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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยหรือคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกบริษัทในการท างานของพนักงานขายประกันชีวิตของธนาคารและประเมินค่าความมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในแต่ละปัจจัยที่ได้ท าการศึกษามา โดยใช้วิธีการทดลองทางเลือก  (Choice-Based 
Conjoint Analysis) ซึ่งในแต่ละทางเลือกนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ของธนาคารที่ทางธนาคาร
สามารถเสนอให้กับพนักงานขายได้จริง โดยการแบ่งกลุ่มคุณลักษณะคือ 1.กลุ่มคุณลักษณะของ
ต าแหน่งงานโดยทั่วไป (2 คุณลักษณะ) และ 2.กลุ่มคุณลักษณะที่มีเฉพาะพนักงานขายเท่านั้น (4  
คุณลักษณะ) ซึ่งได้คุณลักษณะทั้งหมดดังนี้ ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมขึ้นประเภทขององค์กร 
เงินพิเศษที่ได้จากขายประกันชีวิต คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กรลักษณะของงานที่
ปฏิบัติงานและขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบอีกทั้งยังได้แบ่งระดับของคุณลักษณะออกเป็น
ระดับย่อยๆ และประยุกต์เป็นชุดทางเลือกต่างๆ ที่สามารถสะท้อนถึงการเสนอเงินเดือนและ
สวัสดิการต่างๆ ที่ธนาคารเสนอให้กับพนักงานใหม่ได้ซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม
แบบสุ่มให้กับกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 306 คน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แบบจ าลอง Conditional Logit ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของธนาคารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกธนาคารในการท างาน คือ คุณลักษณะของธนาคารฐานเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 30% ฐานเงินเดือนที่
เพ่ิมขึ้น 40% เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 1,400 ต่อการเบี้ยประกัน 100,000 บาท และ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงานในรูปแบบของเน้นการขายและการบริการ โดยสามารถอธิบายความมี
อิทธิพลได้ดังนี้ถ้าสถานประกอบการใดเลือกเพ่ิมฐานเงินเดือนให้กับพนักงานใหม่ที่ 30% จะท าให้มี
โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกท างานกับสถานประกอบการนั้น 1.75 เท่าถ้าสถานประกอบการ
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ใดเลือกเพ่ิมฐานเงินเดือนให้กับพนักงานใหม่ที่ 40% จะท าให้มีโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือก
ท างานกับสถานประกอบการนั้น 1.9 เท่าถ้าสถานประกอบการใดเลือกให้ค่าคอมมิชชั่น อินเซ็นทิฟ ที่ 
1,400 บาท ต่อเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาท จะท าให้มีโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกท างานกับ
สถานประกอบการนั้น 1.5 เท่าถ้าสถานประกอบการใดเลือกให้แบ่งงานส าหรับหน้าที่ขายและบริการ 
กับงานปฏิบัติการออกจากกัน จะท าให้มีโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกท างานกับสถาน
ประกอบการนั้น 0.3 เท่า 
 

ค าส าคัญ: ธนาคาร, พนักงานขายประกันชีวิต, วิธีการทดลองทางเลือก, เลือกบริษัทในการท างาน 
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ABSTRACT 
 

 Factors determining Thai commercial bank sales officers’job preferences 
were studied. The discrete choice experimenter choice-based conjoint analysis 
method was employed in finding related factors that consist of the several attributes. 
Data was collected by printed questionnaire with 306 samples from Bangkok 
Metropolitan Area, and was analyzed by the conditional logit model. 
 The key factors, by relative importance, were base salary raised 40%, 
followed by base salary raised 30%, an earning commission/incentive of 1,400 THB 
per month, 100,000 baht selling of life insurance premium, and exclusive sale and 
service duties. For examples, if base salary was increased by 40%, job candidates 
would choose the job with higher chance than base salary increase of 20%. 
 In addition, the commission increase by 200 baht per 100,000 baht 
transaction would lead to an increase of job candidate choice by 150 percent. Lastly, 
if the duty is limited to sales and services, candidates would prefer such choice by 
30 percent. 
  

Keywords: Bank, Life insurance sales officer, Job selection, Choice-Based Conjoint 
Analysis 
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บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 
 ทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรให้
พัฒนาไปข้างหน้าและสามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับองค์กรคู่แข่ง ซึ่งทรัพยากรบุคคลสามารถ
สร้างความได้เปรียบและสามารถชี้วัดความส าเร็จให้กับองค์กรธุรกิจนั้นๆ ได้ องค์กรจึงจ าเป็นต้องมี
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่ภายในองค์กรอยู่เสมอ 

 พนักงานขายเป็นต าแหน่งงานที่มีหน้าที่ในการดูแล บริการลูกค้า และต้องขายผลผลิต
ขององค์กรนั้นๆ ไปด้วย ในหลายๆ ครั้งพนักงานขายเป็นด่านหน้าในการพบปะกับลูกค้าขององค์กร 
ในการพูดคุย ชักชวนให้ซื้อสินค้า หรือแม้กระทั่งเวลาสินค้ามีปัญหาไม่ว่าจะมาจากปัญหาอะไร ทั้ง
ปัญหาด้านตัวสินค้า ปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดท าให้พนักงานขายค่อนข้างมีความกดดัน
ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิด นอกจากจะต้องปะทะกับลูกค้าแล้วยังต้องโดนบีบจากทางต้น
สังกัดหรือองค์กรให้ขายสินค้าตามยอดขายที่ต้องการอีกด้วย 

 จะเห็นได้ว่าพนักงานขายจะต้องถูกบีบจากทั้งสองฝั่งทั้งทางด้านลูกค้าและนายจ้าง ท า
ให้ต าแหน่งของพนักงานขายมีอัตราการลาออกจากงานค่อนข้างสูง การรักษาคนให้อยู่กับองค์กรจึง
เป็นเรื่องจ าเป็นเพ่ือที่จะท าให้พนักงานเก่าและมีประสบการณ์อยู่ท างานกับบริษัทต่อไป แต่ในหลายๆ 
ครั้งการรักษาพนักงานเก่าก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของส่วนงานสรรหาบุคลกรที่
จะต้องสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานและหน้าที่ เพ่ือให้บริษัทสามารถ
ด าเนินงานไปแบบไม่สะดุด และราบรื่นมากที่สุด ท าให้การสรรหาบุคลากรจึงเป็นหนึ่งในหน้าที่ส าคัญ
ของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคล 

 การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการแรกที่จะท าให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการขององค์กร โดยกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครจะต้องมีการด าเนินการใน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือให้สามารถสื่อความไปถึงผู้สมัครเป้าหมาย และส่งผลให้มีผู้สมัครที่มีทักษะ
ความสามารถที่เหมาะสม และเข้ากับนโยบายการด าเนินงานขององค์กรเข้ามาเป็นตัวเลือกมากยิ่งขึ้น  

 ขั้นตอนคร่าวๆ ทางปฏิบัติในการสรรหาพนักงานเข้ามาท างานในองค์กรหนึ่งคน คือ 1.
ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่ระบุถึงทักษะความสามารถของพนักงานที่ต้องการจากหน่วยงานใน
องค์กร 2.ประเมินและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเงินเดือนและสวัสดิการที่สามารถเสนอให้กับ

1 
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ทางผู้สมัคร รวมถึงช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3.สื่อสารข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 4.คัดเลือกผู้สมัครงานที่มีศักยภาพที่เหมาะสมเข้ามา นัดหมายการสัมภาษณ์
และสอบ 5.คัดเลือกผู้สมัครที่ตรงความต้องการ นัดตรวจสุขภาพและด าเนินการตามขั้นตอนการเซ็น
สัญญาของบริษัทต่อไป 
 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงความต้องพนักงานขายจากการส ารวจ 

หมายเหตุ. โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน. 
 
 ในเรื่องของอัตราการลาออกของพนักงานขายนั้น จากการส ารวจการเข้า-ออกงาน และ
ความต้องการแรงงานของกองวิจัยตลาดแรงงานกรมการจัดหางาน ในปี 2555 พบว่าในแต่ละบริษัทมี
อัตราการลาออกของพนักงานขายค่อนข้างสูง โดยศึกษาจากกลุ่มบริษัทตัวอย่าง 1,003 บริษัท พบว่าใน
เดือนมิถุนายน 2555 พนักงานขายมีอัตราการเข้างานอยู่ที่ 1,285 คน อัตราการลาออกอยู่ที่ 1,539 คน 
เมื่อเทียบอัตราการเข้างานกับการลาออกอยู่ในอัตรา 0.83 นั่นหมายความว่า ในการเข้างาน 1 คน  จะมี
อัตราการลาออกท่ี 1 2 คน (โดยประมาณ) คือ ลาออกมากกว่าการเข้างานนั้นเอง โดยในไตรมาส 3 ของ
ปี 2555 พบว่ายังมีความต้องการตัวของพนักงานขายกว่า 3,563 อัตรา 

 แต่ละการลาออกของพนักงานนั้นก็จ าเป็นต้องมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลใหม่จาก
ภายนอกเข้ามาแทนอัตราที่ว่างอยู่ และแต่ละขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกก็มีหลากหลายวิธีใน
การด าเนินการ ดังนั้น การได้พนักงานเข้ามาท างานหนึ่งคนบริษัทจะต้องเสียทั้งเวลาและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการค่อนข้างสูงนอกจากนี้ยังต้องเสียเวลาในการฝึกงานและสอนงานเพ่ือให้
สามารถฟันเฟืองที่ดีในการด าเนินกิจการของบริษัทได้ดี ซึ่งถ้าทางบริษัทมีโอกาสได้เลือกผู้สมัครหรือ
ได้ตัวเป้าหมายตามที่ต้องการก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปได้ และนี่จึง เป็นเหตุผลให้การสื่อสาร
ข้อมูลออกไปยังผู้สมัครหรือกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทต้องการดึงเข้ามาเป็นทรัพยากรนั้น จ าเป็นต้องมี
การวางแผนและมีวิธีการที่ชัดเจน สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้สมัครหรือกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อจ านวนผู้สมัครที่เข้ามาเป็นตัวเลือกให้ได้มากที่สุดและได้รับตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้
พนักงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่การแย่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจากบริษัทคู่แข่งก็จะ

อาชีพ 
มิถุนายน 2555 ไตรมาส 3 ปี 2555 

เข้างาน ออกงาน เข้างาน/ออกงาน ต้องการ 

พนักงานขาย 1,285 1,539 0.83 3,536 
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สามารถเข้าถึงและรับรู้สิ่งที่จูงใจพนักงานขาย เพ่ือที่จะท าให้ผู้สมัครหรือกลุ่มเป้าหมายเลือกสมัคร
หรือเข้าท างานกับบริษัทได้มากขึ้นอีกด้วย 

 Conjoint Analysis 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะเริ่มต้นจากการจัดท าคุณลักษณะและระดับของ
คุณลักษณะของสินค้าและบริการที่ต้องการจะศึกษา และน าข้อมูลเหล่านั้นไปวัดความสนใจและความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่าง โดยที่มีจุดประสงค์หลักเพ่ือสร้างโมเดลพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมการ
เลือกซื้อ โดยใช้ความสนใจในตัวสินค้าและบริการที่ส าเร็จรูปมาให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ตัดสินใจเลือก 

 ตัวสินค้าและบริการที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านราคา ประสิทธิภาพ ความทนทาน 
รวมถึงมีปัจจัยต่างๆ ในตัวสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคนั้น แทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น ในการเก็บข้อมูลแบบ Conjoint Analysis จึงเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยที่สินค้าและบริการที่น าเสนอให้กับกลุ่มตัวอย่างได้เลือกนั้นเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ได้
สมบูรณ์แบบ เพ่ือให้เกิดสถานการณ์ในการเลือกสินค้าและบริการให้เหมือนกับความเป็นจริงมากที่สุด 
ซึ่งวิธีนี้ เป็นการบีบบังคับให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ตัดสินใจ (Trade off) เลือกสินค้าและบริการที่มี
คุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุด น ามาสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น
ว่าคุณลักษณะใดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเชิงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะอื่นๆ ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกท างานของผู้สมัครในต าแหน่งพนักงาน
ขาย และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลสามารถน าข้อมูลที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อ 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ขอบเขตการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้จะศึกษา 

 1.ผู้สมัครที่ก าลังมองหางานใหม่และผู้ที่ไม่ได้มองหางานใหม่ ที่มีประสบการณ์การ
ท างานเป็นพนักงานธนาคารที่มีหน้าที่ในการขายหรือเกี่ยวข้องกับการขายประกันชีวิต (Life 
Insurance)  
 2.กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานประกอบการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดใจเลือกธนาคารของพนักงานขายของธนาคาร และเป็น
ข้อมูลประกอบในการวางนโยบายในการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งงานพนักงานขาย 
 
1.5 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บแบบสอบถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎี 
งานวิทยานิพนธ์ รวมถึงงานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดใจเลือกธนาคารของพนักงานขายของธนาคาร 
เพ่ือทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกงานของพนักงานขายให้ถูกต้องและสมบูรณ ์
จึงมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในอดีตเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

 2.1  แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของงานที่มีผลต่อการเลือกบริษัทในการท างาน 
 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.3  ความรู้เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายหรือมีหน้าที่ที่ 

 ต้องขายสินค้าของธนาคาร 
 2.4  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของงานที่มีผลต่อการเลือกบริษัทในการท างาน 
 
 องค์กรแต่ละที่องค์กรจะมีกระบวนการในการและคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเข้าร่วมงาน
กับองค์กร โดยเลือกจากคุณสมบัติกลุ่มผู้สมัครที่มีความเหมาะสมที่สุด แต่อีกด้านหนึ่งตัวบุคคลเองก็มี
สิทธิ์ที่จะเลือกงานและองค์กรที่ตนพอใจเช่นกัน ดังนั้น นอกจากองค์กรแล้ว ผู้สมัครงานก็มีสิทธิ์ในการ
เลือกบริษัท จากปัจจัยต่างๆ ที่มีความน่าสนใจสามารถดึงดูดใจให้ผู้สมัครงานยอมรับต าแหน่งงานที่
ตนได้รับข้อเสนอมาด้วยซึ่งผู้สมัครงานจะเลือกองค์กรโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ (ประเวศน์ มหา
รัตน์สกุล, 2543, น. 9-10) ดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อเสียงและภาพพจน์องค์กร 
 2. ประเภทธุรกิจและลักษณะงานตรงกับพ้ืนฐานความรู้ความสามารถของตน 
 3. ระยะทางในการเดินทางไปยังที่ท างาน 
 4. ระบบการบริหารองค์กรเช่นระบบราชการหรือการบริหารสมัยใหม่ 
 5. ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
 6. ความมั่นคงขององค์กรหรือขนาดขององค์กร 
 7. จิตส านึกของเจ้าของกิจการเป็นนักลงทุนนักพัฒนาหรือนักเก็งก าไรซึ่งอาจจะดูได้ยาก
แต่ผู้สมัครก็สามารถหาข้อมูลได้จากเอกสารหรือตามสื่อต่างๆ  
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 องค์ประกอบของงานก็มีส่วนส าคัญมากต่อการตัดสินใจเลือกท างานในองค์กรของแต่ละ
บุคคลเช่นกัน โดยบุคคลจะพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของแต่ละองค์ประกอบของงานของแต่ละบริษัท 
เพ่ือมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกท างานในองค์กรนั้นๆ เช่นกัน (Behling et al., 1968 cited 
in Moy & Lee, 2002)  

 McGinty & Reitsch (1992) ได้ระบุองค์ประกอบของงานที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกงานของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจใน 5 ด้านได้แก่ 

1. Interest  
2. Salary  
3. Advancement  
4. Social Responsibility  
5. Location  

 Teo & Poon (1994) ท าการศึกษาการเลือกท างานกับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และและธุรกิจข้ามชาติ (Multinational Companies-MNCs) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสิงคโปร์โดยได้ระบุองค์ประกอบของงานที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท างานกับธุรกิจ 
SMEs และ MNCs เอาไว้ 10 ด้านได้แก่ 

1. Pay หมายถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
2. Fringe Benefit หมายถึงสวัสดิการต่างๆ  
3. Working Conditions หมายถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. Long-term Career Prospects หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว 
5. Marketability หมายถึงการพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด 
6. Job Security หมายถึงความม่ันคงของงาน 
7. Managerial Quality and Relationships หมายถึงคุณภาพและความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร 
8. Responsibilities given หมายถึงการมอบความรับผิดชอบในงาน 
9. Authority Given หมายถึงการมอบอ านาจดาเนินการ 
10. Involvement in Decision Making หมายถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 Moy & Lee (2002) ได้ศึกษาการเลือกท างานกับธุรกิจ SMEs และ MNCs ของ
นักศึกษาโดยท าการศึกษากับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาโดยใช้กรอบแนวคิดปัจจัยที่
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มีผลต่อการเลือกท างานของ Teo & Poon (1994) มาใช้ในการศึกษาแต่ได้ตัดปัจจัย Authority 
Given ออกไป จึงท าให้เหลือเพียง 9 ปัจจัยได้แก่ 

1. Pay  
2. Fringe Benefit  
3. Working Conditions 
4. Managerial Relationships 
5. Long-term Career Prospects  
6. Responsibilities Given 
7. Involvement in Decision Making 
8. Marketability 
9. Job Security  

 นิตยา เจรียงประเสริฐ และศรัญญา กันตะบุตร (2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการท างานกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปรากฏว่าความ
คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการท างานกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาได้ท าการรวบรวมปัจจั ยมาจาก
งานวิจัยดังนี้ 

 McGinty & Reitsch (1992) คือ Social Responsibility – ความรับผิดชอบต่อสังคม
และความสนใจ – งานที่มีความท้าทาย 

 Teo & Poon (1994) และ Moy & Lee (2002) ได้แก่ Pay - ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
, Fringe Benefit - สวัสดิการ, Working Conditions - สภาพแวดล้อมในการท างาน, Managerial 
Relationships - ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร , Long - term Career Prospects - 
ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว, Responsibilities given - ความรับผิดชอบในงาน, Involvement 
in Decision Making - การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ, Marketability – การพัฒนาความช านาญตาม
ความต้องการของตลาดและ Job Security - ความมั่นคงของงานรวบรวมมาเป็นกรอบแนวคิด
องค์ประกอบของงาน 11 ด้านได้แก ่

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Pay)  
2. สวัสดิการ (Fringe Benefit)  
3. สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Conditions)  
4. ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (Managerial Relationships)  
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5. ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว (Long-term Career Prospects)  
6. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibilities given)  
7. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Involvement in Decision Making)  
8. การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด (Marketability)  
9. ความมั่นคงของงาน (Job Security)  
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  
11. งานที่มีความท้าทาย (Interest)  

 ความสอดคลองระหว่างบุคคลกับองค์กร (Person – Organization Fit)  

 นักวิชาการในหลายๆ ประเทศมีความสนใจศึกษาถึงความสอดคลองระหว่างบุคคลกับ
องค์กร (Person Organization-Fit) โดย Amy L.Kristof กลาววา นักวิชาการส่วนใหญให้ความ
หมายความสอดคลองระหวางบุคคลกับองคกรว่า เป็นความเขากันหรือความสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกันระหว่างบุคคลกับองคกร โดย Kristof ไดกลาวถึงความสอดคลองระหว่างบุคคลกับองคกร
สามารถเกิดขึ้นไดในสองลักษณะ คือ 1.การที่บุคคลมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกับคุณลักษณะ
พ้ืนฐานขององคการ 2.มีการตอบสนองความตองการซึ่งกันและกันระหวางบุคคลกับองคการ ซึ่งจาก
การศึกษาพบวามีผูใหค าจ ากัดความแบงออกเปน 4 แนวทาง Kristof ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้องกันของคานิยมสวนบุคคลกับคานิยมองคกร โดย Chatman (1991)  
(2) ความสอดคล้องกันของเปาหมาย โดย Vancouver & Schmit (1991)  
(3) ความสอดคล้องกันระหวางความชอบและความตองการของพนักงานกับสิ่งจูงใจของ
สภาพแวดลอมในการท างาน โดย Cable & Judge (1994)  
(4) ความสอดคลองกันระหวางบุคลิกภาพส่วนบุคคลกับวัฒนธรรมองคการ โดย 
Bowen, Ledford, & Judge (1991)  

 Kristof ไดใหนิยามวาเปน ความสอดคลองระหวางบุคคลกับทุกสิ่งในองคกร ทั้งในด้าน
บุคคลลักษณะ คานิยม วัฒนธรรม และเปาหมายสอดคลองกัน Shin (2004 อางถึงในเหมือนดาว คุณ
ณะ, 2549) ที่กลาววาความสอดคล้องระหวางบุคคลกับองคกรนั้นคือ ความสอดคลองระหวาง
บุคลิกลักษณะ ความเชื่อ คานิยมของบุคคลกับวัฒนธรรม บรรทัดฐานและคานิยมขององคการ ซึ่ง
นักวิจัยหลายทานใชความสอดคลองกันของคานิยมในการด าเนินการศึกษาความสอดคลองระหวาง
บุคคลกับองคการ Tepeci (2001) เนื่องจาก 
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(1) คานิยมเปนคุณลักษณะพื้นฐานที่มั่นคงของบุคคลและองคการ Chatman (1991 
cited in Tepeci, 2001)  
(2) คานิยมสามารถท านายความพึงพอใจและการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความ
หลากหลายได Meglino et al. (1992 cited in Tepeci, 2001)  

 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ความสอดคลองระหวางบุคคลกับองคกร 
หมายถึงการที่บุคคลมีคานิยม บุคลิกภาพ ความตองการ และเปาหมาย ที่มเีหมือนกัน และวัฒนธรรม
ขององค์กร 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ปิยะฉัตร ตั้งพิษฐานสกุล (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึ กษ ากลุ่ ม ตั วอย่ า งนั ก ศึ กษ าระดั บป ริญ ญ าตรีส าขาก ารบัญ ชี คณ ะบ ริห ารธุ รกิ จ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ในการวิเคราะห์ พบว่านักศึกษาสาขาการ
บัญชีฯให้ความส าคัญกับความมั่นคงในการท างานในการเลือกงานที่สมัครมากที่สุดและให้ความส าคัญ
กับโอกาสก้าวหน้าในการท างานรองลงมา ไม่ว่าจะจ าแนกด้วยปัจจัย เพศแผนการศึกษา หรือ
ทางเลือกในอนาคตหลังจบการศึกษา 

1. นักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ไม่ว่าจะมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ใดให้ความส าคัญกับ
ความมั่นคงในการท างาน ในการเลือกงานที่สมัครมากที่สุด 

2. นักศึกษาที่เลือกท างานในประเทศไทยให้ความส าคัญกับความมั่นคงในการท างาน
ในการเลือกงานที่สมัครมากที่สุดและให้ความส าคัญกับโอกาสก้าวหน้าในการท างานรองลงมา 

3. นักศึกษาที่เลือกท างานต่างประเทศให้ความส าคัญกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และการได้พัฒนาตนเองในการเลือกงานที่สมัครมากท่ีสุด 

4. สถานที่ตั้งของที่ท างาน การเดินทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อม สภาพสังคมชุมชน
โดยรอบสถานที่ท างานค าแนะน าและความคิดเห็นของรุ่นพ่ีและบุคคลในครอบครัวมีผลต่อการเลือกที่
ท างานของนักศึกษา 

5. นักศึกษามีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถทางด้านภาษาต่างชาติในการเลือกงาน 
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 ณรงค์ จองใจอนุรักษ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกงานของคนหางาน
ที่ใช้บริการส านักงานจัดหางานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษากลุ่มตัวอย่างคนหางานที่ใช้บริการจัดหางานจากส านักงานจัดหางานของรัฐ เฉพาะ
ส านักงานจัดหางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของคนหางานค่ามัชฌิมาเลขคณิตใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกงานของคนหางานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพ่ือหาค่าการกระจายน้ าหนักของค าตอบค่าสถิติ 
T-Test และ F-Test ใช้วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะของคนหางานและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกงานของคนหางาน และค่า Chi-square Test เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรคุณลักษณะของคนหางานต่อเหตุผลที่เลือกใช้ส านักงานจัดหางานของรัฐ ความคาดหวังจาก
การใช้บริการส านักงานจัดหางานของรัฐ และช่องทางในการหางานในการวิเคราะห์พบว่า 

 ปัจจัยด้านเพศ - เพศหญิงให้ความส าคัญกับ ความมั่นคงขององค์กร ค่าจ้างและ
ผลประโยชน์และสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพศชาย 

 ปัจจัยด้านอายุ - กลุ่มตัวอย่างที่อายุไม่เกิน 26 ปี มีความคาดหวังต่อรายได้สูงกว่าใน
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 27 ปีขึ้นไป 

 ปัจจัยด้านการศึกษา -กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปให้ความส าคัญกับ
ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนและสภาพแวดล้อมของงาน มากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี 

 ปัจจัยด้านรายได้ - กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 10,001 บาทต่อเดือนให้ความส าคัญ
ต่อค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน และโอกาสก้าวหน้าที่ทางการงานมากกว่าผู้มีรายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาทต่อเดือน 

 กาญจนา พานิชการ สิริภัค อนุรักษ์พุฒิ และอิทธิเทพ นวาระสุจิตร (2557) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกท่ีท างานของนิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาสถิติชั้นปีที่ 4 ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษากลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ  (ภาคปกติ) ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัย  9 แห่ง ที่เข้าร่วมงานกีฬาสถิติสัมพันธ์ 
(Fortran Games) ครั้งที่ 36 ประจ าปี 2556 โดยใช้การวิเคราะห์สถิติพรรณนา เป็นการอธิบายและ
บรรยายลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในเบื้องต้นด้วยค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) มีจุดประสงค์เพ่ือลดจ านวนตัวแปรและทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ 
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 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร (ที่เป็นอิสระกัน) ตั้งแต่ 2 ประชากรขึ้นไป
โดยการทดสอบ Mann-Whitney และการทดสอบ Kruskal-Wallis ในการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่มี
ความส าคัญท่ีสุดต่อการตัดสินใจเลือกที่ท างานของนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาสถิติชั้นปีที่ 4 ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความมั่นคงของที่ท างานและงานตรงกับสายวิชาที่เรียน นิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาสถิติชั้นปีที่ 4 
ส่วนใหญ่จะท างานทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสนใจท างานในหน่วยงานเอกชน และ
อาชีพที่สนใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักวิเคราะห์การตลาด และนักวิจัยจะ
เห็นว่านิสิต/นักศึกษาต้องการท างานในบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงสู งซึ่งมีการแข่งขันกันสูงและ
ต้องการท างานตรงกับสายวิชาที่เรียน อาชีพที่นิสิต/นักศึกษาสนใจท าเป็นอาชีพที่ต้องน าเอาสถิติไป
ประยุกต์ใช้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของนิสิต/นักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 
ในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการลงมือปฏิบัติ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ
การท างานเป็นทีมเพ่ือให้นิสิต/นักศึกษา ได้บูรณาการสถิติกับสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น การตลาด การเงิน 
การบริหารธุรกิจการประกันภัย การแพทย์และสาธารณสุข 

 โดยส่วนของภาพลักษณ์องค์กรก็มีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัทในการท างานของพนักงาน
ด้วยเช่นกัน เพราะภาพลักษณ์ชององค์กรที่ดีจะมีผลต่อผู้หางานในการเลือกท างานกับองค์กรที่มี
ภาพลักษณ์เชิงบวก มากกว่าบริษัทที่ภาพลักษณ์เชิงลบโดย นภวรรณ ตันติเวชกุล (2555) ศึกษา
เรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์และความตั้งใจสมัครงานที่บริษัท โอสถสภา จ ากัด ของคนรุ่นใหม่ใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษากลุ่มตัวอย่างชาวกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ระหว่าง 18-30 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเพ่ิงส าเร็จการศึกษา จากทั้งมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนโดยผู้ที่ท างานแล้วมีอายุการท างานไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่จบ
การศึกษาบรรยายข้อมูลโดยวิธีแจกแจงความถี่  (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ในส่วนการวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์การรับรู้
ภาพลักษณ์บริษัทโอสถสภา จ ากัด มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจสมัครงานที่บริษัท โอสถสภา จ ากัด
ผลการทดสอบพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท โอสถสภา จ ากัด มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
(ความสัมพันธ์ทางบวก) กับความตั้งใจสมัครงานที่ บริษัท โอสถสภา จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อถามถึงความต้องการท างานที่บริษัท โอสถสภา จ ากัด 

 ในส่วนของภาพลักษณ์องค์กร คนส่วนหนึ่งมองว่าภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดูโบราณดูเป็น
ไทยมากเกินไปและชื่อที่ดูเป็นหน่วยงานราชการท าให้รู้สึกว่าเข้าถึงยากไม่ทันสมัยไม่เหมาะกับคนรุ่น
ใหม่นอกจากนี้ยังมองว่าไม่มีต าแหน่งงานที่เหมาะสมส าหรับพวกเขาจึงไม่มีความต้องการที่จะมาสมัคร
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งานที่นี่มีเพียงส่วนน้อยที่มองว่าชื่อของบริษัทไม่ได้มีผลกับการสมัครเข้าท างานที่บริษัทโอสถสภา
จ ากัดโดยมองว่าชื่อโอสถสภาท าให้รู้สึกว่าเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือเพราะเป็นองค์กรใหญ่ที่ด าเนิน
กิจการมานาน 

 เมื่อถามถึงสาเหตุที่มีผลต่อการไปสมัครงานที่บริษัทโอสถสภาจ ากัดผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า
ปัจจัยหลัก คือ การท าประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครงานยังไม่ทั่วถึงหรือท าแล้วแต่อาจเข้าไม่ถึงกลุ่ม
คนรุ่นใหม่นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าการสื่อสารขององค์กรระหว่างตัว
สินค้าและบริษัทยังไม่เชื่อมโยงกันท าให้คนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรหรือมี
น้อยมากส่วนใหญ่จะรู้จักแต่ตัวผลิตภัณฑ์แต่ไม่มีความเชื่อมโยงไปยังตัวองค์กร 

 Katherine McGraw, Jennie S. Popp, Bruce L. Dixon, and Doris J. Newton 
(2012) ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Factors Influencing Job Choice among Agricultural Economics 
Professionals ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง Agricultural Economics 
Professionals ที่ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลหรือสถาบันทางวิชาการในปี 2007-2008 โดยใช้ chi-squared  
ในการทดสอบ ความแตกต่างของผลการรวบรวมข้อมูลระหว่างตัวแปรต้นของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ผู้ชาย
กับผู้หญิง ผู้ทีท างานกับรัฐบาลหรือสถาบันทางวิชาการเป็นต้นจากการวิเคราะห์พบว่า ผู้จบการศึกษา 
Agricultural Economics ที่เข้าท างานรัฐบาลหรือสถาบันทางวิชาการเห็นเหมือนกันว่า หน้าที่ของงาน 
คือ ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดในการเลือกต าแหน่งงาน รวมทั้งปัจจัย สิ่งแวดล้อมในการ
ท างานเงินเดือน เวลากับครอบครัว ทรัพยากรที่เพียงพอ ความเป็นมืออาชีพ และปฏิกิริยาจากสังคมก็
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเช่นกัน แต่กับตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงจะใส่ใจกับปัจจัย โอกาสในการเป็นหุ้นส่วน 
ความปลอดภัย การมีเวลาให้ลูก และการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน มากกว่าผู้ชาย 

 Roberto Demagalhaes and Harold Wilde (2011) ท าการศึกษาเรื่อง Factors 
Affecting Accounting Students’ Employment Choices: A Comparison of Students’ and 
Practitioners’ Views โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนักศึกษา
สาขาบัญชีที่ก าลังเรียนที่ University of North Dakota (UND) โดยนักศึกษาปี 2 เป็นกลุ่มไม่เคย
ท างานกับกลุ่มนักศึกษาปี 3 เป็นกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน โดยใช้  Chi Square test และผลที่ออกมาก็
แสดงให้เห็นว่าทั้งสองกลุ่มมีปัจจัยที่แตกต่างกันในการเลือกงานส าหรับ 

 กลุ่มนักศึกษาปี 1 จะเลือกปัจจัยเงินเดือนเริ่มต้น สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ขนาดองค์กร โอกาสในการก้าวหน้ากับองค์กร ชนิดและประเภทของลูกค้าของ
บริษัท และประสบการณ์ที่ได้รับ 
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 กลุ่มนักศึกษาปี 2 และปี 3 จะเลือกประสบการณ์ที่ได้รับ โอกาสในการก้าวหน้ากับ
องค์กร การช่วยเหลือในการเตรียมตัวสอบ CPA การเทรนนิ่งและการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ การ
สนับสนุนการศึกษาต่อขององค์กร ความมั่นคง วัฒนธรรมองค์กร ความส าคัญของหน้าที่ที่ได้รับและ
โอกาสในการท างานระดับนานาชาติเป็นปัจจัยที่ส าคัญ 

 ในส่วนของปัจจัย โอกาสในการก้าวหน้ากับองค์กร ทั้ง 2 กลุ่มให้คะแนนปัจจัยนี้เป็น
อันดับ 1 เหมือนกัน ปัจจัยด้านที่ตั้งองค์กรจะเข้ามาอยู่อันดับ 1 ใน 10 ของทั้งสองกลุ่ม และปัจจัยใน
ด้านของ วัฒนธรรมองค์กร ความส าคัญของหน้าที่ที่ได้รับและ Work-life balance ทั้ง 2 กลุ่มเห็น
ตรงกันว่า ปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญอยู่ในระดับกลาง
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ตารางที่ 2.1 ทบทวนวรรณกรรมในรูปแบบตาราง 

 

 
 

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย กลุม่ตัวอย่าง 
วิธีการหา

ข้อมูล 
ผลการศึกษา 

CONSUMER PREFERENCES FOR 
WATERMELONS: A CONJOINT 
ANALYSIS 

Callie Bryan Evans 
ลูกค้าท่ีเดินเข้ามาใน
ร้านค้าท่ีถูกเลือกไว้ 

แบบสอบถาม 

- Fresh color คือ attribute ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด ซ่ึง 84 % 
ของตัวอย่างชอบ สีแดง 
- Price ยังคงมีผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างสูง 
Profile ท่ีถูกเลือกมากที่สุด คือ 3 usd, seedless, red, lycopene sticker 

Factors Influencing Job Choice 
among Agricultural Economics 
Professionals 

Katherine McGraw, 
Jennie S. Popp, 
Bruce L. Dixon, and 
Doris J. Newton 

ผู้จบการศึกษา 
agricultural 
economics ท่ีเข้าท างาน
กับ Academic และ 
หน่วยงานราชการ 

แบบสอบถาม 

พบว่า ผู้จบการศึกษา agricultural economics ท่ีเข้าท างานรัฐบาลหรือ
สถาบันทางวิชาการเห็นเหมือนกันว่า หน้าท่ีของงาน คือ ปัจจัยส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุดในการเลือกต าแหน่งงาน รวมท้ังปัจจัย สิ่งแวดล้อมในการ า
งานเงินเดือนเวลากับครอบครัว ทรัพยากรท่ีเพียงพอ ความเป็นมืออาชีพ และ
ปฏิกิริยาจากสังคมก็เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญเช่นกัน แต่กับตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้หญิงจะใส่ใจกับปัจจัย โอกาสในการเป็นหุ้นส่วนความปลอดภัย การมีเวลา
ให้ลูก และการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน มากกว่าผู้ชาย 

ทบทวนวรรณกรรมในรูปแบบตาราง 

14 
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ตารางที่ 2.1 ทบทวนวรรณกรรมในรูปแบบตาราง (ต่อ) 

 

 
 

เรื่อง ผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่าง การหาข้อมูล ผลการศึกษา 

Factors Affecting Accounting 
Students’ Employment Choices: A 
Comparison of Students’ and 
Practitioners’ Views 

Roberto 
Demagalhaes 
University of North 
Dakota 
Harold Wilde 
University of North 
Dakota  

upper-level accounting 
students (juniors and 
seniors) at the University 
of North Dakota (UND) 
as a new entry level and 
practitioner 

แบบสอบถาม 

กลุ่มนักศึกษาฝกึงานจะเลือกปัจจยัเงินเดือนเริ่มต้น สิ่งแวดล้อมในการท างานทีท่ า
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ขนาดองค์กร โอกาสในการกา้วหน้ากบัองค์กร ชนิดและ
ประเภทของลูกค้าของบริษัท และประสบการณ์ที่ได้รับ 
ส าหรับกลุ่มนักศึกษาป ี2 และป ี3จะเลือกประสบการที่ได้รับ โอกาสในการก้าวหน้า
กับองค์กร การช่วยเหลอืในการเตรียมตวัสอบ CPA การเทรนนิ่งและการพัฒนา
ความเป็นมืออาชพี การสนับสนุนการศึกษาต่อขององค์กร ความมั่นคง วัฒนธรรม
องค์กร ความส าคัญของหนา้ที่ที่ได้รับและโอกาสในการท างานระดับนานาชาติเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ 

การรับรู้ภาพลักษณ์และความตั้งใจสมัคร
งานที่ บริษัท โอสถสภา จ ากัดของคนรุ่น
ใหม่” 

นภวรรณ ตันติเวชกุล 

ชาวกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ระหว่าง 18-30 ปี ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเพิ่ง
ส าเร็จการศึกษา จากทั้ง
มหาวิทยาลัย รัฐบาลและ
มหาวิทยาลัยเอกชนโดยผู้ที่
ท างานแล้วมีอาย ุการท างานไม่
เกิน 5 ปี นับจากปีที่จบ
การศึกษา 

แบบสอบถาม
และ 
สัมภาษณ ์

ภาพลักษณ์ในสายตาของกลุ่มตัวอย่างทั้งดา้นองคก์ร และภาพลกัษณ์ ของสนิค้าและบรกิาร
ของบริษัท โอสถสภา จ ากดั อยู่ใน ระดับดี โดยกลุ่มตวัอย่างมกีารรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
องค์กรมากกว่าภาพลักษณข์องสนิค้าและบริการ ซึ่งเมือ่น าผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้
ประกอบการอธิบาย ค่าเฉลี่ยด้านต่างๆ ของการรับรู้ภาพลกัษณ์ของกลุม่ตัวอย่าง พบวา่ 
โดยเฉลี่ย กลุม่ตัวอย่างมองว่าบริษัท โอสถสภา จ ากัดเป็นองค์กรทีเ่ปิดกจิการมายาวนาน 
โดยส่วนใหญ่เห็นคล้ายกนัว่าชือ่บริษัทฟังดโูบราณ ไม่ทนัสมัย แต่ในขณะเดียวกันก็มองว่า 
บริษัทนีม้ีระเบียบแบบแผนเป็นทางการ เป็นบริษัทที่ด าเนิน กจิการมานาน และมีความ
น่าเชือ่ถือทั้งยังเป็นบริษัทที่ ประสบความส าเร็จในด้านของการท าการตลาดผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับยา เนือ่งจากภาพลักษณ์บริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย
ยาชั้นน าของ ประเทศไทย และชือ่ขององคก์รก็มกีารสือ่ถึงภาพลกัษณ์เกี่ยวกับยาดังกลา่ว
ด้วย อย่างไรก็ด ีผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่ง เห็นว่าปัจจุบนัชื่อบริษัทไม่สามารถน าไปเกี่ยวโยง 
กับชื่อผลิตภณัฑ์ส่วนใหญข่องบริษัทนกัมเีพยีงบาง ผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่เข้ากับชื่อของบรษัิท 
เช่น ยาอทุัยทิพย์ ยาทมัใจโดยหลายคนให้ความเห็นว่า บริษทัน่าจะมีชือ่สินค้าและชือ่
องค์กรไปในทางเดียวกนัเชน่ บริษทั เป๊ปซ่ี  
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ตารางที่ 2.1 ทบทวนวรรณกรรมในรูปแบบตาราง (ต่อ) 

 
 

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่าง การหาข้อมูล ผลการศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลตอ่นกัศกึษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาการบัญชีคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ปิยะฉัตร ตั้งพิษฐาน
สกุล 

นักศกึษาระดับปริญญาตรี
สาขาการบัญชีคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

แบบสอบถาม 

นักศึกษาสาขาการบัญชีฯให้ความส าคัญกับความม่ันคงในการท างานในการเลือกงานที่สมัครมากที่สุดและให้ความส าคัญกับ
โอกาสก้าวหน้าในการท างานรองลงมา ไม่ว่าจะจ าแนกด้วยปัจจัย เพศแผนการศึกษา หรือทางเลือกในอนาคตหลังจบ
การศึกษา 
- นักศึกษาสาขาการบัญชีฯ ไม่ว่าจะมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ใดให้ความส าคัญกับความม่ันคงในการท างาน ในการเลือกงานที่
สมัครมากที่สุด 
- นักศึกษาที่เลือกท างานในประเทศไทยให้ความส าคัญกับความม่ันคงในการท างานในการเลือกงานที่สมัครมากที่สุดและให้
ความส าคัญกับโอกาสก้าวหน้าในการท างานรองลงมา 
- นักศึกษาที่เลือกท างานต่างประเทศให้ความส าคัญกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสวัสดิการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และ
การได้พัฒนาตนเองในการเลือกงานที่สมัครมากที่สุด 
- สถานที่ตั้งของที่ท างาน การเดินทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อม สภาพสังคมชุมชนโดยรอบสถานที่ท างานคาแนะนาและความ
คิดเห็นของรุ่นพี่และบุคคลในครอบครัวมีผลต่อการเลือกที่ท างานของนักศึกษา 
- นักศึกษามีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถทางด้านภาษาต่างชาติในการเลือกงานที่ 

ปัจจัยที่มีความส าคัญตอ่การ
ตัดสินใจเลือกทีท่ างานของนิสิต/
นักศกึษาสาขาวชิาสถิติชัน้ปีที่ 4 

กาญจนา พานิชการ สริิ
ภัค อนรุักษ์พุฒ ิและ
อิทธเิทพ นวาระสจุิตร 

นิสิต/นกัศกึษา สาขาวิชา
สถิติ (ภาคปกติ) ทีก่ าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ปี
การศกึษา 2557 ของ
มหาวิทยาลัย 9 แห่ง ที่เข้า
ร่วมงานกฬีาสถิติสมัพันธ์ 
(FortranGames) ครั้งที่ 
36 ประจ าปี 2556 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกที่ท างานของนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาสถิติชั้นปีที่ 4 ได้แก่ ปัจจัยด้านความ
มั่นคงของที่ท างานและงานตรงกับสายวิชาที่เรียน นิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้น ปีที่ 4 ส่วนใหญ่จะท างานทันที 
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสนใจท างานในหน่วยงานเอกชน และอาชีพที่สนใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย นักวิเคราะห์การตลาด และนักวิจัยจะเห็นว่านิสิต/นักศึกษาต้องการท างานในบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงสูงซึ่งมี
การแข่งขันกันสูงและต้องการท างานตรงกับสายวิชาที่เรียน อาชีพที่นิสิต/นักศึกษาสนใจท าเป็นอาชีพที่ต้องน าเอาสถิติไป
ประยุกต์ใช้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของนิสิต/นักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ในการจัดการเรียนการ 
สอนควรเน้นการลงมือปฏิบัติ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการท างานเป็นทีมเพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ได้
บูรณาการสถิติกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจการประกันภัย การแพทย์และสาธารณสุข 

ปัจจัยที่มีผลตอ่การเลอืกงานของ
คนหางานที่ใช้บริการส านกังาน 
จัดหางานของรฐัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ณรงค์ จองใจอนรุักษ์ 

คนหางานที่ใช้บริการจัดหา
งานจากส านกังาน 
จัดหางานของรฐั เฉพาะ
ส านักงานจัดหางานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านเพศ - เพศหญิงให้ความส าคัญกับ ความม่ันคงขององค์กร ค่าจ้างและผลประโยชน์และสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพศชาย 
ปัจจัยด้านอายุ - กลุ่มตัวอย่างที่อายุไม่เกิน 26 ปีมีความคาดหวังต่อรายได้สูงกว่าในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 27 ปีข้ึนไป 
ปัจจัยด้านการศึกษา -กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต้ังแต่ปริญญาตรีข้ึนไปให้ความส าคัญกับค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนและ
สภาพแวดล้อมของงาน มากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
ปัจจัยด้านรายได้ - กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 10,001 บาทต่อเดือนให้ความส าคัญต่อค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
และโอกาสก้าวหน้าที่ทางการงานมากกว่าผู้มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมของผู้วิจัย. 
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2.3 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และผลิตภัณฑ์ที่ท าการศึกษา 
 
 2.3.1 ขอบเขตธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ 

   การประกอบธุรกิจพ้ืนฐานของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้
สินเชื่อ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายตราสารทางการเงิน นอกจากการให้บริการแก่
ลูกค้าในด้านต่างๆ ได้แก่ การค้าประกันเงินกู้ยืม การช าระเงินและโอนเงิน และการเสนอผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพ่ือการบริหารความเสี่ยง เช่น ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน 
เป็นต้น ธปท. ได้มีการขยายขอบเขตธุรกิจของธนาคารพาณิชย์มาโดยล าดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการในระบบเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถแข่งขันและ
ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนพัฒนาตลาดทุนที่เก่ียวข้องกับ
หลักทรัพย์การให้บริการที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและประกันชีวิต การให้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์ยังไม่ได้รับอนุญาตให้บริการโดยท าหน้าที่เป็น
นายหน้าซื้อขายหุ้น ค้าหุ้น การจัดจ้าหน่ายหุ้นและออกกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต
ทั้งนี้ สามารถจัดกลุ่มธุรกิจที่ ธปท. อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1.ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย 
2.ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ 
3.ธุรกิจอนุพันธ์ทางการเงิน 
4.ธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking)  
5.ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจการให้บริการอ่ืน 

