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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ และคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มเริ่มต้นการทางาน (First Jobber) โดยสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างที่สุ่มแบบเจาะจงจานวน 400 คน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเคยมีประสบการณ์เลือก
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบเจาะจงบริษัทประกันชีวิต 2 คน และประธาน
สโมสรที่ปรึกษาทางการเงิน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างสาหรับผู้บริหาร ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามนาไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบนั้นด้วย
วิธีแวริแมกซ์ รวมถึงใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลแบบถดถอยพหุคูณ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กวางแผนทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม เริ่ ม ต้ น การท างานที่ อ าศั ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลสูงสุด
คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Beta = .480) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ (Beta = .378) และ
ปัจจัยด้านทัศนคติ (Beta = .317) ตามลาดับ
คาสาคัญ : แรงจูงใจ ทัศนคติ คุณภาพการให้บริการ การตัดสินใจ แผนทางการเงินส่วนบุคคล
ABSTRACT
The research objectives were to study the influence of motivation, attitude, and
quality of service factors on the decision by First Jobbers to do personal financial planning.
The First Jobbers were 20-30 years of age. A purposive sampling method was used to select
a group of 400 First Jobbers, 20-30 years of age, residing in Bangkok, and who had experience
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in making a personal financial plan. Also, 2 top managers of Thai Life Insurance Public
Company Limited and the president of the Financial Club (FA Club). The research
instruments were a questionnaire for the First Jobbers, and semi-structured interviews for the
executives. Descriptive statistics were used to analyze the data: exploratory factor analysis by
Principal Component Analysis and the Varimax axis rotation method. Multiple regression
analysis techniques were used to determine the correlation coefficient of factors influencing
the decision to do the personal financial plan of the First Jobbers. The results of the study
showed that the factors which influenced the decision to do the personal financial planning
most were motivation (Beta = .480), followed by quality of service (Beta = .378) and attitude
(Beta = .317) respectively.
KEYWORDS: motivation, attitude, service quality, decision making, personal financial plan
ที่มาและความสาคัญ
สั ง คมไทยประกอบไปด้ ว ยคนที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาที่สูงขึ้น ส่ งผลให้ การดารงชีวิตมีความ
แตกต่างไปจากเดิมและเมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
สภาวะแวดล้ อ ม อาทิ เ ช่ น ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ
ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม ปั จ จั ย ด้ า นการเมื อ ง ตลอดจน
รูป แบบในการดาเนิ น ธุร กิจ ต่าง ๆ ในปั จจุ บัน จะ
เห็นได้ว่ากิจกรรมการใช้ชีวิตประจาวันจะต้องมีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การประกอบ
อาชีพ เพื่อให้มีรายรับหรือรายได้จากการทางาน ให้
เพียงพอต่อภาระรายจ่ายในชีวิตประจาวัน ทั้งของ
ส่วนตัว ครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิต
สถานการณ์ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้ม
สูงขึ้น และรายได้มีแนวโน้มที่ไม่เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่า
นั้นยังมีแนวโน้ มที่จะลดลงอีกด้วย ผู้คนมีอายุที่ยืน
ยาวมากขึ้ น จากวิ วั ฒ นาการทางการแพทย์ ที่
ก้าวหน้า ดังนั้นทุกคนจึงจะต้องพบปัญหาที่ตามมา
ว่า จะต้องทาอย่างไรจึงจะมีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่ดี มีค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการที่เพียงพอ มี
เงินเก็บสะสมหรือเงินออม เพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้
ในอนาคตหรือในช่วงเกษียณอายุ และจานวนเงิน
เก็บ ก็ต้องสอดคล้ องกัน และเพีย งพอกับ อัตราเงิน
เฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย การมีเงินทุนสาหรับการศึกษา
ของบุตรหลาน ตลอดจนปัญหาด้านการมีทรั พย์สิน
เพื่ อเป็ น การส่ ง ต่อ มรดกที่เ พีย งพอและการช าระ

