก่ียวกบักำรสังเครำะห์เน้ือหำวำรสำรวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรกิจกำร
ส่ือสำรพบงำนของAchtenhagenและ Mierzejewska (2016) ซ่ึงได้ท ำกำรส ำรวจเน้ือหำวิชำกำรด้ำนกำร
บริหำรกิจกำรส่ือสำรและเศรษฐศำสตร์ (Media Management and Economics) จำกวำรสำรวิชำกำรชั้นน ำ
จ ำนวน 3 เล่ม ในช่วงระยะเวลำตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 - 2013 รวมเวลำ 15 ปี อนัไดแ้ก่ 1) วำรสำรเศรษฐศำสตร์
ส่ือมวลชน (Journal of media Economics: JME); 2) วำรสำรนำนำชำติด้ำนกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร 
(International Journal on Media Management: JMM) และวำรสำรกำรศึกษำธุรกิจส่ือมวลชน (Journal of 
Media Business Studies: JOMBS) ซ่ึง Achtenhagenและ Mierzejewska (2016) ไดค้ดัเลือกบทควำมวิชำกำร
จำกวำรสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีไดรั้บกำรอำ้งอิงในบทควำมวิชำกำรอ่ืนๆอยำ่งนอ้ย 10 คร้ังข้ึนไป กำรวิเครำะห์
เน้ือหำวำรสำรเน้นไปท่ีประเภทของส่ือและหัวขอ้ท่ีถูกกล่ำวถึงในบทควำมท่ีศึกษำ รวมถึงวิธีกำรศึกษำ
เน่ืองจำกวำรสำรทั้งสำมฉบบัมีกำรตีพิมพเ์ผยแพร่บทควำมวจิยัจ  ำนวนทั้งส้ิน 1,057 บทควำม และไดรั้บกำร
อ้ำงอิงจ ำนวน 10,314 คร้ัง ผลกำรวิเครำะห์เน้ือหำเอกสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทั้งสำมฉบบั พบว่ำ
ประเด็นและวิธีกำรศึกษำของบทควำมท่ีถูกอำ้งอิงจำกวำรสำรทั้งสำมฉบบัมีควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
ดงัตำรำงท่ี 1 
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ตารางที ่1:ประเด็นและวธีิกำรศึกษำของบทควำมท่ีถูกอำ้งอิงจำกวำรสำร JME, JMM และ JOMBS 
 JME JMM JOMBS 
ประเด็น/หวัขอ้ - กำรท ำนำยกำร

ปฏิบติังำนและผล
ก ำไร 
- คุณลกัษณะของ
ธุรกิจและกำรปรับ
โครงสร้ำง 
- กำรแข่งขนัและ
โครงสร้ำงธุรกิจ 
- นโยบำยรัฐบำลและ
(กำรผอ่นคลำย)
กฎระเบียบ 
- กำรก ำหนดรำคำ 
- กำรแพร่ภำพกระจำย
เสียงสำธำรณะ 
- ผลกระทบของโลกำ
ภิวตัน์ 

- กำรหลอมรวม 
- กำรส่ือสำร 
- กำรสร้ำงตรำสินคำ้ 
- แบบจ ำลองธุรกิจ 
- วฒันธรรม 
- ทศันคติและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
- ภำวะผูน้ ำ 
- กำรเปล่ียนแปลง
ภำยในองคก์ร 
- กำรท ำงำนดำ้น
ส่ือมวลชน 
- ส่ือสังคม 

- มีกำรน ำเสนอหวัขอ้
ใหม่ๆ เช่น ธุรกิจ
ครอบครัว, 
ผูป้ระกอบกำร, ภำษี
กำรบริโภค หรือกำร
ร่วมทุน 
- กำรเติบโตทำงธุรกิจ 
- กำรท ำงำนเชิงกล
ยทุธ ์
- กำรเรียนรู้และ
ศกัยภำพขององคก์ร  