   1. ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย 

   ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยได้ตาม
ขอบเขตที่ ธปท. ก าหนดได้แก่ การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยไม่
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าหน้าที่เป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยธนาคารพาณิชย์ที่จะประกอบ
ธุรกิจประกันภัยต้องยื่นขอใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และจะต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้ การท า
หน้าที่เป็นนายหน้าประกันภัย หมายถึง การที่ธนาคารพาณิชย์ท าหน้าที่ชี้ช่องหรือจัดการให้แก่ลูกค้า
ของตนเองได้มีการท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัย (ได้แก่ บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัท
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ประกันชีวิต) ซึ่งธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยอยู่
ประจ าไม่น้อยกว่าสาขาละ 3 คน ทั้งนี้ ห้ามธนาคารพาณิชย์บังคับลูกค้าท าประกันภัยผ่านธนาคาร
พาณิชย์หรือกับบริษัทประกันภัยใดเป็นการเฉพาะเจาะจงแต่ให้เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า 
รวมทั้งในการประกอบธุรกิจดังกล่าวธนาคารพาณิชย์ต้องมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการจัดท า
นโยบายในการประกอบธุรกิจบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ ธปท. 
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

   2. ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์  

   เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและเพ่ิมช่องทางการประกอบธุรกิจ 
ของธนาคารพาณิชย์ธปท. ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภทได้ โดย
ต้องได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียน หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ธปท. ก าหนดเพ่ิมเติม 

   ประเภทธุรกิจที่ ธปท. อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ 

    (1) ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ 
     (1.1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และการจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกูก 
     (1.2) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และการจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและใบทรัสต์ 
    (2) ธุรกิจแนะน าการลงทุน 

     (2.1) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
     (2.2) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ด้านหลักทรัพย)์  

    (3) ธุรกิจจัดการลงทุน 

     (3.1) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
     (3.2) การจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
     (3.3) การจัดการกองทุนรวม 
     (3.4) การจัดการเงินร่วมลงทุน 
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    (4) ธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืน 

     (4.1) การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ต 

     (4.2) การเป็นตัวแทนจ้าหน่ายหุ้นในประเทศ 

     (4.3) การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 

     (4.4) การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

     (4.5) การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

     (4.6) การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินขอบเขตธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ 

   3. ธุรกิจอนุพันธ์ทางการเงิน 

   ธปท. ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน เพ่ือให้
สามารถให้บริการทางการเงินได้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพัฒนาการของธุรกรรม
ทางการเงินใหม่ๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในตลาด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้เล่น
ในตลาดมีเครื่องมือที่จะใช้ในการบริหาร/การโอนความเสี่ยง หรือเพ่ิมผลประโยชน์ในการลงทุน 
อย่างไรก็ดี ในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน จ้าเป็นต้องค านึงถึง
ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ เช่น Market Risk, Credit Risk, and Reputational Risk เป็นต้น ที่
เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจมีต่อการด าเนินนโยบายทางการเงิน เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
หรือเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามกรอบการท าธุรกรรมที่ ธปท.
ก าหนด และจะต้องดูแลการท าธุรกรรมไม่ให้ขัดกับกฎหมายอ่ืน เช่น พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
รวมทั้งในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมกับคู่สัญญาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานอ่ืน 
ธนาคารพาณิชย์จะต้องตรวจสอบว่าคู่สัญญาดังกล่าวได้รับอนุญาตในการท าธุรกรรมดังกล่าวจาก
หน่วยงานก ากับดูแลนั้นด้วยประเภทธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้ท า
ได้ ดังนี้ 

   3.1 ธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรด้านตลาด (Market Derivatives)  
   3.2 ธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรด้านเครดิต (Credit Derivatives)  
   3.3 ธุรกรรมเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง 
   3.4 ธุรกรรมเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์ด้านเงินเฟ้อแฝง 
   3.5 ธุรกรรม Collateralized Debt Obligation ขอบเขตธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย์ 
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   4. ธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking)  

   ธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) เป็นการประกอบธุรกิจการให้บริการ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ภายใต้มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 
2551 มี 2 ประเภท คือ  

   4.1 การประกอบธุรกิจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ธปท. อนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้น มา โดย
ธนาคารพาณิชย์ต้องขออนุญาต ธปท. ก่อนการประกอบธุรกิจดังกล่าว และต้องมีแผนในด้านต่างๆ 
รองรับการประกอบธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น มาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบและข้อมูล การประเมินความเสี่ยง แผนรองรับกรณีเกิดปัญหา การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบและการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ระบบควบคุม
ภายใน และการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้  เป็นต้น โดยค านึงถึงสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

   4.2 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Money) เงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Money) เป็นสื่อการช าระเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น บัตรพลาสติก หรือสื่อคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 
เพ่ือใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการแทนการจ่ายช าระด้วยเงินสด ซึ่งอาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน เช่น Multi-
purpose Stored Value Card, E-purse, E-Wallet หรือ Smart Card เป็นต้น โดยมีลักษณะส าคัญ 3 
ประการ คือ  

    1. ผู้บริโภคช าระเงินล่วงหน้าให้ผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Prepaid) เพ่ือแลก
กับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

    2. มูลค่าเงินที่ช าระล่วงหน้าถูกบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Stored 
Value) เช่นบัตรพลาสติก หรือสื่อคอมพิวเตอร์อื่น เป็นต้น  

    3. ผู้บริโภคสามารถน าไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้จากร้านค้าที่ผู้ออก
เงิน อิเล็กทรอนิกส์ก าหนด (Multi-purpose) ธนาคารพาณิ ชย์ที่ ต้องการประกอบธุรกิจเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ต้องขออนุญาตจาก ธปท. ก่อนโดยสามารถออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะสกุลเงิน
บาทและใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีการก าหนดมูลค่าสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิ กส์ที่
สามารถใช้ได้นอกจากนี้เนื่องจากธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเงิน
ล่วงหน้า ดังนั้น การคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความส าคัญมากธนาคารพาณิชย์ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง มีการให้ความรู้และชี้แจงข้อมูลขอบเขตธุรกิจของธนาคารพาณิชย์รายละเอียด



Ref. code: 25595804010485URS

21 
 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและโปร่งใส
ขอบเขตธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ 

   5.  ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจการให้บริการอ่ืน 

   นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หลักทรัพย์ อนุพันธ์ทางการเงิน 
และธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) แล้ว ธนาคารพาณิชย์ยังสามารถประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้ตาม
ขอบเขตที่ ธปท.ประกาศก าหนด ดังนี้ 

   5.1 การดูแลผลประโยชน์ (Escrow Account)  
  5.2 การเป็นตัวแทนรับค าขอและเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันหรือค่าบริการการ 

ประกันการส่งออกและการค าประกันสินเชื่อแก่ลูกค้า 
   5.3 การให้บริการอ่ืน (Services) แก่ลูกค้าท่ัวไป 
   5.4 การรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing)  

  5.5 การให้บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (Shariah Banking Services)  
   5.6 การน าอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า 

  5.7 การซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับประกอบธุรกิจหรือ
ส าหรับประกอบธุรกิจ หรือส าหรับพนักงานและลูกจ้างของธนาคารพาณิชย์ 
   5.8 การออกตั๋วแลกเงิน 
   5.9 การถ่ายโอนหรือรับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต (Risk Participation)  
   5.10 การรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 
   5.11 การให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง (Hire-purchase and Leasing)  
   5.12 แฟ็คเตอริ่ง (Factoring)  
   5.13 การซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)  
   5.14 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)  
   5.15 การเป็นทรัสตี 
   5.16 การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)  
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2.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายหรือมีหน้าที่ท่ีต้องขายสินค้าของธนาคารรับผิดชอบ 

1. ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

   Mark S. Dorfmanได้ให้ความหมายของการประกันภัย หมายถึง การจัดการทาง
การเงินที่แจกจ่ายค่าของความสูญเสียที่ไม่คาดหวัง กล่าวคือ การประกันภัยเป็นธุรกิจทางการเงินที่
ผู้รับประกันภัยท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรวบรวมเงินที่สมาชิกในกลุ่มของสังคมหรือกลุ่มบุคคลที่มี
การเสี่ยงภัยในลักษณะเดียวกัน น ามารวบรวมไว้เพ่ือเวลาเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยก็จะท า
หน้าที่จัดสรรเงินให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นความเสียหายที่เกิด
จากภัยที่ไม่ได้คาดหวังหรือตั้งใจจะท าให้เกิด เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น ถ้าเป็นความ
เสียหายที่คาดหวังได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเกิดจากการทุจริตของผู้เอาประกันภัยก็จะไม่เข้าข่ายความหมาย
ของการประกันภัยในแง่นี้ 

   หลักการบริหารการเงินนี้ เป็นการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดใน
อนาคตที่ไม่แน่นอน ซึ่งหากไม่มีการบริหารการเงินหรือจัดการในเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการเสี่ยง
ภัยนี้ หากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะท าให้เกิดผลเสียหายหรือเดือดร้อนกับผู้ประสบภัยหรือเป็นความ
เสียหายในการเป็นภาระของสังคมเกิดขึ้น การประกันภัยจึงได้เข้ามาจัดการและท าหน้าที่จัดสรรเงิน
และแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันในทางการเงินที่อาจเกิดความเสียหายในอนาคต 

   Frederick G.Crane ได้ให้ความหมายของการประกันภัย หมายถึง การจัดการ
ของความเสี่ยงโดยการรวบรวมความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหลาย โดยค่าของความสูญเสียนั้นจะถูกเฉลี่ย
กันไปให้ระหว่างผู้เข้าร่วมความเสี่ยงภัยทั้งหมด 

   การจัดการของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยการเฉลี่ยความเสียหายให้กับผู้ อ่ืนใน
ลักษณะของการท าประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยมีภาระในการเฉลี่ยความเสียหายโดยการจ่ายเป็นเงิน
ค่าเบี้ยประกันภัยไว้ล่วงหน้าให้กับผู้รับประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้ใดก็จะเอาเงินที่เก็บ
มาล่วงหน้านั้นชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

   การเฉลี่ยความเสียหายที่เป็นหลักในการท าประกันภัยนี้ บริษัทประกันภัยอาจท า
การรับประกันภัยความเสี่ยงโดยเฉลี่ยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยและใน
ขณะเดียวกันบริษัทประกันภัยอาจกระจายความเสี่ยงของตนที่จะต้องรับผิดชอบหากเกิดความ
เสียหายกระจ่ายหรือเฉลี่ยไปให้ผู้อ่ืน ซึ่งได้แก่การท าประกันภัยต่อนั้นเอง และผู้รับประกันภัยต่อหาก
เห็นว่าความเสี่ยงของตนยังมีจ านวนเงินมาก ก็อาจท าประกันภัยต่อหรือกระจายหรือเฉลี่ยความ
รับผิดชอบต่อให้กับผู้รับประกันภัยต่อรายอ่ืนๆ อีกต่อไปหลายๆ ทอดได ้
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   ดังนั้น จะเป็นได้ว่า การประกันภัยนั้น มีความหมายในลักษณะของการที่มนุษย์
ต้องเผชิญกับการเสี่ยงภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์จึงได้ค้นคิดหาวิธีต่างๆ เพ่ือ
เป็นการบรรเทาความเสียหาย หรือเยียวยา มิได้มีผลกระทบอันเป็นความเดือดร้อนต่อตนเอง 
ครอบครัวและต่อสังคม จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกองทุนมีการเก็บรวมรวบเงินในลักษณะของเงินที่เรียกว่า
เบี้ยประกันภัยจากสมาชิกหรือผู้ท าประกันภัยนั้นเอง แล้วผู้รับประกันภัยก็ท าหน้าที่แจกจ่ายเงิน
จ านวนนั้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนจากเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ท ากันไว้ ทั้งนี้ต้อง
เป็นความเสียหายที่ไม่คาดคิดคือ มิได้ตั้งใจจะให้เกิดความเสียหายนั้นเอง  และอาจกล่าวได้อีกแง่หนึ่ง
ว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงภัย หรือเฉลี่ยความเสียหายไปยังผู้อ่ืนนั้นเอง  แต่วิธีการนั้นได้มีกฎกติกา
หรือมีข้อตกลงที่ชัดเจนแน่นอน   

   นอกจากนี้ความหมายของการประกันภัยยังมีลักษณะของการเป็นหลักประกัน 
กล่าวคือ การประกันภัยหมายถึง การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่เป็นหลักประกันแก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยสัญญาว่าเขาจะต้องไม่รับความเดือดร้อนจากภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย
หรือเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเขา โดยฝ่ายผู้ให้หลักประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจ านวน
และเงื่อนไขท่ีตกลงกันไว้ หรืออาจท าให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สภาพดีหรือใกล้เคียงดังเดิม 
โดยผู้ให้หลักประกันจะได้รับเงินตอบแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ 

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 บัญญัติไว้ว่า “อันว่าสัญญา
ประกันภัยนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือ เงินจ านวนหนึ่งให้ใน
กรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคน
หนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัยให้” 

   ดังนั้น การประกันภัย จึงหมายถึง การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่งซึ่งโอนความ
เสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทผู้รับประกันภัยโดยท าสัญญาความคุ้มครองในกรมธรรม์
ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทผู้รับประกันภัย เมื่อเกิดความ
เสียหายผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ 

   สัญญาประกันภัย หมายความว่า สัญญาข้อตกลงที่บุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่า
สินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีเกิดวินาศภัย หรือในเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่งที่
เกิดขึ้นในอนาคตดั่งที่ได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ย
ประกันภัย 
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   สัญญาเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาต้องการของบุคคล
ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป เมื่อสัญญาฝ่ายที่สองตอบรับค าเสนอนั้นด้วยค าสนอง (ตอบรับ) แล้วสัญญาก็
เกิดขึ้นเนื่องจากแสดงเจตนาค าเสนอค าสนองต้องตรงกัน สัญญาประกันภัยมีลักษณะของการเกิด
เช่นเดียวกับสัญญาทั่วไป คือ เกิดขึ้นจากค าเสนอขอท าสัญญาประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับ
ประกันภัย เมื่อผู้รับประกันภัยพิจารณาค าเสนอ (ค าขอรับเอาประกัน) นั้นแล้วตอบรับค าขอเอา
ประกันด้วยค าสนอง ซึ่งอาจจะเป็นหนังสือตอบยืนยันการรับประกันภัย หรือการเรียกเก็บค่าเบี้ย
ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ถือว่าเป็นค าสนองที่ตรงกับค าเสนอเอา
ประกันนั้น สัญญาประกันภัยก็เกิดขึ้นได้ตามกฎหมายโดยไม่ต้องอาศัยหลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น 

   กรมธรรม์ประกันภัย  หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยผู้รับประกันภัย โดยมี
ข้อความตรงกับความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานต่อไปซึ่งระบุถึงสาระส าคัญของ
ข้อตกลงความคุ้มครอง   ผลประโยชน์    เงื่อนไขท่ัวไป  และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย  

   ผู้เอาประกันภัย หมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย หรือ
บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในสัญญาประกันภัย 

   ผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย หมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้
ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้  

   ประเภทของการประกันภัย 

   ในการแบ่งประเภทของการประกันภัยนั้น เราพิจารณาการแบ่งประเภทได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ  
   1. การแบ่งประเภทของการประกันภัยตามหลักวิชาการประกันภัยความหมาย
ของการประกันภัย 
         2. การแบ่งประเภทของการประกันภัยตามหลักการทางธุรกิจประกันภัย 

   การแบ่งประเภทของการประกันภัยตามหลักวิชาการประกันภัย สามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

          1. การประกันภัยบุคคล (Insurance of the person) เป็นการประกันภัย
เกี่ยวกับภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับบุคคลหรือที่เกิดกับบุคคล ซึ่งได้แก่ 

                 1.1  การประกันชีวิต 
                 1.2  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
                 1.3  การประกันสุขภาพ 
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         2. การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) หมายถึง การประกันที่
บริษัทผู้รับประกันภัยท าสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้เงินจ านวนหนึ่ง ให้กับผู้
เอาประกันภัยในกรณีท่ีเกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน ซึ่งได้แก่ 

                 2.1 การประกันอัคคีภัย 
                 2.2 การประกันภัยรถยนต์ 
                 2.3 การประกันทางทะเลและขนส่ง 
                 2.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

         3. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) หมายถึง การ
ประกันที่บริษัทผู้รับประกันภัย ท าสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจ านวน
หนึ่ งให้กับบุคคลภายนอกผู้ ได้รับความเสียหายที่ เกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือ ทรัพย์สิน ของ
บุคคลภายนอกนั้น อันเกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้แก่ 

                3.1 การประกันภัยความรับผิดชอบของบุคคลต่อบุคคลอ่ืน 
    3.2 การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อ

บุคคลอื่น 
                 3.3 การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น 

   การแบ่งประเภทของการประกันภัยตามหลักการทางธุรกิจประกันภัย สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

          1. การประกันชีวิต (Life Insurance)  

          2. การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) เป็นการประกันภัยใดๆ ที่ไม่ใช่
การประกันชีวิต ซึ่งแบง่ได้เป็น 4 ประเภท คือ  

              2.1 การประกันอัคคีภัย 
               2.2 การประกันภัยรถยนต์ 
              2.3 การประกันทางทะเลและขนส่ง 

2.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

   2. ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 

   เครื่องมือในการลงทุน (Investment Vehicle) ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการ
ลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยง
ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ซึ่งเป็นการลงทุนส าหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาดเงิน
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ตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการที่ท าให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายที่ต้องการ เช่นมีทุนทรัพย์จ านวนจ ากัด ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญในการลงทุน
ไม่มีเวลา 

   โครงสร้างของกองทุนรวม  

   ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยประกอบด้วยผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ และผู้ก ากับดูแล ทั้งท่ีเป็นองค์กรของภาคเอกชนและภาครัฐ ได้แก่ 

   บริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการ
ลงทุนจากกระทรวงการคลังเท่านั้น บริษัทจัดการเป็นผู้ก าหนดโครงการกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุนและวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอขออนุมัติจากส านักงาน กลต. และต้องบริหารจัดการลงทุนตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนนั้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งนโยบายการลงทุนและ
วัตถุประสงค์ในการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่แจกจ่ายให้แก่ผู้
ลงทุนและผู้ที่สนใจลงทุนได้ศึกษาก่อนที่จะลงทุน 

   ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นสถาบันการเงิน ที่มีคุณสมบัติตามที่
ส านักงาน กลต. ก าหนดและต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ท าหน้าที่รักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของผู้ถือหน่วย
ลงทุน เช่น  

 ดูแลให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนของโครงการลงทุน ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน กลต. และที่ได้จดแจ้งไว้ในหนังสือ
ชี้ชวน 

 ท าหน้าที่ช าระราคาค่าซื้อและรับช าระราคาจากการขายทรัพย์สิน 

 เก็บรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม 

 สอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 ด าเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 

   ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ปัจจุบันบุคคลที่จะท าหน้าที่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน กลต. เท่านั้น ตัวแทน
สนับสนุนขายหน่วยลงทุน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และผ่านการทดสอบความรู้ใน
หลักสูตรการเป็นตัวแทนขายจากสถาบันที่ส านักงาน กลต. เห็นชอบ ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับส านักงาน 



Ref. code: 25595804010485URS

27 
 

 
 

กลต. ต้องปฏิบัติและท าหน้าที่ในการขายตามกรอบที่กฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกันการขายและการ
โฆษณาชวนเชื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระส าคัญ ตัวแทนสนับสนุนขายหน่วยลงทุน หรือที่เรียกกัน
อย่างเป็นทางการว่า ผู้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม มีสองระดับ ได้แก่  

1. ตั วแทนสนับสนุนการขาย -ระดับหนึ่ ง [ Investment Planner (IP) ] 
หมายถึง บุคคลที่สามารถให้ ค าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไป ทั้งท่ีเป็น ค าแนะน าท่ัวไป และ ค าแนะน าเฉพาะเจาะจง 

2. ตัวแทนสนับสนุนการขาย -ระดับสอง [ Fundamental Guide (FG) ] 
หมายถึง บุคคลที่ สามารถให้ ค าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้สนใจลงทุน ทั่วไป เฉพาะที่เป็น ค าแนะน าท่ัวไป เท่านั้น 

   นายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน กลต. ให้มีหน้าที่ดูแลทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ บริษัทจัดการอาจท าหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ส าหรับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนก็ได้ 

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้สอบบัญชี และมีชื่อขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงาน กลต. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
กับบริษัทจัดการ มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวม ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบงบ
การเงินของกองทุนให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี 

   สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ จดทะเบียนสมาคมกับส านักงาน กลต. มีบริษัทจัดการที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพเป็นสมาชิก สมาคมมีหน้าที่ก าหนดจรรยาบรรณ และวางมาตรฐานในการปฏิบัติ ให้
บริษัทสมาชิกยึดถือและปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกราย ก าหนดบทลงโทษเมื่อบริษัทสมาชิกฝ่า
ฝืนและไม่ปฏิบัติตาม 

   ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นองค์กรของภาครัฐ ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจ
หลักทรัพย์ รวมถึงการจัดการลงทุน ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ ข้อก าหนดตามความใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
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   ประเภทของกองทุนรวม 

   ด้วยกองทุนรวมเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือในการลงทุนของผู้ลงทุน ดังนั้น จึงต้อง
มีความหลากหลายเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับแต่ละลักษณะของผู้ลงทุน โดยทั่วไปกองทุนรวม
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

   แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนปิด (Closed-End Fund) กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนคงที่ ไม่เพ่ิมขึ้น
และไม่ลดลง และเปิดให้มีการจองซื้อเพียงครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการ มีก าหนดอายุโครงการแน่นอน 
และบริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อน ครบก าหนดอายุโครงการได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว อายุโครงการของกองทุนรวม
ในประเทศไทย จะมีก าหนด 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี และเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจน าหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย) หรือจัดให้มี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market Maker)  

2. กองทุนเปิด (Open-End Fund) กองทุนรวมที่สามารถเพ่ิมหรือลดหน่วย
ลงทุนได้ ไม่มีก าหนดอายุโครงการ และบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวน เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน 
กองทุนเปิดจึงเป็นที่นิยม มากกว่ากองทุนปิด เพราะมีสภาพคล่องมากกว่า 
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ตารางที่ 2.2 ตารางเปรียบเทียบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 

หมายเหตุ.จากธนาคารแห่งประเทศไทย. 

   

  แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของส านักงาน กลต. 

1. กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)  กองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องรายงานค่าเฉลี่ยการถือครองตราสารทุนให้ส านักงาน กลต. ทราบ

ตารางเปรียบเทียบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 

  กองทุนปิด กองทุนเปิด 

1. จ านวนหน่วยลงทุน ก าหนดแน่นอน ไม่เพิ่ม ไม่ลด สามารถเพิ่มหรือลดลงได้ 

2. อายุโครงการ มีก าหนดแน่นอน ไม่มีก าหนด (Evergreen)  

3. การซื้อหน่วยลงทุน 

เปิดให้จองซื้อครั้งเดียวเมื่อเริ่มโครงการหาก
ประสงค์ซื้อเพิ่มในภายหลัง ต้องเข้าซื้อใน
ตลาดรอง (กรณีบริษัทจัดการน าหน่วยลงทุน
เข้าจดทะเบียนซื้อขาย) หรือแสดงความจ านง
กับตัวแทนขาย (Market Maker) ที่บริษัท
จัดการแต่งตั้ง 

สามารถซื้อเพิ่มจ านวนหน่วยกับบริษัท
จัดการโดยตรง หรือติดต่อผ่านตัวแทน
สนับสนุนการขาย ที่ บริษัทจัดการ
แต่งตั้ง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติ
บุ ค คล  เช่ น  ธน าค าร  ห รื อบ ริ ษั ท
หลักทรัพย์ ซึ่งจะท าหน้าที่ส่งค าสั่งซื้อ
มายังบริษัทจัดการ 

4. การขายคืนหน่ วย
ลงทุน 

บริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่า
จะครบอายุโครงการ หากผู้ลงทุนมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงิน ต้องขายหน่วยลงทุนท่ีถือไว้
ในตลาดรองในราคาตลาดให้แก่ผู้ประสงค์ซื้อ 

บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน 
(รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) ในราคา
เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หักด้วย
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  

5. การจดทะเบียนซื้อ
ขาย 

นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาด
รอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุน
ในตลาดรอง เพราะสามารถซื้อขายผ่าน
ตัวแทนสนับสนุนการขายได้อยู่แล้ว 
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ทุกรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสองเดือนของรอบบัญชีกองทุน หากค่าเฉลี่ย
การถือครองตราสารทุนไม่ถึงร้อยละ 65 ในรอบระยะเวลาใด ให้บริษัทจัดการแสดงเหตุผลโดยชัดเจน 
เพ่ือที่ส านักงาน กลต. จะได้น าไปเปิดเผยให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจลงทุนทราบต่อไป โดยทั่วไปแล้ว 
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวม ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอ่ืน 
จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และควรลงทุนเพ่ือหวังผลที่ดีกว่าในระยะยาว 

2. กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (General Fixed Income Fund) กองทุนรวมที่
มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน กลต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ 
ห้ามมิให้กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ลงทุนหรือ มีไว้ซึ่งตราสารทุนหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (หุ้นกู้
แปลงสภาพ) ยกเว้นแต่ส านักงาน กลต. จะพิจารณาอนุญาต เมื่อมีผู้ให้ค ารับรองที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะ
เป็นผู้รับ ซื้อตราสารทุนหลังการแปลงสภาพนั้นออกไปจากกองทุนโดยทั่วไปแล้ว กองทุนรวมตราสาร
แห่งหนี้ มีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบาย ลงทุนในตราสารทุน จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่
ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่า 

3. กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะยาว (Long-term Fixed Income Fund) 
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน กลต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าว
ลงทุนได้ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะด ารง พอร์ตโฟริโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ในขณะใด
ขณะหนึ่งของกองทุนรวมนั้นมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป พอร์ตโฟริโอ ดูเรชัน  (portfolio duration) 
หมายถึง อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม พอร์ตโฟริ
โอ ดูเรชัน มากกว่าหนึ่งปี มีความหมายโดยทั่วไปว่า ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและมีไว้ มีอายุเฉลี่ย
มากกว่าหนึ่งปี เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ า และสามารถลงทุนระยะยาวได้ 

4. กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น (Short-term Fixed Income Fund) 
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน กลต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าว
ลงทุนได้ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะด ารง พอร์ตโฟริโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration) ในขณะใด
ขณะหนึ่งของกองทุนรวมนั้นไม่เกินหนึ่งปี พอร์ตโฟริโอ ดูเรชัน ต่ ากว่าหนึ่งปี มีความหมายโดยทั่วไป
ว่า ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและมีไว้ มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าหนึ่งปี เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุน
ระยะสั้น และต้องการความเสี่ยงต่ า 
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5. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน กลต.ก าหนด 
หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะด ารงอัตราส่วนการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนผสม ลงทุนในตราสารได้ทุกประเภท ผู้จัดการกองทุน
สามารถแสวงหาโอกาสลงทุนที่ดีกว่าได้ทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ แต่เป็นการ
จัดสรรเงินลงทุนประเภทสมดุล เพราะมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ ceiling และ floor ในการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนผสม เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 

6. กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) กองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่
ส านักงาน กลต.ก าหนด หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ ทั้งนี้  การลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนดังกล่าว ขึ้นกับการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนรวมผสม
แบบยืดหยุ่น สามารถลงทุนในตราสารทุกประเภทเช่นเดียวกับกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อก าหนด
เกี่ยวกับ ceiling และ floor ในการลงทุนในตราสารทุนแต่อย่างใด การจัดสรรเงินลงทุนของกองทุน
รวมผสมแบบยืดหยุ่นระหว่างตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ จึงอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการ
กองทุน กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 

7. กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) กองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เนื่องจากกองทุนรวมมี
ข้อดีหลายประการ ที่ส าคัญคือ มีการกระจายการลงทุน ความเสี่ยงจึงลดลง ทั้งยังมีต้นทุนเฉลี่ยต่ า 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนจึงรับเอาข้อได้เปรียบดังกล่าวมา นอกจากนั้นแล้ว กองทุนรวมหน่วยลงทุนยัง
กระจายการลงทุนไปในหลาย กองทุนรวมภายใต้การจัดการของหลายผู้จัดการกองทุนและหลาย
บริษัทจัดการ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงที่กว้างขวางกว่า ข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน อยู่ที่
มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ้ าซ้อน 

8. กองทุนรวมใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant Fund) กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพ่ิมทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม การลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มี
ความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก 
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9. กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund)  กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ มีการลงทุนกระจุกตัว จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุน
โดยทั่วไป 

10. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  กองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีก าหนดช าระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่
เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะ
สั้น มีความเสี่ยงต่ าสุด เหมาะส าหรับการลงทุน ระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 

   กองทุนรวมประเภทพิเศษ 

 กองทุนรวมมีประกัน (Guarantee Fund)  

   กองทุนรวมมีประกัน คือ กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีสถาบันการเงินเป็น
ผู้ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่าจะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจ านวนเงินที่
ประกันไว้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายุตาม
ระยะเวลาประกันที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกองทุนรวมมีประกันก็เพ่ือที่จะท าให้ผู้ลงทุนมี
ความมั่นใจว่า เงินลงทุนของตนจะไม่สูญนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน การลงทุนอาจ
เป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน
ก่อนการลงทุนสถาบันการเงินที่เป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้ 

1. เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคาร 
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ทั้งนี้ผู้ประกันดังกล่าวจะต้องสามารถด ารง
เงินกองทุนและกันเงินส ารองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น 

2. เป็นธนาคารต่างประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับแรก 
จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน กลต.  

   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)  

   กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
ออมและการลงทุนของบุคคลเพ่ือเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพผู้ลงทุนใน
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กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป
เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 300,000 บาท 
ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนมนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่
กรณีผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน 

   3.  บัญชีเงินฝากธนาคาร 

   คือ การฝากเงินสดที่มีอยู่ในมือแปลงเปลี่ยนเป็นสภาพเงินฝากไว้กับธนาคาร ซึ่ง
สามารถแบ่งประเภทเงินฝากได้ดังนี้ 

   ประเภทของบัญชีเงินฝาก 

   บัญชีเงินฝากแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก
ประจ า และเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่โดย
ปกติจะมีลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

   1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account)  

   เป็นบัญชีที่มักไม่ก าหนดระยะเวลาและจ านวนครั้งในการฝากถอน มักใช้ร่วมกับ
บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต และสามารถใช้หักบัญชีอัตโนมัติเพ่ือช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บัญชีประเภทนี้
มักก าหนดเงินฝากข้ันต่ าไว้ไม่สูงนัก แต่ผลตอบแทน (อัตราดอกเบี้ย) ค่อนข้างต่ า และคิดดอกเบี้ยเป็น
รายวัน (สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์) ดังนั้น บัญชีประเภท
นี้จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการออมเงินในระยะสั้น มีสภาพคล่องเผื่อไว้กรณีต้องทยอยถอนเงินเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ใช้ท ารายการผ่านบัญชีธนาคาร เช่น รับโอนเงินเดือนและช าระค่าสาธารณูปโภค  

   2. บัญชีเงินฝากประจ า (Fixed Deposit Account)  

   มีก าหนดระยะเวลาการฝากถอนที่แน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และมีการ
จูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา (สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่หัวข้อดอกเบี้ยเงินฝากประจ า) โดยธนาคารจะสามารถน าเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์หรือลงทุนได้
ตามระยะเวลาการรับฝาก โดยไม่ต้องส ารองไว้เหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เนื่องจากหากผู้ฝาก
ต้องการได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ก็จะต้องไม่ถอนเงินออกจากบัญชีนี้ก่อนก าหนด คือ จะไม่สามารถ
ใช้เงินจ านวนที่ฝากประจ าอยู่ในระยะเวลาหนึ่งได้ 

   3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Account)  

   บัญชีประเภทนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการเงินของบริษัทหรือร้านค้า 
เพราะสามารถใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงินได้ ช่วยลดปริมาณเงินสดที่บริษัทหรือร้านค้าต้องเก็บไว้เพ่ือใช้
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ช าระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังสามารถขอใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) 
หรือที่เรียกว่าเงิน O/D ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในกรณีเงินขาดบัญชีและช่วยลดปัญหาเช็คเด้งได้ 
โดยต้องเสียดอกเบี้ยเฉพาะเงินส่วนที่เบิกเกินบัญชีตามระยะเวลาที่เบิกเกินบัญชี บัญชีประเภทนี้ไม่มี
สมุดคู่ฝาก แต่สถาบันการเงินจะจัดส่งสเตทเมนท์ (Statement) ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือแจ้งยอดเคลื่อนไหวของบัญชีให้ลูกค้าทราบ และโดยทั่วไปมักไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้บัญชีเงินฝาก
ประเภทนี้ 

   4.  บัตรเครดิต 

   บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกบัตรได้แก่ธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบการธุรกิจ
บัตรเครดิต ออกให้แก่ลูกค้าผู้ถือบัตร เพ่ือใช้อ านวยความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ โดย
ธนาคารเจ้าของบัตรจะส ารองเงินจ่ายให้กับร้านค้าไปก่อน และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าผู้ถือบัตรใน
ภายหลังพร้อมดอกเบี้ยตามท่ีตกลงกัน 

   5.  สินเชื่อ 

   อ านาจในการเข้าถึงการใช้สินค้าและบริการ โดยสัญญาว่าจะชดใช้คืนในอนาคต 
โดยสินเชื่ออาจอยู่ในรูปของสินค้าและบริการ หรือในรูปของเงินก็ได้ เนื่องจากในทางเศรษฐศาสตร์
มองว่าหน่วยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจนั้นอาจมี ลักษณะการใช้ทรัพยากรที่ไม่สมดุลกัน บางหน่วย
เศรษฐกิจอาจมีความต้องการใช้สินค้าและบริการมากกว่าทรัพยากรที่ตนมี อยู่ในปัจจุบัน ขณะที่บาง
หน่วยเศรษฐกิจอาจมีทรัพยากรเหลือใช้เกินความต้องการ หากมีการโอนทรัพยากรส่วนที่เหลือใช้ไป
ให้ผู้ที่มีความต้องการใช้ก็จะก่อให้ เกิดประโยชน์ ทางกฎหมายเรียกหน่วยเศรษฐกิจที่เป็นผู้รับ
ทรัพยากรนั้นว่าลูกหนี้ และเรียกหน่วยเศรษฐกิจที่เป็นผู้ให้ยืมทรัพยากรนั้นว่าเป็นเจ้าหนี้หรือผู้ ให้
สินเชื่อมีส่วนท าให้อุปสงค์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ สมมติกรณีเศรษฐกิจแบบ
ปิด 

   สินเชื่อ หมายถึง อ านาจในการเข้าถึงการใช้สินค้าและบริการ โดยสัญญาว่าจะ
ชดใช้คืนในอนาคต 

   หากปัจจัยการผลิตได้รับรายได้จากการผลิต ส่วนหนึ่งน าไปใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เกิดการผลิตและรายได้แก่ปัจจัยการผลิตต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แต่เงินอีก
ส่วนหนึ่งกลายเป็นเงินออมซึ่งเป็นส่วนรั่วไหลออกจากระบบ เนื่องจากไม่ได้ถูกน าไปใช้จ่าย หากเป็น
เช่นนี้ในที่สุด รายได้หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมก็จะลดลง เพราะมีแต่ส่วนรั่วไหลออกจากเศรษฐกิจ ภาค
สินเชื่อจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยอัดฉีดเงินเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบ ผ่านตลาดสินเชื่อ ซึ่งเป็นการน า
เงินออมกลับออกมาใช้จ่ายใหม่ โดยอาจอยู่ในรูปของการให้กู้แก่รัฐบาลผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
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หรือการให้สินเชื่อแก่ประชาชนเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หากสมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงที่ สินเชื่อใน
ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นเป็นการเพ่ิมอุปสงค์มวลรวม ท าให้เกิดแรงกดดันต่อราคาเพ่ิมขึ้นหรือเกิดเงิน
เฟ้อได้ แต่หากเป็นการให้สินเชื่อเพ่ือน าไปลงทุนในการผลิตซึ่งมีผลิตภาพ (Productivity) สูง อาจท า
ให้อุปทานมวลรวมเกิดการขยายตัวสอดรับกับอุปสงค์มวลรวมที่เพ่ิมขึ้นเป็น ผลให้ภาวะเงินเฟ้อไม่
เกิดข้ึน หรืออาจถึงข้ันเกิดภาวะเงินฝืดก็เป็นได้ 

   สินเชื่อมีหลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส าหรับบ้าน
หรือที่พักอาศัย สินเชื่อส าหรับรถยนต์ เป็นต้น  

   ประเภทของสินเชื่อ 

   สินเชื่อมีหลายประเภทซึ่งการศึกษาการแบ่งประเภทของสินเชื่อแบบต่าง ๆ ท า
ให้เราทราบว่ารูปแบบของการให้สินเชื่อนั้นสามารถกระท าได้ในรูปแบบใดได้บ้าง ดังสรุปประเภทของ
สินเชื่อในตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงรูปแบบของสินเชื่อ 
 

ระยะเวลา วัตถุประสงค์ ผู้ขอรับสินเชื่อ ผู้ให้สินเชื่อ หลักประกัน 

1.ระยะสั้น 1.เพ่ือการบริโภค 1.ส าหรับบุคคล 1.บุคคลเป็นผู้ให้ 1.ไม่มีหลักประกัน 

2.ระยะกลาง 2.เพ่ือการลงทุน 2.ส าหรับธุรกิจ 2.สถาบันการเงินเป็นผู้ให้ 2.มีหลักประกัน 

3.ระยะยาว 3.เพ่ือการพาณิชย์  ์ 3.ส าหรับรัฐบาล 3.หน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้ให้ 
 

หมายเหตุ.จากธนาคารแห่งประเทศไทย. 

  1. การแบ่งประเภทสินเชื่อตามระยะเวลา 

    1.1 สินเชื่อระยะสั้น คือ สินเชื่อที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต 
สินเชื่อการค้า เครื่องมือสินเชื่อประเภทนี้ เช่น ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) และตราสารพาณิชย์ 
(Commercial Papers) เป็นต้น  

    1.2 สินเชื่อระยะกลาง คือ สินเชื่อที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี เช่น การผ่อนส่ง
การซื้อสินค้าคงทน เป็นต้น  
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    1.3 สินเชื่อระยะยาว คือ สินเชื่อที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปเป็นการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ใช้เงินจ านวนมาก หรือเป็นการบริโภคสินค้าคงทนที่มีมูลค่าสูงมากเช่น 
บ้านและที่ดิน เป็นต้น  

   2. การแบ่งประเภทของสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ 

    2.1 สินเชื่อเพ่ือการบริโภค หมายถึง สินเชื่อที่ให้กับบุคคล เพ่ือประโยชน์ใน
การน ามาบริโภค สินเชื่อประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบเช่น การเปิดบัญชีไว้กับร้านอาหาร เมื่อ
ถึงสิ้นเดือนจึงช าระครั้งเดียว การผ่อนส่งจากการซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าคงทน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ 
รถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้สินเชื่อจากบัตรเครดิตก็เป็นสินเชื่อเพ่ือการบริโภคเช่นกัน 

    2.2 สินเชื่อเพ่ือการลงทุน อาจเป็นสินเชื่อเพ่ือการจัดหาปัจจัยการผลิตหรือ
สินทรัพย์ถาวรต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการด าเนินการผลิตไม่ว่าจะเป็นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การบริการ สินเชื่อประเภทนี้มักเป็นสินเชื่อระยะยาวอาจอยู่ในรูปของการออกหุ้นกู้ หรือสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน 

    2.3 สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย์หรือสินเชื่อการค้า โดยทั่วไปเป็นสินเชื่อเพ่ือการ
ซื้อขายสินค้าประเภทวัตถุดิบ หรือการซื้อสินค้ามาจ าหน่ายต่อ เป็นการรับสินค้ามาก่อน แล้วค่อย
ช าระค่าสินค้าภายหลังโดยทั่วไปจะเป็นสินเชื่อระยะสั้น เช่น 30-60 วัน เป็นสินเชื่อที่ช่วยเพ่ิมสภาพ
คล่องให้แก่การท าธุรกิจ ทั้งนี้รวมไปถึงการออก Letter of Credit เพ่ือใช้เป็นเครื่องป้องกันความ
เสี่ยงในการช าระค่าสินค้าจากการซื้อขายระหว่างประเทศด้วย 

   3. การแบ่งประเภทสินเชื่อตามผู้ขอรับสินเชื่อ 

    3.1 สินเชื่อส าหรับบุคคล มักเป็นสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคเช่น สินเชื่อบัตร
เครดิต เป็นต้น  

    3.2 สินเชื่อส าหรับธุรกิจ เป็นสินเชื่อส าหรับกิจการห้างร้านไม่ว่าจะน าไปใช้
เพ่ือลงทุนเพื่อการผลิตหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 

    3.3 สินเชื่อส าหรับรัฐบาล ในยามที่รัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอแก่รายจ่าย
หน่วยงานภาครัฐจึงมีความจ าเป็นต้องกู้เงินซึ่งอาจอยู่ในรูปของตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และ
พันธบัตรรัฐบาลรูปแบบต่าง ๆ เช่น พันธบัตรเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และพันธบัตรออม
ทรัพย์ เป็นต้น  
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   4. การแบ่งประเภทสินเชื่อตามผู้ให้สินเชื่อ 

    4.1 บุคคลเป็นผู้ให้ เช่น การให้กู้ยืมในหมู่คนรู้จัก ญาติพ่ีน้อง หรือการปล่อย
กู้นอกระบบ เป็นต้น  

    4.2 สถาบันการเงินเป็นผู้ให้ ซึ่งสถาบันการเงินก็มีหลายประเภทและอาจ
ตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เงื่อนไขและประเภทของวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อก็
อาจแตกต่างกันไป สถาบันการเงินเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพ่ือการน าเข้าและ
ส่งออก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารอิสลามและสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น  

    4.3 หน่วยงาน อ่ืน ๆ เป็นผู้ ให้  เช่น  มูลนิธิ  องค์กรที่ ไม่แสวงหาก าไร 
หน่วยงานการกุศล และกองทุนต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  

   5. การแบ่งประเภทสินเชื่อตามหลักประกัน 

    5.1 สินเชื่อที่ ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อประเภทนี้อาศัยความน่าเชื่อถือ 
เที่ยงตรง และความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้เป็นเครื่องพิจารณาการให้สินเชื่อ สินเชื่อประเภทนี้
จึงมีความเสี่ยงสูงเพราะไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้ในกรณีที่เกิดการผิดสัญญาขึ้น 

    5.2 สินเชื่อที่มีหลักประกัน สินเชื่อประเภทนี้มีความเสียงต่ ากว่าเนื่องจากผู้กู้
มีหลักประกันแก่ผู้ให้กู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายหากเกิดการผิดสัญญาขึ้น โดยหลักประกันดังกล่าวอาจ
อยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจ านองที่ดิน สังหาริมทรัพย์ เช่น พันธบัตร ทองค า หรืออยู่ใน
รูปของการค้ าประกันจากบุคคลหรือสถาบันการเงิน (อาวัล) ก็ได้ 
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2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย. จากสมมติฐานเบื้องต้นของผู้วิจัย. 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผู้บริโภค 

- เพศ 

- อายุ 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- ระดับการศึกษา 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบริษัท 

- ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 

- ประเภทขององค์กร 

- เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 

- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน 

- คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร 

- ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 

ความพึงพอใจของผู้มองหางาน 

การตัดสินใจเลือกธนาคาร 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดใจเลือกธนาคารของพนักงานขายของธนาคารมี
แนวทางท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สมมติฐานการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร 

 ประชากร คือ พนักงานที่ท างานเป็นพนักงานขายหรือมีหน้าที่ที่ต้องขายสินค้าให้กับ
ลูกค้าท่ีมีประสบการณ์การท างานมา 1-3 ปี ที่มีสถานประกอบการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้
สูตรในการค านวณกลุ่มตัวอย่างดังนี้ (กัลยาวานิชย์บัญชา, 2555, น. 28)  

 

 
 โดยที่ N = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานซึ่งขึ้นกับระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนด
ในที่นี้ก าหนดให้ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% จะได้ค่า Z เท่ากับ 1.96 

E = ค่าคาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรในที่นี้ก าหนดให้เกิดความผิดพลาดไม่เกิน 5% 

จะได้ว่า  
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= 384.16 หรือ 385 คน 

 เพ่ือเป็นการส ารองแบบสอบถามเผื่อเสีย จึงต้องท าการเก็บแบบสอบถามจากตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้นแล้วประมาณ 400 คน 
 
3.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานขายหรือมีหน้าที่ที่ต้องขายสินค้าให้กับ
ลูกค้าของธนาคาร ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) 
เป็นการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากการแจกแบบสอบถามไปยัง
บุคคลที่ผู้ท าการศึกษาพบตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือวิทยานิพนธ์งานวิจัยต่างๆ บทความวารสาร
ข้อมูลจากหน่วยงานราชการและเอกชนตลอดจนข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการท าวิจัยครั้งนี้ 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 แบ่งการเก็บข้อมูลปฐมภูมิออกเป็น 2 ระยะด้วยกัน ได้แก่ 

 ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลเพ่ือประกอบการก าหนดคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะ
ต่างๆ ของบริษัทในสายตาของผู้สมัครโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบริษัทที่ผู้สมัครน ามา
พิจารณาเลือกรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติของผู้สมัคร โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจาก
ผู้สมัคร จุดประสงค์ส าคัญก็เพ่ือก าหนดทางเลือกต่างๆ ในชุดของทางเลือก (Choice Set) ซึ่งถ้า
รวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ที่มีโอกาสเป็นจริงได้ก็สามารถที่จะสร้างและปรับปรุงแบบสอบถามที่
จะน าไปส ารวจข้อมูลและก าหนดตัวแปรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางเลือกต่อไป 

 ระยะที่  2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจข้อมูล  (Survey Based 
Technique) จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (Questionnaire) กับผู้ที่มีอาชีพเป็นพนักงานขาย
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หรือมีหน้าที่ที่ต้องขายสินค้าของบริษัท เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ในการเลือกบริษัทในการท างาน
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อเลือกและที่ส าคัญทางเลือกที่ผู้สมัครจะเลือกจากชุดทางเลือกต่างๆ ที่
ก าหนดให้ 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 3.4.1  โครงสร้างแบบสอบถาม 

   การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวางแผนค าถามตามประเด็นในกรอบแนวคิดที่ศึกษาและตามข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้
โด ยด า เนิ น การส ร้ า งแบบ สอบ ถามถามป ระกอบ ด้ วยค าถ ามป ลายปิ ด  (Close-Ended 
Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire)  

   ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานขายหรือมี
หน้าที่ที่ต้องขายสินค้าคือ เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาอาชีพรายได้โดยใช้ลักษณะคาถามที่มี
หลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) และค าถามปลายเปิดเพ่ือทราบถึงข้อมูล
คุณลักษณะและข้อมูลเชิงปริมาณของกลุ่มเป้าหมาย 

   ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกสมัครงานและเลือกบริษัทในการ
ท างาน เลือกบริษัทในการท างาน ทัศนคติในการเลือกบริษัท ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกบริษัทได้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ต่อ โดยใช้ลักษณะคาถามที่มีหลายคา
ตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)  

   ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกบริษัทในการท างานจากทางเลือกต่างๆ ที่ก าหนดให้
ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด โดยจะสมมุตสถานการณ์ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกทางเลือกที่กลุ่มตัวอย่าง
ชอบมากที่สุดทางเลือกเดียวจากชุดทางเลือกที่ก าหนดให้รวมทั้งหมด5ชุดทางเลือก 

   ส่วนที่ 4 ถามถึงคุณลักษณะของบริษัทใดที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้น ามาพิจารณาก่อน
ตัดสินใจเลือกบริษัทในแต่ละทางเลือกและถามถึงคุณลักษณะใดที่มีเกณฑ์ในใจโดยไม่ว่าจะเลือก
ทางเลือกไหนต้องมีคุณลักษณะใดเป็นทางเลือกตามเกณฑ์ท่ีต้องการเสมอ 

   เนื่องจากในส่วนที่ 3 ของแบบสอบถามนั้นคือ การออกแบบชุดทางเลือกให้กลุ่ม
ตัวอย่างตัดสินใจดังนั้น จึงต้องมีข้ึนตอนการสร้างคุณลักษณะและชุดทางเลือกตามข้อถัดไป 
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 3.4.2 การออกแบบคุณลักษณะระดับคุณลักษณะ และชุดทางเลือก 

   ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามระยะที่  1 ที่ได้
ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานขายเบื้องต้นซึ่งการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์มีโครงสร้างของแบบสอบถามการออกแบบ
คุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของแต่ชุดทางเลือก ดังนี้ 

   1)  การออกแบบคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะ 

   ในส่วนของแบบสอบถามเบื้องต้นที่ใช้ในการคัดกรองคุณลักษณะที่ส าคัญโดยจะ
ท าการศึกษาในลักษณะของการระบุคะแนนความส าคัญ (Rating) ของแต่ละคุณลักษณะที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจและใช้การแบ่งกลุ่มคุณลักษณะตามกรอบแนวคิดของคุณนิตยาเจรียงประเสริฐและ
คุณศรัญญากันตะบุตร (2553) โดยมีช่วงคะแนนระดับความส าคัญอยู่ระหว่าง 1 คะแนนคือ มี
ความส าคัญน้อยที่สุดถึง 10 คะแนนคือ มีความส าคัญมากที่สุด (สามารถศึกษารายละเอียดของ
แบบสอบถามเบื้องต้นได้ในภาคผนวกก) และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 รายผลคะแนน
ที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่าง 10 รายให้ความส าคัญมากที่สุด 5 อันดับ
แรกเป็นปัจจัยโดยทั่วไปของทุกต าแหน่งงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรน าเอาปัจจัยที่
จ าเพาะกลุ่มพนักงานขายเท่านั้นมารวมอยู่ด้วย โดยการแบ่งกลุ่มปัจจัยคือ 1.กลุ่มคุณลักษณะ
โดยทั่วไปของทุกต าแหน่งงาน 2 คุณลักษณะ และ 2.กลุ่มคุณลักษณะที่มีเฉพาะพนักงานขายเท่านั้น 4
คุณลักษณะ ซึ่งได้คุณลักษณะทั้งหมดดังนี้ ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมขึ้นประเภทขององค์กร 
เงินพิเศษที่ได้จากขายประกันชีวิต คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กรลักษณะของงานที่
ปฏิบัติงานและขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 
 

ตารางที ่3.1แสดงคะแนนความส าคัญของแต่ละคุณลักษณะที่ได้จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น6 อันดับแรก 
 

หมายเหตุ. จากการส ารวจเบื้องต้น. 

คุณลักษณะ ประเภทคุณลักษณะ 
ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น ทั่วไป 

ประเภทขององค์กร ทั่วไป 

เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต พนักงานขาย 

ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติงาน พนักงานขาย 

คุณภาพและช่ือเสียงของสินค้าขององค์กร พนักงานขาย 

ขนาดของลูกค้าในส่วนท่ีรับผิดชอบ พนักงานขาย 
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   ค าอธิบายคุณลักษณะ 

   ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมขึ้นคือ รายได้คงที่ในแต่ละเดือนที่พนักงานขาย
ได้รับ ไม่ว่าจะสามารถท ายอดการขายได้เท่าไหร่ก็ตาม 

   ประเภทขององค์กรคือ ประเภทขององค์กรที่แบ่งประเภทโดยการด าเนินงานโดย
รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่ด าเนินงานโดยเอกชนโดยทั้งสองประเภทนี้สามารถสื่อถึงความม่ันคง
ขององค์กรที่ส่งผลต่อความม่ันคงของงานได้ 

   เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิตคือ เงินที่ได้เป็นค่าตอบแทนจากการขาย
ประกันชีวิต โดยคิดจากเบี้ยประกันแปลงเป็นเงินพิเศษ โดยส่วนใหญ่จะถูกเรียกในชื่อของ 
Commission หรือ Incentive 

   ลักษณะของเนื้องานที่ปฏิบัติงานคือ ลักษณะหรือเนื้องานที่พนักงานต้องท า โดย
ในที่นี้แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ลักษณะที่ต้องปฏิบัติด าเนินการภายในองค์กร กับลักษณะงานที่
ต้องขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเป็นหลัก 

   คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าของบริษัทคือ คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าของ
บริษัทเมื่อเทียบกับคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าของบริษัทอ่ืนในตลาดเดียวกัน 

   ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบคือ ระดับและฐานะ หรือความสามารถในการ
บริโภคสินค้าของธนาคาร 

   จากผลการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในตารางที่ตารางที่  3.1ท าให้ทราบว่ามี
คุณลักษณะใดบ้างที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทในการท างานแต่เนื่องจากการส ารวจ
ด้วยวิธีดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงถึงอิทธิพลของแต่ละคุณลักษณะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงความพึง
พอใจเมื่อมีระดับหรือรูปแบบของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป (ปวีณาแจ่มแจ้ง, 2550) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
น าคุณลักษณะทั้ง6คุณลักษณะที่กล่าวไว้ข้างต้นมาวิเคราะห์หาระดับคุณลักษณะเพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
สร้างแบบจ าลองทางเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Choice-Based Conjoint Analysis 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการ
เลือกบริษัทในการท างาน 

   การแบ่งระดับคุณลักษณะ 

   การแบ่งระดับคุณลักษณะนี้จะท าการศึกษาถึงข้อมูลปฐมภูมิอ้างอิงระดับของ
คุณลักษณะต่างๆ จากตัวอย่างการเสนองานของบริษัทเพ่ือที่จะสามารถออกแบบแบบจ าลอง
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ทางเลือกและน าเสนอถึงรูปแบบบริษัทที่ใกล้เคียงกับรูปแบบของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันและสะท้อน
ถึงสถานการณ์การตัดสินใจของผู้มองหางานได้มากท่ีสุดโดยมีการแบ่งระดับของคุณลักษณะ ดังนี้ 
 
ตารางที ่3.2คุณลักษณะของบริษัทและระดับของคุณลักษณะที่ใช้ในการศึกษา 
 

ATTIBUTE ELEMENT 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 
เพ่ิมข้ึน 20% 
เพ่ิมข้ึน 30% 
เพ่ิมข้ึน 40% 

เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 
 (ต่อเบี้ยประกันท่ีขายได้ 100000 บาท)  

ได้ 1,200 บาท 
ได้ 1,400 บาท 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน 
มีงานปฏิบัติการด้วย เช่น งานเอกสาร 
มีเฉพาะการขายและการบริการ 

ประเภทขององค์กร 
เอกชน 
รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร 
ดี 
ดีมาก 

ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 
ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง 
ลูกค้ารายใหญ่ 

หมายเหตุ.จากการส ารวจเบื้องต้น. 
 

   ค าอธิบายระดับของแต่ละคุณลักษณะ 

   ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 

   เพ่ิมขึ้น 20% - การเพ่ิมขึ้นของฐานเงินเดือนโดยน าส่วนที่เพ่ิมข้ึนไปเทียบกับฐาน
เงินเดือนเดิม โดยเทียบแล้วฐานเงินเดือนในส่วนที่เพ่ิมข้ึนมีค่า 20% ของฐานเงินเดือนเดิม 

   เพ่ิมขึ้น 30% - การเพ่ิมขึ้นของฐานเงินเดือนโดยน าส่วนที่เพ่ิมข้ึนไปเทียบกับฐาน
เงินเดือนเดิม โดยเทียบแล้วฐานเงินเดือนในส่วนที่เพ่ิมข้ึนมีค่า 30% ของฐานเงินเดือนเดิม 

   เพ่ิมขึ้น 40%- การเพ่ิมขึ้นของฐานเงินเดือนโดยน าส่วนที่เพ่ิมขึ้นไปเทียบกับฐาน
เงนิเดือนเดิม โดยเทียบแล้วฐานเงินเดือนในส่วนที่เพ่ิมข้ึนมีค่า 40% ของฐานเงินเดือนเดิม 
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   เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 

   ได้ 1,200 บาทต่อเบี้ยประกัน 100,000 บาท – เมื่อขายประกันชีวิตและได้รับ
เบี้ยประกันมา 100000 บาท จะได้รับเงินพิเศษจากการขายได้ 1,200 บาท 

   ได้ 1,400 บาทต่อเบี้ยประกัน 100,000 บาท– เมื่อขายประกันชีวิตและได้รับ
เบี้ยประกันมา 100,000 บาท จะได้รับเงินพิเศษจากการขายได้ 1,400 บาท 

   ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน 

   มีงานปฏิบัติการด้วย – เป็นงานส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การขายโดยตรง โดยเป็นงาน 
ด าเนินการในออฟฟิศ เช่น งานเอกสาร เป็นต้น  

   มีเฉพาะการขายและการบริการ – มีหน้าที่ในการขายสินค้าและบริการเพียง
อย่างเดียว 

   ประเภทขององค์กร 

   รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ – เป็นองค์กรที่ด าเนินงานโดยรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

   เอกชน – เป็นองค์กรที่ด าเนินงานโดยเอกชน 

    คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร 

   จะใช้การวัดคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าโดยการน าความนิยมของสินค้าของ
บริษัทลูกของธนาคารเป็นที่ตั้ง (ที่จัดอันดับโดย สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย)  

   ดีมาก – ได้รับความนิยมติดอันดับ 1 ใน 5 ตามการจัดอันดับ 

ดี – ไม่ได้ติดอันดับ 1 ใน 5 ตามการจัดอันดับ 

   ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 

   ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง – มีเงินฝากในบัญชีน้อยกว่า 10 ล้านบาท 

   ลูกค้ารายใหญ่– มีเงินฝากในบัญชีมากกว่า 10 ล้านบาท 

   2)  การออกแบบชุดทางเลือก 

   การก าหนดจ านวนทางเลือกและชุดทางเลือกภายหลังจากที่ก าหนดคุณลักษณะ
และระดับคุณลักษณะแล้วสามารถหาจ านวนทางเลือกทั้งหมดด้วยวิธี Full Factorial แต่วิธีนี้จะท าให้
ได้ทางเลือกที่มีจ านวนมากท าให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างแบบสอบถามผู้ถูกสัมภาษณ์อาจเกิด
ความสับสนได้ดังนั้น จึงใช้วิธี Fractional Factorial Design ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่ท าการสุ่มเลือก
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บางทางเลือกมาใช้ในการศึกษาและสามารถวิเคราะห์ผลครอบคลุมระดับคุณลักษณะต่างๆ ที่ใช้ใน
การศึกษาได้ทั้งหมด (Louviere, 1988) จึงท าให้ได้จ านวนทางเลือกที่มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถ
ด าเนินการสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้ค าสั่งOrthogonalDesignใน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์ท าให้ได้ชุดทางเลือกทั้งสิ้น20 ชุด แต่เนื่องจากมีบาง
ทางเลือกที่มีปัจจัยบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากหรือเป็นไปไม่ได้ผู้วิจัยจึงท าการตัดบางทางเลือก
ออกและเหลือ 16 ทางเลือก ดังตารางที่ 3.3จากนั้นจึงท าการจับคู่ทางเลือกโดยพิจารณาความเป็นไป
ได้และความเหมาะสมของแต่ละคู่ทางเลือกทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดทางเลือกที่ประกอบด้วยทางเลือก
ทั้งหมด 3 ทางเลือกคือ 2 ทางเลือกของบริษัทที่เกิดจากการสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาบริษัท  A 
และบริษัท B และอีก 1 ทางเลือกคือ ทางเลือกไม่เลือกทั้งบริษัท A และบริษัท Bท าให้ได้ทางเลือกที่
เหมาะสมทั้งหมด8ข้อ 

   เพราะฉะนั้นชุดทางเลือกจะมีทั้งหมด8ชุดทางเลือกและกลุ่มตัวอย่างผู้มองหางาน
จะถูกถามเพ่ือให้ได้มาซึ่งทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในชุดทางเลือกจ านวน8 ครั้งเพ่ือพิจารณา
เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ดังตัวอย่างชุดทางเลือกแสดงดังภาพที่ 3.3 
 
ตารางที ่3.3 แสดงรายละเอียดของทางเลือก20 ทางเลือก 
 

ฐานเงินเดือน เงินพิเศษ ลักษณะของงาน 
ประเภทของ

องค์กร 

คุณภาพและ
ช่ือเสียงของ

สินค้า 
ขนาดของลูกค้า 

เพิ่มขึ้น 30% ได้ 1,400 บาท 
มีเฉพาะการขายและ

การบริการ 
รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ 
ด ี

ลูกค้ารายใหญ ่

เพิ่มขึ้น 20% ได้ 1,200 บาท มีงานปฏิบัติการด้วย เอกชน ดีมาก 
ลูกค้ารายใหญ ่

เพิ่มขึ้น 20% ได้ 1,200 บาท 
มีเฉพาะการขายและ

การบริการ 
รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ 
ด ี

ลูกค้ารายใหญ ่

เพิ่มขึ้น 20% ได้ 1,200 บาท 
มีเฉพาะการขายและ

การบริการ 
รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ 
ดีมาก 

ลูกค้ารายเล็กและ
รายกลาง 

เพิ่มขึ้น 30% ได้ 1,200 บาท มีงานปฏิบัติการด้วย 
รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ 
ดีมาก 

ลูกค้ารายเล็กและ
รายกลาง 

เพิ่มขึ้น 20% ได้ 1,400 บาท มีงานปฏิบัติการด้วย 
รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ 
ด ี

ลูกค้ารายใหญ ่
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ฐานเงินเดือน เงินพิเศษ ลักษณะของงาน 
ประเภทของ

องค์กร 

คุณภาพและ
ช่ือเสียงของ

สินค้า 
ขนาดของลูกค้า 

เพิ่มขึ้น 40% ได้ 1,200 บาท มีงานปฏิบัติการด้วย 
รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ 
ด ี ลูกค้ารายใหญ ่

เพิ่มขึ้น 30% ได้ 1,200 บาท 
มีเฉพาะการขายและ

การบริการ 
เอกชน ดีมาก ลูกค้ารายใหญ ่

เพิ่มขึ้น 40% ได้ 1,400 บาท 
มีเฉพาะการขายและ

การบริการ 
รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ 
ดีมาก 

ลูกค้ารายเล็กและ
รายกลาง 

เพิ่มขึ้น 40% ได้ 1,400 บาท มีงานปฏิบัติการด้วย เอกชน ดีมาก ลูกค้ารายใหญ ่

เพิ่มขึ้น 20% ได้ 1,400 บาท มีงานปฏิบัติการด้วย 
รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ 
ดีมาก 

ลูกค้ารายเล็กและ
รายกลาง 

เพิ่มขึ้น 20% ได้ 1,400 บาท 
มีเฉพาะการขายและ

การบริการ 
เอกชน ด ี

ลูกค้ารายเล็กและ
รายกลาง 

เพิ่มขึ้น 40% ได้ 1,200 บาท 
มีเฉพาะการขายและ

การบริการ 
เอกชน ด ี

ลูกค้ารายเล็กและ
รายกลาง 

เพิ่มขึ้น 30% ได้ 1,400 บาท มีงานปฏิบัติการด้วย เอกชน ด ี
ลูกค้ารายเล็กและ

รายกลาง 

เพิ่มขึ้น 20% ได้ 1,400 บาท 
มีเฉพาะการขายและ

การบริการ 
เอกชน ดีมาก ลูกค้ารายใหญ ่

เพิ่มขึ้น 20% ได้ 1,200 บาท มีงานปฏิบัติการด้วย เอกชน ด ี
ลูกค้ารายเล็กและ

รายกลาง 
 

หมายเหตุ.จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคาสั่ง Orthogonal Design โปรแกรม SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3.3 แสดงรายละเอียดของทางเลือก 20 ทางเลือก (ต่อ) 
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ตารางที ่3.4แสดงตัวอย่างของชุดทางเลือกในแบบสอบถามส่วนที่ 3 
 

ปัจจัย บริษัทท่ี 1 บริษัทท่ี 2 ทางเลือกที่ 3 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมขึ้น     

ไม่เลือกทั้งหมดเพราะ
...................................
...................................
...................................
........... 

เงิ น พิ เศษ ที่ ไ ด้ จ ากก ารข ายป ระกั น ชี วิ ต 
 (ต่อเบี้ยประกัน 1 แสน บาท)  

    

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน     

ประเภทขององค์กร     

คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร     

ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ     

ท าเครื่องหมาย ✓     

ลงในช่องที่ท่านเลือก 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เมื่อท าการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน  400 คนตามที่
ค านวณได้แล้วผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ทั้งหมดอีกครั้ง 
พร้อมทั้งคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกและจากนั้นจึงน าแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนมา
ท าการลงรหัส (Coding) เพ่ือมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิSTATA ซึ่งจะจ าแนกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

   เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 1 และ 2 ของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวกับลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมและพฤติกรรมการเลือกบริษัทในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งน าเสนอโดย
ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) จากการหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) เพ่ือแสดงการกระจายของค าตอบและประเมินลักษณะโดยรวมของข้อมูลก่อน
การทดสอบตัวแปรต่อไป 
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    3.5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

   โดยที่ 𝑃 คือ ค่าร้อยละ 

𝑛   คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามเง่ือนไข 

𝑁   คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

    3.5.1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  

   โดยที่ 𝑋̅  คือค่าเฉลี่ย 

   คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

𝑁   คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

   เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 3 ของแบบสอบถามจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือน าไปสู่ค าตอบของงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้โดยวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้ 

   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดใจเลือกธนาคารของพนักงานขายของธนาคาร 

   ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาจะใช้แบบจ าลอง Conditional Logit Model ซึ่ง
มาจากทฤษฎีความพึงพอใจแบบสุ่ม (Random Utility Theory) เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
วิธีการทดลองทางเลือกโดยฟังก์ชันความพอใจ (Utility) มีลักษณะเกิดข้ึนอย่างสุ่ม (Random Utility) 
ผู้มองหางานจะตัดสินใจเลือกบริษัทในทางเลือกที่ท าให้อรรถประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด  
(Maximized Expected Utility) ภายใต้ข้อจ ากัดของผู้มองหางานค่าอรรถประโยชน์ที่ผู้ที่ตัดสินใจคน
ที�่�จะได้รับจากตัวเลือก𝑖ในกลุ่มของตัวเลือกคือ  

 𝑈𝑖𝑛= 𝑉𝑖𝑛+ 𝜀𝑖𝑛        (3.1)  

โดยที่ 𝑉𝑖𝑛 คือ ส่วนที่หาค่าได้แน่นอนของค่าอรรถประโยชน์ 

 𝜀𝑖𝑛 คือ เทอมสุ่ม  (Random Term) ซึ่ งแสดงส่วนของความไม่แน่นอนของค่า
อรรถประโยชน์ 

และ              (3.2)  

โดยที่ 𝑋̅𝑖𝑘 คือ คุณลักษณะที�่�ของทางเลือกที�่� 
 𝛽𝑘 คือ สัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะที�่� 
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   เมื่อแทนค่าเวคเตอร์คุณลักษณะของการเลือกบริษัทในการท างานลงใน
แบบจ าลองจะได้รูปแบบของแบบจ าลองดังต่อไปนี้ 

 𝑉𝑖𝑛       = 𝛽1Base20+𝛽2Base30+𝛽3Base40+𝛽4Com12+𝛽5Com14 

 +𝛽6JDdoc+𝛽7 JDss+𝛽8HQgoods+𝛽9AVgoods+𝛽11Typepri  

 +𝛽12Typegov +𝛽13Mass+𝛽14Premium      (3.3)  

โดยที ่ 𝛽 คือ สัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะในด้านต่างๆ  

 𝑉𝑖𝑛 คือ ส่วนที่หาค่าได้แน่นอนของค่าอรรถประโยชน์ซึ่งได้มาจากการเลือกของกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละรูปแบบของผลประโยชน์ของบริษัทซึ่งได้จากการจับคู่ในแต่ละรูปแบบของ
ผลประโยชน์และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นคนเลือกว่าจะเลือกหรือไม่เลือกรูปแบบของผลประโยชน์นั้น ๆ 
(การจับคู่รูปแบบของผลประโยชน์ ภาคผนวก ค ส่วนที่ 3)  

รายละเอียดของตัวแปรอิสระที่เก่ียวกับคุณลักษณะบริษัทอธิบายได้ดังนี้ 
ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น (Base Salary)  
Base20  คือ ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น20% 
Base30  คือ ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น30% 
Base40  คือ ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น40% 
เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต (ต่อเบี้ยประกันที่ขายได้ 100000 บาท) (Commission 
Incentive)  
Com12  คือ ได้ 1,200 บาท 
Com14  คือ ได้ 1,400 บาท 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน (Responsibility)  
JDdoc  คือ มีงานปฏิบัติการด้วย 
JDss  คือ มีเฉพาะการขายและการบริการ 
ประเภทขององค์กร (Type)  
Typepri  คือ องค์กรเอกชน 
Typegov  คือ องค์กรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 
คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าของบริษัท (Quality)  
AVgoods  คือ สินค้าได้รับความนิยมติดอันดับ 1 ใน 5 ตามการจัดอันดับ 
HQgoods  คือ สินค้าไม่ได้ติดอันดับ 1 ใน 5 ตามการจัดอันดับ 
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ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ (Client)  
Mass  คือ ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง 
Premium  คือ ลูกค้ารายใหญ ่

   การวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบจ าลอง Conditional Logit Model จะเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรที่เปรียบเทียบจากตัวแปรฐานซึ่งสามารถแสดงตัวแปรฐานของแต่ละคุณลักษณะของ
บริษัทได้ดังตารางที ่3.5 
 
ตารางที3่.5แสดงตัวแปรฐานที่ใช้ในการวิจัย 
 

คุณลักษณะ ตัวแปรฐาน 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น - เพ่ิมข้ึน 20% 

เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 

(ต่อเบี้ยประกันท่ีขายได้ 100000 บาท)  
- ได้ 1,200 บาท 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน - มีงานปฏิบัติการด้วย 

ประเภทขององค์กร - เอกชน 

คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร - ดี 

ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ - รายเล็ก 

หมายเหตุ. จากการศึกษาเบื้องต้น. 
 
