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การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 2 
การปรับตัวของธรุกิจไทย ต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก: 
วิเคราะห์กรณีปญัหาหน้ียโุรป และการเปิดตัวของประเทศพม่า  

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 
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ส ถ า บั น ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ญ า ภิ วั ฒ น์ เ ป็ น

สถาบันอุดมศึกษาท่ี มุ่งผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้ความรู้  และ
ประสบการณ์ในการทํางาน ตลอดจนเป็นบุคลากรท่ี มี
ประสิทธิภาพท่ีหลายๆ องค์กรต้องการ ด้วยวิธีการเรียน 
การสอนท่ีเน้นการเรียนทฤษฎีควบคู่การเรียนปฏิบัติหรือ 
การฝึกงานตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน (Work-Based Learning) 
และความเป็น Corporate University คือ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ ท่ี ไ ด้จากประสบการณ์ในการทํางานจริงในกลุ่ ม 
ซีพี ออลล์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีมาจากการขยายความ
ร่วมมือ (Networking) ออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
ท้ังในและต่างประเทศ 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา นอกจากภารกิจ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการ
ผลิตบัณฑิตแล้ว สถาบันยังตระหนักและเห็นความสําคัญของภารกิจด้านงานวิจัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ และบุคลากรทํางานวิจัย รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเวทีวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิด 
องค์ความรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นกลไกหนึ่งท่ีสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นฐานสําหรับการพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการพัฒนาสังคมท่ีเก่ียวข้องอีก
ด้วย  

สถาบันจึงกําหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 2 ข้ึนภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของธุรกิจไทยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก: วิเคราะห์กรณีปัญหาหนี้ยุโรป และการเปิดตัวของประเทศพม่า”  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้ง
วัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เป็นเวทีใน 
การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปิด
โอกาสรับฟังข้อเสนอแนะ อันจะนําไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ 

ในนามของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอขอบคุณ และขอต้อนรับผู้นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ทุกท่าน ท่ีร่วมเจตนารมย์ในการสนับสนุน และส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ ยังประโยชน์ต่อ
สังคม และประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ 
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน 

สารจากอธิการบดีสารจากอธิการบดี  
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รายช่ือผู้ทรงคุณวฒิุพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย 
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การขนส่งแล้ว เพ่ือให้การจัดทําเส้นทางการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสม 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ในการจัดการการขนส่งข้ึน โดยนําวิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright มาทํา
การปรับปรุงเพ่ิมเติม และได้นําไปเปรียบเทียบกับวิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright ในแบบอ่ืนๆ  
ผลการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 22 ปัญหาจากปัญหาต้นแบบ (Benchmark) ท่ีเป็นท่ีนิยมพบว่า 
วิธีการใหม่ของผู้วิจัยมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าวิธีการท่ีเปรียบเทียบ ตลอดจนสามารถหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดได้
ท้ังหมด และท่ีสําคัญผู้วิจัยยังค้นพบคําตอบท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเป็นค่าใหม่จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 13 ปัญหาได้ 
อีกด้วย 
 
คําสําคัญ : การหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด, ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความต้องการแน่นอน,  

วิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright 
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Abstract 
In this research, we have studied the capacitated vehicle routing problem (CVRP) 

which is one of the classical problems in operation research field. For the concerned 
problem, the vehicles will deliver product with known demand from a single depot to many 
customers in their areas, and then return to the same depot after completing service. In 
order to suitably apply the high-performance routes of transportation in the real world 
cases, we have developed the vehicle routing software by improving the general Clarke-
Wright savings algorithm, and compared it with other Clarke-Wright savings algorithms. The 
computational results by using 22 instances from well-known CVRP benchmark show that 
our new approach outperforms the compared approaches, and the best solution is obtained 
in all directions. Moreover, 13 new best-known solutions have also been found. 
 
Keyword : Optimization, Capacitated vehicle routing problem,  

 Clarke-Wright savings algorithm. 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะและรูปแบบของปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความต้องการแน่นอน 

บทนํา 
ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความต้องการแน่นอน (Capacitated Vehicle Routing 

Problem) ได้ถูกนําเสนอเป็นครั้งแรกโดย Dantzig and Ramser (1959: 80-81) และได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหาท่ีมีความสําคัญ และได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดจากชุดของคําตอบท่ี
เป็นไปได้ (Combinatorial Optimization) มาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือการจัด
เส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีมีต้นทุนหรือระยะทางในการขนส่งน้อยท่ีสุด โดยในแต่ละเส้นทางยานพาหนะจะ
เดินทางออกจากคลังสินค้ากลางท่ีกําหนดให้ และเดินทางกลับไปยังคลังสินค้ากลางเดิม เม่ือเสร็จสิ้นการขนส่ง
สินค้าแล้ว ซ่ึงลักษณะและรูปแบบของปัญหาการจัดเส้นทางนี้จะประกอบไปด้วยคลังสินค้ากลางหนึ่งแห่ง 
ยานพาหนะชนิดเดียว และกลุ่มของลูกค้าท่ีมีความต้องการสินค้าท่ีแน่นอนจากคลังสินค้ากลาง ดังแสดงในภาพ
ท่ี 1 โดยในการขนส่งแต่ละครั้ง ข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้าแต่ละรายจะถูกรวบรวม เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการขนส่ง ซ่ึงจากปัญหาต้นแบบ (Benchmark) ท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษานั้น ยานพาหนะจะถูก
กําหนดให้สามารถส่งสินค้าไปยังลูกค้าแต่ละรายได้เพียงครั้งเดียวต่อการวางแผนการขนส่งสินค้าหนึ่งครั้ง จึง
ส่งผลให้ลูกค้ารายท่ีได้รับสินค้าแล้ว จะไม่สามารถรับสินค้าได้อีกจนกว่าจะถึงรอบการขนส่งสินค้าในครั้งต่อไป  
และสินค้าท่ีถูกลําเลียงไปยังยานพาหนะแต่ละคัน จะถูกพิจารณาปริมาณน้ําหนักไม่ให้เกินจากปริมาณความจุ
ของยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ เป็นท่ีได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นจํานวนมากมา
เป็นเวลานานกว่า 50 ปี (เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2502) มีวิธีการท่ีหลากหลายได้ถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหานี้ และ
หนึ่งในวิธีการท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสุดวิธีการหนึ่งก็คือวิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright (Clarke and 
Wright, 1964: 568-581) เนื่องจากความง่ายในการนํามาประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้เวลาในการคํานวณท่ีไม่
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นานจนเกินไปนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการรวบรวมแนวคิดท่ีน่าสนใจของนักวิจัยท่ีนําวิธีการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง เริ่มต้นจากบทความของ Altinel and Öncan (2005: 954-961) ท่ีได้
นําเสนอสมการใหม่ โดยได้อ้างอิงสมการจากบทความของ Gaskell (1967: 281-295), Yellow (1970: 281-
283) และ Paessens (1988: 336-344) ในการปรับปรุงวิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright ในรูปแบบ
สมการ (Parametric Clarke-Wright Savings Algorithm) ดังแสดงในสมการ 1 

 
(1) 

 
โดย λ  คือตัวแปรท่ีใช้ในการปรับเปลี่ยนต้นทุนหรือระยะทางระหว่างลูกค้ารายท่ี i  ไปยัง j , µ  คือตัวแปรท่ี
ใช้ในการปรับเปลี่ยนต้นทุนหรือระยะทางระหว่างลูกค้าไปยังคลังสินค้ากลาง, v  คือตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับ
ปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า, id  แทนปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้ารายท่ี i , d  แทน
ค่าเฉลี่ยของปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้าท้ังหมด โดยในบทความดังกล่าวตัวแปร λ , µ , v  ท้ัง 3 
ตัวจะถูกกําหนดให้มีค่าเริ่มต้นจาก 0 ถึง 2 และจะมีค่าเพ่ิมข้ึนครั้งละ 0.1 ทําให้จํานวนรอบท่ีจะใช้ใน 
การคํานวณท้ังหมดเป็น 8820202121 =××  รอบ ส่งผลให้วิธีการนี้ใช้เวลาในการคํานวณท่ีสูงกว่าวิธีการหา
ค่าประหยัดของ Clarke-Wright มาก จึงได้มีบทความของ Battarra et al. (2008: 1568-1572) และ 
Corominas et al. (2010: 1309-1314) ท่ีนําเสนอวิธีการในการหาค่าท่ีเหมาะสมให้กับตัวแปรท้ัง 3 ตัว โดย
สามารถลดเวลาท่ีใช้ในการคํานวณลงได้ แต่ถึงแม้ว่าวิธีการท่ีได้กล่าวมาจะสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ท่ีได้ให้ดีข้ึน
กว่าเดิมแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และยังไม่สามารถหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดได้เสมอไป จึงได้มีบทความอ่ืนท่ีนําวิธี 
การหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright มาเป็นคําตอบต้ังต้น หลังจากนั้นก็จะนํามาปรับปรุงเพ่ือหาคําตอบท่ี
ดีกว่าด้วยวิธีการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น บทความของ Tarantilis et al. (2004: 437-453), Wassan et al. 
(2008: 368-386) และ Li et al. (2010: 137-145) ได้ใช้วิธี Tabu Search, บทความของ Bräysy et al. 
(2009: 8460-8475) ได้ใช้วิธี Local Search และบทความของ Fuellerer et al. (2010: 751-759) ได้ใช้วิธี 
Ant Colony Optimization เป็นต้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยพบว่า วิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright รวมถึงการ
ปรับปรุงวิธีการดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ นั้น ยังไม่สามารถหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดในปัญหาท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
ท้ังหมด ดังนั้นจึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาวิธีการของ Clarke-Wright ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ท้ังในเรื่องของการลดต้นทุนหรือระยะทาง และลดเวลาท่ีใช้ในการคํานวณอีกด้วย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 22 ปัญหาจากปัญหาต้นแบบ (Benchmark) ท่ีเป็นท่ีนิยมของ 
Augerat et al. (1995) แสดงดังตาราง 1 ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A, B และ P โดยปัญหาแต่
ละตัวจะถูกเขียนแทนด้วยอักษรย่อ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหา A-n34-k5 ตัวอักษร A คือกลุ่มของปัญหา, n คือ
จํานวนลูกค้า และ k คือจํานวนยานพาหนะท่ีมีอยู่ กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยได้นํามาใช้จะมีปริมาณของลูกค้าต้ังแต่ 
16 ถึง 60 ราย สําหรับกลุ่มตัวอย่าง A ท่ีต้ังของลูกค้า และปริมาณความต้องการสินค้าในแต่ละรายจะถูกสุ่ม
ข้ึนมาแบบกระจาย ซ่ึงจะแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง B เนื่องจากท่ีต้ังของลูกค้าในกลุ่มนี้ จะถูกจัดให้อยู่รวมกัน
เป็นกลุ่ม (Clustered) และสําหรับกลุ่มตัวอย่าง P จะมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง A เพียงแต่ตําแหน่งท่ีต้ัง
ของคลังสินค้ากลางจะไม่ถูกสุ่ม แต่จะถูกกําหนดให้อยู่ตรงกลางเสมอ 

 

d

dd
cccccs ji

jijijiji

+
+−+−+= νµλ 0,,0,0,,0,
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
วิธีการท่ีผู้วิจัยได้นําเสนอถูกพัฒนาข้ึนโดยใช้โปรแกรม Visual Basic เวอร์ชั่น 6.0 และถูกนําไป

ประมวลผลบนคอมพิวเตอร์รุ่น Intel® Core™ i7 CPU 860 ท่ีสัญญาณนาฬิกา 2.80 GHz ด้วย
หน่วยความจํา 1.99 GB ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยมีการกําหนดตัวแปรท่ีใช้ ได้แก่ ขนาดของ
ทัวร์ (ตัวเลขสุ่มต้ังแต่ 0 ถึง 20), จํานวนรอบสูงสุดของการหาค่าความประหยัด (5,000 รอบ), จํานวนรอบ
สูงสุดของการหาค่าท่ีดีท่ีสุด (100 รอบ) และจํานวนรอบสูงสุดในแต่ละเส้นทาง (50 รอบ) 

3. วิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright ท่ีนําเสนอ 
วิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright ได้ถูกพัฒนาข้ึนโดย Clarke and Wright (1964: 

568-581) โดยวิธีการนี้เป็นหนึ่งในวิธีการท่ีได้รับความสนใจ และเป็นท่ีนิยมในการนําไปประยุกต์ใช้ 
อย่างแพร่หลายท้ังในงานวิจัย และซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ แต่เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นหนึ่งในวิธีฮิวริสติก 
(Heuristic) คําตอบท่ีได้จึงอาจไม่ใช่คําตอบท่ีดีท่ีสุดเสมอไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นําเสนอวิธีการใหม่ ซ่ึงถูกพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจากบทความของตันติกร พิชญ์พิบุล และเรืองศักด์ิ แก้วธรรมชัย (2550) และ Pichpibul and 
Kawtummachai (2010) โดยมีข้ันตอนการทํางานแสดงดังภาพท่ี 2 

จากภาพท่ี 2 ข้ันตอนปกติของวิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright จะถูกแสดงในส่วน 
ของรูปแบบท่ัวไป เริ่มต้นจากการสร้างเมตริกต้นทุน หลังจากนั้นจึงคํานวณหาค่าความประหยัดระหว่างลูกค้า
แต่ละราย แสดงดังสมการ 2 

jijiji cccs ,0,,0, −+=  (2) 
โดยท่ี jis ,  คือค่าความประหยัดระหว่างลูกค้า i  และ j , jic ,  เป็นต้นทุนหรือระยะทางระหว่าง

ลูกค้า i  และ j , 0 แทนสัญลักษณ์ของคลังสินค้ากลาง เช่น 1,0c  หมายถึงต้นทุนหรือระยะทางในการขนส่ง
ระหว่างคลังสินค้ากลาง ไปยังลูกค้ารายท่ี 1 ในข้ันตอนต่อไปจะมีการเลือกเส้นทางขนส่งระหว่างลูกค้าท่ีมีค่า
ประหยัดสูงสุดก่อน จากนั้นจึงทําการเพ่ิมลูกค้าอ่ืนๆ เข้าไปโดยการเลือกจากค่าประหยัดรองลงมาเข้าไว้ใน
เส้นทางขนส่ง โดยในการเลือกเส้นทางขนส่งดังกล่าว จะมีการตรวจสอบไม่ให้ปริมาณความต้องการสินค้าเกิน
จากปริมาณความจุของรถ (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากบทความของตันติกร พิชญ์พิบุล และ 
เรืองศักด์ิ แก้วธรรมชัย, 2550) 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการทํางานของวิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright ท่ีนําเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในส่วนของรูปแบบท่ีนําเสนอนั้น ผู้วิจัยได้อ้างอิงบทความของ Pichpibul and Kawtummachai 

(2010) ท่ีได้อาศัยแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงลําดับของค่าความประหยัดด้วยการคัดเลือกจากทัวร์ 
(Tournament Selection) ผสมผสานกับการคัดเลือกจากวงล้อ (Roulette Wheel Selection) หลังจากนั้น
จึงทําการรวมจุดส่งสินค้าใหม่ และนําคําตอบท่ีได้จากรุ่นก่อนมาเปรียบเทียบกับคําตอบในรุ่นปัจจุบัน คําตอบ
ในรุ่นก่อนจะถูกแทนท่ีด้วยคําตอบท่ีดีกว่า เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับคําตอบในรุ่นต่อไป 

เม่ือได้คําตอบท่ีดีท่ีสุดด้วยวิธีของ Pichpibul and Kawtummachai (2010) แล้ว ผู้วิจัยยังได้นําวิธี 
Insertion, วิธี Swap และวิธี 2-Opt ของ Alba and Dorronsoro (2008) แสดงดังภาพท่ี 3 มาประยุกต์ใช้ใน
การหาค่าท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเส้นทาง (Post Optimization) ซ่ึงมีข้ันตอนการทํางานแสดงดังภาพท่ี 4 
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วิธี Insertion วิธี Swap วิธี 2-Opt

1 2 3 4 5

2 3 4 1 5

1 2 3 4 5

5 2 3 4 1

1 2 3 4 5

4 3 2 1 5

ภาพท่ี 3 ตัวอย่างการหาค่าท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเส้นทางด้วย 3 วิธีการท่ีนํามาประยุกต์ใช้ 

 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการทํางานของวิธีการหาค่าท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเส้นทาง 
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ปัญหา คําตอบ 
ท่ีดีท่ีสุด 

คําตอบ ร้อยละความแตกต่างจากค่าท่ีดีที่สุด เวลา (วินาที) 
CWa CWb CWc CWa CWb CWc CWa CWb CWc 

A-n34-k5 781.30 810.41 793.05 780.94 3.726% 1.504% -0.046% 0.00 29.22 3.06 
A-n36-k5 802.13 828.47 806.78 802.13 3.284% 0.580% 0.000% 0.00 28.79 0.55 
A-n37-k6 952.22 976.61 975.75 950.84 2.561% 2.471% -0.145% 0.00 32.40 0.03 
A-n39-k5 828.99 901.99 896.02 828.99 8.806% 8.086% 0.000% 0.00 35.22 1.49 
A-n46-k7 918.46 939.74 933.67 917.72 2.317% 1.656% -0.081% 0.01 52.19 11.11 
A-n48-k7 1074.34 1112.82 1105.04 1074.34 3.582% 2.857% 0.000% 0.01 60.02 51.73 
A-n53-k7 1013.31 1099.45 1064.48 1012.33 8.501% 5.050% -0.097% 0.01 78.35 29.18 
A-n54-k7 1171.78 1201.20 1177.05 1171.68 2.510% 0.450% -0.009% 0.01 84.88 13.91 
B-n34-k5 791.24 794.29 789.85 789.84 0.385% -0.176% -0.177% 0.00 25.69 0.97 
B-n38-k6 809.45 840.89 824.23 808.95 3.884% 1.826% -0.062% 0.00 32.80 31.90 
B-n41-k6 834.96 898.09 872.46 833.96 7.561% 4.492% -0.120% 0.00 40.52 18.13 
B-n43-k6 747.54 781.96 756.07 746.69 4.605% 1.140% -0.114% 0.01 45.92 7.88 
B-n44-k7 915.84 941.05 934.68 914.96 2.753% 2.057% -0.096% 0.01 48.34 0.88 
B-n45-k5 755.43 757.16 754.71 753.96 0.230% -0.095% -0.195% 0.01 47.71 8.98 
P-n16-k8 451.95 478.77 473.78 451.34 5.935% 4.831% -0.135% 0.00 9.52 0.01 
P-n21-k2 212.71 236.19 234.97 212.71 11.036% 10.466% 0.000% 0.00 11.63 0.01 
P-n23-k8 531.17 539.48 539.84 531.17 1.564% 1.633% 0.000% 0.00 27.81 0.23 
P-n45-k5 512.79 572.95 522.41 512.79 11.732% 1.877% 0.000% 0.00 9.29 6.20 
P-n50-k7 559.86 597.03 578.94 559.86 6.639% 3.407% 0.000% 0.00 12.35 0.40 
P-n55-k7 570.27 618.68 589.95 570.27 8.489% 3.451% 0.000% 0.00 16.14 8.85 
P-n55-k10 697.81 736.45 714.22 696.83 5.537% 2.352% -0.141% 0.00 16.47 16.77 
P-n60-k15 971.58 1016.96 1002.78 971.58 4.671% 3.211% 0.000% 0.00 21.85 1.85 

ค่าเฉลี่ย 5.014% 2.869% -0.064% 0.00 34.87 9.73 
  

a  วิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright (Clarke and Wright, 1964: 568–581) 
b  วิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright ปรับปรุงโดย Altinel and Öncan (2005: 954-961) 
c  วิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright ท่ีนําเสนอ 
 

ผลการวิจัย 
จากตาราง 1 ผู้วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้จากวิธีการท่ีนําเสนอ กับวิธีการหาค่าประหยัด

ของ Clarke-Wright (Clarke and Wright, 1964: 568-581) ซ่ึงเป็นผู้คิดค้นวิธีการนี้ข้ึน และวิธีการหาค่า
ประหยัดท่ีถูกนํามาปรับปรุงโดย Altinel and Öncan (2005: 954-961) ท้ังนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนําเสนอ ผู้วิจัยจึงได้นําคําตอบท่ีดีท่ีสุดในแต่ละปัญหาจากวิธีการ Robust Branch-
and-Cut-and-Price ของ Fukasawa et al. (2006: 491-511) มาทําการเปรียบเทียบเพ่ิมเติมในรูปแบบของ
การหาค่าร้อยละความแตกต่างด้วยสมการ 3 

ร้อยละความแตกต่างจากค่าท่ีดีท่ีสุด Percentage deviation = 100×






 −
best

combest  (3) 

โดย best คือค่าท่ีดีท่ีสุด และ com คือค่าท่ีต้องการเปรียบเทียบ ซ่ึงปัญหาในแต่ละตัวนั้นจะต้องมีการคํานวณ
ระยะทางระหว่างคลังสินค้ากลางไปยังลูกค้าแต่ละราย และลูกค้าแต่ละรายไปยังลูกค้าแต่ละรายด้วยสมการ 4 
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Euclidean distance 22
, )()( jijiji yyxxd −+−=  (4) 

   
โดย ii yx ,  และ jj yx ,  คือตําแหน่งท่ีต้ังของลูกค้า i  และ j  จากการคํานวณระยะทางดังกล่าวใน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีนําเสนอ อ้างอิงตามมาตรฐานของ TSPLIB (Reinelt, 1991: 376-384) ระยะทางท่ีได้จาก 
การคํานวณจะเป็นจํานวนเต็มท่ีไม่มีจุดทศนิยม ซ่ึงในบทความของ Xu and Kelly (1996: 379-393) ได้กล่าว
ไว้ว่าคําตอบท่ีได้จากการคํานวณระหว่างระยะทางท่ีมีจุดทศนิยม กับระยะทางท่ีไม่มีจุดทศนิยมนั้น จะมี 
ความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นําคําตอบท่ีดีท่ีสุดในแต่ละปัญหา ตลอดจนวิธีการหาค่าประหยัดของ 
Clarke-Wright ท้ัง 3 รูปแบบท่ีนําเสนอ มาทําการคํานวณระยะทางใหม่ โดยกําหนดให้มีจุดทศนิยมด้วย  
ซ่ึงจากผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่า การคํานวณระยะทางท่ีมีจุดทศนิยมนั้นได้ส่งผลให้ผลลัพธ์ท่ีได้จาก
วิธีการท่ีนําเสนอสามารถค้นพบคําตอบท่ีดีท่ีสุดท่ีมีค่าน้อยกว่าคําตอบท่ีดีท่ีสุดของ Fukasawa et al. (2006: 
491-511) เป็นจํานวน 13 ปัญหา ซ่ึงผู้วิจัยได้นําปัญหาท่ีมีร้อยละความแตกต่างจากค่าท่ีดีท่ีสุด 3 ปัญหา 
เรียงตามลําดับจากค่าสูงสุดมากไปหาน้อย มาแสดงดังภาพท่ี 5 โดยในแต่ละปัญหา ภาพเส้นทางการขนส่ง
สินค้าจากคลังสินค้ากลางไปยังลูกค้าแต่ละรายได้ถูกนําเสนอในรูปแบบกราฟและปริมาณเส้นทางรวมถึง
รายละเอียดของลําดับการขนส่งในแต่ละเส้นทางนั้นได้ถูกนําเสนอในรูปแบบตาราง ยกตัวอย่างเช่น 0-9-14-0 
แสดงถึงลําดับการขนส่งโดยเริ่มต้นจากคลังสินค้ากลาง (0) ไปยังลูกค้ารายท่ี 9 และลูกค้ารายท่ี 14 หลังจาก
นั้นจึงกลับไปยังคลังสินค้ากลาง (0) โดยมีต้นทุนในการขนส่งของเส้นทางนี้เท่ากับ 139.00 หน่วย 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

บทความฉบับนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอการพัฒนาวิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright (Clarke-
Wright, 1964: 568–581) เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัด (Capacitated 
Vehicle Routing Problem) ผู้วิจัยได้ทําการทดลองโดยใช้ปัญหาต้นแบบ (Benchmark) ท่ีเป็นท่ีนิยมของ 
Augerat et al. (1995) ซ่ึงประกอบไปด้วย 22 ปัญหา และทําการเปรียบเทียบกับวิธีการหาค่าประหยัดของ 
Clarke-Wright (Clarke-Wright, 1964: 568–581) และวิธีการหาค่าประหยัดของ Altinel and Öncan 
(2005: 954-961) รวมถึงวิธีการท่ีให้คําตอบท่ีดีท่ีสุดของ Fukasawa et al. (2006: 491-511) จากผล 
การทดลองพบว่า วิธีการใหม่ของผู้วิจัยมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีน่าพอใจท้ังในเรื่องของการลดต้นทุนหรือ
ระยะทาง และลดเวลาท่ีใช้ในการคํานวณ ในส่วนของผลลัพธ์ท่ีได้นั้นก็ยังมีต้นทุนหรือระยะทางท่ีน้อยกว่า 
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วิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright และ Altinel and Öncan (2005: 954-961) ในทุกกรณี 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ค้นพบคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหม่ ซ่ึงมีค่าดีกว่าคําตอบท่ีดีท่ีสุดของ Fukasawa et al. (2006: 
491-511) เป็นจํานวน 13 ปัญหาอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากวิธีการท่ีผู้วิจัยได้นําเสนอในบทความฉบับนี้ ผู้วิจัยได้มีแนวคิดท่ีจะใช้ในการปรับปรุง รวมถึง 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งข้ึน โดยทําการศึกษาวิธีการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น วิธีการทางพันธุกรรม (Genetic 
Algorithm) วิธี Tabu Search และวิธีการหาค่าท่ีดีท่ีสุดแบบ Particle Swarm เป็นต้น เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้
ร่วมกับวิธีการของผู้วิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้มีความสนใจท่ีจะนําวิธีการท่ีนําเสนอไปประยุกต์ใช้กับปัญหา
การจัดเส้นทางยานพาหนะในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น รูปแบบของปัญหาท่ีมีคลังสินค้ากลางหลายคลัง (Multiple 
Depots) รูปแบบของปัญหาการขนส่งสินค้าแบบไป-กลับ (Backhauls) และรูปแบบของปัญหาท่ีมีข้อจํากัด
ด้านเวลา (Time Windows) เป็นต้น 
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รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อของผู้หญิงวัยทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Lifestyles and Purchasing Behavior of Working Women at Convenience Stores 
in Bangkok Metropolitan Areas 

 
จิรวรรณ ดีประเสริฐ 

ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานด้านวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

รูปแบบการการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้หญิงวัยทํางานท่ีร้านสะดวกซ้ือใน 
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้หญิง 
วัยทํางาน และเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เพ่ือหาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีร้านสะดวกซ้ือของกลุ่มผู้หญิง
วัยทํางาน ท่ีมีอายุระหว่าง 20-49 ปี ซ่ึงสามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม ดังนี้คือ กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจํากัด  
กลุ่มสาวไทยนักพัฒนา กลุ่มสาว NGO กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ และ กลุ่มสาวจานด่วน ซ่ึงกลุ่มผู้วัยทํางานท้ัง  
5 กลุ่ม มีพฤติกรรมการซ้ือท่ีเหมือนกัน เพียงแต่ว่าแต่ละกลุ่มจะมีจุดเด่นในการซ้ือท่ีแตกต่างกัน  

 
คําสําคัญ : รูปแบบการดําเนินชีวิต ผู้หญิงวัยทํางาน พฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีร้านสะดวกซ้ือ 
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Abstract 
The research of Lifestyles and Purchasing Behavior of Working Women at 

Convenience Stores in Bangkok Metropolitan Areas is a quantitative and qualitative research. 
To find lifestyles of working women, quantitative methodology is used whereas qualitative 
one is applied to seek their purchasing behavior at the convenience stores. The samples are 
working women who are at the age between 20-49 years. They are categorized into  
5 groups: Unlimited Contemporary group, Thai Developer group, NGO Group, Real Gentle 
Woman Group and Fast Food Girl Group. They share the same purchasing behaviors except 
some aspects that are outstanding. 