คุณลกัษณะของ
บทควำม 

- ส่วนมำกเป็นกำรวจิยั
เชิงปริมำณ 
- ใชว้ธีิกำรวจิยัและ
กำรวเิครำะห์ท่ี
ซบัซอ้น 

- ค ำถำมกำรวจิยัเชิง
ประจกัษ ์บนพื้นฐำน
ของปรำกฏกำรณ์ท่ี
เช่ือมโยงกบักำรปฏิบติั 
- กำรวจิยัเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ 
- มีกำรถ่ำยโอน
แนวคิดเดิม 

- บทควำมเก่ียวกบั
แนวคิดและนิยำม 
- กำรวจิยัเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ 
- มุ่งเนน้ประเด็นเชิง
ธุรกิจมำกกวำ่วำรสำร
อีก 2 ฉบบั 

 
นอกจำกนั้น ผูว้ิจยัยงัได้ทบทวนงำนวิจยัของFörsterและRohn (2015) ซ่ึงท ำกำรศึกษำกำรสอนด้ำนกำร
บริหำรกิจกำรส่ือสำรในสถำบนัต่ำงๆ โดยมีกำรส ำรวจนกักำรศึกษำผำ่นส่ืออนไลน์ใน 14 ประเทศของทวีป
ยโุรป เก่ียวกบัประเด็นท่ีสอน วธีิกำรสอน และปัญหำท่ีนกักำรศึกษำไดพ้บเก่ียวกบักำรสอนดำ้นกำรบริหำร
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กิจกำรส่ือสำร กำรวิจยัของ FörsterและRohn (2015)พบวำ่ประเด็น (themes) หลกัท่ีพบในกำรเรียนกำรสอน
กำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรสำมำรถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มเศรษฐศำสตร์ส่ือ (Media Economics) กลุ่มกำร
บริหำรกิจกำรส่ือ (Media Management) กลุ่มธุรกิจส่ือ (Industry) และกลุ่มวิธีกำรวิจยั (Methods)ซ่ึงแต่ละ
กลุ่มจะมีประเด็นยอ่ยเก่ียวกบักำรศึกษำกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ำมำเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำ
กรอบกำรสังเครำะห์งำนวจิยัน้ี 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมทฤษฎีท่ีมีนกัวิชำกำรใชใ้นกำรศึกษำกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร เพื่อน ำมำเป็นกรอบในกำร
เก็บรวบรวมขอ้มูลและสังเครำะห์งำนวิจยัต่ำงประเทศในคร้ังน้ี เช่น ทฤษฎีกำรบริกำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management Theory) ทฤษฎีโครงสร้ำง (Structural Theories) ทฤษฎีกำรบริหำรส่ือข้ำมชำติ  
(Transnational Media Management Theory) ทฤษฎีว ัฒนธรรมองค์กร  (Organizationl Culture Theory) 
ทฤษฎีภำวะผู ้น ำ (Leadership Theory) ทฤษฎีกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจจำกส่ือ (Uses and 
Gratifications Theory) ทฤษฎีผลกระทบจำกส่ือ (Media Effects) รวมทั้ งทฤษฎีในกลุ่มเทคโนโลยีและ
นวตักรรม (Technology and Innovation) เช่น ทฤษฎีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product Development 
theory) และทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวตักรรม (Diffusion theory)และน ำมำประกอบกับประเด็นท่ีถูก
น ำเสนอผำ่นงำนวจิยัในอดีตดงัแสดงขำ้งตน้ 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