3.6 สมมติฐานการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดใจเลือกธนาคารของพนักงาน
ขายของธนาคารแสดงโดยสมมติฐานต่อไปนี้ 

  3.6.1  ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยคาดว่าพนักงานขายมีความ
พึงพอใจต่อฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมขึ้นที่สูงที่สุดโดยส่วนนี้มีผลกระทบในเชิงบวกกับความ
พึงพอใจ 
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  3.6.2 เงินพิเศษที่ ได้จากการขายประกันชีวิต  (ต่อเบี้ยประกันที่ขายได้ 
100000 บาท) ผู้วิจัยคาดว่าพนักงานขายมีความพึงพอใจเงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิตที่สูง
กว่ามากกว่า โดยส่วนนี้มีผลกระทบในเชิงบวกเม่ือมีเงินพิเศษมีอัตราที่สูงกว่า 

  3.6.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยคาดว่าส าหรับพนักงานขายส่วน
ใหญ่ไม่อยากท่ีจะต้องมาจัดการกับการด าเนินการต่างๆ ภายในบริษัทมากนักเพ่ือที่จะได้โฟกัสไปที่การ
ขายและการบริการให้เต็มที่ โดยส่วนนี้มีผลกระทบในเชิงบวกกับรูมีเฉพาะการขายและการบริการ
และมีผลกระทบเชิงลบในรูปแบบหน้าที่ท่ีมีงานปฏิบัติการด้วย 

  3.6.4 ประเภทขององค์กร ผู้วิจัยคาดว่าพนักงานขายจะพึงพอใจกับบริษัทที่มี
การด าเนินงานแบบรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจมากกว่าเนื่องจากเป็นการสื่อถึงความมั่นคงทางการงานที่สูง
กว่า ดังนั้น ในคุณลักษณะนี้ผู้วิจัยมองว่าประเภทธนาคารที่ เป็นของรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจมีผลกระทบ
เชิงบวกกับความพึงพอใจของพนักงานขาย 

  3.6.5 คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าของบริษัท ผู้วิจัยคาดว่าด้วยคุณภาพ
และชื่อเสียงของสินค้าที่ดีกว่า จะท าให้การขายสินค้าของพนักงานขายจะง่ายกว่าจึงมีผลกระทบใน
เชิงบวกเม่ือมีคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าที่ดีข้ึน 

  3.6.6 ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ ผู้วิจัยคาดว่าพนักงานขายจะพึง
พอใจกับขนาดของลูกค้าที่เป็นรายใหญ่มากกว่า ท าให้ลูกค้ารายใหญ่มีผลกระทบเชิงบวก 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดใจเลือกธนาคารของพนักงานขายของ
ธนาคาร” ในครั้งนี้ต้องการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกธนาคารของพนักงาน
ขาย ซึ่งใช้คุณลักษณะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของกล่มตัวอย่างที่แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คุณลักษณะ
ต าแหน่งงานทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งพนักงานขาย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการสมัครงาน โดยรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามและใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางและการบรรยาย โดย
แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนคือ  

 4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพฤติกรรมในการเลือกสมัครงาน 
 4.2 คุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการเลือกธนาคาร 
 
4.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและพฤติกรรมในการเลือกสมัครงาน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ จ านวน 306 คน เป็นการน า
ข้อมูลทางด้านเพศ อายุ การศึกษา รายได้ และข้อมูลในด้านต่างๆ ของครอบครัว มาวิเคราะห์ร่วมกัน
และประมวลผล โดยมีการวิเคราะห์ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที ่4.1 ข้อมูลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่าง 
 

เพศ จ านวน อัตราร้อยละ 

ชาย 129 42 

หญิง 177 58 
รวม 306 100 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
  
 จากตารางที่4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมด 306 คน ส่วนใหญ่
จะเป็น เพศหญิง 177 คน คิดเป็น 58% และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย 129 คน คิดเป็น 
42% 
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ตารางที ่4.2 ข้อมูลด้านอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
 

อาย ุ(ปี) จ านวน อัตราร้อยละ 

22 8 2.6 
23 6 2.0 

24 28 9.2 

25 27 8.8 
26 65 21.2 

27 37 12.1 

28 25 8.2 
29 35 11.4 

30 24 7.8 
31 7 2.3 

32 14 4.6 

33 6 2.0 
34 9 2.9 

35 6 2.0 

36 1 0.3 
39 1 0.3 

44 7 2.3 
รวม 306 100 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มช่วงอายุ 24-30 ปี 
แต่มีถึง 21% หรือเป็นจ านวน 65 คน ที่กระจุกตัวอยู่ที่อายุ 26 ปี และ 27 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็น 
12% และ 29 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็น 11% เป็นต้น  
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ตารางที ่4.3 ข้อมูลด้านรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ช่วงรายได้ จ านวน อัตราร้อยละ 

15,000-20,000 บาท 94 31 

20,001-30,000 บาท 179 58 
30,001-40,000 บาท 31 10 

ตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไป 2 1 
รวม 306 100 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ช่วงรายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,001-30,000 
บาท ต่อเดือน จ านวน 179 คน และคิดเป็น 58% รองลงมาเป็นช่วง 15,000-20,000 บาท ต่อเดือน 
จ านวน 94 คน คิดเป็น 31% 
 

ตารางที ่4.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับการศึกษา จ านวน อัตราร้อยละ 
ปริญญาตร ี 293 96 
ปริญญาโท 13 4 

รวม 306 100 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับการศึกษาทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างมีเพียงแค่ 2 ระดับ
การศึกษาเท่านั้นคือ ปริญญาตรี เป็นจ านวน 293 คน คิดเป็น 96% และ ปริญญาโท เป็นจ านวน 13 
คน คิดเป็น 4% 
 

ตารางที ่4.5 ข้อมูลด้านสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

สถานภาพ จ านวน อัตราร้อยละ 
โสด 231 75.5 

มีครอบครัวแล้ว 74 24.2 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่ 1 0.3 

รวม 306 100 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
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 จากตารางที่ 4.5 พบว่าสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคนโสดอยู่
จ านวน 231 คน คิดเป็น 75.5% มีครอบครัวแล้ว 74 คนคิดเป็น 24.2% 
 
ตารางที ่4.6 ข้อมูลด้านประสบการณ์การการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประสบการณ์ (ปี) จ านวน อัตราร้อยละ 
1 24 8 

2 42 14 
3 106 35 

4 32 10 
5 28 9 

6 41 13 
7 13 4 

8 3 1 
9 6 2 

10 4 1 

14 7 2 
รวม 306 100 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
  
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงประสบการณ์การท างานกระจุกตัว
อยู่ที่ช่วง 1-6 ปี ซึ่งปีประสบการส่วนใหญ่จะเป็น 3 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็น 35%การวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกสมัครงานของตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการน าข้อมูลพฤติกรรมใน
การเลือกสมัครงานต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ ซึ่งจะเน้นไปที่ความถี่ในท ากิจกรรมในสมัคร
งาน คุณลักษณะต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครงานหรือเลือกธนาคารมาวิเคราะห์ร่วมกัน
และประมวลผล แต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างตอบในส่วนนี้กันค่อนข้างน้อย ดังนั้น ผู้วิจัยจะขอน าเพียง
ข้อมูลสถิติบางส่วนมาวิเคราะห์เท่านั้น โดยมีการวิเคราะห์ตามตารางดังนี้ 
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ตารางที ่4.7 แสดงข้อมูลประเภทงานที่ชอบท าของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ลักษณะงาน จ านวน อัตราร้อยละ 

งานขายแลบริการ 261 85 

งานปฏิบัติการด้วย (งานเอกสาร) 45 15 

รวม 306 100 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
  
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงานขายของธนาคารชอบที่จะ
ท างานแบบที่เน้นไปที่การขายและการบริการโดยที่ไม่ต้องมายุ่งกับงานปฏิบัติการ เช่น งานเอกสาร 
ถึง 261 คน ซึ่งคิดเป็นกว่า 85%  
 
ตารางที ่4.8 ข้อมูลการหางานใหม่ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

หางานใหม่ อัตราร้อยละ หมายเหตุ 

ไม่ใช่ 71  

ใช่ 29 
มีเพียง 10% เท่านั้นที่ 

หางานใหม่ในต าแหน่งเดิม 

รวม 100  

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
 
 จากตารางที ่4.8 พบว่า มีเพียง 29% เท่านั้นที่ก าลังมองหางานใหม่อยู่ ที่เหลืออีก 71% 
ไม่ได้อยู่ในระกว่างการมองหางานใหม่ นอกจากนี้ในจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังมองหางานใหม่อยู่นั้น 
มีเพียง 10% เท่านั้นที่มองหางานใหม่ในต าแหน่งเดิม 
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ตารางที ่4.9 ข้อมูลแสดงจ านวนครั้งที่เปลี่ยนงานของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จ านวนครั้งที่เปลี่ยนงาน อัตราร้อยละ 

ไม่เคย 59.5 

1 ครั้ง หรือมากกว่า 35.9 

3 ครั้งหรือมากกว่า 4.2 

5 ครั้งขึ้นไป 0.3 

รวม 100 
 

   หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างหรือประมาณ 59.5% เป็นกลุ่มที่ไม่
เคยเปลี่ยนงานมาก่อนหน้า และอีก 35.9% เคยเปลี่ยนงานมาแล้วเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงอัตราร้อยละที่กลุ่มตัวอย่างเลือกคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ธนาคารในการท างาน 

 

คุณลักษณะ อัตราร้อยละ 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมข้ึน 96.73 
เงินพิเศษ 55.23 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน 58.5 

ประเภทขององค์กร 50.33 
คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร 11.11 

ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 8.5 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า จากคุณลักษณะทั้งหมด 6 คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างเลือก
คุณลักษณะฐานเงินเดือน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจถึง 96.73% ตามมาด้วยคุณลักษณะลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 58.5% และอันดับ 3 เป็นเงินพิเศษที่ได้จากการขายสินค้าคิดเป็น 
55.23%  
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ตารางที ่4.11 แสดงข้อมูลมุมมองอ่ืนๆ  
 

คุณลักษณะ อัตราร้อยละ 
ฐานเงินเดือน+เงินพิเศษ+ลักษณะการปฏิบัตงิาน 30 

ฐานเงินเดือน+เงินพิเศษ 53 
ฐานเงินเดือน+ลักษณะการปฏบิัติงาน 56 

เงินพิเศษ+ลักษณะการปฏบิัติงาน 33 
ไม่เลือกฐานเงินเดือน 3 

ไม่เลือกเงินพิเศษ 45 

ไม่เลือกลักษณะการปฏิบัติงาน 42 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
  
 จากตารางที่  4.11 พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างถึง 30% ที่ เลือก 3 อันดับแรกเป็นฐาน
เงินเดือน เงินพิเศษและลักษณะการปฏิบัติงาน และเลือกฐานเงินเดือนและเงินพิเศษ ทั้ง 2 อย่างอยู่
ใน 3 อันดับแรกอยู่ที่ 53% เลือกฐานเงินเดือนและลักษณะการปฏิบัติงานอยู่ที่ 56% และเลือกเงิน
พิเศษและลักษณะการปฏิบัติงาน อยู่ที่ 33%  

 ในส่วนของผู้ที่ไม่เลือกฐานเงินเดือนอยู่ใน 3 อันดับแรกมีเพียง 3 % เท่านั้น และผู้ที่ไม่
เลือกเงินพิเศษ หรือไม่เลือกลักษณะการปฏิบัติงานเป็น 45% และ 42% ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.12 แสดงคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
 

คุณลักษณะ อัตราร้อยละ 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 3 

เงินพิเศษ 6 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน 16 

ประเภทขององค์กร 23 

คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร 40 
ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 42 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
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 จากตารางที่ 4.12 แสดงถึงอัตราร้อยละของคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกธนาคารในการท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างถึง 
42% ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเลือกท างาน รองลงมาเป็นคุณภาพ
และชื่อเสียงของสินค้าขององค์กรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกธนาคารอยู่ที่ 40% และเป็นฐาน
เงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น ที่มีเพียง 3% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่านั้นที่เลือกว่าฐานเงินเดือนไม่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกธนาคารในการท างานของกลุ่มตัว รองลงมาเป็นเงินพิเศษที่ได้จากการขายที่กลุ่มตัวอย่าง
บอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกธนาคารเพียง 6% เท่านั้น 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงอัตราร้อยละที่กลุ่มตัวอย่างเลือกคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ธนาคารในการท างาน ส าหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงมองหางานใหม่ 
 

คุณลักษณะ อัตราร้อยละ 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 96 

เงินพิเศษ 59 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน 54 

ประเภทขององค์กร 56 
คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร 16 

ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 11 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
 
 จากตารางที่ 4.13 แสดงถึงอัตราร้อยละของคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่
ในช่วงมองหางานใหม่อยู่เลือกว่าคุณลักษณะใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกธนาคาร พบว่า
อันดับหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมากที่สุดที่ร้อยละ 96 คือ ฐานเงินเดือน อันดับถัดมาเป็นเงินพิเศษท่ีได้
จากการขายที่ร้อยละ 59 ถัดมาเป็นประเภทขององค์กรและลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่ร้อยละ 56 
และ 59 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.14 แสดงอัตราร้อยละที่กลุ่มตัวอย่างเลือกคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ธนาคารในการท างาน ส าหรับผู้ที่อยู่ในช่วงมองหางานใหม่ 
 

คุณลักษณะ อัตราร้อยละ 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 99 
เงินพิเศษ 47 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน 70 

ประเภทขององค์กร 38 
คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร 0 

ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 1 
 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า อัตราร้อยละของคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงหา
งานใหม่อยู่นั้น ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้เลือก ฐานเงินเดือนเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 99 ส่วนล าดับถัด
มาเป็นลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ที่ร้อยละ 70 และเป็นเงินพิเศษที่ได้รับจากการขายและประเภท
ขององค์กร อยู่ที่ร้อยละ 47 และ 38 ตามล าดับ ในส่วนของคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร 
และขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ ส าหรับผู้ที่ก าลังมองหางานใหม่อยู่แทบจะไม่มีผลเลยในการ
ตัดสินใจเลย โดยเฉพาะคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร ที่ไม่มีผู้ที่ก าลังมองหางานใหม่อยู่
เลือกเลยว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกธนาคาร 
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ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงข้อมูลการรวมกลุ่มการเลือกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกธนาคาร . จากการ
เก็บข้อมูล 

 ภาพที่ 4.1 นี้แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของการเลือกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ธนาคารของกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ข้อมูลมาจากการให้กลุ่มตัวอย่างเลือก 3 อันดับแรกของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ กราฟนี้ได้น าบางปัจจัยมาจัดกลุ่มรวมกันดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือก 

1. ฐานเงินเดือน เงินพิเศษ และลักษณะงาน มีอยู่ที่ 30% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

2. ฐานเงินเดือน และเงินพิเศษ มีอยู่ที่ 53% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

3. ฐานเงินเดือน และลักษณะงาน มีอยู่ที่ 57% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

4. เงินพิเศษ และลักษณะงาน มีอยู่ที่ 33% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เลือก 

1. ไม่เลือกฐานเงินเดือน  มีอยู่ที่ 3% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

2. ไมเ่ลือกเงินพิเศษ มีอยู่ที่ 45% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

3. ไม่เลือกลักษณะงานมีอยู่ที่ 42% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มองหางานใหม่ .
จากการเก็บข้อมูล 

 
ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มองหางานใหม่อยู่ . 
จากการเก็บข้อมูล 
 
 ภาพที่ 4.2 และ 4.3 เป็นกราฟที่แสดงถึงปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมาว่าเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกธนาคารมากที่สุด แกนตั้งแสดงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลจากการส ารวจเบื้องต้น และ
แนวนอนแสดงถึงอัตราร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่ง 2 กราฟนี้แสดงโดยการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังมองหางานใหม่อยู่ และกลุ่มตัวอย่างที่
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ไม่ได้มองหางานใหม่อยู่ ผลปรากฏว่า ในส่วนของฐานเงินเดือนนั้นมีอิทธิพลที่สุดต่อการตัดสินใจของ
ทั้ง 2 กลุ่ม และผลการเลือกของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ปัจจัยฐานเงินเดือน 
เงินพิเศษ ลักษณะงาน และประเภทขององค์กร แต่กับประเภทของลูกค้าและคุณภาพของสินค้าไม่ได้
อิทธิพลมากนักจากการเลือกของทั้ง 2 กลุ่ม  

 นอกจากนี้ ในเรื่องของการกระจายตัวของค าตอบ จากกราฟทั้ง 2 พบว่า ในส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มองหางานใหม่อยู่ มีการกระจายตัวของค าตอบมากกว่าในกลุ่มที่ก าลังมองหางาน
ใหม่อยู่ โดยสังเกตจากปัจจัยประเภทของลูกค้าและคุณภาพของสินค้าของทั้ง 2 กลุ่ม ในกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่ได้ก าลังมองหางานใหม่อยู่ ยังมีการกระจายค าตอบไปยัง 2 ปัจจัยนี้บ้าง ในขณะที่ในกลุ่มตัวอย่าง
ที่มองหางานใหม่ ส่วนใหญ่ค าตอบจะกระจุกตัวอยู่ที่ 4 ปัจจัยแรก และอีก 2 ปัจจัยแทบจะไม่มีการ
กระจายค าตอบไปถึงเลย 
 

ฐานเงินเดือน 

เงินพิเศษ 

ลักษณะงาน 

ประเภทองค์กร 

ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงสัดส่วนของการปัจจัยต่างๆ ตามประสบการณ์. จากการเก็บข้อมูล 
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ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงสัดส่วนของการปัจจัยต่างๆ ตามประสบการณ์. จากการเก็บข้อมูล (ต่อ) 
 
 ภาพที่ 4.4 เป็นกราฟแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกธนาคารของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยที่แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามประสบการณ์ต่างๆ โดยแกนตั้งแสดงถึงเปอร์เซ็นต์โดยรวม ส่วน
แกนนอนแสดงถึงประสบการณ์การท างานเป็นพนังงานของธนาคาร (ปี) จากภาพ 4.4 สามารถแยก
ประเด็นสังเกตได้ดังนี้ 

1. ฐานเงินเดือน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุดต่อการตัดสินใจไม่ว่าจะมีประสบการณ์
เท่าใด 

2. เงินพิเศษและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีประสบการณ์การ
ท างานสูงขึ้นยิ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยลง 

3. ประเภทขององค์กร ปัจจัยนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์สูงขึ้นจะยิ่งมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเพิ่มมากข้ึน 

คุณภาพของสินค้า 

กลุ่มลูกค้า 
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ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงการหางานหรือไม่ได้หางานใหม่โดยแบ่งตามช่วงอายุ. จากการเก็บข้อมูล 
 
 ภาพที่ 4.5 เป็นกราฟแสดงการงานหางานใหม่หรือไม่ได้หางานใหม่ตามช่วงอายุแต่ละ
ช่วงของกลุ่มตัวอย่างโดยที่แกนตั้งแสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง และแนวนอนแสดงถึงช่วงอายุของ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งจากตารางพบว่ายิ่งอายุของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ความต้องการงานใหม่ก็จะน้อยลงไป
เรื่อยๆ และในช่วงอายุ 24-27 ปีของกลุ่มตัวอย่าง เป็นช่วงอายุที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเปลี่ยนงานมาก
ที่สุด และหลังจากนั้นจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น 
 

 
ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงการหางานหรือไม่ได้หางานโดยแบ่งตามช่วงรายได้. จากการเก็บข้อมูล 
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 ภาพที่ 4.6 เป็นกราฟที่แสดงถึงการหางานหรือไม่ได้หางานอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง โดย
แบ่งเป็นช่วงของรายได้ โดยแกนตั้งแสดงถึงจ านวนของกล่มตัวอย่าง และแนวนอนแสดงถึงช่วงรายได้
ของกลุ่มตัวอย่าง จากกราฟจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้กระจุกตัวอยู่ที่ 15,000-30,000 
บาทต่อเดือน และพบว่าในช่วงรายได้ที่ต่ าที่สุด (15,000-20,000 บาทต่อเดือน) กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการหางานใหม่มากที่สุด และน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 
 
4.2 คุณลักษณะท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกธนาคาร 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการเลือกธนาคาร คือ การสัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกเพ่ือคัดคุณลักษณะเด่นออกมา และน าคุณลักษณะเหล่านั้นมาสร้าง
เป็นชุดคุณลักษณะชองธนาคารหรือบริษัท ให้กลุ่มตัวอย่างได้เลือกว่าชุดคุณลักษณะของธนาคารหรือ
บริษัทไหนที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจมากที่สุด ซ่ึงวิธีการนี้จะท าให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการตัดสินใจเลือกจากการเปรียบเทียบกับปัจจัยแต่ละตัว 

 ในหัวข้อนี้ของการวิจัยจะมุ่งเน้นการอธิบายสมมติฐานที่ใช้ในแบบจ าลองการศึกษา ตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตามรวมทั้งแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะแต่ละตัวที่ถูกประมาณค่า
ออกมา เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ และหาปัจจัยที่มีผลในการเลือกท างานกับธนาคารของพนักงานขาย 
ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 

 4.2.1  ตัวแปรในการศึกษา 

   ตัวแปรในการศึกษาเป็นการรวบรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ธนาคารของพนักงานขาย จากข้อมูลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท าการศึกษาจากลักษณะของ
ธนาคารที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานขายของธนาคารด้วย 
ซึ่งมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี ้

   1.  ตัวแปรตาม 

   ตัวแปรตามที่ศึกษาในแบบจ าลองนี้คือ ค่าความพึงพอใจโดยรวมที่กลุ่มตัวอย่างมี
ต่อชุดทางเลือกแต่ละชุด หรืออรรถประโยชน์ทางอ้อม  (𝑈𝑖𝑗)  ซึ่ งรูปแบบทั่วไปของฟังก์ชั่น
อรรถประโยชน์ตัวแปรด้านคุณลักษณะและตัวแปรอิสระของธนาคารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ท างานกับธนาคาร 𝑈𝑖𝑗= ระดับอรรถประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับจากทางเลือกที่𝑖ของผู้บริโภคคนที่𝑗 
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   2.  ตัวแปรอิสระ 

   ตัวแปรอิสระที่น ามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์จะต้องเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญและ
น่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกธนาคารของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้การได้ตัวแปรอิสระมา
ศึกษาครั้งนี้ต้องมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือมาใช้อ้างอิงในการน าเข้ามาใช้ ทั้งน ามาจากงานวิจัยใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องในอดีต พูดคุยสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างต้นแบบ เพ่ือให้ได้ทั้งตัวแปรอิสระที่มาจาก
งานวิชาการและมาจากความคิดจริงๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา โดยมีรายละเอียดของตัว
แปรอิสระ ดังนี้ ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมขึ้น เงินพิเศษที่ได้จากขายประกันชีวิตประเภทของ
องค์กร คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กรลักษณะของงานที่ปฏิบัติงานและขนาดของลูกค้าใน
ส่วนที่รับผิดชอบ  