ภาษีมรดกที่เกิดขึ้น หากคนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ต่าง ๆได้ จะส่งผลให้เกิดความสงบสุขทางด้านจิตใจ
ในการดาเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เหตุผลในเรื่อง
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคนไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนได้ตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ในการบริห ารจัดการความมั่นคงทางการเงินเพื่อ
รองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย
การวางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
กระบวนการทางด้ า นการประเมิน สถานภาพทาง
การเงินและความเป็นอยู่ของบุคคลแต่ละคน มีการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ด้ า นการหารายได้ การควบคุ ม
รายจ่าย และการลงทุน ด้วยการเรียนรู้และการทา
ความเข้ า ใจถึ ง ปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ รวมถึ ง
กระบวนการทางด้านการตัดสินใจทางการเงินของ
บุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
จะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน ซึ่งถือได้
ว่าเป็นสิ่งจาเป็นต่อชีวิตของคนเราที่จะต้องมีการหา
เงิ น เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้
ทางด้านวิธีการออมเงิน การใช้จ่าย และการลงทุน มี
การจั ด การและบริ ห ารเพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ ต าม
เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในชีวิตที่ได้มีการ
ก าหนดไว้ โดยมุ่ งเน้ นผลลั พธ์ คื อ การมี ชี วิ ตความ
เป็นอยู่ และการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นลาดับขั้นตอน
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(สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2552)
ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ถือว่าอยู่ในช่วงวัยเริ่มต้น
การทางาน ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือการเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ที่
อาจมีแนวคิดว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องคนที่ไม่มี
เงินทองหรือทรัพย์สิน การวางแผนทางการเงินจะทา
ให้ร่ารวยเพิ่มขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อตนเองมีฐานะทาง
การเงินที่ดอี ยู่แล้ว การวางแผนทางเงินจึงเป็นเรื่องที่ไม่
สาคัญสาหรับชีวิต หรืออีกแนวคิดหนึ่งคือการวางแผน
ทางการเงิ น เป็ นเรื่ องของคนมี เงิ น เท่ านั้ น ผู้ ที่ ไม่ มี
ทรัพย์สินหรือเงินที่มากพอจะไม่สามารถวางแผนทาง
การเงินได้ หรือการวางแผนทางการเงินนั้นเป็นเรื่องที่
ยุ่งยาก มีความซับซ้อน ทาให้ไม่อยากวางแผนทางการ
เงิน จากแนวคิดดังกล่าวจะพบได้ว่าปัญหาต่าง ๆเกิด
จากความไม่ เ ข้ าใจของการวางแผนทางการเงิ น ที่
แท้จริง จนอาจทาให้เกิดความประมาทในการดาเนิน
ชีวิต หรือความกลัวในการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งทาง
การเงิน (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556)
ดังนั้นในปัจจุบันกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายหรือผู้ที่
เพิ่ ง เริ่ ม ต้ น ท างาน ถื อ ได้ ว่ า เป็ น กลุ่ ม ที่ มี สั ด ส่ ว น
ประชากรมากที่สุด และมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจการ
พัฒนาประเทศ พวกเขาเหล่านี้จะต้องก้าวเข้าสู่สังคมผู้
สู งวัยในอนาคต และด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์
สามารถทาให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้พวก
เขาจะมีช่วงเวลาของอายุในวัยหลังเกษียณยาวนานขึ้น
และอาจมีการใช้เงินในการดารงชีวิ ตที่มากขึ้นตามไป
ด้วย เพื่อเป็นการรักษาระดับคุณภาพในการดารงชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึง
ถือเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างมากต่อกลุ่มคนในวัยทางาน
อย่างกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมด้านการใช้จ่ายที่เกินตัว มีหนี้สินในสัดส่วน
ที่ สู งมากเมื่ อเที ย บกั บ รายได้ อี กทั้ งยั งขาดความรู้
ทางด้ านการวางแผนทางการเงิ นส่ ว นบุ คคลอย่ าง
ถูกต้อง จนอาจทาให้เกิดผลเสียต่อตนเอง การดาเนิน
ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับบุคคลรอบตัวในสังคม หรือผลกระทบจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่ อศึ กษาปั จจั ยด้ านแรงจู งใจ ทั ศนคติ และ
คุณภาพการให้บริการ ทีม่ ีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือก
วางแผนทางการเงิ นส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม คนที่ เพิ่ ง
เริ่มต้นการทางาน (First Jobber) ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ และคุณภาพการ
ให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของกลุ่มเริ่มต้นการทางานทีมีอายุระหว่าง
20-30 ปี อยู่ในกรุงเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาเชิงปริมาณ(Quantitative Research)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กประชากรที่ มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
ระหว่าง 20-30 ปี ที่เคยตัดสินใจเลือกวางแผนทางการ
เงินส่ วนบุ คคล ซึ่งจานวนประชากรไม่ทราบแน่นอน
ทาให้การศึกษาครั้งนี้กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ด้วยสมมติฐานว่า
ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ ผู้วิจัยได้เลือกแนว
ทางการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สู ตรการคานวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของคอแครน (Cochran, 1953) โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 400 คน
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้น
หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ทั้งหมด
3 ตัวแปร ประกอบไปด้วย 1) แรงจูงใจ (Motivation)
(Abraham H. Maslow, 1947) 2) ทั ศนคติ
(Attitude) (Schiffman Kanuk, 1994) และ 3)
คุ ณภาพและการให้ บ ริ การ (Service
quality)
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) ต่อตัว
แปรตาม (Dependent Variables) จานวน 1 ตัวแปร
คือ การตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
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ของกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นการทางาน (First Jobber) ใน
กรุงเทพมหานคร (Kotler & Keller, 2006)