กำรวิจยัน้ี เป็นกำรวิจยัเพื่อส ำรวจและสังเครำะห์งำนวิจยัและบทควำมวิชำกำรด้ำนกำรบริหำร
กิจกำรส่ือสำร เป็นระยะเวลำ 10 ปียอ้นหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2560 ด้วยวิธีกำรผสมผสำน คือมีทั้งกำร
สังเครำะห์ดว้ยวธีิกำรเชิงปริมำณและวธีิกำรเชิงคุณภำพ โดยมีขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรวิจยั ดงัน้ี 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรในกำรวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
  1) จำกกำรศึกษำน ำร่อง(pilot study)โดยใช้ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ใน
ต่ำงประเทศ พบว่ำเน้ือหำท่ีรวบรวมไวใ้นแต่ละฐำนขอ้มูลไม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำก จึงเลือกใช้ProQuest 
Dissertations & Theses Global ซ่ึงเป็นฐำนขอ้มูลพหุวิทยำกำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมำท ำกำรศึกษำยอ้นหลงั
ระหว่ำง พ.ศ. 2551 – 2560โดยคดัเลือกภำยใตค้  ำส ำคญั “media management” หลงัจำกนั้น ผูว้ิจยัได้กรอง
ประเด็นท่ีสนใจศึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรอีกขั้นหน่ึงภำยใตก้รอบกำรคน้หำท่ีก ำหนดไวใ้น
ฐำนขอ้มูล จนกระทัง่เหลือวทิยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์จ ำนวนท่ีอยูใ่นขอบเขตท่ีน ำมำศึกษำเบ้ืองตน้ไดเ้ป็น
จ ำนวน 741 รำยกำรขั้นตอนสุดทำ้ยจึงให้ผูเ้ช่ียวชำญอ่ำนคดักรอง จนไดว้ทิยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ท่ีใชใ้น
กำรศึกษำจ ำนวน 241 เร่ือง และน ำมำท ำกำรศึกษำทั้งหมด  
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  2) จำกกำรศึกษำน ำร่อง(pilot study)โดยใชฐ้ำนขอ้มูลจำกวำรสำรวิชำกำรจ ำนวนหลำยฉบบั 
พบว่ำมีวำรสำรวิชำกำร3 ฉบบั ท่ีมีกำรรวบรวมบทควำมเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรไวม้ำกท่ีสุด คือ 
Journal of Media Business Studies (JOMBS), International Journal on Media Management(JMM) และ 
Journal of Media Economics (JME)ผูว้ิจยัจึงใหผู้เ้ช่ียวชำญคดัเลือกเฉพำะบทควำมวิจยัและบทควำมวชิำกำร
ท่ีถูกตีพิมพเ์ผยแพร่ระหวำ่ง พ.ศ. 2551 – 2560 ไดบ้ทควำมจ ำนวนทั้งส้ิน 328 เร่ือง และน ำมำท ำกำรศึกษำ
ทั้งหมด 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัน้ี มี 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลงำนวิจยั และแบบสรุปขอ้มูลเพื่อกำร
สังเครำะห์งำนวจิยั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

กำรวิจยัเร่ืองกำรสังเครำะห์งำนวิจยัต่ำงประเทศเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร ใช้กำรวิเครำะห์
ขอ้มูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงปริมำณใชส้ถิติพรรณนำ ไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ียและค่ำ
ร้อยละ ส่วนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพใช้วิธีกำรสรุปประเด็นส ำคญัและจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ี
รวบรวมได ้ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญเชิงวิชำกำรดำ้นกำรบริกำรกิจกำรส่ือสำรและทกัษะดำ้น
ภำษำองักฤษของผูเ้ช่ียวชำญ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลกำรวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. จำกฐำนขอ้มูล ProQuest Dissertations & Theses Global พบกำรวจิยัเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำร 
ส่ือสำรจ ำนวน 241เร่ือง เป็นวิทยำนิพนธ์จ ำนวน 99 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 41.08 และดุษฎีนิพนธ์จ ำนวน 142 
เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 58.92 (ตำรำงท่ี 2)ส่วนกำรศึกษำบทควำมจำกวำรสำรวิชำกำร พบว่ำ Journal of Media 
Business Studies (JOMBS) มีบทควำมดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรตีพิมพม์ำกท่ีสุดจ ำนวน 149 บทควำม 
คิด เ ป็นร้อยละ 45.43 รองลงมำคือ International Journal on Media Management(JMM) มีจ ำนวน 121 
บทควำม คิดเป็นร้อยละ 36.89 ตำมดว้ย Journal of Media Economics (JME) มีจ  ำนวน 58 บทควำมคิดเป็น
ร้อยละ 17.68(ตำรำงท่ี 3)เม่ือแบ่งประเภทบทควำมจำกวำรสำรวิชำกำรทั้ง 3 ฉบบัเป็นประเภทบทควำมวิจยั
และบทควำมวิชำกำรทัว่ไป พบว่ำจำกจ ำนวนบทควำมวิชำกำรทั้ง 328 เร่ือง จดัเป็นบทควำมวิจยั267 เร่ือง 
และบทควำมทัว่ไป 61 เร่ือง (แผนภูมิท่ี 1) 
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ตารางที ่2: จ ำนวนวทิยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร พ.ศ. 2551 – 2560 
ประเภทของผลงานวชิาการจาก ProQuest จ านวน (เร่ือง) ร้อยละ 
วทิยำนิพนธ์ 99 41.08 
ดุษฎีนิพนธ์ 142 58.92 
รวม 241 100.00 