 
Keywords : Lifestyles, Working Woman, Purchasing Behavior at Convenience Stores 



23 
 

บทนํา 
บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดจากหลายสํานัก ต่างมีความเห็นตรงกันว่า ผู้หญิงยุคใหม่ 

มีบทบาทและอิทธิพลสูงข้ึนในสังคมท่ัวโลก โดยเฉพาะ ศตวรรษท่ี 21 จะเป็นศตวรรษของผู้หญิง  
โดย ดร.ยุวะ เฮดริก หว่อง ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก บริษัทมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด ผู้แต่งหนังสือ “The New Woman Consumers of Asia” ได้ทํานายว่า ผู้บริโภคสาวยุคใหม่ 
ในตลาดภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก ท่ีมีอัตราการเติบโตจาก 1.3 พันล้านคนในปี 2549 เป็น 1.5 พันล้านคนใน 
ปี 2557 ซ่ึงเป็นกุญแจดอกสําคัญต่อการบริโภคสินค้าท่ีทรงอิทธิพล ด้วยอํานาจการตัดสินใจซ้ือท่ีมีมูลค่าสูง 
ถึง 5.16 แสนล้านบาท  ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มสาวโสดวัยทํางานจะกลายเป็นผู้ท่ีมีการใช้จ่ายต่อคนมากท่ีสุด  
(บิสิเนสไทย, 2550) อีกท้ังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงสูงข้ึน ทําให้มีโอกาสใน
สั งคมมากข้ึน จึ ง ทํา ให้ มี อํานาจการ ซ้ือสิน ค้าสู ง ข้ึน ด้วยเช่น กัน (Picavet. 2006 :  
http://www.thailandefr.com/th/societe/13-le-statut-de-la-femme-dans-la-societe-
thailandaise) 

ผู้หญิงวัยทํางานในประเทศไทย  จากนิตยสาร 4P (First Jobber Spending, 2547) ได้สํารวจ
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเก่ียวกับเสื้อผ้าของผู้ท่ีเพ่ิงเริ่มต้นทํางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงมีการซ้ือเสื้อผ้า
มากกว่าผู้ชาย โดยมีพฤติกรรมการซ้ือมากข้ึนเม่ือเรียนจบและเพ่ิมความถ่ีในการซ้ือมากข้ึนเรื่อยๆในปีถัดไป 
ท้ังนี้การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ลักษณะและพฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภคสตรีใน 
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางการสมรสมีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้สินค้าในแต่ละประเภท โดยกลุ่มผู้หญิงวัยทํางานนับว่ามีความสําคัญต่อการตลาดเป็น 
อย่างมาก เพราะผู้หญิงยุคปัจจุบันมีรายได้เป็นของตนเองและมีอํานาจในการตัดสินใจมากข้ึน ท้ังนี้ยังพบว่า 
กลุ่มผู้หญิงท่ีมีอายุมาก (20-49 ปี) มีการศึกษาสูง มีรายได้สูงและสมรสแล้ว เป็นผู้บริโภคสินค้าจําพวกเสื้อผ้า
และเครื่องประดับสูงกว่ากลุ่มท่ีมีอายุน้อย (12-19 ปี) (ภัทรา ชื่นชมลดา. 2543 : 5) ดังนั้นเม่ือกล่าวถึง 
กลุ่มผู้หญิงวัยทํางาน จะพบว่า กลุ่มนี้จะมีอายุต้ังแต่ 20-49 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมทางด้านการเงินและ
สามารถตัดสินใจซ้ือสินค้าได้อย่างเป็นอิสระ  (สุพิชา บ้านชี, 2547 : 5) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะค้นหารูปแบบ
การดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้หญิงวัยทํางาน 

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคชาวกรุงเทพมหานครท่ีใช้
ชีวิตด้วยความเร่งรีบ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าร้านสะดวกซ้ือต่าง๐จะต้ังในแหล่งท่ีผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย เป็น 
การอํานวยความสะดวกท้ังอรรถประโยชน์ด้านเวลาและสถานท่ี ปัจจุบันมูลค่าตลาดของธุรกิจค้าปลีก  
ใ น ปี  2 5 5 4  คิ ด เ ป็ น  1 . 5  ล้ า น ล้ า น บ า ท  ซ่ึ ง มี ก า ร เ ติ บ โ ต โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ปี ล ะ  7 -8  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์
(http:www.prosoftpos.com/ArticleInfo.aspx?ArticleId=5049) ซ่ึงจะพบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ทําให้กลายเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันเข้มข้นยิ่งข้ึน กลุ่มธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเทสโก้
โลตัสและ บ๊ิกซี เข้ามาดําเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซ้ือในชื่อ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส มินิบ๊ิกซี ตามลําดับ อีกท้ัง
ยังมีร้านค้าสะดวกซ้ือในต่างจังหวัดท่ีมีการดําเนินธุรกิจ เป็นแบบ Chain Store เช่น CJ Express เป็นต้น ซ่ึง
จากเหตุผลข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ของผู้หญิงวัยทํางานท่ีร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทํางาน 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีร้านสะดวกซ้ือของผู้หญิงวัยทํางาน 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีร้านสะดวกซ้ือของผู้หญิงวัยทํางาน ซ่ึงแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มสาวทันสมัยไร้ ขีดจํากัด กลุ่มสาวไทยนักพัฒนาและใฝ่ธรรมะ กลุ่มสาว NGO  
กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ และกลุ่มสาวจานด่วน  

 
ทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจัย 

AIOs (Activities, Interests and Opinions) รูปแบบการดําเนินชีวิตถูกนํามาใช้ใน 
การแบ่งส่วนตลาดเพ่ือทําให้นักการตลาดสามารถเข้าใจผู้บริโภคได้อย่างถ่องแท้ โดยรูปแบบการดําเนนิชีวิต
สามารถวัดได้จากตัวแปรต่างๆในบริบทท่ีเก่ียวกับ 1) ผุ้บริโภคใช้เวลาในการทํากิจกรรมอย่างไร (Activities) 2) 
สิ่งท่ีพวกเขาสนใจและให้ความสําคัญ (Interests) 3) ความคิดเห็นท่ีมีต่อตนเองและสิ่งรอบตัว (Opinions) 4) 
ข้อมูลพ้ืนฐานเช่น อายุ รายได้ การศึกษา ภูมิลําเนา เป็นต้น (Plummer, 1974)  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 5) พฤติกรรมผู้บริโภค อาจให้คําจํากัดความได้ว่าเป็น “ปฏิกิริยาของ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการต่าง ๆ ของ
การตัดสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านั้น” คําจํากัดความท่ีกล่าวมานี้ เราอาจ 
แบ่งออกเป็นส่วนสําคัญได้ 3 ส่วนคือ 

1.  ปฏิกิริยาของบุคคล ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทางไปและกลับจากร้านค้า  
การเลือกสรรของในร้านค้า การซ้ือ การขนส่งสินค้า การใช้ประโยชน์และการประเมินค่าสินค้าและบริการท่ีมี
จําหน่ายอยู่ในตลาด 

2.  บุคคลเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึง 
ผู้บริโภคคนสุดท้าย เรามุ่งท่ีตัวบุคคลผู้ซ้ือสินค้าและบริการเพ่ือนําไปใช้บริโภคเองและ/หรือเพ่ือการบริโภค 
ของหน่วยบริโภคต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่น ครอบครัว เราพิจารณาหน่วยบริโภครวมถึงแม่บ้านใน
ฐานะท่ีเป็นตัวแทนซ้ือของครอบครัวและบุคคลบางคนท่ีซ้ือของขวัญให้กับผู้อ่ืนด้วย แต่เราไม่พิจารณาถึง 
การท่ีบุคคลซ้ือให้กับองค์กรธุรกิจหรือสถาบันต่าง ๆ 

3.  รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการตัดสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ ซ่ึง
รวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการซ้ือของผู้บริโภคท่ีกระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาทางการตลาด 
เช่น การติดต่อกับพนักงานขาย การดูสื่อโฆษณาและการเปิดรับข่าวสารโฆษณา การสอบถามอย่างไม่เป็น
ทางการจาก ญาติ เพ่ือน คนรู้จัก การสร้างความโน้มเอียงหรือเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกต่าง ๆ และ
ปฏิกิริยาต่าง ๆ เก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือหลังจากการระบุและพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว สรุปใน
ท่ีนี้ก็คือ พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกับการศึกษาว่าบุคคลหรือผู้บริโภค บริโภคอะไร ท่ีไหน บ่อยแค่ไหน และ
ภายใต้สถานการณ์อะไรบ้างท่ีสินค้าและบริการได้รับการบริโภค  

เม่ือได้ศึกษาความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว สุมาลี เหลืองดํารงกิจ (2543) ได้ดําเนินการวิจัย
ท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับ 
การบริโภคของผู้บริโภคสตรี ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคสตรีโดยรวม   2) ศึกษาลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีเก่ียวกับ 
การทํากิจกรรมต่างๆ (Activities)  3) ศึกษาลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีเก่ียวกับการให้
ความสนใจในเรื่องต่างๆ (Interests)    4) ศึกษาลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีเก่ียวกับ
ความคิดเห็นต่อตัวเอง และสภาพแวดล้อมในสังคม (Opinions)  5) ศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสตรี 



25 
 

ตามลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยการวิจัยเชิงสํารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง
เป็นสตรีอายุ 12-49 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 612 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลายข้ันตอน ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือลดจํานวนตัวแปร และวิธีการวิเคราะจัดกลุ่ม (Cluster Analysis)  
เพ่ือหาลักษณะคล้ายของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการวิจัย  

ผู้บริโภคสตรีมีรูปแบบการดําเนินชีวิต 8 กลุ่ม ซ่ึงมีลักษณะเด่นของกิจกรรม ความสนใจ  
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมสังคม และต่อตนเอง ของแต่ละกลุ่ม เสนอตามลําดับดังนี้ 

1. กลุ่มนําสมัย ใช้สินค้ามีเทคโนโลยีและทันสมัย สนใจแฟชั่น หาข้อมูลก่อนซ้ือสินค้า เป็นคน 
ขาดความม่ันใจในตนเอง 

2. กลุ่มอนุรักษ์นิยม ไม่ทํากิจกรรมบันเทิงเฮฮา ให้ความสําคัญเรื่องบ้านและครอบครัว มีศีลธรรม 
ไม่ต้องการเป็นผู้นํา 

3. กลุ่มต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต   มีกิจกรรมสโมสรสัมพันธ์ พอใจในฐานะทางการเงิน
ความสําเร็จและความสุข ชอบเสี่ยงโชคและดูหมอ ต้องการเป็นผู้นํา 

4. กลุ่มมีอุดมการณ์เพ่ือสังคม ทํากิจกรรมกุศลสังคม ชอบงานใช้ฝีมือทักษะรักงานศิลปะ ชื่นชอบ
กับการมีประสบการณ์ในต่างแดน เป็นคนมีความม่ันใจในตนเองสูง 

5. กลุ่มมีความสุขพอใจในชีวิต ทํากิจกรรมกุศลสังคม ให้ความสําคัญเรื่องบ้านและครอบครัว 
รอบรู้เหตุการณ์บ้านเมือง เป็นชอบแก้ปัญหา 

6. กลุ่มบันเทิงเฮฮา ทํากิจกรรมบันเทิงเฮฮา ไม่มีความสนใจต่อสิ่งรอบตัว ไม่อนุรักษ์วัฒนธรรม 
เป็นคนไม่ชอบแก้ปัญหา  

7. กลุ่มเฉ่ือยชา ไม่ทํากิจกรรม ให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ ยกเว้นอาหารฟาสฟู้ด ไม่หาข้อมูล 
ก่อนซ้ือสินค้า เป็นคนไม่ยึดม่ันในหลักการ 

8. กลุ่มอารมณ์รุนแรง ทํากิจกรรมศึกษาหาความรู้ สนใจต้องการความสําเร็จเป็นเศรษฐีมีชื่อเสียง 
ไม่อนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นคนขาดความม่ันใจในตนเอง 

ในเวลาเดียวกัน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ ดังนั้นจึงให้คําจํากัดความ
ของร้านสะดวกซ้ือว่ารูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ท่ีจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีการหมุนเวียนของสินค้าสูง 
ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงและต้ังอยู่ในชุมชนเพราะเป็นการอํานวยความสะดวกลูกค้าด้านสถานท่ี  
มีระบบในการบริหารจัดการร้าน ทําให้ร้านมีระเบียบ  สวยงาม บริการท่ีรวดเร็ว เป็นต้น (วารุณี ตันติวงศ์
พาณิชย์ : 65) 

 
วิธีการศึกษา 

ประชากร ผู้หญิงทํางานหรือประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
เป็นลูกจ้าง และเจ้าของธุรกิจ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20- 49 ปี (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552) 

กลุ่มตัวอย่าง   เนื่องจากวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
แบ่งวิธีการการสุ่มกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองส่วนคือ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณเพ่ือหารูปแบบการดําเนินชีวิต 
ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นนําผลการวิจัยในเรื่องของรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีได้จากการวิจัย 
เชิงปริมาณมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกประชากรเข้ากลุ่มตัวอย่างสําหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
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เนื่องจากจํานวนประชากรผู้หญิงวัยทํางานช่วงอายุ  20-49 ปี ในเขตกรุง เทพมหานคร  
มีจํานวน 2,988,570 คน จึงจําเป็นต้องกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม โดยการใช้สูตรการหาขนาด
ตัวอย่างจากสัดส่วนประชากรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยประมาณค่าสัดส่วนหรือร้อยละ ขนาดตัวอย่าง 
จะหาได้จากสูตรดังนี้  

n = N. 
    1+ N(e)2 

เม่ือ  n =         ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N =         ขนาดของประชากรผู้หญิงวัยทํางานท้ังหมด 
 e =         ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง  

เม่ือแทนค่าโดยผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างเป็น 50 % หรือ 0.50 จากประชากรผู้หญิงวัยทํางาน
ท้ังหมด ระดับความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.5 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % และมีค่า 
ความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550:48) จะได้ผลดังนี้ 
 n =          2,988,570 
                                          1+2,988,570 (0.50)2 
  =     384.16 หรือ 384 ราย 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 384 ตัวอย่าง และเพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนและ 
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัย ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการสํารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยเครื่องมือท่ีใช้คือวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In - Depth Interview) เพ่ือหาตัวแปรรูปแบบ 
การดําเนินชีวิต ในการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้หญิงวัยทํางานมีอายุต้ังแต่ 20-49 ปี ผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Sampling) ได้แก่ ข้ันตอนท่ี  1  การสุ่มตัวอย่างตามพ้ืนท่ี 
(Area Sampling) ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ขอบเขตพ้ืนท่ี  และการแบ่งเขตปกครอง
ของกรุงเทพมหานคร  (สํานักผังเมือง  กรุงเทพมหานคร, 2549 )  ประกอบกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ซ่ึงประกอบด้วย  ท่ีดินประเภทท่ีประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย-ปานกลาง-มาก  
ท่ีดินพาณิชยกรรม  ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม  ท่ีดินประเภทคลังสินค้า  ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
ท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  ท่ีดินประเภท
สถาบันราชการ  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549) โดยนําเอกสาร
ท้ังสองมาพิจารณาร่วมกันในการกําหนดกรอบการสุ่มตัวอย่าง ข้ันตอนท่ี  2  การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Sampling) ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น     โดยแบ่งจํานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ออกตามจํานวนกลุ่มของประชากรโดยใช้สัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มในเขตท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม
เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีคนวัยทํางานหนาแน่นมากกว่าบริเวณอ่ืน  ซ่ึงช่วยให้การเก็บข้อมูลสามารถทําได้ตรง
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  โดยเขตท่ีดินบริเวณดังกล่าวมีจํานวน  16  เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน 
เขตราชเทวี เขตบางรัก เขตพญาไท เขตสาธร เขตจัตุจักร เขตคลองสาน เขต คลองเตย เขตธนบุรี  
เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตบางเขน เขตห้วยขวาง เขตพระโขนง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ข้ันตอนท่ี 3   
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ทําการเก็บข้อมูลในแหล่งธุรกิจและชุมชนท่ีคาดว่าจะ
พบประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเขต โดยทําการสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับอายุซ่ึงมีอายุระหว่าง  
20-49 ปี และการมีงานทําของกลุ่มตัวอย่างก่อนทําการเก็บข้อมูล รวมท้ังสิ้น 401 คน อีกท้ังได้มีการใช้วิธี 
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วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้หญิงวัยทํางาน 20 คน ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจํากัด กลุ่มสาวไทยนักพัฒนาและใฝ่ธรรมะ กลุ่มสาว NGO กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ และ 
กลุ่มสาวจานด่วน  กลุ่มละ 4 คน รวม 20 คน ท้ังนี้ก่อนจะดําเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างได้ 
ลองทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มใด จากนั้นจึงดําเนินการสัมภาษณ์ 

 
ผลการศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  กลุ่มตัวอย่างจํานวน 401 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 28 ปี คิ ด    เ ป็ น 

ร้อยละ 10.2 รองลงมามีอายุ 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ อายุ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีการศึกษาอยู่ 
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา มีการศึกษาอยู่ในระดับตํ่ากว่าอนุปริญญา คิดเป็น 
ร้อยละ 16.2 และมีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.5  มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
ระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 44.6 อาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย ผู้จัดการส่วนตัวนักแสดง 
สถาบันการศึกษา สถาปนิก แม่บ้าน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานขาย นักศึกษา นักลงทุน คิดเป็น
ร้อยละ 17.2 และเป็นเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 15.2 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.1 
รองลงมามีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.9  รายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 17 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมาสมรสแล้วมีบุตรแล้ว คิดเป็นร้อยละ 28.9 สมรส
แล้วแต่ยังไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 12.2 

ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทํางาน  
เ ม่ือวิ เคราะห์ ปัจจัยโดยการใช้ เวลาในการทํากิจกรรม จํานวน 10 กลุ่ม ไ ด้แก่ กลุ่ม ท่ี 1  

กลุ่มสาวบันเทิง กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาวขาลุย กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาวนักช๊อปป้ิง กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสาวหญิงไทยใจงาม  
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มสาวสู้ชีวิต กลุ่มท่ี 6 กลุ่มสาวนักท่องเท่ียว กลุ่มท่ี 7 กลุ่มสาววัยทํางานติดตามข่าวสาร  
กลุ่มท่ี 8 กลุ่มสาวรักครอบครัว กลุ่มท่ี 9 กลุ่มสาวติดซีรีย์ และกลุ่มท่ี 10 กลุ่มสาวนักเสี่ยงโชค 

กลุ่มความสนใจ จํานวน 8 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มท่ี 1  กลุ่ มสาวยุ ค ให ม่ ม่ัน ใจ เ กินร้ อย  กลุ่ ม ท่ี  2  
กลุ่มสาวนักพัฒนาชุมชน กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาวเจ้าระเบียบใส่ใจสุขภาพ กลุ่มท่ี 4  กลุ่มสาวใส่ ใจรายละเอียด 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มสาวรักประชาธิปไตยกลุ่มท่ี 6 กลุ่มสาวมุ่งม่ัน กลุ่มท่ี 7 กลุ่มสาวเชื่อโชคชะตา และกลุ่มท่ี 8  
กลุ่มสาวบ้างาน 

กลุ่มความคิดเห็น จํานวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1กลุ่มสาวช้างเท้าหลัง กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาวยุคใหม่ 
ให้ความสําคัญกับการเลือกชุดชั้นใน กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาวงามจากภายใน กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสาวนักบริหารจัดการ  
กลุ่ ม ท่ี  5  กลุ่ ม สาว ม่ัน  (สา วแกร่ งแร ง เ กินร้ อย )  กลุ่ ม ท่ี  6  กลุ่ มส าว ไทย มือ ก็ ไกวดาบ ก็แกว่ ง  
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มสาวผู้นํา กลุ่มท่ี 8 กลุ่มสาวเข้าใจชีวิต และกลุ่มท่ี 9 กลุ่มสาวไทยตัวอย่าง 

เม่ือนํามาวิเคราะห์ในข้ันท่ี 2  โดยใช้วิธีองค์ประกอบหลัก (Principle component) ในการสกัด
ปัจจัยและหมุนแกนปัจจัยมุมฉากแบบ Varimax เพ่ือจัดกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทํางาน 
ส า ม า ร ถ จั ด ก ลุ่ ม ไ ด้ ท้ั ง สิ้ น  5  ก ลุ่ ม   ดั ง นี้   ก ลุ่ ม ท่ี  1  ก ลุ่ ม ส า ว ทั น ส มั ย ไ ร้ ขี ด จํ า กั ด   
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาวไทยนักพัฒนาและใฝ่ธรรมะ  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาว NGO  กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ และ
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มสาวจานด่วน 

กลุ่ม ท่ี 1 กลุ่มสาวทันสมัยไร้ ขีดจํากัด เป็นกลุ่ม ท่ีชอบการเข้าสถานเสริมความงาม เช่น             
ร้านเสริมสวย สปา  ใช้เวลาในการซ้ือสินค้าตามศูนย์การค้าหลังเลิกงาน ชอบแต่งตัวให้ดูโดดเด่นแตกต่างจาก
คนอ่ืน ๆ ชื่นชอบการไปงานเลี้ยงสังสรรค์และงานรื่นเริงตามเทศกาล สนใจทดลองใช้ตราสินค้าใหม่ ๆ มากกว่า
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ใช้แต่ตราสินค้าเดิม ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพ่ือน ให้ความสําคัญกับสไตล์ของเสื้อผ้ามากกว่าราคา ใช้เวลาไป
กับการคุยโทรศัพท์ สนใจเรื่องท่ีอยู่ในกระแสความนิยม นิยมซ้ือตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียง (Brand Name) ชอบไป
ชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ และใช้เวลาว่างในการท่องอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีค่า Eigenvalues = 5.131 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 17.10% 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาวไทยนักพัฒนาและใฝ่ธรรมะ เป็นกลุ่มท่ีชอบใช้เวลาในการปลูกต้นไม้หรือ 
ดูแลต้นไม้ สนใจติดตามรายการธรรมะ สนใจเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองให้เจริญก้าวหน้า ชื่นชอบ 
ท่ีจะไปพิพิธภัณฑ์เ พ่ือศึกษาประวั ติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต  ชอบเป็นอาสาสมัคร ช่วยงาน 
องค์กรการกุศลเพ่ือช่วยเหลือสังคม และสนใจการเท่ียวชมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ซ่ึงมีค่า  
Eigenvalues = 3.841 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 12.80% 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาว NGO เป็นกลุ่มท่ีมีความคิดว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องท่ีทุกคนต้องช่วยกัน
อนุรักษ์ องค์กรธุรกิจควรคืนกําไรกลับสู่สังคมบ้าง คุณค่าทางจิตใจมีความหมายมากกว่าวัตถุสิ่งของ การเมือง
เป็นเรื่องของคนท้ังประเทศ คนเราควรยึดทางสายกลางในการดําเนินชีวิต และประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีค่า Eigenvalues = 3.23 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูล 
ได้ 10.77% 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ เป็นกลุ่มท่ีมีความคิดว่าสตรีควรดูแลบ้านและปล่อยให้หน้าท่ีดูแล
ประเทศเป็นของผู้ชาย ให้ความสนใจในการตกแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู่  และให้ความสําคัญกับ 
การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขอนามัย  ซ่ึงมีค่า Eigenvalues = 1.687 และสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของข้อมูลได้ 5.62% 

กลุ่มท่ี 5 กลุ่มสาวจานด่วน เป็นกลุ่มท่ีชอบการรับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจํา และมี
ความเห็นว่าการศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศก็เหมือนกัน  ซ่ึงมีค่า Eigenvalues = 1.306 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 4.35% 

ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือของผู้หญิงวัยทํางาน 
จากข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้รับ ผู้วิจัยพบว่าผู้หญิงวัยทํางานตามรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 5 กลุ่ม 

อันได้แก่ กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจํากัด กลุ่มสาวไทยนักพัฒนา  กลุ่มสาว NGO กลุ่มสาวกุลสตรีแท้  
และกลุ่มสาวจานด่วน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือท่ีคล้ายคลึงกันดังนี้ 

ร้านสะดวกซ้ือท่ีซ้ือสินค้าเป็นประจํา 
ผู้หญิงวัยทํางานท้ัง 5 กลุ่ม เลือกซ้ือสินค้าผ่านร้าน 7-Eleven และร้าน Tesco Lotus express 

โดยให้เหตุผลว่าถ้าซ้ือของใช้ท่ัวไปจําพวกสบู่ ยาสีฟัน ขนาดเล็กหรือ ขนมขบเค้ียวเล็กๆน้อยๆจะซ้ือผ่าน 
ร้าน 7-Eleven แต่ถ้าซ้ือของสดจําพวกเนื้อหมู ผัก ผลไม้และสินค้าขนาดใหญ่ เช่นข้าวสาร ยาสีฟัน 
ขนาดครอบครัว ผงซักฟอกขนาดครอบครัว เป็นต้น จะซ้ือผ่าน ร้าน Tesco Lotus express  

สาเหตุท่ีเลือกร้านสะดวกซ้ือ 
ผู้หญิงวัยทํางานท้ัง 5 กลุ่ม เลือกเข้าร้านค้าปลีกท่ีใช้บริการอยู่เป็นประจําเพราะอยู่ใกล้บ้าน  

เดินทางสะดวกเป็นทางผ่านระหว่างทางกลับบ้านและสินค้าท่ีขายในร้านมีความหลากหลายและราคาถูก  
 

ความถ่ีในการซ้ือสินค้า 
ผู้หญิงวัยทํางานตามรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 5 กลุ่ม มีความถ่ีในการซ้ือสินค้าผ่านร้านสะดวกซ้ือ

อาทิตย์ละ 2-3ครั้ง  
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วิธีการชําระเงิน 
ผู้หญิงวัยทํางานตามรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 5 กลุ่ม มีการชําระเงินโดยใช้วิธีการจ่ายเงินสด

เนื่องจากให้เหตุผลว่าไม่ยุ่งยากกอบกับจํานวนเงินท่ีใช้จ่ายต่อครั้งไม่สูงมาก ทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้บัตรเงินสด
และบัตรเคดิต แต่ถ้ามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านบัตรก็จะใช้จ่ายโดยผ่านบัตร เช่นบัตรเงินสดและ
บัตรเครดิต  

