บทที2่
ทบทวนเอกสารวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั บทนี้ ผวู ้ ิจยั นําเสนอแนวคิดทฤษฎี และผลงานการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับช่ องทางการรับรู ้
ข่าวสารและความพึงพอใจโครงการกองทุนรวมนํ้าใจช่วยเหลือชาวนาของลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา
ภาษีเจริ ญ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมจาก เอกสาร บทความ ตํารา รายงานการวิจยั สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
ออนไลน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ทางธุ รกิจ มีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
1. ความหมายข่าวสาร
2. ข้อมูลโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการลดหย่อนอัตราภาษี
4. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายข่ าวสาร
พงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชี ยร บรรณาธิ การอํานวยการหนังสื อพิมพ์มติชนรายวันให้ทศั นะว่าข่าว คื อ
"สิ่ ง ที่เกิดขึ้นหรื อเกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ปรากฏเป็ นข่าว เราทําได้โดยทําให้มนั เกิดขึ้นมาเพราะข่าวนั้นไม่
จําเป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์แล้วจึงรายงานข่าว"
อดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ ผูบ้ ริ หารสถานี โทรทัศน์เนชัน่ แชนแนลระบุวา่ ข่าว คือ "เหตุการณ์
หรื อข้อมูลใดที่เกิดขึ้นแล้วมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูอ้ ่านไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเหตุการณ์ปัจจุบนั ทันด่วน
เท่านั้นแต่รวมถึงเรื่ องที่ยงั ไม่เคยเปิ ดเผยและการพยากรณ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นถูกส่ งผ่านสื่ อได้อย่างไม่มีขอ้ จัด
กัดของเวลา"
Joseph Pulitzer เจ้าของหนังสื อพิมพ์ New York World และบิดาแห่ งการรายงานข่าวเชิ ง
สื บสวนสอบสวน ระบุวา่ ข่าวคือเรื่ องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆมีความแตกต่างจากเรื่ องอื่นๆโดย Pulitzer
บอกให้บรรณาธิ การและนักข่าวของเขามองหาเรื่ องที่เป็ นต้นต่อ (Original), ชัดเจน (distinctive), เร้า
อารมณ์ (romantic), หวาดเสี ยว (thrilling), หนึ่ งไม่มีสอง (unique), น่าสงสัย (curious), กระจุ๋มกระจิ๋ม
(quaint), ตลกขบขัน (humorous),แปลกและน่าจะได้รับการพูดถึง (Odd and apt-to-be-talked-about)
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M. Lyle Spencer ผูบ้ ุกเบิกการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ อธิ บายคําว่า "ข่าว"หมายถึง "ความ
จริ ง (Fact) ความคิด (Idea) อันถูกต้องที่จะเร้าความรู้สึกของคนจํานวนมาก และในระหว่างเรื่ อง 2 เรื่ อง
ฝ่ ายที่ถูกต้องซึ่ งเรี ยกความสนใจจากผูอ้ ่านได้มากว่า ย่อมดีกว่า" นอกจากนี้ ยังมีผใู ้ ห้ความหมายของคํา
ว่า"ข่าว"ไว้อีกมากมาย เช่น
- ข่าว คือ ข้อเท็จจริ งที่สาํ คัญเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้นและประชาชนให้ความสนใจซึงมีผลหรื อมี
อิทธิ พลต่อวิถีชีวติ มนุษย์ หรื อ ความผาสุ กของมนุษย์
- ข่าว คือ เรื่ องราวของเหตุการณ์หรื อข้อเท็จจริ งหรื อความคิดเห็นซึ่ งเป็ นที่สนใจของคน
- ข่าว คือ เรื่ องหรื อข้อเท็จริ งอย่างใหม่ซ่ ึ งเกี่ยวกับทุกสิ่ งทุกอย่างที่เราไม่เคยรู ้มาก่อน
- ข่าว คือ การรายงานเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ชิดกับเวลาเขียนข่าว
- ข่าว คือ อะไรก็ตามที่ทนั ต่อเวลาเป็ นที่สนใจของผูอ้ ่านจํานวนหนึ่งและข่าวที่ดีที่สุดก็คือข่าว
ซึ่งเป็ นที่สนใจมากที่สุดของคนจํานวนมากที่สุด
- ข่าว คือ การนําเสนอรายงานของเหตุการณ์ปัจจุบนั ในหนังสื อพิมพ์หรื อวารสารอื่นๆหรื อใน