   การวิเคราะห์ผลด้วยแบบจ าลอง Conditional Logit เป็นการวิเคราะห์ผลในตัว
แปรอิสระแต่ละระดับชั้นและน ามาเปรียบเทียบกับตัวแปรฐาน (Base Variable) โดยตัวแปรฐานที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นตัวแปรที่พิจารณาจากคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่การเปลี่ยนงานแต่ละครั้ง ผู้ที่
เปลี่ยนงานควรจะได้รับเพ่ิมขึ้น แสดงโดยตารางที่ 3.2 ในบทที่ 3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ใน
แบบจ าลอง Conditional logit โดยไม่นับรวมตัวแปรฐานแสดงได้ดังตารางที่ 4.15 
 
ตารางที ่4.15 แสดงตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลอง Conditional logit 
 

ATTIBUTE ELEMENT 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 
เพ่ิมข้ึน 30% 
เพ่ิมข้ึน 40% 

เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 
 (ต่อเบี้ยประกันที่ขายได้ 100,000 บาท)  

ได้ 1,400 บาท 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน มีเฉพาะการขายและการบริการ 

ประเภทขององค์กร รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร ดีมาก 
ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ ลูกค้ารายใหญ่ 

หมายเหตุ. จากการเก็บข้อมูล. 
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   3.  ข้อสมมติฐานในการศึกษา 

   3.1) กลุ่มตัวอย่างแต่ละรายเลือกธนาคารในการท างานโดยค านึงถึงคุณลักษณะ
ของธนาคารที่ต้องการเข้าท างานและให้ความพึงพอใจที่มากกว่าทางเลือกอ่ืนๆ  

   3.2) ความน่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่
กับคุณลักษณะของทางเลือกนั้นๆ เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของทางเลือกที่
น ามาเปรียบเทียบด้วย 

   3.3) การเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นที่จะเลือกทางเลือกใดๆ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งโดยสมมติให้คุณลักษณะอ่ืนๆ คงท่ี 

   3.4) พฤติกรรมการเลือกทางเลือกของกลุ่มตัวอย่าง คือ ไม่ว่าจ านวนทางเลือกที่
น ามาเปรียบเทียบในชุดทางเลือกหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ สัดส่วนความน่าจะเป็นที่จะเลือกทางเลือกหนึ่ง
ต่ออีกทางเลือกหนึ่งจะคงท่ี (Independence from Irrelevant Alternatives: IIA)  

   4. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกธนาคารในการท างาน 

   ตารางที่4.15 เป็นการประมาณค่าแบบจ าลอง Conditional Logit ซึ่งอธิบายถึง
ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบตัวแปรที่ศึกษาจากตัวแปรฐาน และจากผลการวิเคราะห์พบว่า 
คุณลักษณะของธนาคารฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมขึ้น 30% ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือน
เพ่ิมขึ้น 40% เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 1,500 ต่อการเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท 
และ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงานในรูปแบบของเน้นการขายและการบริการ มีความสัมพันธ์กับ
อรรถประโยชน์ทางอ้อมหรือ คือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานท างานอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% แต่ในส่วนของประเภทขององค์กรเป็นองค์กรรัฐบาลและองค์กร
เอกชน คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กรในระดับดีมากขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบที่
มีขนาดใหญ่ ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท างานอย่างนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% 
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ตารางที ่4.16แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ าลอง Conditional Logit 
 

ตัวแปรคุณลักษณะ ตัวย่อ Coef. Std.Err. z P>|z| 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 30%  base30 *1.750046 0.177227 9.87 0 

ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 40%  base40 *1.991061 0.342405 5.81 0 

เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกนัชีวิต 
 (ต่อเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาท)  

com15 *1.579919 0.140885 11.21 0 

ลักษณะของงานที่ปฏบิัติงาน 
ที่เน้นการขายและบริการเท่านัน้ 

jdss *0.3494068 0.13888 2.52 0.012 

ประเภทองค์กรรัฐบาล typegov 0.191498 0.111676 1.71 0.086 

คุณภาพและชื่อเสยีงของสนิคา้ขององค์กรดมีาก hqgoods 0.244829 0.157703 1.55 0.121 

ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบขนาดใหญ่ bigcus 0.115928 0.113583 1.02 0.307 

Number of obs = 7344 
     Number of cases =  2448 
     Number of respondents = 306 
     Prob > chi2 = 0.0000 
 

 
   Wald chi2 (21) = 505.67 

     Log pseudolikelihood = -1590.5038                
     หมายเหตุ. จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA, หมายเหตุ. * หมายถึงค่าสัมประสิทธิ์ของ

ตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
 

 ความหมายของความสัมพันธ์ของตัวแปรคุณลักษณะต่างๆ ของผลการศึกษาครั้งนี้ 
สามารถอธิบายโดยผ่านทางค่าของ Coefficient เป็นการกล่าวถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของความ
น่าจะเป็นหรือโอกาสในการตัดสินใจเลือกท างานกับธนาคาร เมื่อตัวแปรอิสระหรือตัวแปรคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับ สามารถอธิบายถึงผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 ฐานเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 30%คือ เงินเดือนที่ผู้สมัครจะได้รับจากการร่วมท างานกับ
ธนาคารโดยเงินเดือนนั้นเป็นเงินเดือนที่จะได้รับในระดับคงที่ในทุกๆ เดือน มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกธนาคารในการท างานในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การให้ผู้สมัครงานได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นฐานเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 30% ธนาคารนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกจากผู้สมัครมากกว่า ธนาคารที่
ให้ฐานเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน 20% อันเนื่องมาจากได้รับความพึงพอใจมากกว่าในการเลือกท างานด้วย 
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 ฐานเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน 40% มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกธนาคารในการท างาน
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การให้ผู้สมัครงานได้รับผลตอบแทนที่เป็นฐานเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 40% 
ธนาคารนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกจากผู้สมัครมากกว่า ธนาคารที่ให้ฐานเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 20% อัน
เนื่องมาจากได้รับความพึงพอใจมากกว่าในการเลือกท างานด้วย 

 สรุป ถ้าสถานประกอบการใดเลือกเพ่ิมฐานเงินเดือนให้กับพนักงานใหม่ที่ 30% จะท า
ให้มีโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกท างานกับสถานประกอบการนั้นเพ่ิมขึ้น 1.75 เท่า เมื่อเทียบ
กับตัวแปรฐาน 

 ถ้าสถานประกอบการใดเลือกเพ่ิมฐานเงินเดือนให้กับพนักงานใหม่ที่ 40% จะท าให้มี
โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกท างานกับสถานประกอบการนั้นเพ่ิมขึ้น 1.9 เท่า เมื่อเทียบกับตัวแปร
ฐาน 

 เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 1,400 ต่อการเบี้ยประกัน 100,000 บาท คือ 
เงินในส่วนที่พนักงานขายจะได้รับเป็นผลตอบแทนหลังจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธนาคาร
เมื่อขายได้ 100,000 บาท โดยเฉลี่ย 1,400 บาท โดยเงินพิเศษส่วนนี้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ในการเลือกธนาคารของผู้สมัครในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าธนาคารไหนมีเงินพิเศษที่ได้จากการ
ขายประกันชีวิต 1,400 ต่อการเบี้ยประกัน 100,000 บาท ธนาคารนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกจาก
ผู้สมัครมากข้ึน  

 สรุป ถ้าสถานประกอบการใดเลือกให้ค่าคอมมิชชั่น อินเซ็นทิฟ ที่ 1 ,400 บาท ต่อเบี้ย
ประกันชีวิต 100,000 บาท จะท าให้มี โอกาสที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกท างานกับสถาน
ประกอบการนั้นเพ่ิมข้ึน 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับตัวแปรฐาน 

 ซ่ึงจากผลจากการรันข้อมูลด้านฐานเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน 30% ฐานเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 40% 
และ เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 1,400 ต่อการเบี้ยประกัน 100,000 บาท มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างนั้น จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 คุณลักษณะนั้นเป็นคุณลักษณะที่ตรงกับงานวิจัย
ของ Teo&Poon และ Moy&Lee ที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ว่าคุณลักษณะเกี่ยวกับการ Pay มีผลต่อการ
ตัดสินใจของกลุ่มผู้ก าลังเลือกสมัครงานอยู่ และสอดคล้องกับในส่วนของ Salary จากงานวิจัยของ 
McGinty&Reitsch เช่นกัน 

 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงานในรูปแบบของเน้นการขายและการบริการ คือ หน้าที่ที่
พนักงานขายจะต้องรับผิดชอบในการท างาน ซึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าที่ที่เน้นไปทางการขายและบริการ
มากกว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงานในรูปแบบของเน้นการขายและการบริการมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจในการเลือกธนาคารในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าธนาคารไหนมีลักษณะของงานที่
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ปฏิบัติงานในรูปแบบของเน้นการขายและการบริการของพนักงานขาย ที่แบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่าใคร
ต้องด าเนินการงานเอกสาร และรับผิดชอบทางด้านการขายและบริการ จะท าให้มีแนวโน้มที่ผู้สมัคร
จะเลือกท างานด้วย มากกว่าธนาคารที่พนักงานขายมีหน้าที่ในการท างานทั้ง 2 ชนิด  

 สรุป ถ้าสถานประกอบการใดเลือกให้แบ่งงานส าหรับหน้าที่ขายและบริการ กับงาน
ปฏิบัติการออกจากกัน จะท าให้มีโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกท างานกับสถานประกอบการนั้น
เพ่ิมข้ึน 0.3 เท่า เมื่อเทียบกับตัวแปรฐาน 

 ในส่วนของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานนั้น เป็นส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบในตัวงาน
ของพนักงานนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Teo & Poon ในกล่าวไว้ว่า Responsibilities given 
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น มีส่วนในการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท างาน เช่นเดียวกันกับ
งานวิจัยของ Moy & Lee และงานวิจัยของคุณนิตยา เจรียงประเสริฐและศรัญญา กันตะบุตร ด้วย 

 ส าหรับประเภทองค์กร คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้า และขนาดของลูกค้าที่
รับผิดชอบ จากผลที่ออกมาพบว่าทั้ง 3 ปัจจัยนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับนัยยะส าคัญท่ีร้อยละ 95 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการการศึกษาการตัดสินใจเลือกท างานกับธนาคารของผู้สมัครงานในต าแหน่ง
พนักงานขายของธนาคาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือก
สถานที่ท างานของพนักงานขายของธนาคาร โดยการเก็บข้อมูลจากตัวแทนกลุ่มพนักงานขายของ
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 306 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Choice Based 
Conjoint Analysis หรือวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทดลองทางเลือก เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกท างานของพนักงาขายของธนาคาร โดยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

   จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมด 306 คน ส่วนใหญ่จะเป็น เพศหญิง 177 คน คิดเป็น 58% และมีอายุโดยเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ที่ 28 ปี อายุต่ าสุดอยู่ที่ 22 ปี และอายุสูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 44 ปี ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นผู้ที่มีอายุช่วง 26-29 ปี นอกจากนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว
หรือประมาณ 75% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นผู้สถานภาพโสดอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นผลให้กลุ่ม
ตัวอย่าง 87% ยังไม่มีบุตรที่ต้องเป็นภาระค่าใช้จ่าย  

   ในส่วนของระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างจะมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ปริญญา
ตรีที่ระดับ 96% จาก 306 คน และทางด้านประสบการณ์การท างานเป็นพนักงานขายของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งพนักงานขายอยู่ที่ 4 ปี ซึ่ง
ประสบการณ์การท างานที่สูงที่สุดในกลุ่มตัวอย่างคือ 14 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์น้อย
ที่สุดคือ 1 ปี และทางด้านรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาทต่อ
เดือน หรือคิดเป็น 89% จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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 5.1.2  ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกงานของกลุ่มตัวอย่าง 

   จากการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงานขายของธนาคารชอบ
ที่จะท างานในลักษณะงานที่มีหน้าที่แบ่งงานกันอย่างชัดเจนระหว่างงานปฏิบัติการ เช่น งานเอกสาร 
และงานบริการและการขายสินค้า ซึ่งงานที่เป็นงานบริการและงานขายอย่างเดียวสามารถดึงดูดกลุ่ม
พนักงานขายให้มีแนวโน้มจะสมัครงานกับธนาคาร จากการที่พนักงานขายส่วนใหญ่ หรือประมาณ 
85% จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเลือกงานที่เน้นการบริการและการขายมากกว่า 

   นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ 79% ไม่ได้ก าลังมองหางานใหม่อยู่ มีเพียง 
21% เท่านั้นที่ก าลังมองหางานใหม่อยู่ และมีเพียง 10% ของกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังมองหางานใหม่ใน
ต าแหน่งพนักงานขายเหมือนเดิม ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าพนักงานขายที่อยู่ในกลุ่มที่ก าลังมองหางานใหม่
ส่วนใหญ่ 90% มีแนวโน้มที่ต้องการจะเปลี่ยนสายงานจากสายงานของธนาคารไปเลย  

   จากการส ารวจ สอบถามถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกธนาคารในการท างาน
ของกลุ่มตัวอย่างโดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือก 3 ปัจจัยแรกของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกธนาคารใน
การท างาน พบว่าอันดับ 1 เป็นฐานเงินเดือนที่จะได้รับเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเลือกปัจจัยนี้อยู่ที่ 
96% และอีก 2 อันดับถัดมาเป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเงินได้พิเศษจากการขายที่ 58% และ 55% 
ตามล าดับ  

   ซึ่งเมื่อน ามาจับกลุ่มรวมกันของกลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกธนาคารในการ
ท างานของกลุ่มตัวอย่าง โดยน ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกปัจจัยฐานเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น เงินพิเศษที่ได้จาก
การขายประกันชีวิต และลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างถึง 30% ที่เลือกทั้ง 3 ปัจจัยนี้เป็น 3 ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ 

   และหากน าปัจจัยแต่ละตัวมาจับคู่กันพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกปัจจัยทั้งฐาน
เงินเดือนที่ได้รับเพ่ิมขึ้น และเงินพิเศษที่ได้รับจากการขายประกันชีวิต มีอยู่ 53% จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ งหมด และเลือกเป็นฐานเงินเดือน และลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่  56%ทั้งนี้  ยังได้ท า
แบบสอบถามไปถึงปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้น ามาพิจารณาในการเลือกธนาคารในการท างาน 3 
อันดับแรก พบว่าเป็นขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเลือกปัจจัยนี้ถึง 42% 
และในล าดับถัดมาเป็นคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร และประเภทขององค์กรที่ 40% 
และ 23% ตามล าดับ 

 

 



Ref. code: 25595804010485URS

75 
 

 
 

 5.1.3  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกธนาคารในการท างาน 

   การพิจารณาถึงคุณลักษณะต่างๆ ของธนาคาร โดยใช้วิธีการทดสอบเปรียบเทียบ
ตัวแปรโดย Conditional logit พบว่ามี 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกของกลุ่มตัวอย่าง
ค่อนข้างมาก คือ ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมขึ้น 30% ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพ่ิมขึ้น 
40% เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต  1,400 ต่อการเบี้ยประกันภัย 100 ,000 บาท และ 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงานในรูปแบบของเน้นการขายและการบริการ  

   โดยที่ธนาคารที่เสนอฐานเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 30% หรือ 40% จะสามารถดึงดูด
ความสนใจจากผู้สมัครในต าแหน่งงานของพนักงานขายในการสมัครหรือเลือกท างานกับธนาคารได้ดี 
กล่าวคือ การที่ธนาคารเสนอรายได้ที่แน่นอนในทุกๆ เดือนกับพนักงานขายในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งรายได้
ตรงนี้เป็นรายได้ที่ท าให้พนักงานมีเงินได้ที่แน่นอนในทุกๆ เดือนและสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ง่าย
ขึ้น 

   เงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชีวิต 1,400 ต่อการเบี้ยประกันภัย 100,000 
บาท เช่นเดียวกันกับปัจจัยฐานเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน กล่าวคือ เงินพิเศษนี้ ส่วนใหญ่ในวงการพนักงานขาย
ของธนาคารจะเรียกกันว่า Commission หรือ Incentive หรืออ่ืนๆ ตามแต่วัฒนธรรมของธนาคาร
นั้นๆ คือ เงินพิเศษที่จะได้รับเพ่ิมเติมจากธนาคารเมื่อพนักงานขายสามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย
ในการขายที่ธนาคารก าหนดให้ หรือแล้วแต่การค านวณและโครงสร้างเงินเดือนของธนาคารนั้นๆ  

   ส่วนของลักษณะการปฏิบัติงานที่เน้นไปในการขายและการบริการ กล่าวคือ 
ส าหรับธนาคารที่มีโครงสร้างองค์กรที่ท าขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีต าแหน่งงานพนักงานขายให้มีหน้าที่ใน
การขายสินค้าและบริการเท่านั้น โดยที่พนักงานขายเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องมายุ่งในส่วนงานของงาน
ปฏิบัติการ เช่น งานเอกสารเลย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กร  

   การศึกษานี้จัดท าขึ้นเพ่ือหาแนวทางในการจัดการ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ท าให้องค์กรมีความสามารถ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะ
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มพนักงานเหล่านี้ให้มีความต้องการท างานกับองค์กรมากยิ่งขึ้นได้ 



Ref. code: 25595804010485URS

76 
 

 
 

   องค์กรแต่ละองค์กรมีความต้องการที่จะพัฒนาปัจจัยต่างๆ ขององค์กรให้
สามารถจูงใจกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพให้เลือกท างานกับตนเอง รวมถึงการโน้มน้าวให้กับกลุ่ม
พนักงานในบริษัทให้ต้องการท างานกับบริษัทต่อไป ซึ่งเป็นการจัดการกับความรู้ภายในองค์กร 
(Knowledge management) เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้องค์กรสามารถเจริญเติบโต ก้าวหน้า และ
มั่นคงดังนั้น องค์กรต่างๆ ควรมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

   Salary หรือ Payในช่วงวัยท างานแต่ละช่วงจะมีความต้องการทางด้านนี้แตกต่าง
กันออกไป โดยที่พนักงานที่ท างานในช่วงแรกๆ ถึงช่วงกลางนั้น จะมีปัจจัยทางด้านนี้เป็นหลัก 
เนื่องจากเป็นช่วงชีวิตที่ต้องการปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตต่างๆ ค่อนข้ างสูง ดังนั้น องค์กรต่างๆ 
จ าเป็นต้องลงทุนในส่วนนี้หากต้องการคนที่มีศักยภาพพร้อมท างาน และผลักดันองค์กรให้สามารถ
แข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้ในระยะยาว 

   แต่ส าหรับกลุ่มพนักงานที่มีความอาวุโสนั้น พนักงานเหล่านี้นอกจากปัจจัย
ทางด้าน Salary หรือ Pay แล้ว องค์กรจะต้องจัดการความต้องการในการได้รับเกียรติ และการชื่นชม 
เพราะกลุ่มพนักงานเหล่านี้ที่มีความต้องการในการได้รับค าสรรเสริญ และการยอมรับจากสังคมมาก 
ตามทฤษฎีความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ (Basic Human Needs) ของ Maslow ที่อยู่ในระดับที่ 4 
ของระดับชั้นความต้องการของมนุษย์คือ ความต้องการความเคารพนับถือจากผู้อ่ืน (Respect from 
Others)  

   ส าหรับพนักงานขายนั้น องค์กรมีเครื่องมือในการจัดการกับการจ่ายเงินให้กับ
พนักงานมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่ฐานเงินเดือนเท่านั้น เช่น การจ่ายเงินเป็นค่า Incentive การจ่ายเงิน
เป็นค่า Commission เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร โครงสร้างการจ่ายเงินพิเศษแต่ละวิธี เพ่ือจัดท า
โครงสร้างเงินเดือนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนฐานขององค์กรมากที่สุด 

   ในส่วนของลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน จากผลส ารวจในงานวิจัยเล่มนี้บ่ง
ชี้ให้เห็นว่า พนักงานขายมีความต้องการที่จะมุ่งสมาธิไปที่งานขายและบริการให้ได้มากที่สุด โดยที่ไม่
จ าเป็นต้องมาเป็นห่วงในส่วนงานอ่ืนๆ เช่น งานเอกสาร ซึ่งถ้าพนักงานขายเหล่านี้ที่เป็นเส้นทางหลัก
ในการน ารายได้เข้าสู่องค์กรสามารถสร้างผลงานได้ดี ก็จะท าให้เป็นผลดีกับองค์กรอย่างแน่นอนดังนั้น 
องค์กรควรมีการส ารวจเวลาในการท างานแต่ละชิ้นว่า งานไหนต้องเวลาเท่าไหร่ในการด าเนินงาน 
หลังจากนั้นจัดท าโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการท างาน และแบ่งงานกันให้ชัดเจนว่า งานใดควร
เป็นงานของพนักงานขายเท่านั้น และงานใดควรเป็นงานของพนักงานกลุ่มอ่ืน 
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 5.2.2 ข้อจ ากัดของการศึกษาและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

   1. ด้วยข้อมูลที่ไว้ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธี Choice Based Conjoint Analysis 
ต้องใช้ความเข้าใจในคุณลักษณะต่างๆ ในแบบสอบถาม ท าให้ต้องมีการอธิบายถึงความหมายของ
คุณลักษณะแต่ละตัว ส่งผลต่อแบบสอบถามที่ยาวมากเกินไปท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความ
สับสนในเรื่องของความหมายของคุณลักษณะ และมีผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในความหมาย
ของตัวเลือกได้ ดังนั้น ควรมีคุณลักษณะในแบบสอบถามควรหาวิธีที่สื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

   2. ในการออกแบบชุดทางเลือกของธนาคาร ควรออกแบบให้ตัวอย่างชุด
ทางเลือกมีความเป็นไปได้ให้มากที่สุดเพ่ือความไม่ขัดแย้งในตัวของชุดทางเลือกเอง และรวมทั้งการ
จับคู่ชุดทางเลือกเพ่ือเปรียบเทียบ ควรจับคู่ชุดทางเลือกท่ีมีคุณลักษณะที่มีระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยให้
ชุดทางเลือกที่น ามาเปรียบเทียบกันมีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างต้องตัดสินใจ 
Trade-off ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

   3.วัตถุประสงค์ในการวิจัยในตอนแรกนั้น ต้องการเสาะหาเน้นไปที่ผู้ที่ก าลังมอง
หางานใหม่อยู่ แต่เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างไม่กล้าจะให้ข้อมูลตามตรง เนื่องจากถ้าข้อมูลเหล่านี้ หลุดไป
ถึงมือหัวหน้าของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีอ านาจ กลุ่มตัวอย่างอาจเดือดร้อนได้ ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เลือกที่จะตอบในส่วนของแบบสอบถามว่าตนเองนั้นไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่างการหางานใหม่ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามส าหรับการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

 

เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดใจเลือกบริษัทในการท างานของพนักงานขาย 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับและน าเสนอเฉพาะผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้น 

ค าชี้แจง กรุณาระบุคะแนนค่าความส าคัญระหว่าง 1 – 10 คะแนน เพ่ือให้คะแนนต่อปัจจัยที่อิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทในการท างาน 

1 คะแนน หมายถึงมีความส าคัญ น้อยที่สุด 

10 คะแนน หมายถึงมีความส าคัญ มากที่สุด 

ส าหรับการเลือกบริษัทในการท างาน 

ปัจจัยที่ท าให้คุณตัดสินใจเลือกบริษัทในการท างาน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
คะแนน 

 1-10 

เงินได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้น  

อัตราส่วนของฐานเงินเดือนกับเงินคอมมิชชั่น/อินเซ็นทีฟ  

อัตราค่าคอมมิชชั่น/อินเซ็นทีฟของประกันชีวิต  

แบ่งหน้าที่ในการขายของสินค้าแต่ละชนิดชัดเจน  

นโยบายการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นตามperformance,อัตราคงที่)  

โบนัส  

การจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่น/อินเซ็นทีฟ(รายเดือนไตรมาส)  

2. สวัสดิการ  

เบี้ยเล้ียงเดินทาง  

เบี้ยเล้ียงค่าโทรศัพท์  

ประกันชีวิต  

ค่าท าฟัน,  

ค่ารักษาพยาบาล  

3. สภาพแวดล้อมในการท างาน  

สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย  
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4. ความสัมพันธ์ระหวา่งพนักงานและผู้บริหาร  

ความสัมพันธ์ระหวา่งพนักงานกับหัวหนา้งานหรือผู้บริหารระดับตา่งๆ  

5. ความก้าวหนา้ในอาชีพระยะยาว  

โอกาสในการท างานในระดับนานาชาต ิ  

โอกาสในการเจริญเติบโต  

6. ความรับผิดชอบในงาน  

รูปแบบของหน้าที่(งานเน้น operation หรือ sales/service )  

ความส าคัญของบทบาทและหนา้ที่การงาน  

วันท างาน(บริษัทเปิดท างานวันไหนบ้าง จันทร์-ศุกร์หรือ จันทร-์เสาร์)  

ความยืดหยุ่นของการเข้าท างานในออฟฟิศ  

ประสบการณ์ที่ได้รับสามารถน าไปต่อยอดได้  

7. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

การมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการตัดสินใจในการด าเนินงาน  

8. การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด  

โอกาสในการได้รับการฝึกอบรม  

การสนับสนุนพนักงานในการเรียนต่อ  

9. ความมั่นคงของงาน  

ขนาดขององค์กร  

ชื่อเสียงขององค์กร(วัดโดยอันดับสว่นแบ่งตลาดในตลาด)  

ความมั่นคงทางการงาน  

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

มีกิจกรรมในการเป็นจิตอาสา หรือบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม  

กระบวนการผลิตสินค้าไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  

11. งานที่มีความท้าทาย  

ความท้าทายในหน้าทีก่ารงาน  

12.อ่ืนๆ  

คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร  

ลักษณะขององค์กร corporate หรือ family business  

ที่อยู่ขององค์กร(ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน)  

ระยะทางจากบา้นถึงที่ท างาน  

ระยะหา่งสถานที่ท างานกบับ้านของพ่อแม่  

ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ  

มีคนรู้จักท างานอยู่ในองค์กรเดียวกัน  

กระแสนิยมการบริโภคสินค้าของประเทศต่อสินค้าของบริษัท  
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ปัจจัยอื่นที่ท่านน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริษัท ที่ไม่ได้ปรากฏในแบบสอบถามนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….............................................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………….............................................................................
......................................... 