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือ 
ผู้หญิงวัยทํางานตามรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 5 กลุ่ม รับข้อมูลข่าวสารของร้านสะดวกซ้ือผ่าน 

สื่อใบปลิวท่ีส่งมาตามบ้าน โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์และป้ายโฆษณาหน้าร้าน   
ร้านค้าสะดวกซ้ือในอุดมคติ 
ผู้หญิงวัยทํางานตามรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 5 กลุ่ม ต้องการให้ร้านค้าสะดวกซ้ือเป็นร้านค้าท่ี

ให้บริการรวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องรอคิวนาน เปิดบริการ 24 ชั่วโมง พนักงานบริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร้านสะอาด 
มีสินค้าขายจํานวนมาก มีความหลากหลายของชนิดสินค้าและมีคุณภาพดีแม้ว่าราคาแพง  

ผู้หญิงวัยทํางานตามรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 5 กลุ่มอันได้แก่ กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจํากัด  
กลุ่มสาวไทยนักพัฒนา  กลุ่มสาว NGO กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ และกลุ่มสาวจานด่วน มีจุดเด่นในแต่ละกลุ่มดังนี้  

กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจํากัด เป็นผู้หญิงวัยทํางานท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีโดดเด่นในเรื่อง
คุณภาพและราคา นั่นคือ คนเหล่านี้ต้องการสินค้าคุณภาพดี และยินดีจะจ่ายเงินมากข้ึนในการซ้ือสินค้าท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน  

กลุ่มสาวไทยนักพัฒนา ขีดจํากัด เป็นผู้หญิงวัยทํางานท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีโดดเด่นในเรื่อง
คุณภาพและราคา นั่นคือ คนเหล่านี้ต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพดี แต่ราคาไม่แพง  

กลุ่มสาว NGO เป็นผู้หญิงวัยทํางานท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีโดดเด่นในเรื่องร้านสะดวกซ้ือท่ีซ้ือ
เป็นประจํา คือ ถ้าจะซ้ือพวกผลไม้ จะเข้าร้าน Tops supermarket 

กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ เป็นผู้หญิงวัยทํางานท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีโดดเด่นในเรื่องข้อมูลส่วนลด 
เม่ือคนเหล่านี้ถามเรื่องข้อมูลส่วนลดจากพนักงานขาย พนักขายต้องสามารถตอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

กลุ่มสาวจานด่วน เป็นผู้หญิงวัยทํางานท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีโดดเด่นในเรื่องความถ่ีใน 
การซ้ือสินค้า นั่นค่อ จะเข้าร้านสะดวกซ้ือบ่อยถึง 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีร้านสะดวกซ้ือของผู้หญิง 
วัยทํางาน  มีประเด็นนํามาอภิปรายดังนี้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้หญิงวัยทํางาน พบว่า ผู้หญิง 
วัยทํางานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.4 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พนิดา หอมบุญยงค์ (2552) ท่ีระบุในงานวิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทํางานท่ีมีสถานภาพ
โสดในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52 เม่ือพิจารณารายได้ รายได้
ของผู้หญิงวัยทํางานส่วนใหญ่ อยู่ท่ีระดับ 10,001-20,000 บาท มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมี 
ผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค : กรณีศึกษา 
พ้ืนท่ี นครราชสีมา ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ท่ีระบุว่ารายได้ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานครอยู่ท่ี 10,001- 15,000 บาท 

เ ม่ื อ แ บ่ ง รู ป แ บ บ ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง ผู้ ห ญิ ง วั ย ทํ า ง า น อ อ ก เ ป็ น  5  ก ลุ่ ม ไ ด้ แ ก่  
กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจํากัด กลุ่มสาวไทยนักพัฒนา กลุ่มสาว NGO กลุ่มสาวกุลสตรีแท้ กลุ่มสาวจานด่วน 
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พบว่า กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจํากัด มีลักษณะเด่นของกิจกรรม ความสนใจ และ ความคิดเห็น ท่ีสอดคล้องกับ
กลุ่มนําสมัย ท่ีปรากฎในงานวิจัยของสุมาลี เหลืองดํารงกิจ (2543) นั่นคือ เป็นกลุ่มท่ีใช้สินค้ามีเทคโนโลยีและ
ทันสมัย สนใจแฟชั่น เป็นต้น เช่นเดียวกัน กลุ่มสาว NGO มีความสอดคล้องกับกลุ่มมีความสุขพอใจในชีวิต  
ท่ีทํากิจกรรมการกุศล รอบรู้ เหตุการณ์บ้านเมือง จากงานวิจัยเล่มเดียวกัน ในขณะท่ีงานวิจัยของ 
จิรวุฒิ หลอมประโคน และ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา (2552) ท่ีระบุว่าผู้ชายวัยทํางานท่ีมีลักษณะอยู่ในกลุ่ม 
นักประชาธิปไตยสนใจเรื่องการเมือง จะสนใจติดตามข่าวสารทางการเมือง การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 
อย่างต่อเนื่อง และมีความเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนท้ังประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มสาว NGO  
ในงานวิจัยนี้ท่ีว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนท้ังประเทศ และ ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ 

เม่ือพิจารณาสื่อท่ีผู้หญิงวัยทํางานเปิดรับ งานวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า 
เฮ้าส์แบรนด์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีดําเนินการวิจัยโดย จิรวรรณ ดีประเสริฐและประกายรัตน์ สุวรรณ (2552) 
พบว่า สื่อโฆษณาในร้านค้ามีความสัมพันธ์ต่อการซ้ือสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ สอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้ท่ีระบุไว้
เช่นเดียวกัน  นอกจากสื่อโฆษณาในร้านค้าแล้ว งานวิจัยฉบับนี้ได้ระบุว่า ใบปลิวโฆษณาท่ีแจกไปตามบ้าน  
เป็นสื่อท่ี มีผลต่อการซ้ือสินค้า ท่ีร้านสะดวกซ้ือของผู้หญิงวัยทํางาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิราภา พ่ึงบางกรวย (2549) ท่ีระบุว่า ใบปลิวโฆษณา มีผลทําให้ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ 

จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มสาวทันสมัยไร้ขีดจํากัดเป็นกลุ่มผู้หญิงวัยทํางานท่ีควรให้ความสําคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ี

มีจํานวนมาก พิจารณาจากค่า Eigenvalue ท่ีมีค่ามากท่ีสุด ผู้ประกอบการรุ่นใหม่น่ามีโอกาสในการสร้างสรรค์
สินค้าประเภทเทคโนโลยี และความสวยความงาม ให้เป็นท่ีถูกใจและเป็นท่ีจดจําได้ โดยไม่ได้คํานึงราคา 
เป็นหลักในการตัดสินใจซ้ือ สิ่งท่ีผู้บริโภคกลุ่มนี้พิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ คือรูปแบบมีความทันสมัย และอยู่
ในกระแสนิยม เป็นต้น 

2. จากข้อมูลท่ีได้รับพบว่า ผู้หญิงวัยทํางานต้องการความหลากหลายของสินค้าเพ่ิมข้ึนโดยนํา 
อาหารสดเช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น มาจําหน่ายในร้านค้าสะดวกซ้ือ เป็นแนวทางในการตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริ โภคกลุ่มนี้ ท่ี ไม่มีเวลามากพอท่ีจะไปเดินซ้ืออาหารสดในตลาด หรือรูปแบบ 
ร้านค้าสมัยใหม่ขนาดใหญ่ท่ีอาจจะอยู่ห่างไกลจากแหล่งท่ีพักอาศัยหรือสถานท่ีทํางาน 

3. การชําระสินค้าด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไม่ป็นท่ีนิยม เนื่องจากความล่าช้าในการรับชําระ 
ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจด้านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ควรจะทําให้กระบวนการใช้บัตรประเภท
นี้ในการรับชําระเงินมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน อีกท้ังควรจะมีการกําหนดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
เช่น เม่ือใดท่ีจ่ายด้วยบัตรดังกล่าว สามารถสะสมแต้ม และนําแต้มไปแลกเป็นส่วนลดในการซ้ือสินค้าใน 
ครั้งต่อไป ใช้แต้มแทนเงินสดในการซ้ือสินค้า หรือ สะสมแต้มเพ่ือนําแต้มไปแลกของรางวัล เป็นต้น 

4. ในปัจจุบันคอนโดมิเนียมเกิดข้ึนอย่างมาก ร้านค้าสะดวกซ้ือควรจะต้ังอยู่ใต้อาคารท่ีพักอาศัย
เหล่านี้เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านเวลาและสถานท่ีกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ท้ังนี้ธุรกิจร้านค้าสะดวกซ้ืออยู่ใน
สถานการณ์การแข่งขันท่ีเข้มข้น ดังนั้นทําเลท่ีตั้งประเภทนี้จะทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึนด้วย
เช่นกัน 

5. สื่อทางโทรทัศน์ไม่น่าจะเป็นสื่อ ท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริ โภคกลุ่มนี้ ในการกระตุ้นให้ เ กิด 
ความต้องการซ้ือ เนื่องจากผู้บริโภคเหล่านี้ไม่มีเวลาท่ีจะดูโทรทัศน์ แต่สื่อท่ีใช้ได้ผลท่ีสุดคือ ใบปลิวท่ีแจกไป
ตามบ้านและอาคารท่ีพักอาศัย รวมท้ังสื่อโฆษณาท่ีติดท่ีร้านค้า เพราะ ผู้บริโภคไปร้านสะดวกซ้ือค่อนข้างบ่อย
ใน  1 สัปดาห์ โดยประมาณ 2-3 ครั้ง ดังนั้นสื่อท้ัง 2 ประเภท น่าจะทําให้ผู้บริโภคมีความต้องการอยากจะ 
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ซ้ือสินค้า และสามาถตัดสินใจซ้ือได้ง่ายโดยเฉพาะสื่อโฆษณาท่ีติดท่ีร้านค้า เพราะมีความถ่ีในการเห็นโฆษณา 
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าพนักงานสามารถช่วยบอกกิจกรรมการส่งเสริมการขายในช่วงเวลานั้นๆ ได้ จะทําให้ผู้บริโภค
รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว  

6. พนักงานในร้านควรมีจิตใจบริการ (Service Minded) พร้อมท่ีจะให้บริการผู้บริโภคท่ีเข้ามา 
ในร้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลการส่งเสริมการขาย การให้รายละเอียดของสินค้าท่ีมีจําหน่ายในร้าน 
ฉะนั้นเจ้าของธุรกิจร้านค้าสะดวกซ้ือควรให้ความสําคัญต่อการสรรหา คัดเลือกและอบรมพนักงานร้าน และ 
ท่ีสําคัญต้องสร้างขวัญและกําลังใจท่ีดี เพ่ือความรู้สึกดีๆของพนักงานจะได้ส่งต่อไปยังผู้บริโภคท่ีมาซ้ือสินค้า 
ในร้าน 

 
กิติกรรมประกาศ   งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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การจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management)  
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A Talent Management Group Affects Work Efficiency to the Organization: A 

Case Study of Division Manager Level of C.P. All Co., Ltd  
in Bangkok Metropolitan Area 

 
กิตติกร   พรหมมาล ี

บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการจัดการกลุ่ม
บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ตลอดจนทัศนคติและความคิดเห็นต่อการดําเนินการด้านการจัดการบุคลากร
และความพยายามในการเสริมสร้างและพัฒนารูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ ในการส่งเสริมการบริหารงาน 
นอกจากนั้นงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรและองค์การ อาทิเช่น  Balanced 
Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs), Competency ว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หรือไม่ โดยทําการศึกษากลุ่มผู้บริหารระดับกลางของบริษัทกรณีศึกษา เพ่ือท่ีจะนําไปวิเคราะห์เป็นแนวทางใน
การวางระบบการจัดการกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษต่อไป สําหรับรูปแบบในการศึกษานั้น เป็นการ
วิจัยเชิงเอกสารควบคู่กับการวิจัยเชิงสํารวจจากการใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีปการศึกษานั้น ได้แก่ 
กลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมของบริษัทกรณีศึกษา 

ผลการศึกษามีข้อค้นพบว่ากลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นเป็นกลุ่มบุคลากรท่ีมีความม่ันใจ
ในตัวเองโดยยึดความสามารถของตนเองเป็นหลักในการปฏิบ้ติงาน และในส่วนท่ีเป็นความสัมพันธ์กับ
เครื่องมือต่างๆ นั้น พบว่ากลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษเห็นว่าเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร
และองค์การ อาทิเช่น  Balanced Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs), Competency นั้น
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และในกลุ่มนี้ยังเห็นว่าการเป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นจําเป็น
จะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานท่ีวัดโดยเครื่องมือดังกล่าว 

 
คําสําคัญ: การศึกษาการจัดการกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ, การบริหารงานบุคคล, 
เครื่องมือในการบริหารบุคลากรและองค์การ 
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ABSTRACT 

This research has objectives to study idea, principle, and procedure for managing 
the talent human resources and also the attitude and opinion, efforts to promote and 
develop technique and model for human resources management. Moreover, this research 
intends to study the management tools such as Balanced Scorecard, Key Performance 
Indicators (KPIs), and Competency if these tools have effects on the efficiency of working 
performance. Sample group of this research is from a retail company that is the talent 
employee in a middle level management. The result of this research will be used to 
implement a system for managing talent employees. The research is done by using both 
secondary data and field surveys by using questionnaires.  

It can be concluded that, from this study, the talent employees are persons who 
have self-confidence and mainly rely themselves on their ability. In the part of relationship 
study that related with the management tools, the finding is that all tools have effect on 
working performances. These talent employees also mentioned that they should have a 
higher performance that those that specified in the management tools. 

 
Keywords: Talent Employee Study, HR management, and HR and Organization 
Management Tools 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบันหลายองค์การให้ความสําคัญเรื่องการจัดการด้านบุคลากรและความพยายามในการ
เสริมสร้าง พัฒนารูปแบบและเทคนิครวมถึงการนําเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรและองค์การอย่าง
หลากหลาย อาทิ  Balanced Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs), Competency รูปแบบ
และเทคนิคการบริหารงาน รวมถึงเครื่องมือในการพัฒนาท่ีมีความหลากหลายในปัจจุบันต่างช่วยสร้าง
ประโยชน์กับองค์การ สร้างความสามารถในการปรับตัวต่อทุก สภาวการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แข่งขันกันอยู่
ตลอดเวลารวมถึงความอยู่รอดขององค์การในสภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัว
กันว่า ความสามารถขององค์การเป็นผลมาจากความสามารถของบุคลากรในองค์การ หากองค์การใดมี
บุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางาน ย่อมทําให้องค์การนั้นมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงตามไปด้วย บุคลากรท่ีมีความสามารถสูงหรือท่ีเรียกว่าบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ (Talent) นั้น
มักจะมีจํานวนไม่มากนักในแต่ละองค์การแต่จะมีผลต่อความอยู่รอดขององค์การนั้น ดังนั้นบุคลากรท่ีมี
ความสามารถพิเศษจึงเปรียบเสมือนทุนมนุษย์(Human Capital) ท่ีเป็นหัวใจหลักในการดําเนินงานของ
องค์การ นอกจากนี้บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ยังสามารถสร้างผลงาน นวัตกรรม หรือแนวความคิดใหม่ๆ 
ในการดําเนินงานให้กับองค์การได้เป็นอย่างดี  

ในปัจจุบันได้เกิดการซ้ือตัวบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษระหว่างองค์การเกิดข้ึน หรือท่ีเรียกว่า 
War of Talent ซ่ึงองค์การท่ีถูกดึงเอาบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษไปก็จะทําให้องค์การนั้นมีปัญหาเกิดข้ึน 
ดังนั้นองค์การต่างๆ จึงได้เริ่มหันมาให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ เพ่ือให้
องค์การได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากบุคลากรเหล่านี้ท่ีมีอยู่อย่างจํากัด และสามารถรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้
คงอยู่กับองค์การ รวมถึงสามารถดึงดูดคนท่ีมีความสามารถพิเศษจากภายนอกให้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การ
ได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ท้ังนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 
รวมท้ังเพ่ือรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้คงอยู่กับองค์การอย่างยาวนาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการจัดการกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ (Talent Management) ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมการปฏิบัติหน้าท่ีและส่งผลกระทบต่อองค์การ 
เรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและได้รับมอบหมาย การมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศการปฏิบัติ
หน้าท่ีในหน่วยงานตลอดจนภายในองค์การมีความจงรักภักดีต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบและหน่วยงานตลอดถึง
องค์การต่อไปท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

2. เพ่ือศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีต่อ
องค์การได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี ด้านการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าท่ี ด้านความ
จงรักภักดีโดยใช้เครื่องมือเกณฑ์การวัดผลของ Balances Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs) 
และ Competency 
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สมมุติฐานการวิจัยและวิธีการทางสถิติ 

การวิจัยนี้ได้ตั้งสมมุติฐานของการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
สมมุติฐานท่ี 1:  เพ่ือเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อวัฒนธรรมการปฏิบัติ

หน้าท่ีของกลุ่มบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ 
สมมุติฐานท่ี 2: เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการปฏิบัติหน้าท่ีของกลุ่มบุคลากรผู้มี

ความสามารถพิเศษ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี ด้านการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ด้านความ
จงรักภักดี ด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs), 
Competency มีความสัมพันธ์กัน 

การทดสอบสมมุติฐานท้ัง 2 ข้อ จะทําการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัย เป็นกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ ระดับผู้บริหารระดับกลาง
ของบริษัทกรณีศึกษาท่ีทําการวิจัย จํานวน 38 คน โดยการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
วิธีการทางสถิติท่ีใช้สําหรับงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้ 

1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาซ่ึงได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงได้แก่การทดสอบสมมุติฐานกรณีเปรียบเทียบกลุ่มสองกลุ่ม
หาค่าความแตกต่างค่าทีกรณีหาค่าความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน 

 
ผลการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้สามารถสรุปผลการวิจัยท่ีเป็นผลการวิจัยหลักในส่วนของสถิติเชิงอนุมาน ได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบ 
คุณสมบัติส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ 
- เพศ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ไม่มีผล 
มีผล 

ไม่มีผล 
ไม่มีผล 

บรรยากาศในการปฏิบัติงานกับความจงรักภักดีต่อองค์การ สัมพันธ์ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน สัมพันธ์ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับวัฒนธรรมองค์การ สัมพันธ์ 
บรรยากาศในการปฏิบัติงานกับความจงรักภักดีต่อองค์การ สัมพันธ์ 
การสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานกับวัฒนธรรมองค์การ สัมพันธ์ 
ความจงรักภักดีกับวัฒนธรรมองค์การ สัมพันธ์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันว่ามีผลต่อวัฒนธรรมการปฏิบัติหน้าท่ีของกลุ่ม
บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ พบว่าคุณสมบัติส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่วนใหญ่ไม่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงภายใต้ทฤษฎีของ ฮอฟสตีด  (Geert Hofstede Theory) ท่ีกล่าวว่าความแตกต่างในเรื่องของ
อํานาจ (Power Distance) ความแตกต่างในเรื่องของความเป็นส่วนตัว (Individual) ความแตกต่างในเรื่อง
ของการแบ่งชาย/หญิง (Masculinity) ความแตกต่างในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Uncertainty 
avoidance) และความแตกต่างในเรื่องของเวลาในการทํางานร่วมกัน (Long and short term orientation) 
นั้นจะส่งผลต่อองค์ประกอบความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนในเรื่องของการแข่งขันระหว่างกันเข้ามามีส่วนในการ
ตัดสินใจในแนวทางการปฏิบัติของวัฒนธรรมองค์การ ซ่ึงมีการนําเรื่องของพ้ืนฐานวัฒนธรรมความคิดเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าความแตกต่างด้านบุคคล แต่ท้ังนี้ในภาพความของความคิดของกลุ่มบุคลากรท่ี
มีความสามารถพิเศษเองก็ยังมีความม่ันใจในเรื่องของความสามารถพิเศษของตนเป็นหลักและท้ังนี้ก็ยังยึด
ความสามารถเฉพาะด้านของตนเพ่ือความม่ันใจถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอ่ืนๆเข้ามามีกระทบอยู่ก็ตาม 

และในส่วนของการวิจัยเรื่องความคิดเห็นต่อการใช้เครื่องมือพัฒนาบุคลากรและองค์การ อาทิเช่น  
Balanced Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs), Competency นั้น มีข้อค้นพบโดยสรุปดังนี้ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถ
พิเศษนั้น ส่วนมากเห็นพ้องกันว่าการเป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษขององค์การนั้น ต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงวัดผลโดยเครื่องมือ Balanced Scorecard, Key 
Performance Indicators (KPIs), Competency อย่างต่อเนื่องและชัดเจน โดยยอมรับข้อตกลงร่วมกัน ซ่ึง
ตรงตามทฤษฎี 5 E  

การสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า กลุ่มบุคลากรท่ีมี
ความสามารถพิเศษนั้น ส่วนมากเห็นพ้องกันว่าการเป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษขององค์การนั้น ต้องมี
อิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานมีสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงวัดผลโดยเครื่องมือ Balanced 
Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs), Competency อย่างต่อเนื่องและชัดเจน โดยยอมรับ
ข้อตกลงร่วมกัน ดังบทความ จีระ หงส์ลดารมภ์, (2548) กล่าวถึง ความสามารถในการดึงเอาบุคคลอ่ืนให้มี
ความสามารถพิเศษตามไปด้วย คือ Talent จะมีความสามารถพิเศษบุคคลเดียวไม่ได้ ในกลุ่มบุคลากรท่ีมี
ความสามารถพิเศษร้อยละ 10 ต้องสามารถบริหารให้บุคคลอีกร้อยละ 60 อยากปฏิบัติงานให้องค์การ 
บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ (Talent) จะต้องดึงความเป็นเลิศของบุคลากรอ่ืนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ด้วย 

ความจงรักภักดีต่อองค์การ จากผลการทดสอบสมมุติฐานได้ว่า กลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ
นั้น ส่วนมากเห็นพ้องกันว่าการเป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษขององค์การนั้น ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความจงรักภักดีต่อองค์การท่ีสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงวัดผลโดยเครื่องมือ Balanced Scorecard, Key 
Performance Indicators (KPIs), Competency อย่างต่อเนื่องและชัดเจน โดยมีการยอมรับข้อตกลงร่วมกัน 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถท่ีจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
กลุ่มบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ ดังต่อไปนี้ 
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1. ให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษได้มีโอกาสในการทํางานในสิ่งท่ีบุคคลนั้นถนัด
มากเป็นพิเศษ โดยต้องมีความต่อเนื่องในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อม
ของการทํางานท่ีเป็นทีม โดยสามารถท่ีจะตัดผลของความแตกต่างส่วนบุคคลออกไปได้ 

2. มีการกําหนดเป้าหมายการทํางานท่ีสอดคล้องกับเครื่องมือในการบริหารเช่น Balanced 
Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs), Competency แต่ต้องต้ังเป้าหมายท่ีสูงกว่า โดยให้
บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นเป็นผู้กําหนดเป้าหมายและวิธีการทํางานเอาเอง 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการนําระบบการจัดการกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ กับ
ทุกหน่วยงานรวมถึงขยายกลุ่มระดับอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นการสอดรับกันทุกๆ ระดับต่อไป ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการ
ประสานงานกันทุกระดับ เพ่ือท่ีจะดูผลว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างท่ีสามารถนํามาปรับให้เข้ากับองค์กรต่างๆได้ 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่   ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้ามารวมปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการขององค์กรให้ดีข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการนําการจัดการกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นเชิง
คุณภาพในรูปแบบอ่ืนด้วย เช่น การสนทนากลุ่ม (focus group) ของผู้บริหารบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
เนื่องจากจะได้รับข้อมูลท่ีผ่านการถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นจนเป็นความคิดของกลุ่มแล้ว ยังได้ข้อมูล
ค่อนข้างลึกกว่าแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถนําข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางสําหรับผู้ท่ีจะนําระบบการจัดการกลุ่ม
บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษไปใช้ในองค์กรต่อไป 

3. นอกจากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการนําระบบการจัดการกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ
เข้ามาใช้ในทุกๆ หน่วยงาน และทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการกลุ่มบุคลากรท่ีมี
ความสามารถพิเศษในองค์การ เพ่ิมเติมจากงานวิจัยครั้งนี้ด้วย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
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ปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรรที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย 
ในบ้านจัดสรรระดับกลางประเภทบ้านเดี่ยวราคาตั้งแต่ 3-7 ล้านบาท  

ในจังหวัดนนทบุรี 
The influence of management factor by the housing estate juristic person to 

satisfy residents of residents of the middle-class detached houses priced 
from 3-7 million Baht in Nonthaburi Province. 

 
บันดาล กวินสังคม 

มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 
 

บทคัดย่อ. 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับการดําเนินงานในการบริหารจัดการของนิติบุคคล

บ้านจัดสรร และความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย 2) ปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรรท่ีมีต่อ 
ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรระดับกลางประเภท
บ้านเด่ียวราคาต้ังแต่ 3-7 ล้านบาท พ้ืนท่ีในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าของบ้านหรือสมาชิก
ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเด่ียวราคาต้ังแต่ 3-7 ล้านบาท พ้ืนท่ีในเขตจังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 388 ราย ซ่ึงอาศัยแนวคิดการคํานวณหาค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีทราบจํานวนประชากรของ 
Yamane (1970) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยกําหนดค่านัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยท่ีมีต่อการให้บริการของนิติบุคคลบ้าน
จัดสรรอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีความพึงพอใจในงานด้านการให้บริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี
ค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ส่วนปัจจัยในการให้บริการของนิติบุคคลหมู่บ้านท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้าน 
การให้บริการโดยรวมมากท่ีสุดคือปัจจัยด้านการบริการด้านการบํารุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคและ 
การเสริมสร้างบริการสาธารณะ ส่วนภาพรวมนั้นนิติบุคคลหมู่บ้านมีการดําเนินการตามปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยด้านการจัดระบบงานและแผนงาน การจัดวางกฎระเบียบและข้อควร
ปฏิบัติ การจัดทําบัญชีและการเงิน การบํารุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคและเสริมสร้างบริการสาธารณะ และ 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวมภายในหมู่บ้านจัดสรร อย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ: ปัจจัยการบริหารจัดการ, ความพึงพอใจของลูกค้า, นิติบุคคลบ้านจัดสรร 
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Abstract 
This research had the objectives to study 1) The Level of management of housing 

estate juristic person and the satisfaction of the residents 2) The influence of management 
factor by the housing estate juristic person to satisfaction of residents. 

The population is the residents of middle-class detached houses priced from  
3-7 million Baht in Nonthaburi Province. The sample group is 388 persons who are the 
owner or the residents live in the middle-class detached houses priced from 3-7 million 
Baht in Nonthaburi Province. The size of the sample group was calculated by 
using Taro Yamane (Yamane, 1970) in case of knowing the size of population. The tools were 
questionnaires to collect the data by utilizing the multi-stage sampling method. Data was 
analyzed by using Mean, Standard Deviation and Regression Analysis, with a significance level 
of 5%. 

The results of the study found that 1) Residents satisfaction with the services of the 
housing estate juristic person were at a medium level. The factor which had the highest 
influence on satisfaction was the maintenance of public utilities and the strengthening of 
public services. The lowest satisfaction levels were for safety relating to life and property 
assets.  It was found that the housing estate juristic person moderately adopted the 
guidelines for service management. 2) The study also found the factors that in order of 
influence with regards to service management were: to maintain public utilities and to 
strengthen public services, setting the rules and regulations, publicity, organizing and 
planning, accounting and finance respectively. 