วิทยุและโทรทัศน์จะเห็นได้วา่ ความหมายของคําว่า "ข่าว"มีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั มุมมองของแต่ละ
คนตามทัศนะประสบการณ์และช่วงเวลาที่แตกต่างแต่ท้ งั หมดนี้อาจกล่าวได้วา่ นิยามของคําว่าข่าว
เกี่ยวข้องกับปั จจัย
2.2 ข้ อมูลโครงการกองทุนช่ วยเหลือชาวนา
นายลักษณ์ วจนานวัช ผูจ้ ดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรหรื อ ธนาคาร
ธ.ก.ส.กล่าวว่าในวันนี้ ธนาคาร ธ.ก.ส.ได้เปิ ดตัวกองทุนช่ วยเหลื อชาวนาอย่างเป็ นทางการ เพื่อรับเงิน
บริ จาคและเงิ นสมทบจากประชาชนชาวไทยมาช่ วยเหลื อชาวนาโดยเริ่ มรั บเงิ นบริ จาคตั้ง แต่วนั ที่ 3
มีนาคม
ทั้งนี้ ธ.ก.ส .ตั้งเป้ าหมายระดมเงิ นบริ จาคและเงิ นสมทบเข้ากองทุนช่ วยเหลื อชาวนา 20,000
ล้านบาท ไม่มีความเสี่ ยงเรื่ องการชําระคืน ซึ่ งจะสามารถช่วยเหลือพี่นอ้ งชาวนาได้ไม่นอ้ ยกว่า 200,000
ราย เมื่อเทียบกับมูลค่าข้าวในสตอกของรัฐบาลกว่า 1.2 แสนล้านบาท โดยกองทุนช่วยเหลือชาวนาจะ
จัดสรรเงินให้ ธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายให้เกษตรกรตามมูลค่าข้าวเปลือกในใบประทวน ดังนั้น ขอเชิ ญ
ชวนประชาชนร่ วมบริ จาคช่วยเหลือชาวนา ใน 3 รู ปแบบ คือ
กองทุนที่ 1. บริ จาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา บัญชีเลขที่ 0200-3-3477-582 ธ.ก.ส.สาขา
บางเขน
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กองทุนที่ 2 สมทบเงินเข้ากองทุนช่ วยเหลือชาวนาชนิ ดคืนต้น ไม่มีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000
บาท ขึ้นไป
กองทุนที่ 3 สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาชนิ ดคืนต้น และมีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000
บาทขึ้นไป อัตราร้อยละ 0.63 ต่อปี โดยรับเงินบริ จาคและเงินสมทบจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557โดย
กองทุนที่ 2 และ 3 จะได้รับใบสมทบกองทุนเพื่อเป็ นหลักฐานขอรั บเงิ นคื นเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลา
โครงการ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายลักษณ์ กล่าวว่า หลังจากที่ธนาคารธ.ก.ส.จัดตั้งกองทุนช่ วยเหลื อชาวนาก็คาดว่าจะมีเงิ น
จํา นวนหนึ่ ง หรื อราว 1-2 พันล้านบาท ที่ ส ามารถนํา ไปจ่ า ยให้เกษตรกรจึ ง ทํา ให้ยอดเงิ นค้า งจ่ า ย
เกษตรกรที่มีใบประทวนก่อนรั ฐบาลยุบสภาเหลื อจํานวนไม่มากนัก หรื ออาจจะสามารถจ่ายได้ครบ
ทั้งหมด
สําหรับยอดใบประทวนที่เกิดหลังจากรัฐบาลยุบสภานั้น เขากล่าวว่าน่าจะมีเหลืออยูป่ ระมาณ 7
หมื่นล้านบาท ในจํานวนนี้ ทางกระทรวงการคลังอยูร่ ะหว่างการหาแนวทางระดมเงิ นเข้ามาช่ วยเหลื อ
โดยแนวทางหลัก คื อ การออกพัน ธบัต รออมทรั พ ย์ ธ นาคารธ.ก.ส.ในรู ป แบบที่ ก ํา ลัง หารื อ ว่ า
กระทรวงการคลังจะเข้าไปคํ้าประกันหรื อไม่ค้ าํ ประกันพันธบัตรนี้ แต่เท่าที่ได้หารื อเบื้องต้นคาดว่าทาง
กระทรวงการคลังจะไม่ค้ าํ พันธบัตร
2.3 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการรับรู้ และการลดหย่อนอัตราภาษี
2.3.1 ความหมายของการรับรู้
การรับรู ้เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อนโดยทัว่ ไปบุคคลจะเข้าใจว่าการรับรู ้ คือ การรู้การเห็นการ
ได้ยินการได้กลิ่น การรับสัมผัสจากอวัยวะทั้ง 5 ซึ่ งมิใช่เพียงเท่านั้นการรับรู ้จะเริ่ มตั้งแต่เมื่อมีการรับ
สัมผัสและจะเข้าระบบประสาทส่ วนกลาง เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆไว้ผสมผสานกับสิ่ งที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
และประสบการณ์ที่ผา่ นมาแล้วประมวลข้อมูลเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางการควบคุมระบบประสาทต่างๆ
ท าให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองมี นัก จิ ต วิท ยาหลายท่ า นศึ ก ษาเรื่ องการรั บ รู ้ และได้ใ ห้ค วามหมายไว้