ให้ บริการ ที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลื อกวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุคคลของกลุ่มคนที่เริ่มต้นชีวิตการ
ทางาน ในกรุงเทพมหานคร
ก่อนกระบวนการเก็บข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 400 คน ผู้วิจัยได้มีการทดลองใช้แบบสอบถาม
(Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อทดสอบ
ค่ าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม ซึ่ งจากผลการ
ทดสอบพบว่ า ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ Cronbach’s
Alpha มี ค่ า เท่ ากั บ .986 ซึ่ งมี ค่ า มากกว่ า .7
(Cronbach, L.J., 1951) ดังแสดงในตารางที่ 1

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งเครื่ อ งมื อ เป็ น แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากแนวคิด ทฤษฎี บทความ และ
เอกสารงานวิจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3
ส่ วน ได้ แก่ ส่ วนที่ 1 ค าถามคั ดกรองผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ของ
งานวิจัย ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยด้านต่างๆ
ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ และคุณภาพการ
Cronbach’s Alpha
N of Items

.986
16
ตารางที่ 1 – ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าโดยใช้สูตรครอนบาคก่อนเก็บแบบสอบถาม (อยู่ข้างบน)
จากผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
2. การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
แบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่าสามารถยอมรับในการ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อหาค่า
นาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงได้ และ ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที่ อ ยู่ ร วมกลุ่ ม หรื อ ลด
หลั ง จากน าแบบสอบถามไปเก็ บ ข้ อ มู ล จริ ง แล้ ว จานวนอยู่ในกลุ่ มที่มีค วามสั มพันธ์กั น จึงเกิดการ
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ สกัดองค์ประกอบแบบ Principle Component
แบบสอบถามอีกครั้ง ผลการวิเคราะห์พบค่าความ Analysis ( PCA) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.990 ซึ่งเป็นการ ร่วม (Common Factor Analysis) แล้วใช้การหมุน
ยืนยันได้ว่าแบบสอบถามในการทาวิจัยครั้งนี้มีความ แกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) โดยใช้วิธีการ
เหมาะสมและสามารถน ามาใช้ ใ นการจั ด ท าแบบ หมุนแกนแบบตั้งฉาก (Verimax)
สอบถามได้จริง
3. การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ
(Multiple Regression) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ระหว่างตัวแปรต้นที่มีจานวนมากกว่า 1 ตัว และตัว
การวิจัยนี้ได้ใช้กระบวนการประมวลผลโดย แปรตามเพียง 1 ตัวเท่านั้น (Joseph, William, Barry
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์ทาง & Rolph, 2010) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
สถิติ ดังนี้
ทดสอบสมมติฐานในงานวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ของกลุ่ มคนที่เพิ่งเริ่มต้น 2 . ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ( Qualitative
การทางาน (First Jobber) กรณีการศึกษาในเขต Research)
กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 400 ชุ ด ได้ แ ก่ เพศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และ
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
ประสบการณ์ ใ นการท างาน ซึ่ ง ใช้ ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่ม
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ตัวอย่างในการสั มภาษณ์รวม 2 คน ประกอบด้ว ย
หน้า 16 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ผู้ บ ริ ห ารจาก บริ ษั ท ไทยประกั น ชี วิ ต จ ากั ด
(มหาชน) ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขยายงานนครหลวง
36 และ ผู้ บ ริ ห ารสโมสรที่ ป รึ ก ษาการเงิ น (FA
Club) ตาแหน่ง ประธานสโมสร 1 คน ซึ่งบุคคลทั้ง
3 เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการวางแผนทาง
การเงิน ส่ว นบุ คคล และเคยมีป ระสบการณ์ในการ
สื่อสารพูดคุยกับกลุ่มคนที่ถื อเป็นผู้เริ่มต้นชีวิตการ
ทางาน (First Jobber) มามากกว่า 10 ปี ทาให้
ทราบถึงพฤติกรรม ลักษณะการเปลี่ยนแปลง หรือ
เหตุ ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กวางแผนการเงิน ส่ ว น
บุคคล ของกลุ่มบุคคลประเภทดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างชุดคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ประกอบด้ ว ยชุ ด ค าถามปลายปิ ดและปลายเปิด ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงจู ง ใจ ทั ศ นคติ คุ ณ ภาพการ
ให้บ ริการ และการตัดสิ นใจเลือกวางแผนทางการ
เงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่เริ่มต้นชีวิตการทางาน
(First Jobber) ในกรุงเทพมหานคร โดยแนวคาถาม
มาจากการทบทวนวรรณกรรมและแบบสอบถามที่
ใช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กแบบ
สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ งลึ ก แ บ บ กึ่ ง โ คร ง ส ร้ า ง ( SemiStructured Interview) มีก ารวางแผนการ
สัมภาษณ์แบบเป็น ขั้น ตอน มีคาถามสั มภาษณ์ที่มี
โครงสร้างแบบหลวม (Loosely structure) เพื่อให้
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี อิ ส ระในการให้ ข้ อ มู ล สามารถ
อธิบาย และให้ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาเหตุใน

การอ้างอิงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับการทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย
ผลการวิจัย
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ส า ร ว จ
(Exploratory Factor Analysis: EFA)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงสารวจพบว่า
มีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy: KMO)
เท่ากับ 0.961 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และมีค่าเข้าใกล้
1 แสดงให้ เห็ นว่าตัวแปรต่าง ๆนั้นมีความสัมพันธ์
อย่างดีเยี่ยม (Rangsungnoen, 2011) ในส่วนของ
Bartlett’s Test of Sphericity เพื่อทดสอบ
สมมติฐานพบค่า Chi-Square ที่ใช้ในการทดสอบมี
ค่ า เท่ า กั บ 12460.118 และมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(Significant) ที่ระดับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
แสดงว่ า เมตริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์ ด้ า นตั ว แปรต่ า ง ๆมี
ความสัมพัน ธ์กันอย่างดี จึงสามารถนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ได้ โดย
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Joreskog &
Sorbom, 1989) อีกทั้งเมื่อพิจารณายังพบว่า ค่า
Eigen Value สามารถอธิบายค่าปัจจัยร่วมได้มากถึง
80.17% (Total Variance Explained) (Joseph,
William, Barry & Rolph, 2010) โดยจากผล
การศึกษาพบว่าทุ กปัจจัย ที่ได้จ ากการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) นั้น สามารถยืนยันได้
จากความสอดคล้ อ งของการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในงานวิจัยครั้งนี้

ตารางที่ 2 ค่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ

Factors
Motivation
Service quality
Attitude
R = .865

Unstandardized Coefficient
B
Std. Error
.462
.025
.347
.018
.289
.039
R2 = .778 R2 adj = .763

Standardized Coefficients
Beta
t
.480
8.769
.378
6.820
.317
6.151

Sig.
.000*
.000*
.000*

ปีที่…26...ฉบับที่....2...เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 17

การวิเคราะห์ ข้อมูลการแจกแจงค่าเฉลี่ย และส่ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน พร้ อ มทั้ ง การแปลผลของ

แบบสอบถามในแต่ ล ะปั จ จั ย มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้ (ตามตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 – ค่าการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Factors
S.D.
ระดับความสาคัญ
Motivation
Attitude
Service Quality
Decision