 
Keywords: Management Factor, Resident Satisfaction, Housing Estate Juristic Person 
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บทนํา 
ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเปรียบเหมือนผู้อยู่ในชุมชนเดียวกัน เงินค่าส่วนกลางท่ีผู้อยู่อาศัยทุกคน

ต้องร่วมกันจ่ายก็ต้องเป็นเสมือนกองทุนท่ีสามารถดูแลบริหารจัดการสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายใน
โครงการได้ ท่ีผ่านมาอาจมีผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการหลายรายท่ีดูแลจัดการสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
ได้ไม่ดีนัก มีการให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการจัดต้ังนิติบุคคลเพ่ือดูแลกันเอง แต่เชิงการปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องท่ี
ทําได้ไม่ง่าย โดยต้ังแต่เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. จัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 ให้มีการจัดต้ังนิติบุคคล
เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ดูแลสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในโครงการ สัดส่วนท่ีไม่สามารถบริหาร
จัดการได้มีมากถึงประมาณ 70% ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีท้ังกับนิติบุคคลบ้านจัดสรรท่ีไม่สามารถเก็บเงิน 
ค่าส่วนกลางหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เกิดกรณีฟ้องร้องลูกบ้านท่ีไม่ชําระค่าส่วนกลาง ประธานหรือ
กรรมการบริหารคัดเลือกมาจากลูกบ้าน ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ขาดการบํารุงซ่อมแซม
สาธารณูปโภคหรือพ้ืนท่ีส่วนกลางทําให้หมู่บ้านเสื่อมโทรม สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่ ไม่ปลอดภัย และทําให้บ้าน
ราคาตกหรือขายต่อยาก รวมถึงปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีเกิดจากการท่ีไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี 

งานวิจัยนี้ผู้ดําเนินงานมีความสนใจท่ีศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ระดับกลางประเภทบ้านเด่ียวราคาต้ังแต่ 3-7 ล้านบาท ในจังหวัดนนทบุรี ด้วยเห็นว่าจังหวัดนนทบุรีนั้นมี 
การเจริญเติบโตสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่ีพักอาศัย ผู้บริหารนิติบุคล เจ้าของ
โครงการ หรือผู้อยู่อาศัยควรทราบถึงปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร อีกท้ังการบริหารจัดการท่ีดีของนิติบุคคลบ้านจัดสรรก็จะก่อให้เกิดผลดี 
ต่อสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป ดังนั้นหากผู้อยู่อาศัย ผู้บริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านได้ทราบ
ถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารจัดการงานนิติบุคคลท่ีจะส่งผลต่องานท่ีทํา โดยเฉพาะท่ีจะทําให้ผู้อยู่อาศัยท่ีอยู่
ในฐานะลูกค้านั้นได้เกิดความพึงพอใจก็จะก่อให้เกิดประโยชน์และโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดงานดังกล่าวมากยิ่งข้ึน 

โดยปัจจัยการบริหารจัดการงานนิติบุคคลหมู่บ้านท่ีผู้วิจัยนํามาใช้เป็นตัวแปรอิสระเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ด้านความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยตามกรอบเก้าประการในการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้
ประสบความสําเร็จ พิสิฐ ชูประสิทธิ์ (2553) ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการจัดระบบงานและการวางแผนงาน  
ด้านการจัดวางงบประมาณ รายรับรายจ่ายประจําปี ด้านการคัดเลือกบุคคลากรบริหารงานและฝึกอบรม  
ด้านการจัดกฎระเบียบและข้อบังคับ ด้านการจัดทําบัญชีและการเงิน ด้านการบํารุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค
และการเสริมสร้างบริการสาธารณะ ด้านการประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านการไกล่เกลี่ยประนีประนอมและ
การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท และสุดท้ายคือด้านการกําหนดบทลงโทษและบังคับใช้ ส่วนตัวแปรตามท่ีศึกษา 
คือด้านความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2) ด้านบริการสาธารณะ 3) ด้านบริการสาธารณูปโภค และ 4) ด้านการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในสังคม 
สําหรับทฤษฎีด้านความพึงพอใจได้อ้างอิงถึง Maslow (1943) ท่ีพบว่า ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียง
ตามลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด ได้จัดลําดับความต้องการตามความสําคัญ คือ ความต้องการ
ทางกาย หรือท่ีพักอาศัย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม และความต้องการการยกย่อง 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นหากผู้บริหารนิติบุคล เจ้าของโครงการ หรือผู้อยู่อาศัยได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมี 
ผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีของนิติบุคคล 
บ้านจัดสรรก็จะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรร รวมท้ังต้องการศึกษาถึงปัจจัยด้านการจัดการว่าจะมี 
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ผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยอย่างไร ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย ผู้บริหารงานนิติบุคคล และ
ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินการของปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรรและ 
ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรระดับกลางประเภทบ้านเด่ียวราคาต้ังแต่ 3-7 ล้านบาท  
ในจังหวัดนนทบุรี  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรรท่ีมีต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย
ในหมู่บ้านจัดสรรระดับกลางประเภทบ้านเด่ียวราคาต้ังแต่ 3-7 ล้านบาท ในจังหวัดนนทบุรี 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป็นผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรระดับกลางประเภทบ้านเด่ียวราคาต้ังแต่ 3-7 ล้านบาท  

ในจังหวัดนนทบุรี ท่ีได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประมาณ 12,899 หลัง ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก เจ้าของบ้านหรือสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง 
จํานวน 388 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Multi-Stage Sampling. 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประเภทของมาตรวัดท่ีใช้ใน

แบบสอบถาม มี 2 แบบ คือแบบตรวจรายการ (Check List) และแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า  
(Rating Scale) แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับ 
การดําเนินการในปัจจัยของการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรร ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยท่ีมีต่อปัจจัยการดําเนินการของนิติบุคคลบ้านจัดสรร และส่วนท่ี 3 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย 

3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 

3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งตัวอย่าง 
จํานวน 388 คน โดยใช้แบบสอบถามให้ผู้ตอบกรอกด้วยตนเองเป็นเครื่องมือ ซ่ึงผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน 

3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด 
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือทางวิชาการ บทความการดําเนินการธุรกิจ ข้อมูลทาง 
การบริหารจัดการและวิทยานิพนธ์รายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนําแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างไปตรวจสอบความถูกต้อง ให้คะแนน

และลงรหัสสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักสถิติดังนี้ 
4.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สําหรับการวิเคราะห์
ระดับระดับความคิดเห็นของปัจจัยในด้านการบริหารจัดการในการให้บริการงานด้านนิติบุคคลหมู่บ้านและ
ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย 
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4.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยการบริหารจัดการงานนิติบุคคลบ้านท่ีมี 
ต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 
 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ระดับการดําเนินการในปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรรและ 
ความพ่ึงพอใจของผู้อยู่อาศัย 
 
ตารางท่ี 1 ระดับค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานในด้านการบริหารจัดการของ 

นิติบุคคลบ้านจัดสรร 
��������� Mean  S.D. �����ก���������ก��

1. ก����	�
������
���� 3.113 0.786 ��ก���

2. ก����	�������
���������-���������
����� 3.247 0.790 ��ก���

3. ก��"�	#�$%ก�&"��ก���'(������
ก��          

    )*ก%���

3.050 0.893 ��ก���

4. ก����	���ก,�
#�-����
./%"���0'��1' 3.479 0.879 ��ก

5. ก����	2����34-��
ก��#�' 3.294 0.915 ��ก���

6. ก������&�5�%��5�6�7���8�9:"

    ��
ก��#6�'�6�/����'ก��6�7���


3.098 0.871 ��ก���

7. ก����
4�6��;�7<./%�8�.���6�� 3.493 1.030 ��ก

8. ก��=ก��#ก�->���
-��
%�(�$%ก���ก/=.     

     �?3(�;';�2

2.912 0.818 ��ก���

9. ก��ก��(	�2��92@��
	��#'ก�� 2.686 1.043 ��ก���

��������� 3.160 0.728 ���ก%�&  
 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการดําเนินการในปัจจัยด้านการบริหารจัดการของนิติบุคคล

บ้านจัดสรรภาพรวมมีการดําเนินการอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือแยกเป็นรายด้านท้ัง 9 ด้าน พบว่า  
มีปัจจัย 2 ด้านท่ีมีการดําเนินการในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ 
ด้านการจัดวางกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติ โดยปัจจัยส่วนท่ีเหลืออีก 7 ด้านนั้นมีการดําเนินการในระดับ 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อปัจจัย 
การดําเนินการของนิติบุคคลบ้านจัดสรร 

��������� Mean Std. Deviation ����������������

   1. �����	�
����������	�������������� 2.98 0.90 ���ก��"

   2. ����ก��#��ก����$��%� 3.37 0.79 ���ก��"

   3. ����ก����$��%(�)�� 3.56 0.73 
�ก

   4. ����ก��-��ก�-ก��
���ก��
��.	��.	
����"�
 3.40 0.82 ���ก��"

 �!"����� 3.29 0.70 ��(ก*��  
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยท่ีมีต่อปัจจัยด้าน 

การให้บริการงานนิติบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยเม่ือจําแนกเป็น 
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว คือ การบริการ 
ด้านสาธารณูปโภค ส่วนท่ีเหลืออีก 3 ด้านนั้น มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ 
ด้านการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในสังคม ด้านบริการสาธารณะ และ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตามลําดับโดย 

 
2. ปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยภายใน

หมู่บ้านจัดสรร 
 

ตารางท่ี 3 ปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้อยู่อาศัย
ภายในหมู่บ้านจัดสรรของกลุ่มตัวอย่าง  

(n = 388) 
��������� B Beta t   Sig

ก����	�
������
���� 0.485 0.117 2.081 0.0381*

 ก����	�������
���������-���������
����� 0.255 0.083 1.523 0.129

ก��"�	#�$%ก�&"��ก���'(������
ก��)*ก%��� -0.441 -0.081 -1.341 0.181

ก����	���ก,�
#�-����
./%"���0'��1' 1.167 0.211 4.168 0.000*

ก����	2����34-��
ก��#�' 0.621 0.117 2.028 0.043*

 ก������&�5�%��5�6�7���8�9:"

��
ก��#6�'�6�/����'ก��6�7���


1.441 0.258 5.386 0.000*

 ก����
4�6��;�7<./%�8�.���6�� 0.880 0.186 3.762 0.000*

 ก��=ก��#ก�->���
-��
%�

(�$%ก���ก/=.�?3(�;';�2

0.324 0.054 1.020 0.309

   ก��ก��(	�2��92@��
	��#'ก�� 0.116 0.025 0.514 0.607

Constant = 11.581,    Adjusted R Square = 0.656,    P < 0.05  
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จากตารางท่ี 3 พบว่า 5 ปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรร คือ 1) ด้านการบํารุง
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคและการเสริมสร้างบริการสาธารณะ 2) การจัดวางกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติ  
3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 4) การจัดระบบงานและแผนงาน และ 5) การจัดทําบัญชีและการเงินมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.05 ส่วนการกําหนดบทลงโทษและดําเนินการตามข้อกําหนด การไกล่เกลี่ยประนีประนอมหรือ 
การแก้ไขปัญหาพิพาท การคัดเลือกบุคลากรบริหารงานและการฝึกอบรม  และการจัดวางงบประมาณ 
รายรับ-รายจ่ายประจําปี ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยรวมภายในหมู่บ้านจัดสรร 

โดยปัจจัยการบริหารจัดการของนิติบุคคลบ้านจัดสรร ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยภายใน
หมู่บ้านจัดสรร ร้อยละ 65.60 ท้ังนี้ปัจจัยการบริหารด้านการบํารุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคและการเสริมสร้าง
บริการสาธารณะ จะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด (Beta = 0.258) รองลงมาคือ การจัดวางกฎระเบียบ
และข้อควรปฏิบัติ (Beta = 0.211) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (Beta = 0.186) การจัดระบบงานและ
แผนงาน (Beta = 0.117) และการจัดทําบัญชีและการเงิน (Beta = 0.117) ตามลําดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย   

จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. นิติบุคคลบ้านจัดสรรส่วนใหญ่มีการดําเนินการตามปัจจัยการบริหารจัดการแต่ละด้าน 

อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเพียง 2 ปัจจัยท่ีมีการดําเนินการในระดับท่ีมาก คือ ด้านการจัดวางกฎระเบียบ
ข้อบังคับหรือข้อควรปฏิบัติ และอีกด้านคือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เห็นได้ว่าปัจจัยการบริหารจัดการ
ในการบริการด้านการบํารุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคและการเสริมสร้างบริการสาธารณะ ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
ความพึงพอใจด้านการให้บริการภายในหมู่บ้านจัดสรรมากท่ีสุดนั้น กลับไม่ได้รับการดําเนินการในระดับท่ีมาก
ในทางปฏิบัติ ท้ังท่ีสาเหตุของการท่ีผู้อยู่อาศัยโดยท่ัวไปท่ีเลือกอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร สิ่งท่ีต้องการและเห็นได้ชัด
เม่ือเปรียบเทียบกับความแตกต่างจากการปลูกสร้างบ้านบนท่ีดินเปล่าท่ัว ๆ ไป คือ การท่ีหมู่บ้านจัดสรรมี
บริการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงสอดคล้องกับ วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต (2543) ท่ีได้
ศึกษาเรื่องการเลือกระบบการบริหารดูแลชุมชนบ้านจัดสรรระดับปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
หนึ่งในปัญหาท่ีพบมากได้แก่การดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ผู้อยู่อาศัยใน
หมู่บ้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยท่ีมีต่องานด้านการให้บริการงานนิติบุคคลท้ัง 4 ด้าน  
ผู้อยู่อาศัยให้ความพึงพอใจในระดับท่ีมากเพียงการบริการด้านบริการสาธารณูปโภค ส่วนงานด้านอ่ืน ๆ  
อยู่ในระดับปานกลาง โดยท่ีมีความพึงพอใจงานในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
ในกลุ่ม ซ่ึงความพึงพอใจการบริการด้านบริการสาธารณูปโภคท่ีมีระดับมากน่าจะเนื่องมาจากการท่ีบริการ
สาธารณูปโภคหลัก ๆ เป็นเรื่องของการให้บริการน้ําประปาและไฟฟ้า ซ่ึงเม่ืออยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็มักจะมีการ
ให้บริการดูแลด้านแสงสว่างเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอ รวมถึงน้ําประปาก็มักจะมีถังสํารองน้ําและป๊ัมน้ําท่ีทําให้ 
การจ่ายน้ํามีความแรงเพียงพอสมํ่าเสมอ ต่างกับความพึงพอใจงานในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ท่ีต่ําสุดเนื่องมาจากความคาดหวังของผู้อยู่อาศัย 

3. ปัจจัยการบริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย กล่าวได้ว่า 
ความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยภาพรวมนั้นมีผลจาก 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการบํารุงซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและการเสริมสร้างบริการสาธารณะ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ  
การจัดวางกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดระบบงานและแผนงาน และ
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การจัดทําบัญชีและการเงิน ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ พิสิฐ ชูประสิทธิ์ (ผู้จัดการรายวัน, 2550) 
ท่ีได้เสนอปัจจัย 9 ประการในการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ประสบความสําเร็จ เนื่องจากมีปัจจัยเกิน
ครึ่งหนึ่งนั้นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย โดยท่ีสองปัจจัยแรกนั้น เป็นปัจจัยเดียวกันท่ีส่งผลถึง 
ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและด้านบริการสาธารณะอันเป็นความต้องการหลักของผู้ท่ีเลือกอยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรเช่นกัน และท้ังสองปัจจัยหลักดังกล่าวท่ีทําให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกพึงพอใจในด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจาก การท่ีนิติบุคคลหมู่บ้านทําให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกได้ว่ามีความรัดกุมท้ังในการดูแล
ผู้อยู่อาศัยและการบริหารงานเพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ ซ่ึงสัมพันธ์กับทฤษฎีด้านความต้องการ
ของคนโดย Maslow (1943) ท่ีพบว่า ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมากท่ีสุดไป
ถึงน้อยท่ีสุด ได้จัดลําดับความต้องการตามความสําคัญ คือ ความต้องการทางกาย หรือท่ีบ้านพักอาศัย จากนั้น
จะต้องการด้านความต้องการความปลอดภัยหรือการป้องกันดูแลท่ีดีจากทางนิติบุคคลหมู่บ้าน และประกอบ
กับปัจจัยด้านการดูแลบํารุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคและการเสริมสร้างบริการสาธารณะก็เป็นวัตถุประสงค์หลัก
ของการจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้าน เพ่ือถ่ายโอนภาระและความรับผิดชอบดูแลจัดการสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะจากเจ้าของโครงการมาสู่นิติบุคคลหมู่บ้านท่ีมีลูกบ้านดูแลกันเองโดยต้องอาศัยการจัดวางกฎระเบียบ
และข้อควรปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้อยู่อาศัยต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการใน 
การให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ ผู้อยู่อาศัย หรือองค์กรท่ีจะบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจกับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร และปัจจัยด้านงานบริการของนิติบุคคลหมู่บ้านท้ัง  
9 ด้าน พบว่า มีปัจจัย 5 ด้าน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม ซ่ึงประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านการจัดระบบงาน
หรือแผนงาน 2) การจัดทําบัญชีและการเงิน 3) การเอาใจใส่ในการซ่อมบํารุงสาธารณูปโภคและเสริมสร้าง
บริการสาธารณะ 4) การจัดวางกฎระเบียบหรือข้อบังคับ และ 5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ใน  
5 ปัจจัยข้างต้น 3 ปัจจัยแรกนั้นมีการดําเนินการในระดับปานกลางแต่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
เช่นเดียวกับปัจจัยท่ี 4 และ 5 ซ่ึงมีการดําเนินการในระดับมา โดยมีรายละเอียดและข้อเสนอแนะสําหรับ 
การบริการด้านต่าง ๆ ของงานนิติบุคคลหมู่บ้านดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย  
นิติบุคคลควรท่ีจะมีการวางแผนงานให้รัดกุมรอบคอบ และเป็นรูปธรรม รวมถึงดูแลเอาใจใส่เรื่อง

บริการสาธารณะและสาธารณูปโภคเป็นพิเศษเพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกพึงพอใจในด้านความปลอดภัยสูงสุด เช่น 
มาตรฐานการตรวจเวรยาม การเข้าออกของบุคคลภายนอกบริเวณทางเข้า หรือการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
อย่างท่ัวถึงภายในหมู่บ้าน โดยเริ่มจากแผนงานและการคัดเลือกบุคคลเข้าบริหาร และควบคุมรายรับรายจ่าย
ให้เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

2. ด้านการบริการสาธารณะ  
การจัดระบบงานและแผนงานบริหาร เนื่องจากมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านการบริการสาธารณะ

สู งสุ ด  รองลงมาคือการซ่อมแซมปรับปรุ งสาธารณูปโภคหรือการ เสริมสร้ า งบริการสาธารณะ  
การจัดวางงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) รายปี การไกล่เกลี่ยประนีประนอมหรือการแก้ไขปัญหาพิพาท และ
การคัดเลือกบุคลากรบริหารงานและการฝึกอบรมบุคลากร ตามลําดับ ดังนั้นทางผู้บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านควร
มีความรู้ความเข้าใจโดยผ่านการคัดเลือกและอบรม มีการจัดทําระบบงานและแผนงานท่ีชัดเจนท้ังในส่วน 
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ของการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น กําหนดวันตัดหญ้าในสนาม กําหนดระเบียบการใช้
สวนหย่อม สระว่ายน้ําหรือห้องออกกําลังกาย 

3. ด้านการสาธารณูปโภค  
ด้านการซ่อมแซมปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือการเสริมสร้างบริการสาธารณะจะมีอิทธิพลต่อ 

ความพึงพอใจด้านการบริการสาธารณูปโภคสูงสุด รองลงมาคือการจัดวางกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติ และ
การคัดเลือกบุคลากรบริหารงานและการฝึกอบรมบุคลากร ดังนั้นนิติบุคคลหมู่บ้านควรวางกฎระเบียบและ 
ข้อควรปฏิบัติสําหรับการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกันของผู้อยู่อาศัย เช่น มีการจัดตารางตรวจเช็ค 
ความเรียบร้อยของ ไฟแสงสว่างในโครงการ มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ําประปาในหมู่บ้านเป็นประจํา  
โดยผู้ท่ีจะเข้ามาบริหารงานจะต้องมีการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและมีการเพ่ิมพูนความรู้ในงานในเรื่องต่าง ๆ 
ท่ีจําเป็น 

4. ด้านการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในสังคม 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมและการมีส่วน

ร่วมในสังคม มากท่ีสุด รองลงมาคือ การจัดวางกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติ การจัดทําบัญชีและการเงิน และ
การคัดเลือกบุคลากรบริหารงานและการฝึกอบรม ซ่ึงในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับ 
ผู้อยู่อาศัยสามารถทําได้หลากหลายวิธีและมีประสิทธิ์ภาพในขณะท่ีมีต้นท่ีท่ีตํ่าลง เช่น การใช้สื่ออ่ืนใน 
การเข้าถึงผู้อาศัยมากข้ึน นอกเหนือจากการติดประกาศภายในหมู่บ้าน อย่างเช่น การใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทําเว็บไซต์เพ่ือแจ้งหรือสื่อสารกับผู้อยู่อาศัยในเรื่อง 
ของกิจกรรม กฎระเบียบ บัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยหมู่บ้านจัดสรรในขนาดอ่ืน ๆ เช่น ทาวน์เฮาส์ และขนาดของ 
หมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวขนาดอ่ืน ๆ คือ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เพ่ือครอบคลุมกลุ่มประชากร 
ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงนิติบุคคลหมู่บ้านได้ให้หลากหลายครบถ้วน 

2. ควรมีการศึกษาถึงหมู่บ้านจัดสรรท่ียังมิได้จดทะเบียนนิ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ท้ัง ท่ีมี 
การบริหารจัดการโดยเจ้าของโครงการหมู่บ้าน หรือท้ังในแบบท่ีมีการโอนพ้ืนท่ีส่วนกลางให้กับทางเทศบาลใน
การบริหาร เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผู้อยู่อาศัยในแนวทางการจัดการใน 
การให้บริการท่ีแตกต่างกันเพ่ือใช้เป็นประโยชน์หรือเหตุผลในการเลือกรูปแบบการจัดการหรือให้บริการ 
ท่ีเหมาะสมก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับผู้อยู่อาศัย 
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มเสริมสุขภาพของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน 

Nutraceuticals Drink Products Consumption of Inner Bangkok Metropolitan 
 

ธภัชชา  งามพิริยะอาภา 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ และ 

ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากร ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน โดยใช้วิธี 
การวิ จั ย เชิ งสํ า รวจ  ผู้ บ ริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เครื่ อ ง ด่ื ม เสริมสุ ขภาพใน เขตกรุ ง เทพมหานครชั้ น ใน  
(เขตปทุมวัน เขตบางกะปิ และเขตสาทร) ท่ีมีอายุ 20 ปี ข้ึนไป ทําการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพเพ่ือบริโภคเอง จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย ค่าสถิติไคล์สแควร        
และค่าสถิติมัลติ โนเมียล โลจิสติก รีเกรสชั่น 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง  
20 -39 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 15,000 บาทหรือตํ่ากว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีไม่เคร่งครัดตาม 
หลักสุขอนามัย สําหรับตราผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพท่ีด่ืมเป็นประจํา ได้แก่  ไอเฮลติ คิวเท็น 
 มีวัตถุประสงค์หลักในการบริโภคเพ่ือชะลอการสึกหรอของร่างกาย โดยนิยมซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ ในช่วงเวลา 
12.01 - 18.00 น. มีความถ่ีในการบริโภค 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ระดับราคาเฉลี่ยท่ีซ้ือ ขวดละ 20 บาท  
ปริมาณท่ีบริโภคต่อครั้งประมาณ 200 มล. หรือ 1 แก้ว โดยมีเพ่ือนหรือคนใกล้ชิดเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซ้ือ 

นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสําคัญต่อการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพในระดับมาก โดยปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่  
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านความเชื่อ ปัจจัยด้านทัศนคติ  และ 
ปัจจัยด้านการรับรู้ ตามลําดับ ขณะท่ีปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่อง ด่ืมเสริมสุขภาพในระดับมากเช่นกัน โดยปัจจัย ท่ี มีความสํา คัญมากท่ีสุด  ได้แ ก่  
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยด้านราคา ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตราผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพท่ีด่ืมประจําข้ึนกับอาชีพของ
ผู้บริโภค ส่วนวัตถุประสงค์ท่ีด่ืมข้ึนกับอาชีพและรายได้เฉลี่ย ขณะท่ีราคาผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือข้ึนกับเพศ อายุ และ
รายได้เฉลี่ย สําหรับบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซ้ือข้ึนกับอาชีพ ด้านช่วงเวลาท่ีซ้ือข้ึนกับเพศ   
ส่วนปัจจัยด้านการจูงใจมีความสัมพันธ์กับตราสินค้าท่ีด่ืมประจํา วัตถุประสงค์ท่ีด่ืม ปริมาณท่ีด่ืม ด้านปัจจัย
การรับรู้มีความสัมพันธ์กับตราสินค้าท่ีด่ืมประจํา วัตถุประสงค์ท่ีด่ืม และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เลือกซ้ือ ส่วนปัจจัยด้านการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับตราสินค้าท่ีด่ืมประจํา และความถ่ีในการด่ืม สําหรับ
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ปัจจัยด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กับตราสินค้าท่ีด่ืมประจํา และปริมาณการด่ืม ขณะท่ีปัจจัยด้านราคามี
ความสัมพันธ์กับตราสินค้าท่ีดื่ม ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับปริมาณท่ีดื่ม 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริโภค  เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ 
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ABSTRACT 
This objectives of this research are 1) to explore nutraceutical drink products 

consumption and 2) to identify the relationship between demographic factors, psychological 
factors and marketing mixed factors towards nutraceutical drink products consumption of 
Inner Bangkok Metropolitan consumer.  The methodology used in this study was a survey 
research based on data collected from 400 consumers who were 20 years old up and 
bought this product by themselves by using purposive sampling. Questionnaire were used as 
data collection instrument. Data analyzed by descriptive statistics which consisted of 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis was tested by inferential 
statistics which consisted of Chi-square and Multinomial Logistic Regression. 

The result revealed that most of consumer were female, aged between  
20-39 years, graduated in Bachelor’s degree, work as officer in private company, has income 
per month about 15,000 baht or below, and most of them were unwillingly intent their 
health.  I-Healti Q10 is the brand bought most often. Main objective was to prolong the 
physical deterioration. Consumers usually buy from the convenience store, from 12.01-18.00. 
They usually drink 1-2 times a week, with average price at 20 baht. They normally drink 200 
ml or one glass per consumption. People who participate in their purchasing decision are 
family members or friends.  

Moreover, the findings indicated that psychological factors influenced purchase 
decision at high level. The most important psychological factor was learning, followed by 
motivation, attitude, and perception respectively. Meanwhile the marketing mix factors also 
influenced purchase decision at high level. The most important marketing mix was channel 
of distribution, followed by promotion, product and price, respectively. 