หลากหลายดังนี้
กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530, หน้า 89) กล่าวว่า การรับรู้ คือ การใช้ประสบการณ์เดิมแปลความหมาย
สิ่ งเร้าที่ผา่ นประสาทสัมผัสแล้วเกิดความรู ้สึกความหมายว่าเป็ นอะไรจาเนี ยร ช่วงโชติ (2532, หน้า 3)
อธิ บายว่า การรับรู้คือการสัมผัสที่มีความหมาย(Sensation) การรับรู ้ เป็ นการแปลหรื อตีความแห่ งการ
สัมผัสที่ได้รับออกเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่มีความหมายหรื อที่รู้จกั เข้าใจ ซึ่ งในการแปลหรื อตีความนี้ จาเป็ น
ที่อินทรี ยจ์ ะต้องใช้ประสบการณ์เดิมหรื อความรู้เดิม หรื อความชัดเจนที่เคยมีมาแต่หนหลัง ถ้าไม่มี
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ความรู ้เดิมก็จะไม่มีการรับรู ้สิ่งเร้านั้นๆจะมีแต่เพียงการสัมผัสสิ่ งเร้าเท่านั้น นวลศิริ เปาโรหิ ตย์ (2535,
หน้า 14) ให้ความหมายว่า การรับรู้ คือขบวนการแปลความหมายของสิ่ งเร้าที่มากระทบกับประสาท
สัมผัสต่างๆของเราและการแปลความหมายเป็ นอย่างไรนั้นขึ้นอยูโ่ ดยตรงกับประสบการณ์ในอดีตของ
เราและสภาพจิตใจปั จจุบนั เป็ นการสร้ างความหมายเกี่ ยวกับโลกภายนอกให้กบั เราเอง ทพพนมเมือง
แมนและสวิง สุ วรรณ (2540, หน้า 6)ได้ กล่าวถึง ความหมายของการรับรู ้วา่ หมายถึง กระบวนการใน
การเลื อกรั บการจัดระเบี ย บและการแปลความหมายของสิ่ งเร้ า ที่ บุคคลพบเห็ นหรื อมี ค วามสั มพันธ์
เกี่ยวข้องด้วยในสิ่ งแวดล้อมหนึ่ งๆ กรองแก้ว อยูส่ ุ ข(2543,หน้า47) ให้ความหมายของการรับรู ้วา่ การ
รับรู ้คือกระบวนการที่แต่ละคนรวบรวมจัดและทาความเข้าใจต่อสิ่ งที่เขามองเห็นได้ยินหรื อรู้สึกซึ่ งใน
ความเป็ นจริ งแล้วจะให้ทุกคนมองสิ่ งเดียวกันแล้วคิดและเข้าใจไปในแนวเดียวกันย่อมเป็ นไปไม่ได้
นพ ศรี บุญนาค (2545, หน้า 42) กล่าวถึงความหมายของการรับรู ้ คือ กระบวนการที่ซ่ ึ งบุคคล
รับจัดระเบียบและแปลข้อมูล สารสนเทศจากสภาพแวดล้อมที่เขาดารงอยูจ่ ากความหมายของการรับรู ้ที่
กล่าวมาทั้งหมด สรุ ปได้วา่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการแปลความหมายของสมองของคนเราที่มีสิ่ง
เร้ ามากระทบจากการสัมผัสของร่ า งกายซึ่ ง จะแสดงออกเป็ นพฤติ กรรมหรื อทัศ นคติ ท้ งั นี้ ตอ้ งอาศัย
ประสบการณ์เดิมหรื อการเรี ยนรู ้หรื อความคิดในการตีความนั้น ๆ
2.3.2 กระบวนการรับรู้
การรับรู ้เป็ นกระบวนการที่สร้างประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ที่ทาให้บุคคลมีความแตกต่างกัน
และมีอิทธิ พลนาไปสู่ การกระทาหรื อพฤติกรรมต่างๆของบุคคลกระบวนการรับรู ้มีข้ นั ตอนต่างๆดังนี้
จาเนียรช่วงโชติ (2532, หน้า 71-72)
1) อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสรับสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งเร้าผ่านเข้ามากระทบกับ
อวัยวะรับสัมผัสต่างๆเพื่อให้คนเรารับรู ้ภาวะแวดล้อมรอบตัว
2) การแปลความหมายจากอาการสัมผัสส่ วนสาคัญที่จะช่ วยทาให้การแปลความหมายดีหรื อ
ถูกต้องเพียงใดนั้น ต้องอาศัย
(1) สติปัญญา หรื อความเฉลียวฉลาด
(2) การสังเกตพิจารณา
(3) ความสนใจและความตั้งใจ
(4) คุณภาพของจิตใจขณะนั้น
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3) ความรู้เดิมหรื อประสบการณ์เดิม ซึ่ งได้แก่ ความคิดความรู ้และการกระทาที่ได้เคยปรากฏแก่
ผูน้ ้ นั มาแล้วในอดีตมีความสาคัญมากสาหรับช่วยในการตีความหรื อแปลความหมายของการสัมผัสได้
แจ่มชัดความรู ้เดิมและประสบการณ์เดิมที่ได้สะสมไว้สาหรับช่วยในการแปลความหมายได้ดีน้ นั จะต้อง
มีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นความรู ้ที่แน่นอน ถูกต้อง ชัดเจน
(2) ต้องมีปริ มาณมาก กล่าวคือ รู ้หลายอย่างจึงจะช่วยแปลความหมายต่างๆได้สะดวก
และถูกต้องดี สิ ทธิ โชค วรานุ สันติกุล (2524, หน้า 59-65) ได้อธิ บายถึ งกระบวนการรับรู ้ ว่าเป็ น