และท่านให้คะแนนปัจจัยดังกล่าวกี่คะแนน ………………………คะแนน (คะแนน 1-10) 

 

**ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้** 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลคะแนนระดับความส าคัญของคุณลักษณะจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
  

คุณลักษณะ ตัวอย่างท่ี 
รวม 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เงินได้ต่อเดือนท่ีเพิ่มขึ้น 10 9 9 10 8 10 10 9 10 10 95 

อัตราส่วนของฐานเงินเดือนกับเงิน
คอมมิชช่ัน/อินเซ็นทีฟ 

9 9 10 8 10 10 10 8 10 9 93 

อัตราค่าคอมมิชชั่น/อินเซ็นทีฟของประกันชีวิต 9 10 9 9 9 10 9 9 8 9 91 

แบ่งหน้าที่ในการขายของสินค้าแต่ละชนิดชัดเจน 9 9 8 8 8 10 8 9 8 9 86 

นโยบายการขึ้นเงินเดือน (ข้ึนตาม
performance อัตราคงท่ี) 

10 10 8 10 10 10 8 10 4 8 88 

โบนัส 10 9 8 9 9 8 9 10 10 9 91 

การจ่ายเงินค่าคอมมิชช่ัน/อินเซ็นทีฟ (ราย
เดือนไตรมาส) 

8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 90 

2. สวัสดิการ                       

เบี้ยเลีย้งเดินทาง 9 9 8 8 9 9 9 8 9 8 86 

เบี้ยเลีย้งค่าโทรศัพท์ 9 10 8 8 9 9 9 8 9 8 87 

ประกันชีวิต 6 8 7 7 8 7 8 7 7 7 72 

ค่าท าฟัน  9 8 10 10 9 9 9 9 9 10 92 
ค่ารักษาพยาบาล 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 93 

3. สภาพแวดล้อมในการท างาน                       
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีความ
ปลอดภัยและสะดวกสบาย 

8 10 10 10 10 10 8 9 8 9 92 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ
ผู้บริหาร 

                      

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับหัวหน้า
งานหรือผู้บรหิารระดับต่างๆ 

9 8 8 10 10 10 10 8 8 9 90 

5. ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว                       

โอกาสในการท างานในระดับนานาชาติ 6 7 8 7 8 9 8 7 6 8 74 

โอกาสในการเจรญิเติบโต 8 9 8 10 10 10 9 8 7 8 87 
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6. ความรับผิดชอบในงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

รูปแบบของหน้าท่ี(งานเน้น operation หรือ 
sales/service ) 

10 9 9 9 8 10 10 8 9 9 91 

ความส าคญัของบทบาทและหน้าที่การงาน 9 10 10 10 10 10 10 8 9 7 93 

วันท างาน(บริษัทเปิดท างานวันไหนบ้าง 
จันทร์-ศุกร์หรือ จันทร-์เสาร์) 

9 9 9 10 10 10 10 10 7 9 93 

ความยืดหยุ่นของการเข้าท างานในออฟฟิศ 8 10 9 8 10 9 9 7 8 9 87 

ประสบการณ์ที่ไดร้ับสามารถน าไปต่อยอด
ได ้

10 9 10 9 10 10 8 7 8 9 90 

7. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                       

การมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการ
ตัดสินใจในการด าเนินงาน 

9 10 9 9 9 9 8 10 9 10 92 

8. การพัฒนาความช านาญตามความ
ต้องการของตลาด 

                      

โอกาสในการได้รบัการฝึกอบรม 8 10 8 8 10 10 8 7 8 9 86 

การสนับสนุนพนักงานในการเรยีนต่อ 9 10 8 9 10 10 8 8 7 8 87 

9. ความมั่นคงของงาน                       

ขนาดขององค์กร 9 9 10 9 8 10 10 10 9 10 94 

ช่ือเสียงขององค์กร(วัดโดยอันดับส่วนแบ่ง
ตลาดในตลาด) 

10 8 9 9 8 10 10 10 9 10 93 

ความมั่นคงทางการงาน 9 9 10 10 8 9 9 8 9 9 90 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                       

มีกิจกรรมในการเป็นจติอาสา หรอืบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 

9 9 9 8 8 10 8 8 8 8 85 

กระบวนการผลติสินคา้ไมเ่ป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

9 9 8 8 8 9 10 9 8 8 86 

11. งานที่มีความท้าทาย                       

ความท้าทายในหน้าที่การงาน 8 10 10 9 8 9 8 8 8 9 87 
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12.อื่นๆ                       

คุณภาพและชื่อเสยีงของสินค้าขององค์กร 9 10 10 10 8 10 10 10 9 8 94 

ลักษณะขององค์กร corporate หรือ family 
business 

9 10 8 9 8 10 10 7 8 7 86 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

ที่อยู่ขององค์กร(ความสะดวกในการเดินทาง
มาท างาน) 

10 10 9 10 8 10 10 7 7 8 89 

ระยะทางจากบา้นถึงที่ท างาน 10 10 10 10 8 10 10 7 6 9 90 

ระยะห่างสถานท่ีท างานกับบ้านของพ่อแม่ 9 10 9 9 8 10 10 7 6 7 85 

ขนาดของลูกค้าในส่วนท่ีรับผิดชอบ 10 10 8 9 8 10 9 10 8 9 91 

มีคนรู้จักท างานอยู่ในองค์กรเดยีวกัน 8 10 10 7 8 10 9 7 3 8 80 

กระแสนิยมการบริโภคสินค้าของ
ประเทศต่อสินค้าของบริษัท 

9 10 8 8 8 10 9 7 7 9 85 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานขายของธนาคาร  

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและ
น าเสนอเฉพาะผลการวิเคราะห์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเท่านั้น  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่  2 ข้อมูลทั่วไปด้านพฤติกรรมการเลือกบริษัทในการท างาน 

ส่วนที่   3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานกับบริษัทของพนักงานขายของ
ธนาคาร 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงใน (   ) หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. คุณมีอาชีพเป็นพนักงานขายหรือมีหน้าที่ในการขายสินค้าของธนาคารใช่หรือไม่ 
(   ) ใช่    (   ) ไม่ใช่ 
2. สินค้าของธนาคารที่ท่านรับผิดชอบมีประกันชีวิตรวมอยู่ด้วยใช่หรือไม่ 
(   ) ใช่    (   ) ไม่ใช่ 
3. ท่านมีประสบการณ์ในการท างานเป็นพนักงานขายหรือมีหน้าที่เก่ียวกับการขายประกัน
ชีวิตของธนาคาร................ปี 
4. อายุ .............................. ปี (หากเกิน 6 เดือน ให้คิดเป็น 1 ปี) 
5. เพศ  (   ) ชาย   (   ) หญิง 
6. สถานภาพ  (   ) โสด   (   ) มีครอบครัวแล้ว (   ) หย่า
ร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
7. ท่านมีบุตรกี่คน 
(   ) ยังไม่มี   (   ) 1-2 คน   (   ) มากกว่า 3 คน 
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8. การส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด 
(   ) ต่ ากว่าปริญญาตรี (   ) ปริญญาตรี (   ) ปริญญาโท (   ) อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)…………… 
9. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 

(   ) 15,000-20,000 บาท   (   ) 20,001-30,000 บาท  
(   ) 30,001-40,000 บาท        (   ) ตั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไป  
10. สมาชิกในครอบครัวท่านมีผู้ที่ท างานหาเงินเพ่ือเป็นรายรับของครอบครัวทั้งหมด ............. 

คน(รวมท่านด้วย) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปด้านพฤติกรรมการเลือกบริษัทในการท างาน 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงใน (   ) หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
11. ท่านพึงพอใจกับลักษณะงานแบบใดมากกว่ากัน 

(   ) การขายและการบริการ    (   ) งานปฏิบัติการ เช่น งานเอกสาร 
12. ท่านก าลังหางานใหม่อยู่หรือไม่ 

(   ) ไม่   (   ) ใช่ 

กรณี ไม่ ให้ข้ามไปที่ข้อ 16 
13. งานใหม่ที่ท่านก าลังหานั้นเป็นต าแหน่งพนักงานขายหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับการขายประกัน

ชีวิตใช่หรือไม่ 

(   ) ไม่   (   ) ใช่ 

กรณี ไม่ ให้ข้ามไปที่ข้อ 16 
14. ท่านสมัครงานใหม่(ในต าแหน่งพนักงานขายหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับการขายประกันชีวิต) 

บ่อยแค่ไหน 

(   ) ไม่เคย  (   ) พอประมาณ  (   ) บ่อยครั้ง  
15. ท่านได้รับการติดต่อเพ่ือให้ไปสัมภาษณ์งาน(ในต าแหน่งพนักงานขายหรือมีหน้าที่เก่ียวกับ

การขายประกันชีวิต)บ่อยแค่ไหน 

(   ) ไม่เคย  (   ) พอประมาณ  (   ) บ่อยครั้ง 
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16. ท่านเปลี่ยนบริษัทท างานมาแล้วกี่ครั้ง 

(   ) ไม่เคย (   ) 1 ครั้ง หรือมากกว่า (   ) 3 ครั้งหรือมากกว่า (   ) 5 ครั้งขึ้นไป 

กรณี ไม่เคย ให้ข้ามไปส่วนที่ 3 
17. ท่านเคยผ่านการคัดเลือก(ในต าแหน่งพนักงานขายหรือมีหน้าที่เก่ียวกับการขายประกัน

ชีวิต)ให้เข้ารับการเซ็นสัญญากับธนาคารมากกว่า 1 บริษัทในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งท าให้ท่าน

ต้องเลือกท างานกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือไม่ 

(   ) ไม่เคย     (   ) เคย 

กรณี ไม่เคย ให้ข้ามไปส่วนที่ 3 
18. ต่อจากข้อ 17 ช่วงเวลานั้นท่านมีประสบการณ์การท างาน(ในต าแหน่งพนักงานขายหรือมี

หน้าที่ในการขายสินค้า) กี่ปี ..........ปี 

19. ต่อจากข้อ 18 อะไรคือเหตุผลที่ท าให้ท่านเลือกท างานกับธนาคารที่ท่านเลือกในขณะนั้น

(เลือกกี่ข้อก็ได้) 

(   ) ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มข้ึน  

(   ) เงินพิเศษท่ีได้จากการขายประกันชีวิต  

(   ) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน       (   ) ขนาดขององค์กร 
(   ) คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร  (   ) ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................. 
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ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดใจเลือกท างานกับบริษัทของพนักงานขายของธนาคาร 

ค ำอธิบำยปัจจัย 
1. ฐานเงินเดือน คือ ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มขึ้น 
เพิ่มขึ้น 20% – ฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น 20% 
เพิ่มขึ้น 30% – ฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น 30% 
เพิ่มขึ้น 40% – ฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น 40% 
2. เงินพิเศษที่ได้ คือเงินพิเศษที่ได้จากการขายประกันชวีติ ***(ต่อเบี้ยประกัน 1 แสน บาท) *** 
ได้ 1,200 บาท – เมื่อขายประกันชีวิตและได้รับเบี้ยประกนัมา 100,000 บาท จะได้รับเงินพิเศษ
จากการขายประมาณ 1,200 บาท 
ได้ 1,400 บาท – เมื่อขายประกันชีวิตและได้รับเบี้ยประกนัมา 100,000 บาท จะได้รับเงินพิเศษ
จากการขายประมาณ 1,400 บาท 
3. ลักษณะของงาน คือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน 
มีงานปฏิบัติการด้วย – เป็นงานส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่การขายโดยตรง โดยเป็นงานปฏิบัติการเช่น งาน
เอกสาร เป็นต้น 
มีเฉพาะการขายและการบริการ –  มีหน้าที่ในการขายสินค้าและบริการเพยีงอย่างเดียว 
4. ประเภทขององค์กร คือ ประเภทขององค์กรโดยแบ่งตามลักษณะของการด าเนินงาน 
รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ –  เป็นองค์กรที่ด าเนินงานโดยรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน – เป็นองค์กรที่ด าเนินงานโดยเอกชน 
5. สินค้า คือ คุณภาพและชือ่เสียงของสินค้าขององค์กรใช้การวัดคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าโดยการน า
ความนิยมของสินค้าของบริษัทเครือข่ายของธนาคารเป็นที่ตั้ง (จัดอันดับเบี้ยประกันรับสูงสุดโดย สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศ
ไทย) 
ดีมาก – ได้รับความนิยมติดอันดับ 1 ใน 5 ตามการจัดอันดับ 
ดี  – ไม่ได้ติดอันดับ 1 ใน 5 ตามการจัดอันดบั 

 
6. ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 
ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง –  มีเงินฝากในบัญชีน้อยกว่า 10 ล้านบาท 
ลูกค้ารายใหญ ่ – มีเงินฝากในบัญชีมากกว่า 10 ล้านบาท 

 
 
 

อันดับเบี้ยประกันชีวติรับสงูสุดปี 2559 

1 2 3 4 5 

เอ.ไอ.เอ. บมจ.เมืองไทยประกัน
ชีวิต 

กรุงเทพประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต กรุงไทย แอกซ่า 
ประกันชีวิต  
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สมมต ิท่านได้รับข้อเสนอจากบริษัทใหม่เข้ามา 2 บริษัท ในต าแหน่งงานพนักงานขายของธนาคารซ่ึงมีรูปแบบผลประโยชน์ 
ลักษณะงาน และสวัสดิการต่างๆที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง 

***ขอให้ท่านเลือกบริษัทที่ที่ท่านตอ้งการท างานด้วย ในแต่ละข้อโดยท าเครื่องหมาย ✓ลงในวงกลม            ดา้นล่าง*** 
 
 
 

 

ปัจจัย บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

 ฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้น 20% เพิ่มขึ้น 20% 

ไม่เลือกทั้งหมด
เพราะ
.............................
................. 

เงินพิเศษ ได้ 1,200 บาท ได้ 1,400 บาท 

ลักษณะของงาน 
มีเฉพาะการขายและการ
บริการ 

มีงานปฏิบัติการด้วย 

ประเภทขององค์กร รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

สินค้า ดีมาก ดี 

ลูกค้า ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง ลูกค้ารายใหญ ่

ท าเครื่องหมาย ✓ใน 
   

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

ฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้น 20% เพิ่มขึ้น 30% 

ไม่เลือกทั้งหมด
เพราะ
............................
.................. 

เงินพิเศษ ได้ 1,400 บาท  ได้ 1,400 บาท  

ลักษณะของงาน มีงานปฏิบัติการด้วย มีงานปฏิบัติการด้วย 

ประเภทขององค์กร 
รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

สินค้า ดีมาก ดี 

ลูกค้า 
ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง 

ท าเครื่องหมาย ✓ใน       
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ปัจจัย บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

ฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้น 30% เพิ่มขึ้น 20% 

ไม่เลือกทั้งหมด
เพราะ
...............................
............... 

เงินพิเศษ ได้ 1,400 บาท  ได้ 1,200 บาท 

ลักษณะของงาน 
มีเฉพาะการขายและการ
บริการ 

มีเฉพาะการขายและการ
บริการ 

ประเภทขององค์กร 
รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

สินค้า ดี ดี 

ลูกค้า 
ลูกค้ารายใหญ ่ ลูกค้ารายใหญ ่

ท าเครื่องหมาย ✓ใน       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

ฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้น 40% เพิ่มขึ้น 20% 

ไม่เลือกทั้งหมด
เพราะ
................................
.............. 

เงินพิเศษ ได้ 1,200 บาท ได้ 1,400 บาท 

ลักษณะของงาน มีงานปฏิบัติการด้วย มีงานปฏิบัติการด้วย 

ประเภทขององค์กร เอกชน เอกชน 

สินค้า ดี ดีมาก 

ลูกค้า 
ลูกค้ารายเล็กและราย
กลาง 

ลูกค้ารายใหญ ่

ท าเครื่องหมาย ✓ใน       

ปัจจัย บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

ฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้น 40% เพิ่มขึ้น 30% 

ไม่เลือกทั้งหมด
เพราะ
...............................
............... 

เงินพิเศษ ได้ 1,200 บาท ได้ 1,400 บาท  

ลักษณะของงาน มีเฉพาะการขายและการบริการ มีเฉพาะการขายและการบริการ 

ประเภทขององค์กร เอกชน รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

สินค้า ดีมาก ดีมาก 

ลูกค้า ลูกค้ารายใหญ ่ ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง 

ท าเครื่องหมาย ✓ใน       
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ปัจจัย บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

ฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้น 20% เพิ่มขึ้น 20% 

ไม่เลือกทั้งหมด
เพราะ
................................
.............. 

เงินพิเศษ ได้ 1,200 บาท ได้ 1,400 บาท  

ลักษณะของงาน 
มีงานปฏิบัติการด้วย มีเฉพาะการขายและการ

บริการ 

ประเภทขององค์กร เอกชน เอกชน 

สินค้า ดีมาก ดี 

ลูกค้า ลูกค้ารายใหญ ่ ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง 

ท าเครื่องหมาย ✓ใน       
 

ปัจจัย บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

ฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้น 40% เพิ่มขึ้น 30% 

ไม่เลือกทั้งหมด
เพราะ
..............................
................ 

เงินพิเศษ ได้ 1,200 บาท ได้ 1,200 บาท 

ลักษณะของงาน มีเฉพาะการขายและการบริการ มีงานปฏิบัติการด้วย 

ประเภทขององค์กร เอกชน รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

สินค้า ดี ดีมาก 

ลูกค้า ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง ลูกค้ารายเล็กและรายกลาง 

ท าเครื่องหมาย ✓ใน       

ปัจจัย บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

ฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้น 40% เพิ่มขึ้น 20% 

ไม่เลือกทั้งหมด
เพราะ
..............................
................ 

เงินพิเศษ ได้ 1,200 บาท ได้ 1,400 บาท  

ลักษณะของงาน มีงานปฏิบัติการด้วย มีเฉพาะการขายและการบริการ 

ประเภทขององค์กร รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

สินค้า ดี ดีมาก 

ลูกค้า ลูกค้ารายใหญ ่ ลูกค้ารายใหญ ่

ท าเครื่องหมาย ✓ใน       
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20. การที่ท่านเลือกบริษัทที่ท่านต้องการท างานด้วยข้างต้นนั้น คุณลักษณะใดของบริษัท
ที่ท่านไม่ได้น ามาพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัท(เลือกกี่ข้อก็ได้) 

(   ) ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มข้ึน   

(   ) เงินพิเศษท่ีได้จากการขายประกันชีวิต (ต่อเบี้ยประกัน 1 แสนบาท) 

(   ) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน  (   ) ประเภทขององค์กร 

(   ) คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าขององค์กร (   ) ขนาดของลูกค้าในส่วนที่
รับผิดชอบ 

21. ปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยเกณฑ์หลักท่ีท่านพิจารณา และมีระดับก าหนดว่าปัจจัยดังกล่าว

ในบริษัทท่ีท่านเลือกจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์เสมอ (กรุณาเลือก 3 ข้อที่มีความส าคัญมาก

ที่สุด ) 

ปัจจัย 

(   ) ฐานเงินเดือนทั้งหมดต่อเดือนเพิ่มข้ึน 

(   ) เงินพิเศษ 

(   ) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติงาน 

(   ) ประเภทขององค์กร 

(   ) คุณภาพและช่ือเสียงของสินค้าขององค์กร 

(   ) ขนาดของลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

**ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้** 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Conditional logit model 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ       นายเตชิต สุขเกษม 

วันเดือนปีเกิด      22 กรกฎาคม 2533 

วุฒิการศึกษา      ปีการศึกษา 2555: เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงภูวนาถ 

ต าแหน่ง      เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการอาวุโส 

บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด 

ประสบการณ์ท างาน     2560 – ปัจจุบัน: เจ้าหน้าทีบุ่คคลและธุรการ 

บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด 

2556 – 2560: เจ้าหน้าทีธุ่รการ (ฝ่ายบุคคล) 

ธนาคารกสิกรไทย 

 