ตารางที ่3: จ ำนวนบทควำมวชิำกำรดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร พ.ศ. 2551 – 2560 
วารสาร จ านวน(บทความ) ร้อยละ 
Journal of Media Business Studies (JOMBS) 149 45.43 
International Journal on Media Management (JMM) 121 36.89 
Journal of Media Economics (JME)  58 17.68 
รวม 328 100.00 

 
แผนภูมิที ่1:ประเภทของผลงำนเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรพ.ศ. 2551 – 2560 

 
 

2. ประเภทของส่ือ/องคก์รส่ือท่ีมีกำรศึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร พบวำ่ ในฐำนขอ้มูล 
วทิยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์นั้น มีผูศึ้กษำเก่ียวกบัส่ือใหม่โดยรวมเป็นจ ำนวนมำกท่ีสุดถึง 60 เร่ืองเช่น กำรศึกษำ
เก่ียวกบัมลัติมีเดีย ส่ือดิจิทลั อินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์ มีกำรศึกษำเก่ียวกบัโทรทศัน์เป็นจ ำนวน 45 
เร่ืองและศึกษำเก่ียวกบัหนงัสือพิมพเ์ป็นจ ำนวน 35 เร่ือง(แผนภูมิท่ี 2)ในฐำนขอ้มูลวำรสำรทั้ง 3 ฉบบั มีผู ้
ศึกษำเก่ียวกบัส่ือโทรทศัน์โดยรวมเป็นจ ำนวนมำกท่ีสุดถึง 70 เร่ืองศึกษำเก่ียวกบัหนงัสือพิมพเ์ป็นจ ำนวน 
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57 เร่ือง และศึกษำเก่ียวกบัภำพยนตร์จ ำนวน 25 เร่ือง พอๆกบักำรศึกษำเก่ียวกบัส่ือใหม่ ส่ืออินเทอร์เน็ตและ
ส่ือสังคมรวมกนั (แผนภูมิท่ี 3) 
 
แผนภูมิที ่2: ประเภทของส่ือจำกฐำนขอ้มูลวทิยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์พ.ศ. 2551 – 2560 

 
 
แผนภูมิที ่3: ประเภทของส่ือจำกฐำนขอ้มูลวำรสำรวชิำกำรพ.ศ. 2551 – 2560 
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3. ประเด็นเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร พบวำ่ผลงำนแต่ละเร่ืองส่วนใหญ่มีกำรศึกษำใน 
หลำยประเด็นพร้อมกนัไป เช่น กำรกล่ำวถึงพฒันำกำรของเทคโนโลยีกำรส่ือสำรพร้อมกบัควำมจ ำเป็นใน
กำรก ำกบัดูแลโดยภำครัฐ และส่งผลถึงกำรบริหำรจดักำร ดงันั้น เม่ือจ ำแนกตำมประเด็นท่ีผูว้ิจยัสังเครำะห์
แล้ว พบว่ำสำมำรถจ ำแนกได้ 19ประเด็นหลกัจำกฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์พบว่ำมีกำรศึกษำ
ประเด็นเก่ียวกบัข่ำวมำกท่ีสุดใน 50 เร่ือง และเก่ียวขอ้งกบันโยบำยจ ำนวน 41 เร่ือง ตำมมำด้วยประเด็น
เก่ียวกบัผูบ้ริโภค (39 เร่ือง) เศรษฐศำสตร์ (37 เร่ือง)  เทคโนโลย ี(36 เร่ือง) กำรแข่งขนั (32 เร่ือง) กำรบริหำร
จดักำร (31 เร่ือง)  และกลยุทธ์กำรบริหำร (30 เร่ือง)  ตำมล ำดบั (แผนภูมิท่ี 4)กำรสังเครำะห์ประเด็นเก่ียวกบั
กำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรจำกฐำนขอ้มูลวำรสำรวิชำกำร พบวำ่ประเด็นเร่ืองข่ำวไดรั้บควำมส ำคญัมำกท่ีสุด
เช่นเดียวกนั มีจ  ำนวนถึง 54 เร่ือง รองลงมำเป็นประเด็นดำ้นกลยุทธ์กำรบริหำร (40 เร่ือง) และผูบ้ริโภคส่ือ 
(40 เร่ือง) ตำมล ำดบั(แผนภูมิท่ี 5) 
 