กระบวนการที่ซบั ซ้อน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1) การเลือก (Selection) เป็ นกระบวนการเลือกที่จะรับสิ่ งเร้าบางอันจากสิ่ งเร้าทั้งหลาย
2) การจัดระบบ (Organization) คนเรามักจะจัดระบบสิ่ งเร้าภายนอก 2 วิธี คือ
(2.1) ภาพและพื้น (Figure and ground) การที่คนเราแยกสิ่ งเร้าที่เลือกมาเป็ นสิ่ ง
ที่พงุ่ สมาธิ ไปยังส่ วนนั้นเป็ นพิเศษ เรี ยกว่าภาพ (Figure) และส่ วนอื่นๆที่เราไม่สนใจที่เป็ นพื้น(Ground)
(2.2) การทาให้ง่าย (Simplification) การรับรู ้สิ่งเร้าภายนอกเข้ามาจัดระบบอีก
วิธีหนึ่ งซึ่ ง เป็ นแนวโน้ม ของคนทัว่ ๆไป คื อการจัดสิ่ งเร้ านั้นให้อยู่ในรู ปที่ ง่ายมากขึ้ นตัดสิ่ ง ที่ เป็ น
รายละเอียดที่ซบั ซ้อนและสับสนทิ้งไป
3) การแปลความ (Interpretation) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในกระบวนการรับรู ้ ในขั้นนี้
คนเราจะอาศัยคุณสมบัติที่มีอยูภ่ ายในตนเอง เช่น ทัศนคติ ประสบการณ์ ความต้องการค่านิ ยมฯลฯเพื่อ
ช่วยให้การพิจารณาสิ่ งเร้าภายนอก ผสมผสานสิ่ งเร้าภายนอกให้เข้ากับคุณสมบัติภายในดังนั้นการแปล
ความจึงเป็ นเรื่ องที่ข้ ึนอยูก่ บั อัตวิสัย (Subjective) ของผูร้ ับ สิ่ งเร้าอย่างเดียวที่เสนอต่อบุคคลต่างๆบุคคล
เหล่านั้นจะแปลความหมายแตกต่างกัน กระบวนการรับรู้สามารถเขียนเป็ นแผนภูมิแสดงดังภาพ2.1
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สิ่ ง

จัดระบบ

เร้า
รับ รู้ และ

ตีความ

ตอบสน

Internal Stimuli
สิ่ งเร้าภายใน เช่น ทัศนคติ ความต้องการ
ความคาดหวัง ประสบการณ์

รู ปที่ 2.1 กระบวนการรับรู้
(ที่มา: สิ ทธิโชค วรานุสันติกุล, 2524, หน้า 65)
กรองแก้ว อยูส่ ุ ข (2543, หน้า 47) อธิ บายถึงกระบวนการรับรู้วา่ กระบวนการรับรู้น้ นั เริ่ ม
ด้วยบุคคลรับเอาสิ่ งเร้ าต่างๆด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็ นการรับรู ้ ทางเสรี และทําให้เกิ ดความรู ้ สึก
(Sense)ขึ้ นมาก่ อ นแล้ ว แต่ ล ะคนจะแปลความหมายออกมาจากความรู้ สึ กนั้ นๆตาม ภู มิ ห ลั ง
(Background) ของตนเอง ซึ่ งเกิ ดจากหลาย ๆ สิ่ งประกอบกัน เช่ น อายุ เพศ ฐานะการศึ กษา อาชี พ
ประสบการณ์ อารมณ์ และสิ่ ง แวดล้อมอื่ น รวมทั้ง ค้านิ ย มและทัศนคติ ส่วนตนเข้าไปอี ก ทําให้เกิ ด
ความรู้ สึกหรื อความเข้าใจอย่างแท้จริ ง ทําให้เกิ ดกริ ยาหรื อพฤติ กรรมตอบสนองต่อสิ่ งที่ ไดพบเห็ น
ตามที่ตน “รับรู้”
นพ ศรบญนาค (2545, หน้า 43) อธิบายถึงกระบวนการรับรู้วา่ กระบวนการรับรู้เริ่ มตน จากสิ่ ง
เร้าที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อม กระตุน้ ให้บุคคลสนใจและตั้งใจในสิ่ งนั้น โดยประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทั้งทาง
หู ตา จมูก ปากและทางกาย หลังจากนนบุคคลก็จะตีความหมายหรื อแปลความข้อมูล หรื อสิ่ งที่ได้รับมา
และมีการตอบสนองต่าง ๆ ในขั้นสุ ดท้าย ดังภาพ 2.2
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สิ่ งเร้าจากสภาพแวดล้อม
ความรู ้สึก การได้ยนิ การมองเห็น การดมกลิ่น การลิ้มรส
ความตั้งใจในการคัดเลือก
การจัดระบบและการแปลความหมาย
อารมณ์และพฤติกรรม
รู ปที่ 2.2 กระบวนการของการรับรู้
(ที่มา: นพ ศรี บญนาค, 2545, หน้า 43)
2.3.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้
สิ ทธิโชค วรานุสนั ติกุล (2524, หน้า 80) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ทางสังคมว่า
มีปัจจัยดังต่อไปนี้
1) ความต้องการ (Need) ของผูร้ ับรู้เองจะทําให้ผรู้ ับรู้ตีความสิ่ งเร้าที่ส่งมาเป็ นสิ่ งที่จะสนอง
ความต้องการของตัวเองความต้องการเป็ นเหตุจงใจให้เรารับรู้สิ่งทีตอ้ งการได้รวดเร็ ว เช่น ขณะกําลังหิ ว
เราจะรับรู้ สิ่งที่เกี่ ยวของกับอาหารได้เร็ วเราจะได้ยินเสี ยงกระดิ่ งของรถขายก๋ วยเตี๋ยวชัดเจนกว่าเสี ยง