The hypothesis testing found that education level and health behavior were not 
related to the nutraceutical drink product consumption behavior. Meanwhile, the study 
revealed that preferable brand of nutraceutical drink product was affected by occupation. 
Reason for drinking was affected by occupation and income per month. Price of product was 
affected by gender, age, and income per month. Moreover, the hypothesis also found that 
the persuasion factor was affected by preferable brand and objective to drink. The 
perception factor was affected by preferable brand, objective to drink and people 
participate in the buying. The learning factor was affected by preferable brand and 
frequency to drink. The attitude factor was affected by preferable brand and net drinking per 
time. The price factor was affected by preferable brand. The promotion factor was affected 
by net drinking per time. 
 
Key Word: Products Consumption  Nutraceuticals Drink 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

แม้วิถีชีวิตในบริบทสังคมเมืองมีส่วนเก้ือหนุนให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพก้าวเข้ามามี
บทบาทต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคของผู้บริโภคอย่างยิ่ง แต่การรับรู้ของผู้บริโภคบางกลุ่มท่ีมอง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเสมือน “ยา” มากกว่าเป็น “อาหาร” (นิพล ธนธัญญา, 2541 : 20) เป็นอุปสรรค
สําคัญของการขยายตลาดอย่างมาก ดังนั้นการเปลี่ยนรูปลักษณ์จากชนิดเม็ดเป็นชนิดน้ําในรูปของเครื่องด่ืม
เสริมสุขภาพนับเป็นกลยุทธ์สําคัญท่ีช่วยลดการต่อต้านจากผู้บริโภค รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการบริโภคให้เกิดข้ึน
เป็นประจําสมํ่าเสมอได้ง่ายข้ึน ซ่ึงจําเป็นต้องเสริมการสื่อสารการตลาดให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภค 
เป็นประจํา เพ่ือสร้างสมดุลในร่างกายตามแนวคิดการแพทย์เชิงป้องกัน อันเป็นการพัฒนาตลาดอย่าง 
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการบริ โ ภคผลิตภัณฑ์ เครื่ อ ง ด่ืม เสริมสุ ขภาพของผู้ บริ โ ภคใน       
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือของ

ผู้บริโภค โดยคําตอบท่ีได้ช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สนองความพึงพอใจ 
ของผู้บริโภค ซ่ึง Schiffman and Kanuk (2005 : 5) ได้ศึกษาผ่านการคําถาม 6W’s และ 1H  
อันประกอบด้วย คําถามท่ีว่าผู้บริโภคเป็นใคร (Who?) ซ้ืออะไร (What?) ทําไมจึงซ้ือ (Why?)  ซ้ือเม่ือไร 
(When?) และซ้ืออย่างไร (How?) เพ่ือนําไปสู่คําตอบสําคัญ 7 ประการ หรือ 7O’s ซ่ึงประกอบด้วย ลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซ้ือ (Objects) วัตถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) 
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการซ้ือ (Organizations) โอกาสในการซ้ือ (Occasions)  
ช่องทางจําหน่ายหรือแหล่งท่ีเลือกซ้ือ (Outlet) และ กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ท้ังนี้โดย
พิ จ า ร ณ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ปั จ จั ย จิ ต วิ ท ย า ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ บ ริ โ ภ ค ค ว บ คู่ ไ ป ด้ ว ย  
(วรรณภา ปรือทอง, 2547 : 19 - 21) ซ่ึงได้แก่ การจูงใจ (วัดจากสิ่งกระตุ้นในรูปแบบของการลด แลก แจก 
แถม ท่ีนํามาใช้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคซ้ือผลิตภัณฑ์)  การรับรู้ (วัดจากการเปิดรับข้อมูลท่ีมีผลต่อการปลูกฝัง
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค) การเรียนรู้ (วัดจากพฤติกรรมการตอบสนองท่ีผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ความจําเป็นของการบริโภคผลิตภัณฑ์)  ความเชื่อ (วัดจากพฤติกรรมการบริโภคอันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์เดิมของผู้บริโภค) และ ทัศนคติ (วัดจากความรู้สึกนึกคิดเชิงอารมณ์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์)  
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แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
นักการตลาดตระหนักดีว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นปัจจัยแปรผันทางการตลาด

ท่ีผู้บริหารการตลาดสามารถควบคุมได้ เพ่ือสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ซ่ึง
ต้องปรับปัจจัยแปรผันเหล่านี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเป้าหมายและสภาวะการแข่งขัน 
ในตลาด เพ่ือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน (Philip Kotler, 2003 : 14 ) ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์  (วัดจากความมุ่งหวังของผู้บริโภคท่ีมีต่อสภาพและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์)  ปัจจัยด้านราคา  
(วัดจากความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อระดับราคาของผลิตภัณฑ์) ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่าย  
(วัดจากความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภค) และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
(วัดจากรูปแบบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ท่ีถูกใจผู้บริโภค)  

ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบริโภคเพ่ือสุขภาพ  
แต่เดิมมนุษย์ให้ความสําคัญกับการบริโภคเพียงเพ่ือความอยู่รอดเท่านั้น แต่ปัจจุบันความเจริญทาง

วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของการบริโภค อันนํามาซ่ึงการปรับพฤติกรรม 
การบริโภคมาสู่หลักการ “กินเป็น” ซ่ึงหมายถึง การกินอาหารท่ีเป็นประโยชน์ในปริมาณท่ีเหมาะสมและ
หลีกเลี่ยงอาหารท่ีทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เพ่ือให้การบริโภคเป็นไปเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีมิใช่การบริโภค 
เพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วย (ก่ิงดาว รัตนเวชชัยวิมล, 2551 : 20 - 25)  

อย่างไรก็ตาม การท่ีคณะกรรมการอาหารและยาของนานาประเทศต่างเห็นพ้องกันว่า  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีคุณสมบัติกํ้าก่ึงระหว่างการเป็นอาหารและยา ซ่ึงหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้
บัญญัติกฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดให้    
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส ริ ม อ า ห า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น อ า ห า ร รู ป แ บ บ ห นึ่ ง ท่ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ พิ เ ศ ษ  
(Food for Specified Health Use : FSHU) ท่ีผู้เก่ียวข้องต้องดําเนินการในส่วนของการโฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุณภายใต้แนวทางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 90 (พ.ศ. 2538) ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกับท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นใช้ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ (Hasler, 1998 : 57)  

ข้อจํากัดจากการกําหนดให้เป็นอาหารรูปแบบหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษนี้เองได้กลายเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ท่ีส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์จาก  
“เม็ด” สู่ “น้ํา” โดยมุ่งหวังให้หลุดจากกรอบการรับรู้ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกมองว่าเป็น “ยา” มากกว่า “อาหาร” ซ่ึง
ได้กลายเป็นท่ีมาของการพัฒนาศัพท์ Nutraceutical ข้ึนใช้กับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในรูปเครื่องด่ืม 
เสริมสุขภาพ โดยนําคําศัพท์ Nutrition สมาสกับคําศัพท์ Pharmaceutical และนิยามความหมายของศัพท์
ดังกล่าวว่า เป็นอาหารหรือส่วนหนึ่งของอาหารท่ีให้ผลทางยาหรือมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมท้ังผลการป้องกัน
และรักษาโรค โดยนิยมนํามาใช้ในเชิงการตลาดแทนการใช้คําว่า Functional Products ท่ีนิยมใช้ในเชิง 
โภชนบําบัด (Kalra, 2003)  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม 
เสริมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน (ซ่ึงสุ่มเลือกจากเขตปทุมวัน เขตบางกะปิ และเขตสาทร)  
ท่ีมีอายุ 20 ปี ข้ึนไป โดยเจาะจงเฉพาะผู้ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือบริโภคเอง จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผ่านทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) โดยมีคําถามท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีระดับคะแนน  0.66  รวม 18 ข้อ และ
ระดับคะแนน 1.00 รวม 31 ข้อ ซ่ึงผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ันของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)   ของ 
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ปั จ จั ย จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ก า ร ต ล า ด   ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ท่ี กํ า ห น ด ไ ว้ ท่ี ร ะ ดั บ  0.70  
(มัลลิกา บุนนาค, 2537: 89) โดยมีค่าเท่ากับ 0.8376 และ 0.9081 ตามลําดับ โดยวิเคราะห์ผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ซ่ึงใช้ค่าสถิติการแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค่าสถิติไคล์สแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียล โลจิสติค  

 
ผลการวิจัย 

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 20 -39 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,000 บาท
หรือตํ่ากว่า โดยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีไม่เคร่งครัดตามหลักสุขอนามัย  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสําคัญต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม 
เสริมสุขภาพในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านความเชื่อ ปัจจัยด้านทัศนคติ  และ ปัจจัยด้านการรับรู้ ขณะท่ีปัจจัยส่วนประสม
การตลาดท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพในระดับมากเช่นกัน โดย 
เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านราคา ตามลําดับ  

ตราผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภครู้จักมากท่ีสุด คือ บีอ้ิง ตราผลิตภัณฑ์ท่ีเคยด่ืมมากท่ีสุด คือ อะมิโน พลัส และ
ตราผลิตภัณฑ์ท่ีด่ืมเป็นประจํา คือ ไอเฮลติ คิวเท็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริโภคเพ่ือชะลอการสึกหร่อ 
ของร่างกาย นิยมซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ ในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ในราคาขวดละ 20 บาท มีความถ่ีใน 
การบริโภค 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณท่ีบริโภคต่อครั้ง 200 มล. โดยมีเพ่ือนหรือคนใกล้ชิดเป็นบุคคลท่ีมี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ ข้อเสนอแนะท่ีผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การปรับลดราคา การปรับปรุงรสชาติ 
และต้องการให้มีการแจกแจงส่วนผสมให้ชัดเจน ตามลําดับ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคล์สแควร์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ 
ทางประชากรกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ ซ่ึงเป็นการทดสอบสถิติแบบ 
พาราเมตริก ท่ีอาจเกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการคํานวณค่าสถิติ ซ่ึงกําหนดเง่ือนไขให้มีเซลล์ท่ีมี
ค่าความถ่ีตามทฤษฎี (Eij) < 5 ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ดังนั้นได้ทําการยุบรวมกลุ่มตัวแปรลักษณะทางประชากร
และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพท่ีมีขนาดเล็กเข้าด้วยกัน (Grouping Variables)  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคา 20 บาทหรือ
ตํ่ากว่า และช่วงเวลาท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ในเวลา 12.01-24.00 น. สําหรับผู้บริโภคอายุ 20-39 ปี มีความสัมพันธ์กับ
การเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคา 20 บาทหรือตํ่ากว่า ขณะท่ีอาชีพข้าราชการมีความสัมพันธ์กับการเลือกตรา
ผลิตภัณฑ์เปปทีน ส่วนอาชีพนักศึกษาและข้าราชการมีความสัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์ในการ ด่ืม 
เพ่ือบํารุงร่างกาย  โดยทุกอาชีพมีความสัมพันธ์กับการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ตามคําแนะนําของบุคคล
ใกล้ชิด ขณะท่ีกลุ่มรายได้ 15,000 บาท หรือตํ่ากว่า และกลุ่มรายได้ 15,001-30,000 บาท มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในการบริโภคเพ่ือซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคา 20 บาท หรือตํ่ากว่า 
ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมการบริโภค 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพ 

ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค 
เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
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ตราผลิตภัณฑ์ท่ีด่ืมเป็นประจํา            
เปปทีน � � � � � � � � � � � 

วัตถุประสงค์ในการบริโภค            
บํารุงร่างกาย � � � � � � � � � � � 
ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ � � � � � � � � � � � 

บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ            
บุคคลใกล้ชิด � � � � � � � � � � � 

ราคาผลิตภัณฑ์            
20 บาท หรือต่ํากว่า � � � � � � � � � � � 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือ            
12.01-24.00 น. � � � � � � � � � � � 

 
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียล รีเกรสชั่น เพ่ือศึกษา

ปัจจัยจิตวิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจและ
การเรียนรู้มีผลต่อการเลือกตราผลิตภัณฑ์บิวติ ดริงก์ ขณะท่ีปัจจัยด้านการ จูงใจ ปัจจัยการรับรู้ และปัจจัยการ
เรียนรู้มีผลต่อการเลือกตราผลิตภัณฑ์เปปทีน ส่วนปัจจัยด้านการจูงใจและปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อการเลือก
ตราผลิตภัณฑ์ไอเฮลติ คิวเท็น ส่วนปัจจัยด้านการจูงใจและปัจจัยด้านการรับรู้มีผลต่อการมีวัตถุประสงค์ท่ีด่ืม
เพ่ือบํารุงร่างกาย ขณะท่ีปัจจัยด้านการเรียนรู้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพด้วย
ตนเอง ด้านปัจจัยความเชื่อและปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อความถ่ีในการบริโภคโดยด่ืมเป็นครั้งคราว  ขณะท่ี
ปัจจัยด้านความเชื่อมีผลต่อการพิจารณาเลือกระดับราคา 20 บาทหรือตํ่ากว่า ส่วนปัจจัยด้านการจูงใจ  
ปัจจัยด้านความเชื่อ และปัจจัยด้านทัศนคติ มีผลต่อปริมาณการด่ืมต่อครั้งประมาณ 1 แก้ว ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยจิตวิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ 
พฤติกรรมการบริโภค 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพ 
ปัจจัยจิตวิทยา 

ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเช่ือ ด้านทัศนคติ 

ตราผลิตภัณฑ์ท่ีด่ืมเป็นประจํา      
บิวติ ดริงก์ � � � � � 
เปปทีน � � � � � 
ไอเฮลติ คิวเท็น � � � � � 

วัตถุประสงค์ในการบริโภค      
บํารุงร่างกาย � � � � � 

บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      
ตัดสินใจด้วยตนเอง � � � � � 

ความถี่ในการบริโภค      
ดื่มบ้างเป็นครั้งคราว � � � � � 

ราคาผลิตภัณฑ์      
20 บาท หรือต่ํากว่า � � � � � 

ปริมาณท่ีต้องการบริโภคต่อคร้ัง      
1 แก้ว หรือน้อยกว่า � � � � � 

 
ขณะท่ีผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียล รีเกรสชั่น เพ่ือศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ พบว่า ปัจจัย 
ด้านราคามีผลต่อการเลือกตราผลิตภัณฑ์บีอ้ิง ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อปริมาณท่ีด่ืมต่อครั้ง
ไม่เกิน 1 แก้ว ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมการบริโภค 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทาง 

การจัดจําหน่าย 
ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ตราผลิตภัณฑ์ท่ีด่ืมเป็นประจํา     
บีอ้ิง � � � � 

ปริมาณท่ีต้องการบริโภคต่อคร้ัง     
1 แก้ว หรือน้อยกว่า � � � � 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพของผู้บริโภคใน 
เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน มีประเด็นท่ีพึงนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. เพศ การท่ีผู้บริโภคหญิงมีแนวโน้มซ้ือผลิตภัณฑ์ในระดับราคา 20 บาทเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาย 
และซ้ือผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลา 12.01-24.00 น. ซ่ึงคาดว่าเป็นเหตุผลในด้านความสนใจต่อร่างกายและ 
ความปลอดภัยท่ีผู้บริโภคหญิงให้ความสําคัญมากกว่าผู้บริโภคชาย  

2. อายุ เหตุท่ีผู้บริโภคอายุ 20-39 ปี มีแนวโน้มเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ 
ราคา 20 บาท หรือตํ่ากว่า เม่ือเทียบกับผู้บริโภคกลุ่มอายุ 40 ปี ข้ึนไป เนื่องจากผู้บริโภคท่ีอายุมากมีแนวโน้ม
จ่ายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสูงกว่าผู้บริโภคท่ีอายุน้อย  
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3. ระดับการศึกษา ไม่มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ 
คาดว่าเป็นผลมาจากกระแสการบริโภคเพ่ือสุขภาพ ท่ีทําให้ผู้บริโภคทุกระดับความรู้หันมาให้ความสนใจกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจากเดิมมาบริโภคเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 

4. อาชีพ เหตุท่ีผู้บริโภคต่างอาชีพเลือกตราสินค้าต่างกันเป็นผลจากแต่ละตราผลิตภัณฑ์มุ่งเน้น
สรรพคุณต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคย่อมพิจารณาเลือกตราสินค้าท่ีเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการบริโภคเป็นสําคัญ 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน การท่ีรายได้มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการบริโภคผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ และระดับราคาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพท่ีซ้ือ เป็นเพราะผู้บริโภครายได้สูงย่อม
มีความพร้อมและยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ิม หากเชื่อม่ันว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสามารถชดเชยสารอาหารท่ีจําเป็น
เพ่ือป้องกันการสึกหรอของร่างกายได้จริง 

6. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ไม่มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม 
เสริมสุขภาพ เป็นผลจากผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพแตกต่างไปจากยา ซ่ึงทําให้ 
การตัดสินใจบริโภคไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดอาการเจ็บป่วยข้ึนก่อน 

7. ปัจจัยด้านการจูงใจ เหตุท่ีปัจจัยด้านการจูงใจมีผลต่อการเลือกตราผลิตภัณฑ์บิวติ ดริงก์, เปปทีน 
และไอเฮลติ คิวเท็น น่าจะมีส่วนมาจากตราผลิตภัณฑ์ท้ังสามจัดรายการส่งเสริมการขายผ่านสื่อโฆษณา 
อย่างสมํ่าเสมอ ขณะท่ีปัจจัยด้านการจูงใจมีผลต่อวัตถุประสงค์ท่ีด่ืมเพ่ือบํารุงร่างกายและปริมาณการด่ืม  
อาจเป็นเพราะเนื้อหาของผลิตภัณฑ์มีการสื่อสารให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของสารอาหารในการเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง ซ่ึงทําได้ง่ายๆ ด้วยการด่ืมเป็นประจําทุกวัน 

8. ปัจจัยด้านการรับรู้  การท่ีปัจจัยด้านการรับรู้ มีผลต่อการเลือกตราผลิตภัณฑ์เปปทีน,   
ไอเฮลติ คิวเท็น และวัตถุประสงค์ในการด่ืมเพ่ือบํารุงร่างกาย ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลจากการเปิดรับข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ท่ีนํามาสู่การปลูกฝังพฤติกรรมบริโภคโดยพิจารณาเลือกตราผลิตภัณฑ์จากข้อมูลท่ีได้รับมา ท่ี 
นักการตลาดได้พยายามสื่อสารให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคเพ่ือบํารุงร่างกาย 

9. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาผลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ท่ีมีต่อการเลือกตราผลิตภัณฑ์ 
บิวติ ดริงก์ และเปปทีน รวมถึงการพิจารณาเลือกตราผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ 
คิดวิเคราะห์ความจําเป็นของการบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ท่ีนําไปสู่การตัดสินใจเลือกตราผลิตภัณฑ์ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสรรพคุณท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับร่างกายของตนอย่างแท้จริง 

10. ปัจจัยด้านความเช่ือ เหตุท่ีปัจจัยด้านความเชื่อมีผลต่อความถ่ีในการบริโภคโดยด่ืมเป็นครั้งคราว 
การเลือกผลิตภัณฑ์ระดับราคา 20 บาทหรือตํ่ากว่า และ ปริมาณการด่ืมต่อครั้งประมาณ 1 แก้ว คาดว่าเป็น
ผลจากประสบการณ์เดิมของผู้บริโภคท่ีมองว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ถือเป็นการบริโภคเสริมจากการบริโภค
อาหารหลัก 3 ม้ือ ท่ียังไม่จําเป็นต้องบริโภคเป็นประจํา ซ่ึงการด่ืมเพียงครั้งละ 1 แก้ว ถือเป็นปริมาณ 
ท่ีเหมาะสมแล้ว รวมท้ังไม่จําเป็นต้องบริโภคของแพงเกินจําเป็นหากมีผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวให้เลือก
หลากหลายราคา  

11. ปัจจัยด้านทัศนคติ เม่ือพิจารณาผลของปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีผลต่อการเลือกตราผลิตภัณฑ์ 
ไอเฮลติ คิวเท็น ตลอดจนการมีความถ่ีในการด่ืมเป็นครั้งคราว ในปริมาณการด่ืมครั้งละ 1 แก้ว สะท้อนให้เห็น
ว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพของผู้บริโภคยังคงดําเนินไปภายใต้ภาวะทางอารมณ์ของ
ผู้บริโภคเป็นสําคัญ ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคยังไม่เกิดข้ึนเป็นประจําทุกวัน และปริมาณการด่ืมยังอยู่ใน
เกณฑ์น้อยเพียงครั้งละ 1 แก้ว เท่านั้น  
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12. ปัจจัยด้านราคา เหตุท่ีปัจจัยด้านราคามีผลต่อการพิจารณาเลือกตราผลิตภัณฑ์บีอ้ิง เนื่องจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการสื่อสารเน้นถึงสารอาหารหลากหลายท่ีจะได้รับเกินคุ้มเม่ือเทียบกับราคาท่ีผู้บริโภคจ่ายไป 

13. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด การท่ีปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อปริมาณ 
การด่ืมครั้งละ 1 แก้ว น่าจะเป็นผลมาจากสิ่งท่ีสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพส่วนใหญ่นําเสนอ
เน้นไปท่ีการมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยการบริโภคเพียงวันละ 1 แก้ว 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพท่ีถูกมองว่าเป็น “ยา” 
มากกว่า “อาหาร” ผู้ผลิตและนักการตลาดควรใช้ประโยชน์จากจุดนี้ด้วยการนําผลการวิจัยทางการแพทย์เข้า
มาช่วยในการรับรองผลิตภัณฑ์ในสายตาผู้บริโภค เพ่ือหนุนเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความจําเป็นใน 
การบริโภคตามแนวคิดทางการแพทย์เชิงป้องกัน 

2. ปัจจัยด้านราคา ด้วยเหตุว่าราคายังคงเป็นตัวแปรสําคัญในการบริโภค การกําหนดราคาใน 
อัตราท่ีตํ่ากว่าราคาของอาหารต่อจานในการบริโภคหนึ่งม้ือ น่าจะเป็นระดับราคาท่ีเหมาะสมท่ีจะกระตุ้นให้
ผู้บริโภคไม่เกิดความรู้สึกว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าราคาแพง หรือฟุ่มเฟือยเกินจําเป็น นอกจากนั้น 
แม้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพในตลาดจะมีด้วยกันหลากหลายราคา แต่การท่ีผู้บริโภคยังนิยมซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพขวดละ 20 บาทมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพท่ีมีฐานราคาตํ่า ย่อมมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีฐานราคาสูง 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความสะดวกในการหาซ้ือ 
ได้ง่ายเป็นลําดับแรกนั้นย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่า ร้านสะดวกซ้ือยังคงเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายหลักใน 
ลําดับแรกท่ีผู้ประกอบการพึงรักษาไว้ เนื่องจากเป็นช่องทางการตลาดท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มและทุกพ้ืนท่ี
อย่างแท้จริง 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด การโฆษณายังคงเป็นกลยุทธ์สําคัญในการกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงควรเน้นย้ําเนื้อหาให้เห็นถึงความจําเป็นของการบริโภคเพ่ือป้องกันการเจ็บป่วย และ
ความสมํ่าเสมอของการบริโภคอันเป็นรากฐานสําคัญของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 

5. ปัจจัยด้านการจูงใจ รูปแบบของการโฆษณาท่ีควรเน้นสื่อสารกับผู้บริโภคต้องเน้นย้ําไปท่ี 
การบริโภคเพ่ือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงตามแนวคิดการแพทย์เชิงป้องกัน 

6. ปัจจัยด้านการรับรู้ ข้อมูลท่ีนักการตลาดต้องสื่อสารกับผู้บริโภคคือ การปลูกฝังการเตรียมความ
พร้อมทางร่างกายด้วยการบริโภคสารอาหารเพ่ือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ  
ซ่ึงจําเป็นต้องทําอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคท่ีถาวรให้แก่ผู้บริโภค 

7. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ นักการตลาดจําเป็นต้องเสนอคุณประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิดอย่าง
ชัดเจน ซ่ึงอาจกระทําในรูปของแผ่นพับ หรือจัดนิทรรศการสัญจรเพ่ือนําเสนอข้อมูลอย่างละเอียด อันจะ
นําไปสู่การคิดวิเคราะห์ถึงคุณค่าท่ีผู้บริโภคจะได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในประเด็นของการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพท่ีไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับการใช้ยา 

8. ปัจจัยด้านความเช่ือ นักการตลาดจําเป็นต้องแก้ไขการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหารในเชิงลบ ด้วยการหนุนเสริมความเชื่อท่ีถูกต้องและเหมาะสมเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพเข้าไปแทนท่ีประสบการณ์เดิม โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม
เสริมสุขภาพเป็นวิธีง่าย ๆ ของการมีสุขภาพดี รวมถึงผู้มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวซ่ึงการบริโภคผลิตภัณฑ์เป็น
ทางเลือกท่ีดีกว่าการอดอาหารในการควบคุมน้ําหนัก 
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9. ปัจจัยด้านทัศนคติ การหนุนเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพจําเป็นต้อง
เน้นไปท่ีการนําเสนอภาพลักษณ์ของผู้ด่ืมท่ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ี แจ่มใส ซ่ึงจะช่วย 
โน้มน้าวให้ผู้บริโภคเปิดใจยอมรับผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งเสมือนอาหารท่ีต้องบริโภคต่อเนื่องเป็นประจําทุกวัน
เพ่ือการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม ด้วยการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ผู้ประกอบการเพ่ิมเติม 

2. พึงขยายประเด็นการศึกษาไปถึงสื่อโฆษณา โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมต้ังแต่ 
การเปิดรับ ความพึงพอใจ และผลสะท้อนกลับของผู้บริโภค 

3. พึงศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพกับผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมบํารุงสุขภาพ  
อาทิ ซุปไก่สกัด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเคร่ืองเสียงติดรถยนตข์องผู้บริโภคที่มี
รถยนต์ในประเทศอินเดีย 

The Effect Factors Effect to Purchase Car Audio and Accessories  
of Consumer in India 