แผนภูมิที ่4: ประเด็นท่ีศึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรจำกวทิยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
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แผนภูมิที ่5: ประเด็นท่ีศึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรจำกวำรสำรวชิำกำร 

 
 

4. ทฤษฎีท่ีใชใ้นกำรศึกษำดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรจำกฐำนขอ้มูลวทิยำนิพนธ์/ดุษฎีพิพนธ์ 
พบว่ำในกำรวิจยัแต่ละเร่ืองจะมีกำรใช้ทฤษฎีผสมผสำนกนัหลำยด้ำน เช่น ทฤษฎีด้ำนกำรส่ือสำร ด้ำน
เศรษฐศำสตร์ ดำ้นกำรบริหำรธุรกิจ ดำ้นเศรษฐศำสตร์กำรเมือง ดำ้นสังคมวิทยำ และดำ้นจิตวิทยำเป็นตน้ 
กำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยและนโยบำยหลำยเร่ืองท่ีไม่ไดก้ล่ำวถึงทฤษฎีไวอ้ยำ่งชดัเจน แต่ใชว้ิธีศึกษำ
เอกสำรเชิงประวติัศำสตร์ และกำรอภิปรำยตำมกรอบประเด็นท่ีก ำหนด 
 

5. วธีิกำรวจิยัท่ีใชใ้นกำรศึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร พบวำ่ ในฐำนขอ้มูลวทิยำนิพนธ์/ 
ดุษฎีนิพนธ์มีกำรใชว้ธีิกำรวจิยัเชิงปริมำณ 114เร่ือง วิจยัเชิงคุณภำพ 137 เร่ือง และมีท่ีระบุวำ่ใชก้ำรวิจยัแบบ
ผสมผสำนส่วนหน่ึงส ำหรับกำรวิจยัเชิงปริมำณนั้น มีกำรเก็บขอ้มูลโดยวิธีวิเครำะห์เน้ือหำเชิงปริมำณมำก
ท่ีสุด (46 เร่ือง) ตำมดว้ยกำรส ำรวจ (40 เร่ือง) และกำรส ำรวจออนไลน์/ส่งแบบสอบถำมทำงอีเมล ์(23 เร่ือง) 
ส่วนกำรวิจยัเชิงคุณภำพนั้น ใชว้ธีิกำรเก็บขอ้มูลโดยวธีิกำรสัมภำษณ์และสัมภำษณ์เชิงลึกมำกท่ีสุด (64เร่ือง)
รองลงมำคือกำรวเิครำะห์เอกสำร (51 เร่ือง) (แผนภูมิท่ี 6) 
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แผนภูมิที ่6: วธีิกำรวจิยัเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรจำกวทิยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

6. ประเทศท่ีถูกศึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรมีจ ำนวนทั้งส้ิน 217เร่ือง โดยเป็น 
กำรศึกษำสถำนกำรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกำหรือศึกษำจำกมหำวิทยำลยัในประเทศสหรัฐอเมริกำโดยไม่
เจำะจงประเทศท่ีท ำกำรศึกษำ มีจ ำนวนมำกท่ีสุด จ ำนวน143 เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 65.90รองลงมำคือกำรศึกษำ
เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ในประเทศจีน (24 เร่ือง) องักฤษและอินเดีย(ประเทศละ 5 เร่ือง)และประเทศแคนำดำ (4 
เร่ือง)(ตำรำงท่ี 4) 
 