4.88
4.75
4.77
4.78

จากผลการวิ เ คราะห์ แ จกแจงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐานของแต่ ละปั จจั ย ตามตารางที่ 3
พบว่าทุกปัจจัยมีการรายงานระดับอิทธิพลของตัวแปร
ที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression)
จากการวิ เคราะห์ ถดถอยแบบพหุ คู ณ ในครั้ งนี้ มีการ
รายงานค่า R2 เท่ากับ 0.778 สามารถอธิบายได้ว่า ตัว
แปรต้นในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย แรงจูงใจ
ทัศนคติ และคุณภาพการให้บริการ สามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือ การตัดสินใจเลื อกวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล ได้มากถึง 77.8% *p < .05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าการ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่าตัว
แปรต้นทั้ง 3 ตัว ส่งอิทธิพลในเชิงบวกต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Beta
ที่ มี ค่ าเป็ น บวกทั้ งหมด ส าหรั บ การวิ เคราะห์ และ
พิจารณาในแต่ละตัวแปร พบว่าตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
กลุ่มคนที่เริ่ มต้นชีวิตการทางานในกรุงเทพมหานคร
มากที่สุ ด คือ ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งมีค่า
Beta เท่ากับ 0.480 (p < .05) อันดับที่สองคือ ด้าน
คุณภาพการให้ บริ การ (Service quality) ซึ่ งมีค่ า
Beta เท่ากับ .378 (p < .05) และอันดับที่สาม คือ
ด้านทัศนคติ (Attitude) ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ .317 (p
< .05)

0.324
0.362
0.345
0.330

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลด้านประชากร
1. ด้านเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 และ
เป็นเพศหญิง จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2
2. ด้านสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสถานภาพ
สมรส จานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมา
คือ สถานภาพโสด จานวน 164 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
41.0 และน้ อยที่ สุ ด คื อ สถานภาพหม้ าย/หย่ าร้ าง
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
3. ด้านระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 281 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมา คือสูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และน้อยที่สุ ด
คือ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.5 ตามลาดับ ปัจจัยด้านอาชีพ พบว่ ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ อยู่ในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน
284 คน คิดเป็นร้ อยละ 71.0 รองลงมา คือ เจ้าของ
ธุรกิจ จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 พนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ านวน 9 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.2
ข้าราชการ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 อาชีพอื่น
ๆ ได้แก่ ทนายความ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5
และอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง น้อยที่สุด คือ นักเรียน/
นักศึกษา จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลาดับ
4. ด้านรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้ ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จานวน 141
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.2 รองลงมา คื อ มี ร ายได้
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มากกว่า 50,000 บาท จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ
32.8 รายได้ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท จานวน
83 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.8 และรายได้ ร ะหว่ า ง
40,001 - 50,000 บาท มีจานวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.2 ตามลาดับ โดยในการวิจัยในครั้งนี้ไม่มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท
5. ด้านประสบการณ์ในการทางาน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง
3 - 5 ปี จ านวน 227 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.8
รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 23 ปี จ านวน 72 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.0 มี
ประสบการณ์ในการทางาน 5 ปี ขึ้นไปจานวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.0 และมีประสบการณ์ในการทางาน
ระหว่าง 1-2 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้ อยละ 11.2
ตามลาดับ โดยในการวิจัยในครั้งนี้ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 1 ปี
ผลการทดสอบสมติฐานที่ 1 พบว่าตัวแปรด้าน
แรงจู ง ใจมี อิ ทธิ พ ลต่ อ การตั ดสิ น ใจเลื อกวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุ คคลของกลุ่มคนที่เริ่ มต้นชีวิตการ
ทางาน (First Jobber) ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(Beta = 0.480, p < .05) สอดคล้องกับแนวคิด และ
ทฤษฎีอ้างอิงของอับบราฮัม เอช มาสโลว์ (Abraham
H. Maslow, 1947) ที่กล่าวว่าความต้องการของ
มนุษย์ คือ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการกระทาของมนุษย์
เพื่อให้สามารถบรรลุตามความต้องการ หรือเป้าหมาย
ได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พสชนันท์ บุญช่วย และธี
ระวัฒน์ จันทึก (2562) พบว่ากลุ่มคนวัยหนุ่มสาวมี
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนหนึ่งมาจาก
ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจที่เป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้น
จนเกิ ดกระบวนการตั ดสิ น ใจเลื อกซื้ อสิ น ค้ าต่ อไป
เนื่องจากแรงจูงใจที่มีในตัวของแต่ละบุคคลจะสะท้อน
ถึงความมุ่งมั่น และทุ่มเท เพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยแรงจูงใจนั้ น
อาจเป็นแรงจูงใจที่มาจากตนเองครอบครัว หรือบุคคล
ที่มีอิทธิพลก็ได้
ผลการทดสอบสมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยด้าน
ทั ศ นคติ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กวางแผน
ทางการเงินส่ วนบุ คคลของกลุ่มคนที่เริ่ มต้นชีวิตการ