อื่นๆที่เกิดในขณะเดียวกัน
2) ประสบการณ์ (Experience) บุคคลทัว่ ไปมักจะตีความสิ่ งที่ตวั เองสัมผัสตามภูมิหลังของแต่
ละคน
3) การเตรี ยมตัวไว้ก่อน (Preparatory set) การที่คนเรามีประสบการณ์ และการเรี ยนรู้สิ่งใดมา
ก่อนทําให้เราเตรี ยมที่จะตอบสนองต่อสิ่ งนั้นแนวเดียวกับที่เรารับรู้มา
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4) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ เช่น บุคคลที่มี บุคลิกภาพ
แข็งกร้าว ยึดมัน่ จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งเร้าได้ชา้ กว่าผูท้ ี่มีบุคลิกภาพยืดหยุน่
5) ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมอิทธิ พลต่อการรับรู้ถา้ คนเรามีทศั นคติที่ดีต่อใครคนหนึ่งการ
กระทําของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้ในทางที่ดีอยูเ่ สมอ
6) ตําแหน่งทางสังคม (Social position) และบทบาททําให้คนเรารับรู้สิ่งต่าง ๆไม่เหมือนกัน
7) วัฒนธรรม (Culture) เป็ นตัวการสําคัญที่ทาํ ให้คนเรารับรู้อะไรแตกต่างกัน
8) สภาพทางอารมณ์ (Emotion) ของผูร้ ับรู้มีผลต่อการรับรู้
การรับรู้น้ นั เป็ นขั้นตอนแรกของการมีพฤติกรรมแต่อย่างไรก็ตามการรับรู้เป็ นเพียงตัวแปรหนึ่ ง
เท่านั้นในการเกิ ดพฤติ กรรมยังมิ ตวั แปรอื่ นๆอี กมากมายที่ มีส่วนในการเกิ ดพฤติ กรรม เช่ นทัศนคติ
บทบาทและความคาดหวัง ในบทบาทแรงจู ง ใจเป็ นตนแต่ อ ย่า งไรก็ ต ามการรั บ รู้ มี ค วามสํา คัญ ต่ อ
พฤติกรรมในแง่ที่วา่ ถ้าบุคคลรับรู้ ถูกต้องแม่นยําการแสดงพฤติกรรมักจะออกในรู ปหนึ่ งถ้าบุคคลรับรู้
อย่างไม่ถูกต้องแม่นยําจะทําให้การแสดงพฤติกรรมออกมาในรู ปแบบหนึ่ งนั้น คือ การรบรู้ มีส่วนทําให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน
2.3.4 การลดหย่อนอัตราภาษี
การหักลดหย่อนเงินบริ จาค ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับแบบภาษี ภงด.90
ที่ตอ้ งยืน่ ภายใน เดือนมีนาคมของของปี ถัดไป หรื อแบบ ภงด.94 ที่ตอ้ งยืน่ ภายใน เดือนกันยายนของทุก
ปี ภาษี ผูม้ ีเงินได้ในปี ภาษีน้ นั ๆ สามารถนําเงินที่ได้บริ จาคไปแล้วนั้น มาหักลดหย่อนเงิ นได้ของปี ภาษี
นั้นๆ ได้เท่ากับเงิ นที่ ได้บริ จาคไปจริ ง แต่ตอ้ งไม่เกิ น10% ของเงิ นได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่า
ลดหย่อนอื่ นๆหมดแล้ว การบริ จาคที่ลดหย่อนได้ 2 เท่า จะเป็ นการบริ จาคเพื่อสนับสนุ นการศึ กษา
ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล หรื อโรงเรี ยนเอกชนที่ต้ งั ขึ้นตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ยนเอกชนและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ต้ ั ง ขึ้ นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เท่ากับว่าการบริ จาคที่สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่านั้น สามารถบริ จาคให้กบั
โรงเรี ยนรัฐบาลและโรงเรี ยนเอกชนซึ่ งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิ การ มีรายชื่ อ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศกําหนด (หากเป็ นการบริ จาคให้กบั โรงเรี ยนกวดวิชาจะไม่สามารถ
นําไปหักลดหย่อนได้) ที่สําคัญการบริ จาคของเรา ผูซ้ ่ ึ งเป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องบริ จาคเป็ นเงินเท่านั้น
จะบริ จาคเป็ นสิ่ งของ หนังสื อ หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้
นอกจากนี้ จะต้อ งมี ห ลัก ฐานจากสถานศึ ก ษาที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ว่า ค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ่ า ยไปนั้น เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่
สนับ สนุ น การศึ ก ษาตามโครงการที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบนั่น ก็ คื อ ใบเสร็ จ ของ