ตารางที ่4: ประเทศท่ีมีกำรศึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร (เรียงล ำดบัจำกมำกไปนอ้ย) 
ประเทศ จ านวน ร้อยละ 
สหรัฐอเมริกำ 143 65.90 
จีน 24 11.06 
องักฤษ 5 2.30 
อินเดีย 5 2.30 
แคนำดำ 4 1.84 
ฝร่ังเศส 3 1.38 
ฮ่องกง 3 1.38 
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ประเทศ จ านวน ร้อยละ 
ไตห้วนั 2 0.92 
เมก็ซิโก 2 0.92 
เยอรมนี 2 0.92 
เกำหลี 2 0.92 
ซำอุดิอำรำเบีย 2 0.92 
ญ่ีปุ่น 2 0.92 
ไนจีเรีย 2 0.92 
ไทย 1 0.46 
รัสเซีย 1 0.46 
แอฟริกำ 1 0.46 
เชคโกสโลวำเกีย 1 0.46 
อำหรับ 1 0.46 
คูเวต 1 0.46 
อิรัก 1 0.46 
กำนำ 1 0.46 
ตุรกี 1 0.46 
อูกนัดำ 1 0.46 
เบลเยีย่ม 1 0.46 
โคลมัเบีย 1 0.46 
เนเธอร์แลนด ์ 1 0.46 
เมก็ซิโก 1 0.46 
เวเนซูเอลำ 1 0.46 
ออสเตรเลีย 1 0.46 
รวม 217 100.00 

 
การอภิปรายผล 

 
กำรสังเครำะห์งำนวิจยัต่ำงประเทศเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรพบว่ำฐำนขอ้มูล ProQuest 

Dissertations & Theses Global ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551 – 2560มีกำรวิจัยเก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร
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จ ำนวน 241 เร่ืองเป็นดุษฎีนิพนธ์ร้อยละ 58.92 และวิทยำนิพนธ์ร้อยละ 41.08 ส่วนกำรสังเครำะห์บทควำม
จำกวำรสำรวิชำกำรซ่ึงคดัเลือกมำจำกกำรศึกษำน ำร่อง (pilot study) จ ำนวน 3 ฉบบั พบบทควำมด้ำนกำร
บริหำรกิจกำรส่ือสำรจ ำนวน 328 เร่ือง  โดย Journal of Media Business Studies (JOMBS) มีมำกท่ีสุดจ ำนวน 
149 เร่ือง รองลงมำคือ International Journal on Media Management(JMM) และ Journal of Media Economics 
(JME) ตำมล ำดบั จะเห็นวำ่วำรสำรทั้ง 3 ฉบบัเป็นวำรสำรท่ีมีแนวทำงเฉพำะดำ้นในเชิงกำรบริหำรธุรกิจส่ือ
และเศรษฐศำสตร์ส่ือ จึงเป็นส่ิงท่ียนืยนัควำมคิดเห็นของนกัวชิำกำรดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรหลำยท่ำน
ท่ีมองว่ำ กำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรเป็นเร่ืองท่ีมีควำมพิเศษเฉพำะทำงมำกกว่ำท่ีจะเป็นเร่ืองนิเทศศำสตร์
ทั่วไป และจะเห็นว่ำในรอบปี พ.ศ. 2551-2560 เ ม่ือเปรียบเทียบงำนวิจัยจำกฐำนข้อมูล ProQuest 
Dissertations & Theses Global พบหัวขอ้กำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรในวิทยำนิพนธ์จ ำนวน 99เร่ือง และพบ
ในดุษฎีนิพนธ์จ ำนวน 142เร่ือง จะเห็นได้ว่ำกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรนั้นถูกศึกษำในระดับปริญญำเอก
มำกกว่ำปริญญำโท ซ่ึงอำจเป็นเพรำะบริหำรกิจกำรส่ือสำรเป็นเร่ืองท่ีค่อนขำ้งซับซ้อน และตอ้งใช้ควำมรู้
หลำยดำ้นในกำรวจิยั จึงมกัมีกำรศึกษำในระดบัปริญญำเอกมำกกวำ่ 