ทางาน (First Jobber) ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(Beta = 0.317, p < .05) สอดคล้องกับแนวคิด และ
ทฤษฎี อ้ างอิ งของ ชิ ฟแมน และคานุ ก (Schiffman
and Kanuk, 1994) ที่กล่าวว่าความคิดหรือทัศนคติ
ของบุคคลหนึ่ง จะเกิดขึ้นได้จากส่วนของความเข้าใจ
ส่ วนของความรู้ สึ ก และส่ วนของพฤติ กรรม
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศุภิกา นิรัติศัย (2561) พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการตัดสินใจใน
การเรี ย นรู้ ใ นหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอั งกฤษอย่ างกระตื อรื อร้ น เนื่ องมาจากการมี
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ นั้ น การมี มุ ม มอง หรื อ
แนวคิ ดที่ ว่าภาษาอั งกฤษเป็ นภาษาที่ มี ความส าคั ญ
อย่างมากในการทางานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็น
การแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญ การตระหนักถึง
สิ่งที่มีความจาเป็นต่อชีวิตหลังจากเรียนจบการศึกษา
ซึ่ งสามารถน าไปสู่ ความรู้ สึ กที่ ดี ต่ อการเรี ยนภาษา
อังกฤษตามไปด้วย โดยอาจเกิดความรักต่อการเรียนรู้
เพิ่ มเติ ม จนน าไปสู่ พฤติ กรรมที่ มาการเรี ยนรู้ และ
พั ฒนาที่ เพิ่ มสู งขึ้ น จนสามารถพู ด อ่ าน หรื อเขี ยน
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และสามารถนาไปใช้ในการ
ทางานจริงได้หลังจากจบการศึกษา
ผลการทดสอบสมติฐานที่ 3 พบว่าปัจจัยด้าน
คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือก
วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของกลุ่ มคนที่เริ่มต้น
ชี วิ ตการท างาน (First Jobber) ที่ อาศั ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร (Beta = 0.378, p < .05)
สอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีอ้างอิงของพาราสุรา
มาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml
& Berry, 1988) ที่กล่าวว่าการกาหนดคุณภาพการ
ให้บริการที่ดี จะต้องมีองค์ประกอบ คือ ลักษณะทาง
กายภาพ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความมั่นใจได้
และการเข้ าถึ งจิ ตใจของผู้ ให้ บริ การ เช่ นเดี ยวกั บ
งานวิจัยของกมล สการะเศรณี และอภิวรรตน์ กรม
เมือง (2560) พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จะมีการวัดระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการตั ด สิ น ใจในการเลื อ กใช้ บ ริ ก าร โดยมี ก าร
คานึงถึง ด้านภาพลั กษณ์ของแอพพลิเคชั่น รูปแบบ
การใช้ ที่ เข้ าถึ งได้ ง่ าย ไม่ ยุ่ งยากซั บซ้ อน บริ การได้
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รวดเร็ว สะดวกต่อการเดินทางจากสถานที่ที่ห่างไกล
จากบริเวณที่มีการนิยมสัญจร และหากการบริการใน
ครั้ งแรกได้ รั บ ความพึ งพอใจแล้ ว จะส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การในครั้ งต่อไปด้วย แต่ ในทาง
กลั บกันหากการบริ การในครั้ งใดครั้ งหนึ่ ง ทาให้ เกิด
ความรู้ สึ ก ในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ ต่ ากว่ า การ
คาดหวัง ก็จะส่งผลต่อกระบวนการในการตัดสินใจได้
ด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
การสร้างแรงจูงใจที่ชัดเจนให้กับกลุ่มลูกค้า ที่
เป็ น กลุ่ มคนที่ เริ่ มต้ น ชี วิ ตการท างานหรื อในภาษา
อังกฤษเรียกว่า First Jobber ในกรุงเทพมหานครที่มี
ความสนใจวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมากที่สุ ดในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการ
จากตั ว แทนประกั นชี วิ ตและที่ ปรึ กษาทางการเงิ น
ดังนั้ นการนาเสนอที่สามารถอธิบาย เพื่อสร้ างความ
เข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายที่แท้จริงนั้นจะช่วย