สถานศึกษานัน่ เองเงินบริ จาคการกุศลสาธารณะได้แก่ เงินที่บริ จาคให้วดั วาอาราม สถานสาธารณ-
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กุศล สถานพยาบาล สถานการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนโดยหักลดหย่อนได้กบั จํานวนที่จ่ายจริ งแต่
ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
2.4 แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจของลูกค้ า
2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน(2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ พึงพอใจ หมายถึง
รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
เป็ นความรู ้ สึกหรื อทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาํ ของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุ ขของบุคคลอันเกิ ด
จากการปฏิบตั ิงานและได้รับผลเป็ นที่พึงพอใจทําให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้นมีความสุ ขความมุ่งมัน่
ที่จะทํางาน มีขวัญและมีกาํ ลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงานที่
ทํา และสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางานส่ งผลต่อถึงความก้าวหน้าและ
ความสําเร็ จขององค์การอีกด้วย
วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่
กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจมากและ
ได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจเป็ น
อย่างยิ่งเมื่ อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ คาดหวังไว้ท้ งั นี้ ข้ ึนอยู่กบั สิ่ งที่ต้ งั ใจไว้ว่าจะมีมากหรื อน้อย
สอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
สิ่ งหนึ่ งหรื อปั จจัยต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง ความรู ้ สึกพอใจจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อความต้องการของบุคคลได้รับการ
ตอบสนองหรื อบรรลุ จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ ง ความรู ้ สึกดังกล่ าวจะลดลงหรื อไม่เกิ ดขึ้ นหากความ
ต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกทางบวกความรู ้สึกทางลบและความสุ ข
ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู ้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ
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เทพพนม และสวิง (2540) กล่ าวว่า ความพึง พอใจเป็ นภาวะของความพึงใจหรื อภาวะที่ มี
อารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ ง สิ่ งที่ขาดหายไประหว่าง
การเสนอให้กบั สิ่ งที่ได้รับจะเป็ นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้
สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสําเร็ จตามความมุ่ง
หมายหรื อเป็ นความรู ้สึกขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุ ป
ได้ว่า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ กที่ ดีหรื อทัศ นคติ ที่ ดีของบุ ค คลซึ่ ง มักเกิ ดจากการได้รับการ
ตอบสนองตามที่ตนต้องการก็จะเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้
รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
2.4.2. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Shelly อ้างโดย ประกายดาว (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่าความพึงพอใจ
เป็ นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบความรู้สึกทางบวกเป็ น
ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทําให้เกิดความสุ ขความสุ ขนี้ เป็ นความรู ้สึกที่แตกต่างจากความรู ้สึกทางบวก
อื่นๆกล่าวคือเป็ นความรู ้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุ ขสามารถทําให้เกิดความรู ้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้