ประเภทของส่ือ/องคก์รส่ือท่ีมีกำรศึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร พบวำ่ ในฐำนขอ้มูล 
วิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์มีผูศึ้กษำเก่ียวกับส่ือใหม่โดยรวมเป็นจ ำนวนมำกท่ีสุดถึง 60 เร่ืองมีกำรศึกษำ
เก่ียวกับโทรทัศน์เป็นจ ำนวน 45 เร่ือง  และศึกษำเก่ียวกับหนังสือพิมพ์เป็นจ ำนวน 35 เร่ือง ส่วนใน
ฐำนขอ้มูล 

วำรสำรทั้ง 3 ฉบบั มีผูศึ้กษำเก่ียวกับส่ือโทรทศัน์โดยรวมเป็นจ ำนวนมำกท่ีสุดถึง 70 เร่ืองและ
หนงัสือพิมพ์57 เร่ือง แสดงว่ำส่ือหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์และส่ือใหม่นั้นมีบทบำทส ำคญัเป็นท่ีสนใจของ
นักวิชำกำรในช่วง 10 ปีท่ีท ำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์เน้ือหำเชิงคุณภำพพบว่ำ ส่ือส่ิงพิมพ์โดยเฉพำะ
หนังสือพิมพ์ก ำลงัอยู่ในภำวะวิกฤต จึงมีกำรศึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำรส่ือหนังสือพิมพ์และกำร
ปรับตวัเชิงธุรกิจของหนังสือพิมพ์กนัมำกในขณะเดียวกนัส่ือวิทยุโทรทศัน์ก็ก็ได้รับผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนผำ่นไปสู่เทคโนโลยกีำรส่ือสำรยคุดิจิทลัเช่นเดียวกนัในช่วงทศวรรษท่ีผำ่นมำ 
 ประเด็นเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรท่ีพบในงำนวิจยัน้ี ในผลงำนแต่ละเร่ืองมกัจะสำมำรถจดั
กลุ่มได้มำกกว่ำ 1 ประเด็น ซ่ึงประเด็นดำ้นข่ำวถูกพบมำกท่ีสุดทั้งในฐำนขอ้มูลวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
และฐำนขอ้มูลวำรสำร นอกจำกนั้นประเด็นเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค/ผูช้ม/ผูฟั้ง ก็พบมำกรองลงมำ เป็น
ส่ิงท่ีสะทอ้นวำ่กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่ือเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรบริหำรกิจกำร
ส่ือสำร ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จหรือลม้เหลวในกำรบริหำรงำนได ้
ทฤษฎีท่ีใช้ในกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร พบว่ำในกำรวิจัยแต่ละเร่ืองจะมีกำรใช้ทฤษฎี
ผสมผสำนกันหลำยด้ำน เช่น ทฤษฎีด้ำนกำรส่ือสำร ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ ด้ำน
เศรษฐศำสตร์กำรเมือง ดำ้นสังคมวิทยำ และดำ้นจิตวิทยำLowe และ Brown (2016) กล่ำววำ่ ปัญหำท่ีพบใน
กำรทบทวนวรรณกรรมดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรคือ มกัจะจะไม่ค่อยพบศำสตร์ทำงดำ้นกำรส่ือสำร 
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(communication) และส่ือมวลชนศึกษำ (media studies) สักเท่ำไรในงำนท่ีไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ เพรำะ
ในแวดวงวิชำกำรมกัจะใชท้ฤษฎีกำรบริหำรทัว่ไปกนัมำกกวำ่ท่ีจะพฒันำทฤษฎีกำรส่ือสำรและส่ือมวลชน 
แต่งำนวจิยัน้ีพบวำ่ทฤษฎีท่ีใชส่้วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มท่ีหลำกหลำยดงักล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ 
ส่วนวธีิกำรวจิยัท่ีใชใ้นกำรศึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรนั้น ในฐำนขอ้มูลวทิยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