ให้ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถเข้าใจและรู้สึกจับต้องผลลัพธ์
ในการวางแผนการเงินได้ ซึ่งจะทาให้พวกเขาสามารถ
เข้าใจได้อย่างเห็ นภาพว่ าสิ่ งที่มี ความส าคั ญที่สุ ดใน
ชี วิ ต คื อ อะไรบ้ า ง โดยมี ก ารให้ ค าแนะน าในการ
จัดล าดับความสาคัญด้านแรงจูงใจที่แท้จริง ทั้งด้าน
ความต้ องการทางด้ านกายภาพ ความต้ องการด้ าน
ความปลอดภัยหรือความมั่นคง ความต้องการด้านการ
มีส่ วนร่ วมและความรั กในสั งคม ด้ านความต้ องการ
ด้านความเคารพยกย่อง และด้านความต้องการด้าน
ความส าเร็ จในชี วิ ต เพื่ อให้ เ กิ ด ความตระหนั กถึ ง
เป้าหมายที่ต้องการในชีวิตอย่างมีระบบ และเป็นแบบ
แผนที่ ชั ด เจนมากขึ้ น พร้ อ มทั้ ง การสร้ า งความ
น่าเชื่อถือ หรือการไว้วางใจในคุณภาพการให้บริการ
จากนั้นจึงจะสามารถปรับทัศนคติ หรือแนวคิดที่เป็น
ระบบ รวมถึงการให้ความสาคัญของ การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ของกลุ่มคนระยะเริ่มต้นการทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง
ธรรมรัตน์ อยู่พรต. (2556). ค่านิยมในการทางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของเจน
เนอเรชั่นต่าง ๆ. วารสารบริหารธุรกิจ, 36(138),40-62.
ประสพชัย พสุนนท์. (2558). ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสาหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18, ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558.
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
และการลงทุนในทางเลือกอื่น. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Alderfer, C.P., (1969). An Empirical Test of a New Theory of Human Needs. Organizational
Behavior and Human Performance.
Allport, G. W. (1968). The person in psychology: Selected essays. Boston, MA: Beacon.
Altfest, L. J. (2007). Personal financial planning. Boston, MA: McGraw-Hill Irwin
Assael H. 1995. Consumer Behavior and Marketing Action. (5th ed.). Ohio: South Western.
Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bateson, John E.G. (1985). Perceived Control and the Service Encounter. In Czepiel, John A.:
Solomon.
Bovee, C. L. (1993). Management. New York: McGraw-Hill.
Bovee, C.L., Houston, M.J., & Thill, J.V. 1995. Marketing. (2 nd ed.). London: McGraw-Hill.
Cherington, D.J. (1989). Organization Behavior. Boston: Allyn and Bacon.
Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons. Inc.
หน้า 20 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16
(3), 297-334.
Douglas, C.M. (2007). Design and Analysis of Experiments. (6th ed.). New York: John Willey &
Sons Inc.
Dubrin, A. J., & Ireland, R. D. (1993). Management and organization. (2nd ed.). Ohio: South
Westem Publishing Company.
Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to
theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
Ghobadian, A., Speller, S. & Jones, M. (1994). Service quality: Concepts and models.
International Journal of Quality & Reliability Management, 11: 43-66.
Gibson, L. J., Ivancevich, J. M. and Donnelly, J. H. (1997). Organizations, Behavior Structure
Processes. (9th ed.). United States: The McGraw-Hill Companies.
Greenberg, J., & Baron, R. A. (1997). Behavior in organizations. (6th ed.). Upper Saddle River,
NJ.: Prentice Hall.
Gronroos, G. T. (1990). Service management and marketing. Massachusetts: Lexington Books.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B.J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. New
Jersey: Pearson Education, Inc.
Hallman and Rosenbloom. (2000). Personal Finance Planning. (6th ed.). New York: McGrawHill.
Hilgard, Ernest R. (1962). Introduction to Psychology. New York: Harcourt Brance and World
Inc.
Jones. (1984). Socialization tactics, self-efficacy, and newcomers’ adjustments to
organizations. Academy of Management Journal, 28, 467-474.
Joreskog, K.G., & Sorbom, D. (1989). LISREL 7: A guide to the program and applications 2nd
ed. Chicago: SPSS.
Joseph H.F., William B.C., Barry, B.J., & Rolph, A.E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.).
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1979). Organization and management: A system and
contingency approach. Tokyo: McGraw-Hill.
Katz, Daniel. (1960). “The Functional Appoach to Study of Attitude”. Public Opinion
Quartterl.
Kenicki, Angelo and Williams, Brian K. (2006). Management: A Practical Introduction (2nd
ed.). New York: Mcgraw-Hill / Irwin
Kotler, P. (2000). Marketing management: Analyzing consumer marketing and Buyer
behavior (The Millennium). New Jersey: Prentice Hall.
Kotler, P., & Keller, K.L. (2006). Marketing management. (12th ed.). Upper Saddle River, NJ:
Pearson.