อีกดังนั้นจะเห็ นได้ว่าความสุ ขเป็ นความรู ้ สึกที่สลับซับซ้อนและความสุ ขนี้ จะมีผลต่อบุ คคลมากกว่า
ความรู้สึกในทางบวกอื่นๆ
วิชัย (2531) กล่ าวว่า แนวคิ ดความพึงพอใจมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับความต้องการของมนุ ษย์
กล่าวคือความพึงพอใจจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองซึ่ งมนุ ษย์ไม่
ว่าอยูใ่ นที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
สุ เทพ (2541) ได้สรุ ปว่า สิ่ งจูงใจที่ ใช้เป็ นเครื่ องมื อกระตุ น้ ให้บุคคลเกิ ดความพึงพอใจมี
ด้วยกัน 4 ประการ คือ
1. สิ่ งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิ น สิ่ งของ หรื อสภาวะทางกายที่ ให้แก่ ผู้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่ งแวดล้อมในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุ ขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึ ง สิ่ งต่างๆที่สนองความต้องการของ
บุคคล
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4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรกับผูร้ ่ วม
กิจกรรม อันจะทําให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่ วมกัน อันเป็ นความพึงพอใจของ
บุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่ งจะทําให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมัน่ คงในการ
ประกอบกิจกรรม
2.4.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive)
หรื อแรงขับดัน (drive) เป็ นความต้องการที่ กดดันจนมากพอที่ จะจูงใจให้บุคคลเกิ ดพฤติ กรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่าง
เป็ นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครี ยด เช่น ความหิ วกระหายหรื อความ
ลําบากบางอย่าง เป็ นความต้องการทางจิ ตวิทยา (psychological) เกิ ดจากความต้องการการยอมรั บ
(recognition) การยกย่อง (esteem) หรื อการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่ วนใหญ่
อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทําในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็ นสิ่ งจูงใจ เมื่อได้รับการ
กระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิ บายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการ
บางอย่าง ณ เวลาหนึ่ ง ทําไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ งความปลอดภัย
ของตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทําสิ่ งเหล่ านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถื อจากผูอ้ ื่นคําตอบของมาส
โลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรี ยงตามลําดับจากสิ่ งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดทฤษฎีของ
มาสโลว์ได้จดั ลําดับความต้องการตามความสําคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร,
ที่พกั อากาศ, ยารักษาโรค
1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนื อกว่าความต้องการ
เพื่อความอยูร่ อดเป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัวความ
นับถือและสถานะทางสังคม
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1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสําเร็ จ (self – actualization needs) เป็ นความ
ต้องการสู งสุ ดของแต่ละบุคคล ความต้องการทําทุกสิ่ งทุกอย่างได้สําเร็ จบุคคลพยายามที่สร้างความพึง
พอใจให้กบั ความต้องการที่สําคัญที่สุดเป็ นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ
ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุ ้นให้บุ คคลพยายามสร้ า งความพึ งพอใจให้ก ับความ
ต้องการที่สาํ คัญที่สุด
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตวั มากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วน