 
ศรัณย์กมล  พรหมเวช 

มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงรถยนต์และ
อุปกรณ์ติดรถยนต์ของผู้บริโภคท่ีมีรถยนต์ในประเทศอินเดีย เน้นศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี 
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์ของผู้บริโภคท่ีมีรถยนต์ในประเทอินเดีย และเพ่ือศึกษากลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมกับความต้องการของคนอินเดีย กลุ่มประชากรท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้เป็น ประชากรชาวอินเดีย
ผู้มีอายุ ระหว่าง 20-60 อาศัยอยู่ในเขตมหานครเดลลีซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย และเป็นผู้มีรถยนต์
ท่ีติดต้ังเครื่องเสียงเป็นของตัวเอง โดยการสุ่มตัวอย่างใช้ลักษณะสุ่มโดยไม่ทราบความน่าจะเป็น  (Non 
Probability Sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยจะไป
ตามสถานท่ีท่ีกลุ่มคนหนาแน่นและพบเจ้าของรถได้ง่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล 
โดยเลือกเจาะจงรถท่ีมีการติดเครื่องเสียง จากนั้นจะเฝ้ารอเจ้าของรถเพ่ือทําแบบสอบถามโดยในส่วนท่ีเป็น
คําถามส่วนแรกจะเป็นการถามเพ่ือคัดกรองคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล โดยทําการคัดเลือกคุณสมบัติสําคัญให้
ตรงกับจุดประสงค์งานวิจัยท่ีกําหนดไว้ คือจะต้องเป็นผู้ท่ีมีรถยนต์ส่วนตัวและมีการติดต้ังเครื่องเสียงติดรถยนต์ 
โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 20-60ปี ท้ังเพศชายและเพศหญิง จํานวน 500 คนตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนดไว้
ตามหลักของ Yamane เนื่องจากการทําวิจัยครั้งนี้ อาศัยข้อมูลท่ีอ้างอิงจากอัตราส่วนของประชากรอินเดียผู้มี
รถยนต์ส่วนตัว จํานวนประมาณ 1,527,000 คน  อ้างอิงเม่ือปี 2009 (Research by JD power, Jun 2010) 
เทียบกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการสํารวจคือกลุ่มประชากรผู้มีรถยนต์ส่วนตัวและมีการติดต้ังเครื่องเสียงติดรถยนต์
ในปี 2009 (Research by JD power, Jun 2010) จํานวนประมาณ 1,252,140 หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของ
จํานวนประชากรท่ีมีรถยนต์ส่วนตัว จึงสามารถคํานวนออกมาเป็นจํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 500 คนตาม
หลักของ Yamane ดังกล่าว ในการวิจัยมุ่งทําการสํารวจไปท่ี มหานคร เดลลี เพราะเป็นเมืองหลวงและมี
ประชากรอาศัยหนาแน่นและมีจํานวนร้านตัวแทนจําหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์เป็นจํานวนมาก  อีกท้ังยังมีอัตรา
การ ซ้ือขาย ติดต้ังเครื่องเสียงรถยนต์มากท่ีสุดในช่วงปี 2001-2009 (Research by JD power, Jun 2010 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear Regression) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดค่านัยสําคัญท่ี 0.05 

จากการสํารวจพฤติกรรมการใช้ซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เครื่องเสียงติด
รถยนต์ถือเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน จุดประสงค์ใช้เพ่ือให้ความบันเทิงในขณะขับข่ี 
เหตุผลสําคัญในการพิจารณาเลือกซ้ือคือจะเลือกจากราคาก่อนว่าเหมาะกับงบประมาณท่ีมีหรือไม่แล้วจึง
พิจารณาท่ีคุณสมบัติสินค้าประกอบกัน ส่วนพฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือต่ออายุการใช้งานรถ 1 คันคือมัก
เปลี่ยนเม่ือเครื่องเสียงนั้นมีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี ข้ึนไป โดยทุกครั้งท่ีเลือกซ้ือผู้เป็นเจ้าของรถจะเป็นผู้
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ตัดสินใจเองว่าจะซ้ือแบบ ซ่ึงหากในขณะนั้นตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่สู้ดีนักปัจจัยนี้จะส่งอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือด้วยเช่นกัน 

ในภาพรวมของงานวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติด
รถยนต์ของผู้บริโภคชาวอินเดียได้ คือ ปัจจัยในเรื่องของคุณสมบัติสินค้า  และ ปัจจัยเรื่องราคา  จากผลวิจัย
ดังกล่าวสามารถกล่าวอ้างได้ว่า หากต้องการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตีตลาดอินเดีย จําเป็นต้องผลิตใน
ลักษณะท่ีมีต้นทุนตํ่า และต้องให้คุณสมบัติสินค้าท่ีหลากหลายในสินค้าชิ้นเดียวเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าท่ีซ้ือ 
โดยอาจมีการเสริมกิจกรรมทางการตลาดด้านอ่ืนๆเป็นตัวเสริมเพ่ือดึงดูดความสนใจ  เม่ือลูกค้าเกิดความสนใจ
แล้วจะซ้ือหรือไม่จะตัดสินใจจาก ราคา และ คุณสมบัติเป็นหลัก 
 
คําสําคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  เครื่องเสียงติดรถยนต์ 
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ABSTRACT 
The study of the marketing mix factors influencing the decision to buy car audio 

and car consumers whose cars in India. The study of the marketing mix factors. Affecting 
purchasing decisions of consumers, car stereo with the car in Indian country. And marketing 
strategies to suit the needs of Indian people. The population for this study. Indian 
population aged 20-60 living in metropolitan areas of Delhi, the capital of India. And is a 
vehicle equipped with its own voice. By sampling using a random without knowing the 
probability (Non Probability Sampling) by means of a purposive (Purposive Sampling) The 
research is based on the location of the density and the car is like the mall. Store. Office 
buildings, hospitals, by selecting a specific car with the engine noise. It then waits for a car in 
the first part is a question that asks for the screening of the data. The key features were 
selected to match the research objectives. Is to be a car and a car stereo installation. The 
age range 20-60 years, both males and females were 500 people, according to the size of 
the sample according to Yamane Because of this research. The data is based on the ratio of 
the Indian population who have private cars, approximately 1,527,000 people, according to 
the year 2009 (Research by JD power, Jun 2010) compared groups who want to explore is 
populated by a car and an audio installation. Car of the Year 2009 (Research by JD power, 
Jun 2010) 1,252,140, representing approximately 82 percent of the population with private 
cars. Can be calculated from a population sample of 500 people, according to Yamane, the 
study aimed to explore the city of Delhi is the capital and the population density and 
number of dealer car stereo is. many It has traded the car in the years 2001-2009 (Research 
by JD power, Jun 2010). Analysis criteria, mean (Mean), standard deviation (Standard 
Deviation) Percentage (Percentage) analysis, linear regression, simple (Simple linear 
Regression) analysis and multiple regression (Multiple Regression Analysis) by the words. 
significant at 0.05. 

Survey of buy-Car of the samples showed that the car stereo is equipped with the 
necessary current. The purpose is to provide entertainment while driving. The major reason 
to consider buying is a price that fits your budget and then consider whether the product 
together. The frequency behavior of a renewal of a 1 car is likely to change when the 
volume is valid for more than three years and every time you buy a car owner will decide 
whether to buy. If at that time was in an acute economic factors that influence purchasing 
decisions as well.In an overview of this research. The factors that can influence the decision 
to buy a car. 
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The Indian consumer is a factor in the product description and price factor. The 
results of such research can be claimed. In order to produce goods and services to hit the 
Indian market. The need to produce at low cost. It features a variety of products in order to 
make customers feel that a single worth buying. It may be added to the market so as to 
attract extra attention. When customers come to buy or not to make a decision based on 
price and features are. 

 
Keyword : Products Consumption Car Audio 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

อินเดียถือเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่เม่ือพิจารณาตามโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ ด้วยอัตรา
ประชากรท่ีมากกว่าพันล้านคนนับเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับท่ีสองของโลกรองจากจีน มีอัตรา
การเติบโตของประชากรเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 1.6 ต่อปี มีอัตราการเติบโตของ GDP ท่ีมากกว่าร้อยละ 7 ต่อปี โดย
ในช่วงปี 2006-2007 มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 9.4 ต่อปี  

ปัจจุบันพบว่า อัตราส่วนประชากรผู้มีฐานะค่อนข้างดี สามารถมีรถยนต์ส่วนตัวได้นั้น คิดเป็น
อัตราส่วนเพียงร้อยละ 1 จากจํานวนประชากรท้ังหมดประมาณ 1200 ล้านคน ณ สิ้นปี 2010 (source : 
world bank)กล่าวคือ ณ ปัจจุบัน มีผู้ถือครองรถอยู่ประมาณ 1 527 000 คัน (Dec 2010 by JD Power 
Researched) และในจํานวนนี้มีการติดต้ังเครื่องเสียงภายในรถถึง 90% หรือคิดเป็นจํานวนประมาณ 1 374 
300 คันท่ีมีการติดต้ังเครื่องเสียงรถยนต์ โดยมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 125 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ
ประมาณ 3750 ล้านบาท)  และจากการสํารรวจยังพบว่าธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์ยังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ โดย JD Power คาดว่า ธุรกิจรถยนต์ในอินเดียจะขยายตัวถึง 17% ณ สิ้นปี 2012 
เม่ือประเมินจากปัจจัยการขยายตัวทาเศรษฐกิจ และจากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ ธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์มี
การเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือจะมีมูลค่าเพ่ิมประมาณ 10-12% ณ สิ้นปี 2012 

จากสถิติท่ีได้กล่าวอ้างไปนั้นถือเป็นมูลค่าท่ีน่าสนใจในการขยายตลาดเครื่องเสียงรถยนต์ในอินเดีย 
แต่จากปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องเสียงรถยนต์ท่ีเป็นแบรนด์ต่างประเทศกําลังประสบปัญหาเรื่องการขยายตลาด
แม้ว่าตลาดเครื่องเสียงติดรถยนต์จะเติบโตข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงปัญหาสืบเนื่องมาจากสินค้าท่ีพัฒนาเองโดยผู้ผลิต
ภายในประเทศ และสินค้าหนีภาษี หรือสินค้าท่ีมาจากประเทศจีน ซ่ึงมีราคาถูกกว่าสินค้าแบรนด์ต่างประเทศ
อย่างเห็นได้ชัด ปัญหาดังกล่าวจึงนําไปสู่การวิจัยท่ีต้องการทราบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคามีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือจริงหรือไม่ หรือยังมีปัจจัยอ่ืนท่ีมีอิทธิพลร่วมกับปัจจัยด้านราคาด้วย เพ่ือนําไปสู่การปรับ
แผนกลยุทธิ์การขายให้เหมาะสมกับตลาดอินเดีย 

จากปัญหาการวิจัยและกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  ทําให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จําเป็นต้องหา
หลักแนวคิดทฤษฎีเพ่ืออ้างอิงและใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษาเพ่ือพิสูจน์สมมติฐานงานวิจัยดังกล่าว โดย
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักแนวคิดประกอบกัน ดังนี้ 

1. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 7Ps) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
3. แนวคิดเรื่องการตัดสินใจซ้ือ (Customer's Buying Decision) 
แนวคิดแรกเป็นแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 7Ps) 

ได้ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างไปกับสภาพการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันว่าธุรกิจเครื่องเสียงติดรถยนต์ใน
ประเทศอินเดียนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยมิติใดบ้าง และมิติไหนท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางการตลาดมากท่ีสุดโดย
กิจกรรมทางการตลาด 7 ประการนี้ ถือเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีสําคัญท่ีจะเป็นตัวผลักดันผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและและหลังทําการศึกษาแนวคิดนี้แล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่า ส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งหรือท้ัง 7 จะเป็นปัจจัยท่ีผลักดันให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการในข้ันสุดท้าย  
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อีกแนวคิดท่ียกมากล่าวอ้างคือทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ยกมาอ้างถึงต่อจากแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ เพ่ือให้เห็นภาพความเข้าใจมากข้ึนว่า นอกจากปัจจัยทางการตลาดท่ีผู้วิจัยเชื่อมี
ส่วนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจแล้วนั้น ยังมีปัจจัยอ่ืนๆท่ีเป็นตัวแปรสําคัญอยู่ด้วยอันได้แก่ปัจจัยภายใน
เก่ียวกับตัวบุคคล ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การรับรู้และการสั่งสมประสบการณ์ เหล่านี้จะถูกหล่อหลอม
รวมกับสิ่งเร้าทางการตลาด ผ่านกระบวนการกลั่นกรองในระบบการคิดอย่างเป็นข้ันเป็นตอนจึงจะนําไปสู่การ
ตัดสินใจซ้ือในข้ันสุดท้าย ดังในตารางด้านล่าง 

 

 
 

ท่ีมา : (Kotler,1997: 172-188) 
 

จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีเพียงปัจจัยทางการตลาดเท่านั้นท่ีจะมีผลต่อการคิดและตัดสินใจ ปัจจัยด้านตัว
บุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสังคม รวมถึงประสปการณ์การซ้ือท่ีสั่งสม ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคท้ังสิ้น ดังนั้น การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจในหลักพ้ืนฐานเหล่านี้ของผู้บริโภคในแต่ละท้องท่ีท่ีมีความ
แตกต่างกัน จะเป็นส่วนสําคัญในการปรับแผนการตลาดให้เหมาะสมและนําไปสู่จุดมุ่งหมายทางธุรกิจท่ี 
วางไว้ได้ 

แนวคิดสุดท้ายท่ีนํามาอ้างอิงในงานวิจัยคือทฤษฎีการตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือก
ทางใดทางหนึ่งเหมาะสมท่ีสุด โดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ ท้ังนี้ต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจนซ่ึงเป้าหมายนี้
เป็นผลมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเร้าท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจนั้น  ๆ 
(ธงชัย สันติวงศ์,2519) โดยปกติท่ัวไปแล้ว มนุษย์อาจมีวิธีการคิดหรือการประเมินทางเลือกท่ีอาจแตกต่างกัน
ในรายละเอียดซ่ึงข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล แต่พฤติกรรมเหล่านั้นมักมาจากบนพ้ืนฐานกระบวนการเดียวกัน คือ รู้
ปัญหา แสวงหาข้อมูล ประเมินทางเลือก และ ตัดสินใจซ้ือ เม่ือตัดสินใจซ้ือแล้วจะเกิดเป็นทัศนคติหลังซ้ือสั่ง
สมเป็นข้อมูลไว้ใช้ในการตัดสินใจครั้งต่อไป 
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จาก 3 แนวคิดทฤษฎีหลัก ท่ียกมากล่าวถึงในงานวิจัยชิ้นนี้ อันได้แก่  
1).ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 7Ps)  
2).แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
3).แนวคิดเรื่องการตัดสินใจซ้ือ (Customer's Buying Decision)  
ท้ังหมดมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือจะช่วยให้สามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือส่วนประสมทางการตลาด และ
สร้างวิธีบริหารตราสินค้าได้อย่างเหมาะสม โดยแนวคิดดังกล่าวมิได้จํากัดอยู่เพียงการเจาะตลาดเครื่องเสียง
รถยนต์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจอ่ืนได้บนพ้ืนฐานเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์
ของผู้บริโภคท่ีมีรถยนต์ในประเทอินเดีย 

2. เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับความต้องการของคนอินเดีย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

อาศัยข้อมูลท่ีอ้างอิงจากอัตราส่วนของประชากรอินเดียผู้ มีรถยนต์ส่วนตัว จํานวนประมาณ 
1,527,000 คน จากประชากรท้ังหมดประมาณ 1,200 ร้อยล้านคน  อ้างอิง ณ. ปี 2009 (Research by JD 
power, Jun 2010) เทียบกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการสํารวจคือกลุ่มประชากรผู้มีรถยนต์ส่วนตัวและมีการติดต้ัง
เครื่องเสียงติดรถยนต์ในปี 2009 (Research by JD power, Jun 2010) จํานวนประมาณ 1,252,140 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 82 ของจํานวนประชากรท่ีมีรถยนต์ส่วนตัว จึงสามารถคํานวนออกมาเป็นจํานวนประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง 500 คนตามหลักของ Yamane โดยมุ่งทําการสํารวจไปท่ี มหานคร เดลลี เพราะเป็นเมืองหลวงและมี
จํานวนร้านตัวแทนจําหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์หนาแน่น  และยังมีอัตราการ ซ้ือขาย ติดต้ังเครื่องเสียงรถยนต์
มากท่ีสุดในช่วงปี 2001-2009 (Research by JD power, Jun 2010) 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ใช้การเก็บตัวอย่างกลุ่มผู้มีอายุ ระหว่าง 20-60 ปี ผู้ท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตมหานครเดลลีเมืองหลวง โดยสุ่มสอบถามเป็นจํานวน 500 ราย โดยประชากรผู้ให้ข้อมูลจะถูกกําหนด
คุณสมบัติท่ีสําคัญคือ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีรถยนต์เป็นของตนเองโดยใช้คําถามจากแบบสอบถามเป็นการคัดเลือก
คุณสมบัติของกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเบ้ืองต้น ผู้วิจัยได้ใช้หลักการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณเพ่ือ
อธิบายถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์ของคน
อินเดีย  การเลือกสุ่มตัวอย่างใช้แบบ “การเลือกตัวอย่างท่ีไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non Probability 
Sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามในส่วน
ท่ีเป็นคําถามเพ่ือการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลเป็นเกณฑ์ โดยคัดเลือกคุณสมบัติสําคัญให้ตรงกับจุดประสงค์
งานวิจัยคือจะต้องเป็นผู้ท่ีมีรถยนต์ส่วนตัวและมีการติดต้ังเครื่องเสียงติดรถยนต์ โดยมีช่วงอายุต้ังแต่ 20-60ปี 
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ท้ังเพศชายและเพศหญิง เพ่ือให้ได้จํานวน 500 คนตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนดไว้ตามหลักของ 
Yamane  
 
อภิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์ของ
ผู้บริโภคในอินเดีย โดยข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนากล่าวคือใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายระดับค่าเฉลี่ยท่ีแตกต่างกันแยกเป็นรายปัจจัย 7 มิติ คือใน
มิติแรกเป็นเรื่องของ  คุณภาพสินค้า  ราคา  ช่องทางการจัดจําหน่าย  การส่งเสริมการขาย  บุคคลากรผู้
ให้บริการ  ลักษณะทางกายภาพ  และกระบวนการส่งมอบ  ซ่ึงจากผลวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ในมิติด้าน
คุณภาพสินค้า ผู้บริโภคจะให้ความสนใจในเรื่องของ ลูกเล่นทันสมัย เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้  รองลงมาคือ
ต้องมีคุณภาพเสียงดี ในมิติท่ี 2 ด้านราคา ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับ ราคาและคุณภาพสินค้ามีเหมาะสม
กัน  และราคากับภาพลักษณ์ตราสินค้าจะต้องสอดคล้องกัน กล่าวคือสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพดี ราคาสูง ถือ
เป็นเรื่องปรกติ  มิติท่ี 3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ในการซ้ือสินค้าผู้บริโภคจะเลือกพิจารณาจากร้านอยู่ใน
แหล่งรวมตัวแทนจําหน่าย และร้านค้านั้นมีสินค้านําเสนอหลายหลายรุ่นเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการตัดสินใจให้ได้
สินค้าท่ีตรงตามความต้องการมากท่ีสุด  มิติท่ี 4 ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคนิยมซ้ือสินค้าท่ีจัดขายเป็น
ชุดๆในราคาถูกพร้อมติดต้ัง เนื่องจากได้สินค้าครบชุดในราคาท่ีถูกกว่าซ้ือแยกชิ้นให้ความรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคา  
มิติท่ี 5 ด้านบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีให้บริการ ผู้บริโภคชอบพนักงานบริการท่ีสุภาพเรียบร้อย  และมีความรู้เรื่อง
ตัวสินค้าเป็นอย่างดีสามารถให้คําแนะนําได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะตัวผู้บริโภคเองเป็นเพียงผู้ใช้สินค้า
เม่ือพบปัญหาจึงต้องการได้รับคําแนะนําท่ีถูกต้องเพ่ือแก้ไข  มิติท่ี 6 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผู้บริโภค
ให้ความใส่ใจในเรื่องของการมีอุปกรณ์ในการติดต้ังทันสมัยเป็นพิเศษ ด้วยเพราะจะทําให้งานท่ีติดต้ังเสร็จเร็ว
และมีความเรียบร้อยสวยงาม  และมิติสุดท้ายมิติท่ี 7 เก่ียวกับด้านกระบวนการส่งมอบบริการ พบว่าผู้บริโภค
ต้องการได้รับบริการท่ีรวดเร็วและสามารถเข้าศูนย์บริการท่ีไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้จําเป็นต้องมีศูนย์บริการไว้
รองรับลูกค้ามากพอต่อความต้องการ 

หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดรายมิติ 7 ประการเพ่ือศึกษาว่า ประเด็นหลักในแต่ละมิติประเด็น
ใดท่ีผู้บริโภคพึงพอใจและให้ความสนใจเพ่ือประกอบการตัดสินใจแล้ว จะนําไปสู่การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายเพ่ือให้เห็นภาพรวมเก่ียวกับความพึงพอใจว่า ใน 7 มิติปัจจัยทางการตลาดปัจจัย
ใดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด จากการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดอันเป็นเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดนั้น  ผู้ใช้เครื่องเสียงติดรถยนต์มีความพึงพอใจและใช้
เป็นเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ สามารถเรียงลําดับคะแนนจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านราคา  ( X =4.07 )  
ปัจจัยด้านคุณภาพ/คุณสมบัติด้านผลิตภัณฑ์ ( X =3.92 ) ปัจจัยด้านบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีให้บริการ ( X =3.88 ) 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X =3.82 ) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจําหน่ายบริการ ( X =3.81 ) ปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X =3.78 ) และ ปัจจัยด้านกระบวนการส่งมอบบริการ( X =3.69 ) ตามลําดับ จาก
ผลท่ีได้กล่าวมา สามารถนําไปใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัยแล้ว  ผู้บริโภคเครื่องเสียงชาวอินเดีย 
นั้นจะการตอบสนองต่อปัจจัยทางการตลาดด้านราคาเป็นลําดับแรก หากราคาไม่แพงเป็นท่ีน่าดึงดูดใจกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่ จะก่อให้เกิดการตอบสนองในลําดับต่อไปคือพิจารณาคุณสมบัติสินค้า ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนๆ
เช่น บุคคลากร(พนักงานขาย) ช่องทางจัดจําหน่าย (สถานท่ีต้ังร้านค้า ) การส่งเสริมการขาย  สภาพแวดล้อม 
และการส่งมอบสินค้า จะเป็นปัจจัยท่ีจะพิจารณารองลงมาหลังพึงพอใจในเรื่องราคาและคุณภาพแล้ว ซ่ึงจาก
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การสัมภาษณ์ประกอบว่าโดยมาก แม้อาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจในบางปัจจัยบ้างแต่ไม่ได้ส่งผลให้เปลี่ยนการ
ตัดสินใจ เพราะถ้าหากราคาสินค้าไม่แพงเหมาะสมกับคุณสมบัติสินค้านั้นๆ และคุณสมบัติตอบสนองความ
ต้องการใช้ได้ ผู้บริโภคก็ยังคงตัดสินใจท่ีจะซ้ือสินค้านั้นๆเช่นเดิม แต่อาจเกิดเป็นความรู้สึกท่ีไม่ดีสั่งสมเป็น
ประสบการณ์ไว้ซ่ึงหากต้องซ้ือสินค้าอีกครั้งหน้าอาจพิจารณาเลือกไปสถานท่ีอ่ืน หรืออาจแนะนําคนรู้จัก
ใกล้ชิดว่าไม่ควรไปซ้ือ ณ ท่ีนั้น กับบุคคลนั้น 

ในการเก็บข้อมูลส่วนสุดท้าย เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาเหตุผลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในด้านต่างๆ 7 ด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์  และทําการวิเคราะห์แบบ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)  เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยใดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์ซ่ึงสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องเสียงติดรถยนต์ อันดับท่ี 1 ปัจจัยด้านคุณสมบัติสินค้า  อันดับท่ี 2 ปัจจัยด้านราคาท่ีเหมาะสม อันดับท่ี 
3 ปัจจัยด้านบุคคลากรท่ีทําหน้าท่ีให้บริการซ่ึงสามประการนี้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยจากผลการวิจัยนั้นกล่าวได้ว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ิอมากท่ีสุดคือคุณภาพ/คุณสมบัติผลิตภัณฑ์  ราคาสินค้า  และบุคคลากรผู้ทําหน้าท่ี  แต่ถึงแม้ว่าจากผลการ
วิเคราะห์ ปัจจัยด้านอ่ืนๆอันได้แก่ ปัจจัยด้านสถานท่ี ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านการส่งมอบบริการ และ
ปัจจัยด้านกิจกรรมการตลาดจะไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถมองข้ามได้ เนื่องจากผลท่ีได้ก็มี
ค่าเกือบใกล้เคียงนัยสําคัญทางสถิติ จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของนักทฤษฎีหลายๆ
คน เริ่มจากทฤษฎีการตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากตัวกระตุ้นท้ังภายนอกและภายในท่ีก่อให้เกิดความรู้สึก
ต้องการหาสินค้ามาบําบัดความต้องการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจข้ันพ้ืนฐานตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) 
หรือตามแนวคิดของ ชิฟแมนและคานุ๊ก (Schiffman;&Kanuk. 1987) ว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีกล่าว
ว่า “พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหาซ้ือใช้ประเมินหรือการ
บริโภคผลิตภัณฑ์บริการและแนวความคิดต่างๆซ่ึงผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้
เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ังเงินเวลาและกําลังเพ่ือบริโภคสินค้าและ
บริการต่างๆอันประกอบด้วยคําถามเช่นว่าซ้ืออะไรทําไมจึงซ้ือซ้ือเม่ือไรอย่างไรท่ีไหนและบ่อยแค่ไหน”ซ่ึงการ
เสาะแสวงหาเหล่านั้นก็เพ่ือบําบัดความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ หรือ ตามท่ี ศิริวรรณ และคณะ (2541: 
107-121) ได้กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผู้บริโภคทําการค้นหาการซ้ือการใช้การ
ประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการซ่ึงคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาหรือการศึกษาพฤติกรรม
การตัดสินใจและการกระทําของคนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือและการใช้สินค้าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็น
การค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม” อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า
โดยอาศัยความพึงพอใจเป็นหลักสําคัญ ส่วนจะพึงพอใจในด้านใดนั้นข้ึนอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยต่างๆท่ีเข้ามา
กระทบ ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ประกอบกันกับประสบการณ์ พ้ืนความรู้ และความรู้สึกนึก
คิดต่างๆในระดับข้ันของการประมวลผล จนทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ  การตัดสินใจซ้ือเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะ
กลายเป็นการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในครั้งต่อๆไป (กฤษณา ศักด์ิศรี 
, 2530: 487) และในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกใช้ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดถึง 7Ps ด้วยพิจารณาแล้วว่า 
การตลาดปัจจุบันมิใช่เพียงการขายตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงการขายบริการอ่ืนๆท่ีควบคู่ไป
กับตัวสินค้าด้วย ซ่ึงป็นแนวทางการตลาดแบบสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆด้านให้แก่
ลูกค้า (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2546 )โดยท้ังนี้การจะบริการจัดการกิจกรรมการตลาดทุกๆปัจจัยให้ประสบ
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ความสําเร็จได้นั้น จําต้องมีหลักในการบริหารท่ีชัดเจนเป็นข้ันตอนและตรวจสอบได้ โดยอาจอาศัยหลักแนวคิด
ทางการบริหารจัดการของ เฮนรีฟาโยล์ (Henri Fayol)  ซ่ึงได้แบ่งงานด้านอุตสาหกรรมเป็น  6  กลุ่ม คือด้าน
เทคนิค (Technical Activities) ด้านการค้า (Commercial Activities) ด้านการคลัง (Financial Activities) 
ด้านความม่ันคง (Security Activities) ด้านการบัญชี (Accounting Activities) และด้านการจัดการ 
(Managerial Activities) ” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542) ท่ีกล่าวอ้างทฤษฎีการบริหารจัดการ ของเฮนรีฟา
โยล์ (Henri Fayol) นี้เนื่องมาจากธุรกิจเครื่องเสียงติดรถยนต์ในประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้ ยังคงเป็นตลาด
ใหญ่ของผู้ประกอบการต่างชาติ โดยสินค้าแบนด์ท้องถ่ินยังไม่ได้รับความนิยมเท่าท่ีควรด้วยปัญหาในเรื่องของ
การสร้างแบรนด์ และ การพัฒนาคุณสมบัติสินค้าท่ีจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญเฉพาะทางและใช้เงิน
ลงทุนสูง และองค์กรท่ีทําธุรกิจประเภทนี้มัก เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนสูง และมีสาขาต่างๆ
ในหลายๆประเทศ ดังนั้น จําเป็นท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการงานท่ีดี ดังจะเห็นได้ว่าตามหลักการท่ีว่านี้ได้พูด
ถึงหลักการจัดการในการบริหารและแนวคิดในการจัดการซ่ึงจัดสรรอย่างเป็นระบบอันจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อองค์กรธุรกิจท่ีจะจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับตําแหน่งเพ่ือให้เกิดการวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ 
และสื่อสารกับตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ซ่ึงทุกองค์ประกอบนั้นล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบถึง
ความพึงพอใจของลูกค้าและส่งผลต่อความประทับใจอันจะกลายเป็นประสบการณ์ท่ีสั่งสมไว้เพ่ือการตัดสินใจ
ในครั้งต่อๆไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) จํานวน 1 ตัว คือการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติด
รถยนต์ของผู้บริโภคชาวอินเดีย กับ ตัวแปรอิสระ (X) ท่ีมีต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไป ซ่ึงในงานวิจัยนี้คือปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 7 ด้านนั้นมีอิทธิพลต่อการหรือไม่ จําต้องใช้หลักการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดังภาพ
ด้านล่าง 
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อ้างอิงจากตารางสรุปผล ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple regression) เพ่ืออธิบาย
อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในด้านต่างๆและปัจจัยด้านตราสินค้า ท่ีมีผลต่อการ ตัดสินใจซ้ือเครื่อง
เสียงติดรถยนต์  