ปีที่…26...ฉบับที่....2...เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 21

Kotler, P., & Keller, KL. (2012). Marketing management. (14th ed.). Kendallville: Pearson/
Prentice Hall.
Krech, David, and Crutchfield, Richard S. (1948). Theory and problem of Social Phychology.
McGraw, London
Laily, Mohd & Sabri. (2010). Effects of financial wellness on the relationship between
financial problem and workplace productivity. World Applied Sciences Journal,
10(8), 871-878.
Lawrence J. Gitman, David S. Morrison, Michael D. Joehnk. (2007). Personal Financial
Planning, Australia: Thomson.
Locke, Edwin A. (1968). Organizational Behavior and Human Performance. Chicago: Rand
McNally
Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review 50. New York:
McGraw-Hill.
McClelland, David C. (1961). The Achieving Society. New York: D. Van Nostrand Company Inc.
McGraw-Hill. Herzberg,
Frederick and others. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley and Sons.
Parasuraman, A., Berry, L.L., & Zeithaml, V.A. (1985). A concept model of service quality and
its implications for future research. Journal of marketing, page 49, (Fall), 41-50.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple item scale for
measuring consumer perceptions of service quality. Journal of retailing, 64, 12-40.
Pfiffner, John M. and Robert V. Presthus. (1960). Public Administration. (4th ed). New York:
The Ronald Press Company.
Pinder, C. C. (1984). Work motivation; Theory, issues, and applications. Glenview: Foresman
and Company.
Rangsungnoen, G. (2011). Factor analysis by SPSS and AMOS for Research. Bangkok: SeEducation. (in Thai).
Rokeach, Milton. 1970. San Francisco: Jossey Basso, Inc.
Schermerhorn, J. R. (2002). Management. (7th ed.). New York: John Wiley & Sons,
Inc.Schermerhorn
Schiffman, Leon G.; & Kanuk, Leslie Lazar. (2007). Consumer Behavior. (9th ed). Englewood
Cliffs. New Jersey: Prentice – Hall.
Schneider, B., & White, S. S. (2004). Service quality: Research perspectives. Thousand Oaks,
CA: Sage.
Solomon, Michael R. (2013). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being (8th ed.). NJ:
Prentice-Hall.
Vickie Bajtelsmit. (2006). Personal Finance, Colorado State University, John Wiley & Sous, Inc.
Vroom, H Victor. (1964). Work and Motivation. Ne w York: Wiley and Sons Inc.
Vroom, V. H. (1970). Work and Motivation. New York: John Willey & son.
หน้า 22 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

Walters. (1978). Adaptive Management of Renewable Resources. New York: Mc Graw-Hill.
Weihrich, Heinz and Koontz, Harold, (1993). Management: A Global Perspective. (10th ed).
McGraw-Hill, New York.
Weiten, W. (1997). Psychology of education. The United States of America: Vonoffman.
Williams, A. (2002). Understanding the Hospitality Consumer. Oxford: Elsevier ButterworthHeinemann.
Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality and value: A mean-end model
and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52: 2 - 22.
Zimbardo and Weber. (1997). Psychology (2nd ed.). New York: Longman Publishers.

ปีที่…26...ฉบับที่....2...เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 23