มีกำรใช้วิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพมำกกว่ำเชิงปริมำณ ในกำรวิจยัเชิงปริมำณนั้น เก็บขอ้มูลโดยวิธีวิเครำะห์
เน้ือหำเชิงปริมำณมำกท่ีสุด ส่วนกำรวิจยัเชิงคุณภำพนั้น ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์และ
สัมภำษณ์เชิงลึกมำกท่ีสุด เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ กำรเก็บขอ้มูลกำรส ำรวจผ่ำนส่ือออนไลน์มีจ ำนวนมำกกว่ำ
คร่ึงหน่ึงของกำรส ำรวจแบบเดิม ผูว้ิจยัคำดว่ำ กำรเก็บขอ้มูลออนไลน์ในกำรวิจยัจะเพิ่มมำกข้ึนเป็นล ำดบั 
เพรำะเป็นวิธีท่ีสะดวกและมีค่ำใชจ่้ำยถูกกวำ่กำรส ำรวจแบบเดิม เช่ือวำ่จะมีกำรพฒันำโปรแกรมและวธีิกำร
ช่วยเสริมสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือของกำรส ำรวจออนไลน์ใหดี้ยิง่ข้ึนไดใ้นอนำคต 
เน่ืองจำกกำรวิจยัน้ีใช้ฐำนขอ้มูลภำษำองักฤษและเป็นฐำนข้อมูลท่ีรวบรวมงำนของสถำบนัในประเทศ
สหรัฐอเมริกำเป็นหลกั จึงพบผลงำนดำ้นกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรท่ีท ำกำรศึกษำในประเทศสหรัฐอเมริกำ
มำกท่ีสุด จ ำนวน 143 เร่ือง ตำมดว้ยประเทศจีนจ ำนวน 24 เร่ืองในขณะท่ีกำรศึกษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนกำรณ์
ในประเทศอ่ืนๆพบไดน้อ้ยมำก 
 ผลกำรสังเครำะห์งำนวิจยัต่ำงประเทศเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรพบวำ่สำขำวิชำกำรบริหำร
กิจกำรส่ือสำรมีควำมเป็นพหุวิทยำกำรหรือสหวิทยำกำร (multidisciplinary) ท่ีตอ้งใช้องค์ควำมรู้จำกหลำย
สำขำวิชำมำประกอบกนั ดงัเช่นท่ี Kung (2017) กล่ำวว่ำตอ้งเป็นกำรเช่ือมโยงระหว่ำงสำขำวิชำกำรจดักำร 
(management) และกำรเนน้เฉพำะธุรกิจส่ือ (media industry) และองค์กรส่ือ (media organizations) แนวคิด
ของKung (2017) อำจแตกต่ำงจำกLowe และ Brown (2016) ซ่ึงยืนยนัว่ำกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรกิจกำร
ส่ือสำรควรให้ควำมสนใจในแนวคิดเชิงปรัชญำอย่ำงกวำ้งขวำง ไม่ว่ำจะเป็นสังคมวิทยำ มำนุษยวิทยำ 
รัฐศำสตร์ ประวติัศำสตร์ ฯลฯ และควรเช่ือมโยงกบักำรวเิครำะห์เชิงวพิำกษด์ว้ยกำรวจิยัน้ียืนยนัคำมเป็นพหุ
วทิยำกำรของกำรบริหำรกิจกำรส่ือสำร ซ่ึงควรเช่ือมโยงสำขำต่ำงๆไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 กำรวิจยัน้ีมีขอ้เสนอแนะว่ำควรน ำผลกำรวิจยัน้ีไปใช้เป็นแนวทำงศึกษำวิจยัเก่ียวกบักำรบริหำร
กิจกำรส่ือสำรของประเทศไทยให้แพร่หลำยมำกข้ึน เพื่อให้ได้ข้อค้นพบท่ีสำมำรถน ำไปแก้ไขปัญหำ
เก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรส่ือสำรของประเทศไทยไดอ้ย่ำงเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัควำมเปล่ียนแปลง
ของสถำนกำรณ์โลก 
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ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  
ในโลกสมยัใหม่ท่ีเทคโนโลยีกำรส่ือสำรมีอิทธิพลต่อกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใ์นทุก

มิติ ทั้งกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดงันั้น ควรมีกำรศึกษำเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นต่ำงๆท่ีส่งผลต่อกำร
บริหำรกิจกำรส่ือสำรยคุใหม่บนพื้นฐำนของควำมเป็นพหุวทิยำกำร 
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