ช่ วยสร้ า งให้เกิ ดพฤติ ก รรม ฟรอยด์พ บว่า บุ ค คลเพิ่ ม และควบคุ ม สิ่ ง เร้ า หลายอย่า งสิ่ ง เร้ า เหล่ า นี้ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้ นเชิ ง บุคคลจึงมีความฝันพูดคําที่ไม่ต้ งั ใจพูดมีอารมณ์อยูเ่ หนื อเหตุผลและ
มีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก
ขณะที่ ชาริ ณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้วา่ บุคคลพอใจจะกระทําสิ่ งใดๆที่ให้
มีความสุ ขและจะหลี กเลี่ยงไม่กระทําในสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรื อความยากลําบากโดยอาจแบ่ง
ประเภทความพอใจกรณี น้ ีได้ 3 ประเภท คือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ นทรรศนะของความพึงพอใจว่า
มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ
2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ
พยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาํ เป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขต้องเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์
เสมอไป
3. ความพอใจเกี่ยวกับจริ ยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุ ข
เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรื อสังคมที่ตนเป็ นสมาชิกอยูแ่ ละเป็ นผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ผหู้ นึ่งด้วย
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิภาวรรณ พัฒนพงษ์ (2547) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ข่าวสารปั จจัยจูงใจความพึงพอใจและทัศนคติ
ต่อการท่องเที่ ยว จังหวัดสมุ ทรสงครามพบว่ามีการรับรู ้ ข่าวสารจากสื่ อบุคคล มากที่สุดรองลงมาคื อ
สื่ อ มวลชนและสื่ อ เฉพาะกิ จ ตามลํา ดับ โดยการรั บ รู ้ ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วทางเชิ ง เกษตรจัง หวัด
สมุทรสงครามนับว่าอยูใ่ นระดับน้อย ปั จจัยอยูใ่ นระดับปานกลางโดยนัก ท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระดับสู ง และมีทศั นคติในทางเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

17

กิตติคุณ บุญเชื้ อ (2547, บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาช่องทางการรับรู ้ขอมูล ข่าวสารทางการเมืองของ
พนัก งาน บริ ษ ทั แอลที อีซี จํา กัด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม รั บรู้ ข้อมู ล ข่ า วสารทางการเมื องผ่า น
โทรทัศน์มากที่สุดรองลงมาคือ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ คนใกล้ชิด เพื่อนร่ วมงาน หรื อระดับหัวหน้างาน
ตามลําดับช่องทางที่รับรู้นอ้ ยที่สุด คือ นิตยสารรายสัปดาห์เกี่ยวกับการเมืองโดยความรู ้และความสนใจ
ทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการรับรู ้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ดวงพร หรุ่ มเรื องวงษ์. 2551. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการรับจํานําข้าวเปลือก
นาปรังปี 2550 ของโรงสี รุ่งเรื องธัญพร จังหวัดสุ พรรณบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่มีต่อโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปี 2550 ของโรงสี รุ่งเรื องธัญพร ผลการศึกษาพบว่า
เกษตรกรในโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าระดับความพึงพอใจ
เรี ยงจากระดับมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านการบริ การของพนักงาน ด้านราคา ตามลําดับ
กาญจนา เลิศเจริ ญธรรม. 2550. ความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีต่อโครงการรับ
จํานําข้าวเปลือก วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรจังหวัดราชบุรีต่อโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการรับจํานําข้าวเปลือกอยูใ่ นระดับปานกลาง