 

ตัวแปรอิสระ (independent variables) สัมประสิทธิ์การถดถอย  สถิติทดสอบ 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด B Std. error  t Sig. 
ค่าคงท่ี (constant) 0.466 0.053  8.860 0.000** 
1.ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากคุณสมบัติขอเครื่อง 
เสียงสามารถสนองตอบความต้องการขณะขับ 
ข่ีและให้ความบันเทิงได้ 

0.163 0.034  4.816 0.000** 

2.ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากพิจาราณาปัจจัยเรื่อง 
ราคาแล้วมีความเหมาะสมกับงบประมาณและ 
คุณสมบัติท่ีต้องการใช้ 

0.669 0.030  22.016 0.000** 

3.ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากหาซ้ือได้ง่าย -0.054 0.064  -0.846 0.398 
4.ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากพิจารณาถึงกิจกรรม
ทางการตลาดท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซ้ือ 

0.052 0.068  0.767 0.444 

5.ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากมีผู้แนะนําการขายท่ี 
ดีคอยให้บริการ 

0.089 0.046  1.957 0.051* 

6.ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากการจัดตกแต่งร้าน 
สวยงาม สินค้าวางเป็นระเบียบ หาง่าย และมี 
สินค้าตัวอย่างให้ทดลองเล่น 

0.003 0.069  0.046 0.964 

7.ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากสามารถติดต้ัง/ 
นําส่งสินค้าได้รวดเร็ว 

-0.019 0.040 
 

 -0.462 
 

0.644 

R –square =  0.957                             Overall  F =  1563.513                       Sig =  
0.000** 

*significant   level  at  0.05                ** significant   level  at  0.01 
 

จากตารางสรุปได้ว่า   ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือด้วยพิจาราณาจากปัจจัยในเรื่องของคุณสมบัติสินค้า  
ปัจจัยเรื่องราคา  เป็นหลัก โดยปัจจัยท่ีกล่าวมามีผลกระทบเชิงบวกการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ส่วนปัจจัยด้านบุคคลากรผู้ให้บริการ มีผลกระทบเชิงบวกการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่วนปัจจัยเรื่อง
กระบวนการส่งมอบ  ปัจจัยในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านกิจกรรมทางการตลาด และปัจจัยด้าน
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สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมนั้น พบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือปัจจัย3ดังกล่าวไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ  

แม้จะพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  และด้านราคา 
มีผลกระทบเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงติดรถยนต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนเช่น ปัจจัยด้านกิจกรรมทางการตลาด ปัจจัยด้านสถานท่ี ด้านบุคคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม 
และ ด้านกระบวนการส่งมอบ แม้ว่าจะไม่ได้ค่านัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01แต่ก็ไม่ควรมองข้าม
เพราะในความเป็นจริงปัจจัยอ่ืนๆท่ีไม่มีนัยยสําคัญนี้อาจเป็นตัวเสริมปัจจัยหลักให้เกิดการตัดสินใจได้ ซ่ึงผู้ผลิต
ควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการตลาดควบคู่กันไปให้เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 
7Ps)  มีอิทธิพลต่อการการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคเครื่องเสียงติดรถยนต์ในประเทศอินเดีย แล้วจากการเก็บ
ข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง 500 ชุด และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่างประกอบกับผลทางสถิติ
ท่ีได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอะแนะเพ่ือต่อยอดงานวิจัยในครั้งต่อไปได้ดังนี้ 

1.1 ในการทําวิจัยครั้งนี้เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและตราสินค้ามีผลต่อการซ้ือเครื่องเสียง
ติดรถยนต์ของผู้บริโภคท่ีมีรถยนต์ในประเทศอินเดียจากการศึกษาสามารถนําผลท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้า โครงสร้างราคา รูปแบบทางการตลาด และกาพัฒนาตราสินค้าต่อไปในอนาคต และ
จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะนําข้อมูลท่ีได้ไปทําต่อ โดยการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อกาเรลือกเครื่องเสียงติดรถยนต์ของผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ในประเทศอินเดีย เพ่ือจะได้ทําการศึกษา
เปรียบเทียบถึงความพึงพอใจในภาพรวมและปัจจัยในการเลือกเครื่องเสียงติดรถยนต์จากมุมมองของผู้บริโภค
ลําดับสุดท้ายในตลาดแมส กับมุมมองการเลือกเครื่องเสียงรถยนต์ของผู้ผลิตรถยนต์เพ่ือขายให้ผู้บริโภคลําดับ
สุดท้าย ซ่ึงการเปรียบเทียบจากหลายมุมมองจะทําให้เข้าใจมากยิ่งข้ึนถึงโครงสร้างของระบบธุรกิจประเภท
เครื่องเสียงรถยนต์ และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องเช่นธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

1.2 ผู้ผลิตเครื่องเสียงรถยนต์ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และมองตลาดไปข้างหน้า โดยหลัก
สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตลาดอินเดียคือจะต้องคุ้มค่า คุ้มราคา นั่นหมายความว่า ลูกเล่นการใช้งาน
ต้องมีหลากหลาย รองรับการเชื่อต่อได้ไม่จํากัดรูปแบบ และท่ีสําคัญคือราคาต้องถูก การศึกษาและติดตาม
ข่าวสารของรูปแบบเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการศึกษารูปแบบของสินค้าของคู่แข่งจะช่วยให้มีฐานข้อมูล
เพ่ือการนําไปพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้มากท่ีสุด 

1.3 ควรศึกษาแนวทางในการผลิตภายในประเทศอินเดีย โดยใช้ซัพพลายเออร์ท้องถ่ิน หรือส่งเป็น
ชิ้นส่วนไปประกอบท่ีอินเดียเพ่ือเป็นการลดต้นทุนสินค้าในเรื่องของการนําเข้า เนื่องด้วยโครงสร้างภาษีนําเข้า
ของอินเดียอยู่ในอัตราสูงมาก ปัจจุบันมีข้อตกลงว่าด้วยการลดภาษีระหว่างไทยและอินเดียออกมาหลายฉบับ 
จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมละติดตามข่าวสารใหม่ๆท่ีเก่ียวกับข้อมูลในส่วนนี้เพ่ือใช้อ้างอิงในการวิจัยครั้งต่อไป 
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ความคาดหวังของบุคลากรทางพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน 
ผู้ช่วยพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดอุบลราชธานี 
"EXPECTATIONS OF NURSING STAFF IN THE COMPETENCY OF CLINICAL 

PRACTICE STAFF NURSES": A CASE STUDY OF GOVERNMENT HOSPITALS AND 
PRIVATE HOSPITALS. IN MUANG DISTRICT. UBON RATCHATHANI PROVINCE. 

 
นางสาววารินี ปล้องนิราศ 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาล 
ด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากร 
ทางการพยาบาลในการฝึกภาคปฏิ บั ติพนักงานผู้ช่ วยพยาบาล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ 
ปัจจัยด้านองค์กรโรงพยาบาล และ 3) ปัจจัยคุณลักษณะเชิงวิชาชีพพยาบาลมีผลต่อความคาดหวัง 
ของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลากรทางการพยาบาล จํานวน 347 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคาดหวัง 
โดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน วิ เคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึก
ภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางมีระดับความคาดหวังมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลโดยภาพรวมจําแนกความแตกต่างตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ในภาพรวม พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีอายุ เพศ และแผนกการทํางานแตกต่างกันมีความคาดหวัง
ด้านสมรรถนะในฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
และจําแนกความแตกต่างตามปัจจัยด้านองค์กรโรงพยาบาล พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีมี
จํานวนผู้ฝึกสอนงานแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยคุณลักษณะ 
วิชาชีพพยาบาลด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล (ความเชี่ยวชาญด้านการทําความสะอาดและการดูแลแผล 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม และความเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกปฏิบัติของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล) มีผลต่อความคาดหวัง 
ของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ : ด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the level of performance expectation 
assess the relationship between demographic factors and hospital organizational factors and 
in clinical practice by staff nurses and study the factors that affect nursing performance 
expectation of nursing support staff in clinical practice by staff nurses. The data from this 
study were obtained from a questionnaire issued to 347 nursing staff. The data were used to 
calculate frequency, percentage, mean, standard deviation and analysis by regression 
analysis and analysis of variance. The study results showed that The level of performance 
overall was at a high level, The relationship was found that age, gender, working department 
and training showed significant differences at the 0.05 level. For expectations significant at 
the 5% level of affecting performance expectation were associated with: vocational nursing 
skills. Whereas knowledge of showed to be statistical significant at the 0.05 level in 
performance expectation of nursing support staff in clinical practice by staff nurses.  
 
Keywords: Clinical Practice Performance. Nursing Support Staff. Staff Nurses, Nursing 

Assistants. 
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บทนํา 

สภาพปัญหาการเจ็บป่วยของคนไทยคาดว่าในอนาคตจะมีการเจ็บป่วยเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
แนวโน้มเป็นปัญหาโรคเรื้อรังสูงข้ึนโรคเกิดใหม่และโรคติดต่อท่ีเคยควบคุมได้กลายเป็นปัญหาใหม่ท่ีสําคัญ 
รวมท้ังโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10)  
หน่วยงานราชการท่ีเ ก่ียวข้องจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่า 
การซ่อมสุขภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยในสังคมไทยดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะท่ีดีและเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ท่ีมีคุณภาพ จุดเปลี่ยนท่ีสําคัญยิ่งสําหรับบุคลากรพยาบาลท่ีจะต้องริเริ่มการบริการพยาบาลแนวก้าวหน้า 
และสร้างสรรค์ และปัจจุบันมีการเปิดโรงเรียนการบริบาลเพ่ือสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
หลักสูตรท่ีใช้การสอนในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่าง มีความไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาล 
และไม่ทันสมัย ผู้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญถึงคุณภาพของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลท่ีจะเข้าสู่ระบบการบริการ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีได้รับการดูแลรักษาสุขภาพ จึงดําเนินการศึกษาความคาดหวัง 
ของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ท่ีสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในระดับปริญญาโท ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เนื่องจากความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาล 
จะมีผลต่อคุณภาพของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลเป็นผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลโดยตรง และมีบทบาทในการประเมินผล
การฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และระบบการเรียน 
การสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติ
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะใน 
การฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านองค์กร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณลักษณะเชิงวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของบุคลากรทาง 
การพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาวิจัยเรื่ อง “ความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะใน 
การฝึกภาคปฏิบัติสําหรับพนักงานผู้ช่วยพยาบาล” เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาภายใต้
แนวคิดทฤษฎีความคาดหวัง แนวคิดทฤษฏีสมรรถนะ และแนวคิดทฤษฏีองค์กร มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฏีความคาดหวัง ได้แก่ แนวคิดทฤษฏี Vroom (1964 อ้างถึงใน ยงยุทธ์, 
2547 :136) กล่าวถึง กระบวนการรับรู้ของบุคคลท่ีมองเห็นโอกาสของความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
โดยมีแรงจูงใจภายในเป็นตัวกระตุ้น (ความพยายาม) และองค์ประกอบผลตอบแทน แนวคิดทฤษฏีของ Porter 
and Lawler (1975 อ้างถึงใน สุพานี, 2552 : 175-176) การรับรู้ว่าความพยายามจะนําไปสู่รางวัลและ 
เป็นรางวัลท่ีมีคุณค่า จึงพยายามทํางานให้ได้ผลงานออกมา ข้ึนอยู่กับความสามารถและลักษณะส่วนตัว 
แนวคิดทฤษฏีการกําหนดเป้าหมายของ Edwin (1968 อ้างถึงใน สุพานี,  2552: 173 – 174) การทํางาน 
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ต้องมีเป้าหมายท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง มีความท้าทาย เพ่ือเกิดความพยายามคิดท่ีจะไปสู่เป้าหมายนั้น 
และมีความเป็นไปได้ เป็นท่ียอมรับ มีกรอบของระยะเวลา ท่ีชัดเจน และได้รับข้อมูลย้อนกลับ ซ่ึงจะนําไปสู่ 
ผลการปฏิบัติงานท่ีสําเร็จตามเป้าหมาย รวมท้ังปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยสถานการณ์จะมีทําให้การทํางาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีชัดเจนได้ และแนวคิดทฤษฎีการเสริมแรงของ Coster (1972 อ้างถึง
ใน ยงยุทธ, 2547 : 145) คนจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนั้นข้ึนอยู่กับการเสริมแรง ท่ีได้รับจากการแสดง
พฤติกรรมครั้งก่อน ดังนั้น ถ้าคนเราได้รับการเสริมแรงอย่างเหมาะสม เราก็เรียนรู้และจะมีแรงจูงใจท่ีแสดง
พฤติกรรมเช่นนั้นอีก ซ่ึงการเสริมแรงท่ีมีพลังท่ีสุด คือ การเสริมแรงเชิงบวก  

แนวคิดทฤษฎีสมรรถนะ ได้แก่ แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กําหนด
สมรรถนะพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทางการพยาบาล 
สมรรถนะบุคลิกภาพ สมรรถนะด้านการบริการสุขภาพ สมรรถนะด้านการพยาบาลเฉพาะทาง สมรรถนะ 
ด้านการติดต่อสื่อสาร และสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี แนวคิดทฤษฏีของ David McClelland (1998 
อ้างถึงใน สุกัญญา, 2548 : 14-15) สมรรถนะ คือ บุคลิกภาพท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลสามารถผลักดันให้
บุคคล สร้างผลการปฏิบัติท่ีดีหรือเกณฑ์ท่ีกําหนด ในงานท่ีตนรับผิดชอบ โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ  
ของสมรรถนะประกอบด้วย ความรู้ คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล ทักษะ คือ สิ่งท่ีบุคคลกระทําได้ดี และ
ปฏิบัติเป็นประจําเกิดความชํานาญ เป็นส่วนท่ีแต่ละคนสามารถพัฒนาให้มีข้ึนได้ไม่ยาก ด้วยการค้นคว้าและ
การฝึกฝน คือ ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็นในภาพลักษณ์ของตน บุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล และ
แรงจูงใจของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งท่ีพัฒนาได้ยาก เพราะเป็นสิ่งท่ีซ่อนอยู่ภายในบุคคล และทฤษฎีแนวคิด 
การสร้างแบบจําลองสมรรถนะ (สุกัญญา, 2548 : 111) ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กําหนดหลักสําคัญ
สมรรถนะ ได้แก่กลุ่มความรู้ กลุ่มทักษะ และกลุ่มทัศนคติ สมรรถนะสําคัญข้างต้นถือเป็นแบบการจัดทํา
สมรรถนะงานของพยาบาลแต่ละสาขาซ่ึงนําไปใช้เป็นเกณฑ์วัดสมรรถนะของพยาบาลในสายงานต่างๆ 

แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมองค์กร ได้แก่ แนวคิดทฤษฏีบรรยากาศองค์กรของ Daniel A. Nadler 
and Michael L.Tushman (Litwin and stringer, 1968 อ้างถึงใน วิมล, 2547 : 41-42) องค์ประกอบ 
ขององค์กรจะมีความสัมพันธ์กันทุกระดับและส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในของการปฏิบัติงาน โดยจําแนก
องค์ประกอบของบรรยากาศขององค์กรออกเป็น 8 ประการ ได้แก่ โครงสร้างขององค์กร ความท้ายทายและ
ความรับผิดชอบ ความอบอุ่นและการสนับสนุน การให้รางวัลและการลงโทษ ความขัดแย้ง มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและความคาดหวัง เอกลักษณ์ขององค์กรและความจงรักภักดีของกลุ่ม และความเสี่ยงภัยและ 
ความรับผิดชอบของความเสี่ยง แนวคิดทฤษฏีระบบ (Daniel A. Nadler and Michael L. Tushman อ้างถึง
ในสุพานี, 2552 : 16-19) ระบบภายในองค์กรท่ีประกอบไปด้วยกันหลายๆ ส่วนและมีความสัมพันธ์กัน  
จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก และระบบจะแสวงหาดุลยภาพ หรือเสถียรภาพ ซ่ึงปัจจัยนําเข้าได้แก่ 
สภาพแวดล้อม ทรัพยากร กิจกรรมต่างๆ ท่ีสําคัญท่ีผ่านมา และกลยุทธ์ของบริษัท ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ได้แก่ งาน ปัจเจกบุคคล กลุ่มท่ีไม่มีเป็นทางการ และปัจจัยด้านโครงสร้างและระบบต่างๆ ขององค์กร  
ส่วนการผสมผสานของปัจจัยนําเข้ากับกระบวนการจะมีความสอดคล้องกันระหว่างปัจจัยท้ังสองดังกล่าว  
เช่น บุคคลกับองค์กร บุคคลกับงาน บุคคลกับกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ งานกับกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ และองค์กร
กับกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ เป็นต้น และทฤษฏีการบริหารองค์กร (Gulick and Urwick, 1937 อ้างถึงใน ยงยุทธ์, 
2547 : 26-27) กระบวนการบริหารองค์กรประกอบด้วย 7 กระบวนการ ได้แก่ การวางแผน  
การจัดระเบียบงาน การบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการบริหาร
งบประมาณ 
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ผู้วิจัยได้นําเอาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเหล่านี้มาทําการศึกษาและพิจารณาร่วมกับหลักฐาน 
เชิงประจักษ์จากงานวิจัยท่ีผ่านมาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะ 
ในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล แล้วทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือใช้เป็นกรอบความคิด 
ในการทําวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านองค์กรโรงพยาบาลและ 
ปัจจัยคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาล ส่วนตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาล 
ด้านสมรรถนะการฝึกภาคปฏิบัติสําหรับพนักงานช่วยพยาบาล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาความคาดหวังของบุคลากรทางพยาบาล โดยจําแนกตามตัวแปรต้น 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยองค์กรโรงพยาบาล และปัจจัยคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาล ส่วนตัวแปรตาม  
คือ ความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติงานพนักงานผู้ช่วย
พยาบาล ขอบเขตประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในระดับปริญญาโท ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล จํานวน 1,870 คน  กําหนดตัวอย่างโดยวิธีการของ  
Taro Yamane ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 5% เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันท่ีระดับ 95% ได้ขนาดตัวอย่างเพ่ือ 
การวิจัยอย่างน้อย จํานวน 330 ราย ใช้ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจริง จํานวน 347 ราย โดยใช้วิธีการ 
สุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi - Stage Sampling) จํานวน 2 ข้ันตอน คือ 1) การสุ่มตัวอย่าง
โรงพยาบาล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) แบ่งเป็น 2 ชั้นภูมิ  
คือ โรงพยาบาลภาครัฐบาลและโรงพยาบาลภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีมีโรงพยาบาลท้ังหมด 31 แห่ง 
จําแนกเป็นโรงพยาบาลรัฐ จํานวน 28 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 3 แห่ง จากจํานวนโรงพยาบาลรัฐ 
และเอกชนท่ีแบ่งชั้นภูมิดังกล่าว จะดําเนินการสุ่มเลือกโรงพยาบาล โดยวิธีแบ่งกลุ่ม (Cluster random 
sampling) จะได้ขนาดตัวอย่างโรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 3 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 3 แห่ง 2) 
การสุ่มตัวอย่างบุคคลกรทางการพยาบาล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
บุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาล 6 แห่ง มีจํานวน 1,874 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล 
ในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พฤษภาคม 2553) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดอย่างน้อย 
เท่ากับ 330 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษา แนวคิดและทฤษฏี 
ความคาดหวัง ได้แก่ แนวคิดทฤษฏี Vroom แนวคิดทฤษฏีการกําหนดเป้าหมายของ Edwin แนวคิดทฤษฎี
การเสริมแรงของ Coster  แนวคิดทฤษฎีสมรรถนะ ได้แก่ แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน แนวคิดทฤษฏีของ David McClelland และแนวคิดทฤษฎีการสร้างแบบจําลองสมรรถนะ แนวคิด
และทฤษฏีพฤติกรรมองค์กร ได้แก่ แนวคิดทฤษฏีบรรยากาศองค์กรของ Daniel A. Nadler and Michael 
L.Tushm แนวคิดทฤษฏีระบบ และทฤษฏีการบริหารองค์กร แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1  
เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางพยาบาล ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกับปัจจัยองค์กรโรงพยาบาล ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะวิชาชีพการพยาบาล  
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติ
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล และส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการพยาบาล 
เป็นข้อคําถามแบบปลายเปิด 
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การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความถูกต้อง ความครอบคลุมของข้อคําถาม  
และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามคําแนะนําของผู ้ทรงคุณวุฒิร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ก่อนนําเครื่องมือไปหาค่าความเท่ียง และนําไปใช้เก็บข้อมูลจริง และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นั้น ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถาม 
ท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบสอบถามเก็บข้อมูลจริงจํานวน 30 ชุด และนํามาทดสอบคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือหาค่า Reliability Coefficient Alpha ด้วยวิธีของ Cronbach Alpha Formula เพ่ือทดสอบความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( α-efficient ) ของครอนบราค มีค่าเท่ากับ 0.955  

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยองค์กรโรงพยาบาลใช้ค่าสถิติแจกแจงค่าความถ่ีและร้อยละ การวิเคราะห์คุณลักษณะวิชาชีพ
พยาบาลด้วยค่าสถิติแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ความแตกต่างจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยองค์กรกับความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาล
ด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA) และการวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะเชิงวิชาชีพมีผลต่อความคาดหวังของบุคลากร 
ทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยค่าสถิติ t-test สําหรับทดสอบสมมุติฐาน ในระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ี 0.05 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  337 ราย คิดเป็นร้อยละ 
97.1 อายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี  144 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.5 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี  
308 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.8 ระดับตําแหน่งส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติงาน 304 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.6 
ระยะเวลาการทํางานส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 1 - 3 ปี  133 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.3 หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะงานด้านการพยาบาล  257 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.1 แผนกการทํางานส่วนใหญ่ 
จะเป็นแผนกผู้ป่วยใน  173 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.7 และบุคลากรทางการพยาบาลส่วนใหญ่จะไม่มีพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาลในความดูแล  226 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.9 ส่วนบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีพนักงานผู้ช่วย
ในความดูแล ส่วนใหญ่จะเป็นระดับหัวหน้างาน โดยมีพนักงานผู้ช่วยพยาบาลในความดูแลต้ังแต่ 31 รายข้ึนไป  
35 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.1 บุคลากรทางการพยาบาลส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาล ขนาด 1,001 เตียง
ข้ึนไป  234 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.4 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีต้ังอยู่ถนนสรรพสิทธิ์ อยู่ใกล้ตลาด 
และแหล่งชุมชน  200 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.6 ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลท่ีมีผู้สอนงานพนักงาน 
ผู้ช่วยพยาบาล  301 รายข้ึนไป  137 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.5 และปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  
พนักงาน 1,001 คนข้ึนไป 212 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.1  และระดับคุณลักษณะของบุคลากรทางการพยาบาล 
ด้านความรู้การปฏิบัติการพยาบาล ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล และด้านทัศนะคติในวิชาชีพในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยด้านทัศนะคติในวิชาชีพมีระดับคุณลักษณะวิชาชีพมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
รองลงมา คือ ด้านความรู้การปฏิบัติการพยาบาล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 และด้านทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.78 

จากข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยองค์กรโรงพยาบาล และปัจจัยคุณลักษณะวิชาชีพ  
จะได้ผลการศึกษาระดับความคาดหวัง ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง และความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 
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1. ระดับความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติ
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติ
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยบุคลากรทางการพยาบาล 
มีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลมากท่ีสุด คือ ด้านการปฏิบัติการ
เฉพาะทาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 จากความคาดหวัง
ด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลสามารถสรุปผลแยกเป็นแต่ละด้านตามลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้ 

ลําดับท่ี 1. ด้านการปฏิบัติพยาบาลเฉพาะทาง ระดับความคาดหวังฯ มากท่ีสุด คือ มีความสามารถ
ในการทําแผลแบบแห้ง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 รองลงมา คือ มีความสามารถในการเช็คตัวลดไข้ การวัด 
ความ-ดันโลหิต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34  

ลําดับท่ี 2. ด้านบุคลิกภาพ ระดับความคาดหวังฯ มากท่ีสุด คือ มีบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.29 รองลงมา คือ มีความกระตือรือร้น ในการดูแลผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 

ลําดับท่ี 3. ด้านการบริการสุขภาพ ระดับความคาดหวังฯ มากท่ีสุด คือ รู้จักรักษาประโยชน์ของ
ส่วนรวม องค์กร และวิชาชีพในการให้บริการสุขภาพประชาชน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 รองลงมา  
คือ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้บริการประชาชนขององค์กร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 

ลําดับท่ี 4. ด้านการติดต่อสื่อสาร ระดับความคาดหวังฯ มากท่ีสุด คือ มีความสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืนได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 รองลงมา  
คือ ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 

ลําดับท่ี 5. ด้านความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ระดับความคาดหวังฯ มากท่ีสุด  
คือ มีความสามารถในการวัดไข้ จับชีพจร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 รองลงมา คือ มีความสามารถในการใช้ 
ปากคีบกลางมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 

ลําดับท่ี 6. ด้านการใช้เทคโนโลยี ระดับความคาดหวังฯ มากท่ีสุด คือ มีความสามารถใช้อินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.81 รองลงมา คือ มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
การจัดเก็บข้อมูลมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79 

 
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างจําแนกตามปัจจัยบุคคล และปัจจัยองค์กรโรงพยาบาลกับ

ความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 
พบว่า  

1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึก
ภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีอายุ เพศ และแผนกการทํางาน 
ท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนบุคลากรทางการพยาบาลระดับการศึกษา อายุการทํางาน  
ระดับตําแหน่งงาน ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ และจํานวนพนักงานผู้พยาบาลในความดูแลมีความคาดหวัง 
ในการฝึกภาคปฏิบัติของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

1.1 อายุ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีกลุ่มค่าเฉลี่ยช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการ
ปฏิบัติบริการเฉพาะทาง และด้านการติดต่อสื่อสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ส่วนด้านความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ด้านบุคลิกภาพและด้านการใช้เทคโนโลยีมีความคาดหวัง 
ด้านสมรรถนะในการฝึกปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.2 เพศ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวัง 
ด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลด้านความรู้ความสามารถทางการพยาบาล  
ด้านบุคลิกภาพ ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการปฏิบั ติบริการเฉพาะทาง ด้านการติดต่อสื่อสาร  
และด้านการใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยบุคลากรทางการพยาบาล 
เพศหญิงมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลสูงกว่าบุคลากรทางการ
พยาบาลเพศชาย 

1.3 แผนกการทํางาน ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีแผนกการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ด้านบุคลิกภาพ  
ด้านการบริการสุขภาพ และด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ส่วนด้านความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ด้านการปฏิบัติบริการเฉพาะทาง และด้านการใช้เทคโนโลยี 
มีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างจําแนกตามปัจจัยองค์กรโรงพยาบาลกับความคาดหวังด้าน
สมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน 
ในโรงพยาบาลท่ีมีจํานวนผู้ฝึกสอนงานแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนบุคลากรทางการพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน
อยู่ในโรงพยาบาลท่ีมีขนาดของโรงพยาบาล สถานท่ีต้ังโรงพยาบาล และจํานวนบุคลากรในโรงพยาบาล
แตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

จํานวนผู้ฝึกสอนงาน จากการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ท่ีมีจํานวนผู้ฝึกสอนงานแตกต่างกัน มีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วย
พยาบาลด้านบุคลิกภาพ ด้านการปฏิบั ติบริการเฉพาะทาง และด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ด้านการบริการสุขภาพ 
และด้านการใช้เทคโนโลยีมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพพยาบาลของบุคลากรทางการ
พยาบาลกับความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล พบว่า  
ปัจจัยคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลมีผลต่อความคาดหวังของบุคลากร
ทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลด้านความรู้การปฏิบัติการพยาบาล และด้านทัศนะคติ 
ในวิชาชีพมีผลต่อความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลกับมีผลต่อความคาดหวังด้าน
สมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลสามารถสรุปผลแยกแต่ละด้านตามลําดับความสัมพันธ์ 
ดังนี้ 
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1. ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พบว่า การช่วยฟ้ืนคืนชีพในเด็กและผู้ใหญ่ (ค่าสัมประสิทธิ์ 
ß=0.055) ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาล (ค่าสัมประสิทธิ์  ß=0.196) และความเชี่ยวชาญ 
ด้านการควบคุมอารมณ์ (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=0.037) โดยมีผลต่อความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาล
ด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
ส่วนความเชี่ยวชาญด้านการทําความสะอาดและการดูแลแผล (ค่าสัมประสิทธิ์  ß=-0.182) การดูแล 
ท่อหลอดลมคอเบ้ืองต้น (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=0.018) การจัดเตรียมท่อระบายทรวงอก (ค่าสัมประสิทธิ์ 
ß=0.089) และคําแนะนําได้ เชี่ยวชาญด้านกายภาพบําบัด (ค่าสัมประสิทธิ์  ß=0.018) และเชี่ยวชาญ 
ด้านการประเมินผลเครื่องมือ อุปกรณ์ (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=-0.032) มีผลต่อความคาดหวังของบุคลากรทางการ
พยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ด้านความรู้การปฏิบัติการพยาบาล พบว่า ความรู้การเตรียมเครื่องมือทําหัตถการ  
(ค่าสัมประสิทธิ์ ß=0.089) และมีความรู้ในจรรยาบรรณเก่ียวกับการเก็บความลับของผู้ป่วย (ค่าสัมประสิทธิ์ 
ß=0.076) มีผลต่อความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการรักษาโรคเบ้ืองต้น (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=-0.087) 
การดูแลและวางแผนดูแลผู้ป่วย (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=0.046) การเลือกใช้เครื่องมือวัดผล (ค่าสัมประสิทธิ์  
ß=-0.053) มีความรู้ในจรรยาบรรณ เคารพและการรักษาสิทธิผู้ป่วย (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=-0.046) มีความรู้ 
ในการทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=0.095) และมีความรู้เก่ียวข้องกับงาน (ค่าสัมประสิทธิ์ 
ß=0.028) มีผลต่อความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาลอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ด้านทัศนะคติวิชาชีพพยาบาล พบว่า การมีความคิดริเริ่ม การปรับปรุงและพัฒนางาน  
(ค่าสัมประสิทธิ์ ß=0.089)  และให้ความสําคัญกับผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=0.112) มีผล 
ต่อความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนมีความภูมิใจในวิชาชีพ (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=-0.038) มีความเคารพ
ในสิทธิ ท่ีจะเลือกตัดสินใจรับการรักษาพยาบาล (ค่าสัมประสิทธิ์  ß=0.083)  สร้างความประทับใจ 
แก่ผู้รับบริการ (ค่าสัมประสิทธิ์ ß=0.059) และมีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่กับผู้รับบริการ (ค่าสัมประสิทธิ์ 
ß=0.131) มีผลต่อความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาลอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติ
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล โดยสามารถนํามาอธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ระดับสมรรถนะความคาดหวังของบุคลากรทางพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติ
ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ระดับความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึก
ภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลในภาพรวมและระดับความคาดหวังแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 

ลําดับท่ี 1 ระดับสมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเฉพาะทาง จากผลการศึกษา บุคลากร 
ทางการพยาบาลมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลด้านการปฏิบัติ
พยาบาลเฉพาะทางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 โดยมีความคาดหวังให้พนักงานผู้ช่วย
พยาบาลมีความสามารถในการทําแผลแบบแห้ง มีสามารถในการเช็ดตัวลดไข้ และมีความสามารถในการส่งสิ่ง
ตรวจ เป็นต้น 
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ผู้วิจัยอภิปลายผลดังนี้ การปฏิบัติพยาบาลเฉพาะทาง (Hanson Hamric & SPross, 2001; 
Jacovson. Parker. And Coulter, 1998-1999 ; Psychiatric Nurses Association of Alvata, 2001 ; 
สภาการพยาบาล, 2548 : 36-38) เป็นงานท่ีพนักงานผู้ช่วยพยาบาลจะต้องสามารถดําเนินการได้ 
ตามมาตรฐานการประเมินของโรงพยาบาล และเป็นงานท่ีจะต้องปฏิบัติจริงทุกวัน ทําให้บุคลากร 
ทางการพยาบาลมีความคาดหวังให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานด้านนี้สูง 
ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการพยาบาล (กมลวรรณ, 2547 : 61 ; กานดา, 2547 : 23)  
และเป้าหมายของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลให้ประสบความสําเร็จในการฝึกภาคปฏิบัติและได้รับการบรรจุ 
เข้าทํางานตามจุดมุ่งหมาย โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาการวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของ 
วิชาชีพพยาบาลด้านการพยาบาลอิสระ (กมลวรรณ, 2547 : 194) ท่ีพบว่าสมรรถนะด้านหัตถการเบ้ืองต้น 
เพ่ือการรักษาพยาบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  การทําแผลแห้ง ประคบร้อนและเย็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  
การตัดไหม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และการล้างตา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 การห้ามเลือดและเป็นลม  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 เป็นต้น เปรียบเทียบระดับสมรรถนะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ลําดับท่ี 2 ระดับสมรรถนะด้านบุคลิกภาพ จากผลการศึกษา บุคลากรทางการพยาบาลมีความ
คาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลด้านบุคลิกภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 โดยมีความคาดหวังให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือ และมีความ
กระตือรือร้นในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น  

ผู้วิจัยอภิปลายผลดังนี้  งานบริการทางการพยาบาลโดยเฉพาะในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ 
(http://www.sappasit.go.th) เป็นงานท่ีอยู่กับสภาวะต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา อาศัยความน่าเชื่อถือ
ต่อโรงพยาบาลและผู้ฝึกสอน มีบุคลากรไม่เพียงพอปริมาณคนไข้ และเป็นงานบริการท่ีต้องรักษาชีวิตคน 
ให้ปลอดภัย (กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2545 : 5 อ้างถึงใน พวงรัตน์ 2540 : 17)  
หากการทํางานล้าช้าหรือขาดการกระตือรือร้นจะส่งผลเสียต่อผู้มาใช้บริการและเพ่ือนร่วมงาน รวมท้ังมีความ
จําเป็นของ (จันทิมา, 2547 : 26-27) งานบริการผู้ป่วยเป็นงานท่ีต้องการความเสียสละในอาชีพท้ังองค์กร 
เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ เนื่องจากเป็นงานท่ีต้องใช้ท้ังแรงกายและแรงใจ (สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2548) มีความรับผิดชอบสูง (Korniewicz and Palmer, 1997 : 45)  ปัจจัยเหล่านี้ 
มีผลทําให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความคาดหวังให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลสามารถฝึกภาคปฏิบัติงานให้ 
มีคุณภาพเพ่ือทําให้องค์กรนําไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย และได้รับการบรรจุเข้าทํางานตามจุดมุ่งหมาย 
โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาการวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของวิชาชีพพยาบาลด้านการพยาบาลอิสระ 
(กมลวรรณ, 2547 : 194) ท่ีพบว่าสมรรถนะด้านภาวะผู้นําของพยาบาลผู้ประกอบการบริการพยาบาลอิสระ 
เช่น มีความเป็นมิตร เป็นกันเองกับผู้รับบริการ อัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  
มีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอ่ืนๆ มีความเอ้ืออาทรต่อทุกคน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  มีความคล่องตัว 
ในการดําเนินงานให้บริการพยาบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  มีความซ่ือสัตย์ต่อผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61  
สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดกับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชนได้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ดําเนินงาน 
อย่างมีความสุขด้วยความรักในวิชาชีพของตนเอง มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
มองเห็นปัญหา อุปสรรคต่างๆ เป็นโอกาสท่ีให้ตนเองได้พัฒนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มุ่งเน้นการทํางาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อดทนอดกลั้นอย่างเหมาะสม ควบคุมอารมณ์และ 
มีความม่ันคงในอารมณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.92 เป็นต้น เปรียบเทียบระดับสมรรถนะภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ลําดับท่ี 3 ระดับสมรรถนะด้านการบริการสุขภาพ จากผลการศึกษา บุคลากรทางการพยาบาลมี
ความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลด้านการบริการสุขภาพในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 โดยมีความคาดหวังให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลรักษาประโยชน์ของ
ส่วนรวม องค์กร และวิชาชีพในการให้บริการสุขภาพประชาชนให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานให้บริการประชาชนขององค์กร สามารถส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และ
สามารถใช้เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกับผู้มารับบริการ เป็นต้น 

ผู้วิจัยอภิปลายผลดังนี้ งานบริการสุขภาพเก่ียวข้องกับความน่าเชื่อถือต่อวิชาชีพของบุคลากร
ทางการพยาบาลและโรงพยาบาลการให้บริการบุคลากรทางการพยาบาลและโรงพยาบาล โดยไม่มีคุณภาพ 
และล้าช้าทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจลดลง (ไพเราะ, 2543) รวมท้ังการแข่งขันของโรงพยาบาล 
ในคุณภาพการให้บริการทําให้ผู้ รับบริการมีทางเลือกเพ่ิมข้ึนมีผลทําให้ บุคลากรทางการพยาบาล 
มีความคาดหวังให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลสามารถฝึกภาคปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเพ่ือทําให้องค์กร 
นําไปสู่ความสําเร็จ และเป้าหมายของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลประสบความสําเร็จในการฝึกภาคปฏิบัติ 
ได้รับการบรรจุเข้าทํางานตามจุดมุ่งหมาย โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาการวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะ
ของวิชาชีพพยาบาลด้านการพยาบาลอิสระ (กมลวรรณ, 2547 : 193) ท่ีพบว่าสมรรถนะด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้คําแนะนําในการบริการสุขภาพด้านวิชาการให้เหมาะสมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 
สามารถปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนๆ ได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาค  
ไม่แบ่งเชื้อชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ความรับผิดชอบผลของการใช้บริการพยาบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
เปรียบเทียบระดับสมรรถนะภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ลําดับท่ี 4 ระดับสมรรถนะด้านการติดต่อส่ือสาร จากผลการศึกษา บุคลากรทางการพยาบาลมี
ความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลด้านการติดต่อสื่อสารในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยมีความคาดหวังให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีความสามารถสื่อสาร
เข้าใจและให้คําแนะนําช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ได้ตามศักยภาพและความเหมาะสม ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ท่ีแตกต่าง และสามารถฟังและสรุปประเด็นจากการฟังได้อย่างถูกต้องชัดเจน เป็นต้น เปรียบเทียบระดับ
สมรรถนะภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผู้วิจัยอภิปลายผลดังนี้ งานพยาบาลเป็นงานด้านการบริการเฉพาะทาง (Hanson Hamric & 
SPross, 2001 ; Jacovson. Parker. And Coulter, 1998-1999 ; Psychiatric Nurses Association of 
Alvata, 2001) และต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ท่ีมาใช้บริการและเพ่ือนร่วมงานท่ีมีลักษณะอาชีพ ฐานะทางสังคม 
ระดับการศึกษา และอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย และลักษณะการทํางานทางด้านการพยาบาลต้องอาศัยเพ่ือนร่วมงาน 
การทํางานเป็นทีม ต้องเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกันและกัน การทํางานเป็นทีมเป็นปัจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานให้ 
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรในการรักษาพยาบาลและเป้าหมายของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 
ในการผ่านการฝึกภาคปฏิบัติงานและบรรจุเข้าทํางาน (Tornabeni, 2001 : 1-2) ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาการวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของวิชาชีพพยาบาลด้านการพยาบาลอิสระ (กมลวรรณ, 
2547 : 197-198) พบว่าสมรรถนะด้านการสื่อสารเป็นตัวประกอบสมรรถนะลําดับท่ี 16 คือ สามารถใช้ 
การสื่อสารเพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 สามารถสื่อสารเพ่ือเสนอทางเลือก 
ในการดูแลรักษาโดยท่ีผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกนําไปปฏิบัติได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  
และสามารถสร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีมาติดต่อได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และสมรรถนะด้านภาวะผู้นําของ
พยาบาลผู้ประกอบการบริการพยาบาลอิสระ เช่น การรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ รับบริการ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  และสามารถค้นหาข้อมูลใหม่ๆ จากแหล่งประโยชน์ต่างๆ  
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มาใช้ในการบริการพยาบาลของตนเองได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เปรียบเทียบระดับสมรรถนะ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ลําดับท่ี 5 ระดับสมรรถนะความคาดหวังด้านความรู้ความสามารถทางการพยาบาล  
จากผลการศึกษา บุคลากรทางการพยาบาลมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน 
ผู้ช่วยพยาบาลด้านการติดต่อสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยมีความคาดหวัง 
ให้พนักงานผู้ช่ วยพยาบาลมีความรู้ ในการวัดไข้ชีพจร มีความรู้ ในการใช้ปากคีบกลาง มีความรู้ 
ในการใช้ภาชนะปลอดเชื้อ มีความรู้ในการทําเตียง การอาบน้ําบนเตียง การสระผมบนเตียง และอ่ืนๆ เป็นต้น 

ผู้ วิ จั ยอภิปลายผลดังนี้  พนักงานผู้ ช่ วยพยาบาลจะต้องมีความพร้อมในการปฏิ บั ติงาน 
ท้ังทางด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติจึงจะสามารถช่วยส่งเสริมการทํางาน (กองงานวิทยาลัยพยาบาล  
กระทรวงสาธารณสุข, 2545 : 16 อ้างถึงใน พวงรัตน์, 2540 : 17) ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติประจําวัน และเป็นความรู้ท่ีสอดคล้องกับการให้บริการ
ผู้รับบริการในโรงพยาบาลและบทบาทหน้าท่ีพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หากพนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานจะส่งผลต่อการเรียนรู้งานได้รวดเร็วมากข้ึน มีความรู้เพ่ิมมากข้ึนนําไปสู่ 
การพัฒนาทักษะ ความชํานาญ และทําให้การบริการพยาบาลบรรลุเป้าหมายการใช้บริการและพนักงานผู้ช่วย
พยาบาลประสบความสําเร็จผ่านการฝึกภาคปฏิบัติงานและได้รับการบรรจุเข้าทํางานตามเป้าหมาย  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาการวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของวิชาชีพพยาบาลด้านการพยาบาลอิสระ 
(กมลวรรณ, 2547 : 198-199) ท่ีพบว่าสมรรถนะด้านภาวะผู้นําของพยาบาลผู้ประกอบการบริการพยาบาล
อิสระ เช่น มุ่งพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ มีความสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งประโยชน์ต่างๆ  
มาใช้ในการบริการพยาบาลของตนเองได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 พัฒนาตัวเองให้ทันเทคโนโลยี 
พยายามใช้ความรู้ของตัวเองให้ เ กิดความสําเร็จของงาน เป็นต้น และสมรรถนะด้านความเข้าใจ 
บริบททางสังคม เช่น ให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพอย่างสอดคล้องกับระดับการศึกษาและผู้รับบริการ 
ให้บริการให้เหมาะสมตามระดับเศรษฐานะของผู้รับริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  และแนะนําการดูแลสุขภาพ
อย่างสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เป็นต้น เปรียบเทียบระดับ
สมรรถนะภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ลําดับท่ี 6 ระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี จากผลการศึกษา บุคลากรทางการพยาบาลมี
ความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลด้านการติดต่อสื่อสารในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยความคาดหวังให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  
และจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 

ผู้วิจัยอภิปลายผลดังนี้ ปัจจุบันระบบการรักษาพยาบาลได้ก้าวหน้ามากข้ึนและมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทํางาน และบุคลากร 
ทางพยาบาลจะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในกระบวนการทํางานและจัดการข้อมูลมากข้ึน 
เช่น คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศต่างๆ  การมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 
ในการหาข้อมูลด้านการบริการสุขภาพและการจัดการข้อมูลจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้การบริการพยาบาล
บรรลุเป้าหมาย (ปราณี, 2547 : 142-143) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาลสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากข้ึน ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติและได้รับการบรรจุเข้าทํางาน   
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาการวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของวิชาชีพพยาบาลด้านการพยาบาลอิสระ 
(กมลวรรณ, 2547 : 198-199) ท่ีพบว่าสมรรถนะด้านภาวะผู้นําของพยาบาลผู้ประกอบการบริการพยาบาล
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อิสระ เช่น มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 พยายามใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเพ่ือให้เกิดความสําเร็จของงานค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.41 และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จากระบบสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และพัฒนาตัวเองให้ทัน
กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการดูแลสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เป็นต้น เปรียบเทียบระดับ
สมรรถนะภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ท้ังนี้ระดับความคาดหวังบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วย
พยาบาลท้ัง 6 ด้าน สอดคล้องกับทฤษฏีความคาดหวังของ วิตเตอร์ วรูม (Victor Vroom Theory) (1964 
อ้างถึงใน ยงยุทธ์, 2547: 136) และทฤษฏีของการกําหนดเป้าหมายของ Edwin (1978 อ้างถึงใน สุพานี, 
2552 : 173-174) เก่ียวกับกระบวนการของความคาดหวังและแรงจูงใจข้ึนอยู่กับการรับรู้ของบุคคลท่ีมองเห็น
โอกาส รับรู้ความพยายามจะนําไปสู่รางวัล และรับรู้เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะ ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ 
ผลตอบแทน คุณค่า และรางวัลท่ีจะได้รับในอนาคต 

 
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยองค์กรโรงพยาบาล 

กับความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล จําแนกรายละเอียดดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมี

อายุ เพศ และแผนกการทํางานท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน 
ผู้ช่วยพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

อายุของบุคลากรทางการพยาบาลมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาลแตกต่าง คือ กลุ่มช่วงอายุ 0-29 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 50-59 ปี การรับรู้ของบุคคลท่ีจะมองเห็น
โอกาสของความสําเร็จ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมีแรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นให้ เ กิดความพยายาม  
และองค์ประกอบของผลตอบแทนท่ีจะนําไปสู่การบรรลุผลสําเร็จของบุคลากรของกลุ่มช่วงอายุ 0-29  
จะมีมากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 50-59 ปี เนื่องจากกลุ่มช่วงอายุ 0-29 ปี จะมีค่าเฉลี่ยระดับความคาดมากกว่า  
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 ส่วนกลุ่มช่วงอายุ 50-59 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวัง เท่ากับ 3.78 รวมท้ัง 
อายุมีผลต่อความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการพยาบาล (พิชยากร, 2545) 

เพศของบุคลากรทางการพยาบาลมีความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบั ติ 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาลแตกต่าง ท้ังนี้ เนื่องจากทัศนคติของเพศหญิงในการมองอาชีพการพยาบาล 
จะเป็นมุมมองท่ีจะเป็นอนาคตท่ีม่ันคง ได้ให้บริการประชาชน และมีความสุขกับการทํางานมากกว่ามุมมอง
ของเพศชาย (นัทที, 2550 ; กานดา, 2547 : 23) ทําให้ค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวังของเพศหญิง เท่ากับ 4.13 
ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวังของเพศชาย มีค่าเท่ากับ 3.58  

แผนกการ ทํางานของ บุคลากรทางการพยาบาล มีความคาดหวั ง ด้ านสมรรถนะ 
ในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแตกต่าง ได้แก่ ความคาดหวังด้านบุคลิกภาพ ด้านการบริการ 
และด้านการสื่อสาร ท้ังนี้เนื่องจากแผนกการทํางานแต่ละแผนกท่ีอยู่ในแต่ละส่วนของโรงพยาบาลจะมีระดับ
ความก้าวหน้าของงาน ภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ และระดับความยากง่ายของงานแตกต่างกัน (นัทที, 2550 ;  
วีนา, 2549 : 41)  ทําให้ระดับความคาดหวังของบุคคลกรทางการพยาบาลมีความแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
เป็นไปตามทฤษฏีบรรยากาศองค์กรและทฤษฏีระบบของ Daniel A. Nadler and Michael L.Tushman 
(Litwin and stringer, 1968 อ้างถึงใน วิมล, 2547 : 41-42,16-19) เก่ียวกับ ปัจเจกบุคคล โครงสร้างองค์กร 
ความท้าทายและความรับผิดชอบ ความอบอุ่นและการสนับสนุน การใช้รางวัลและการลงโทษ ความขัดแย้ง 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง เอกลักษณ์ขององค์กรและความจงรักภักดีของกลุ่ม และความเสี่ยง
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ภัยและความรับผิดชอบของความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ทําให้การรับรู้
ของบุคคลท่ีจะมองเห็นโอกาสของความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมีแรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้น (ความ
พยายาม) และองค์ประกอบของผลตอบแทนท่ีจะนําไปสู่การบรรลุผลสําเร็จแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยองค์กรโรงพยาบาล จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยองค์กรโรงพยาบาลของบุคลากร
ทางการพยาบาลท่ีมีจํานวนผู้ฝึกสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังของบุคลากรทางการ
พยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05  

ผู้วิจัยอภิปรายผลดังนี้ จํานวนผู้ฝึกสอนงานแต่ละโรงพยาบาล และแผนกต่างๆ จะมีหลักเกณฑ์ 
แนวทาง และวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันไปตามกฏระเบียบ กฏหมาย และข้อบังคับของโรงพยาบาล (Hanson 
Hamric & SPross, 2001 ; Jacovson. Parker. And Coulter, 1998-1999 ; Psychiatric Nurses 
Association of Alvata, 2001) ปัจจัยลักษณะงานและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีผลต่อสมรรถนะของแต่
บุคคล (ดาราพร, 2548 ; จันทิมา, 2547 : 26-27 ; มณีรัตน์, 2550 : 17) ทําให้มีความแตกต่างกันในระดับ
เป้าหมายด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลแตกต่างกัน 
ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามทฤษฏีบรรยากาศองค์กรและทฤษฏีระบบของ Daniel A. Nadler and Michael 
L.Tushman (Litwin and stringer, 1968 อ้างถึงใน วิมล, 2547 : 41-42,16-19) เก่ียวกับ ปัจเจกบุคคล 
โครงสร้างองค์กร ความท้าทายและความรับผิดชอบ ความอบอุ่นและการสนับสนุน การใช้รางวัล 
และการลงโทษ ความขัดแย้ง มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง เอกลักษณ์ขององค์กรและ 
ความจงรักภักดีของกลุ่ม และความเสี่ยงภัยและความรับผิดชอบของความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กัน 
และส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ทําให้การรับรู้ของบุคคลท่ีจะมองเห็นโอกาสของความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตโดยมีแรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้น (ความพยายาม) และองค์ประกอบของผลตอบแทนท่ีจะนําไปสู่ 
การบรรลุผลสําเร็จแตกต่างกัน และระดับความคาดหวังของบุคคลกรทางการพยาบาลมีความแตกต่างกัน 
รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mc Guire and Weisenbeck (2001 : 31-35) ศึกษาการปฏิรูป 
การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของพยาบาล ซ่ึงผลของกฎหมาย และปรับปรุงมาตรการท่ีใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลให้มีสมรรถนะในด้านการให้บริการ การให้คําปรึกษา แก่ผู้รับบริการ มีผลทําให้สมรรถนะของ
พยาบาลเปลี่ยนแปลงไป 

ท้ังนี้ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยองค์กรโรงพยาบาล ได้แก่ อายุ เพศ แผนกการทํางาน และจํานวน 
ผู้ฝึกสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีสอดคล้องเป็นไปตามทฤษฏีความคาดหวังของ วิตเตอร์ วรูม (Victor 
Vroom Theory) (1964 อ้างถึงใน ยงยุทธ์, 2547 : 136) ทฤษฏีของ Porter and Lawler (1975 อ้างถึงใน สุ
พานี, 2552 : 175-176) และทฤษฏีของการกําหนดเป้าหมายของ Edwin (1978 อ้างถึงใน สุพานี, 2552 : 
173-174) เก่ียวกับกระบวนการของความคาดหวังและแรงจูงใจข้ึนอยู่กับการรับรู้ของบุคคลท่ีมองเห็นโอกาส 
รับรู้ความพยายามจะนําไปสู่รางวัล และรับรู้เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะ ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ ผลตอบแทน 
คุณค่า และรางวัลท่ีจะได้รับในอนาคต 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลกับความคาดหวังของบุคลากร
ทางการพยาบาลด้านสมรรถนะการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัย
คุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล มีผลต่อความคาดหวังของบุคลากร 
ทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลด้านความรู้การปฏิบัติการพยาบาล และด้านทัศนะคติ 
ในวิชาชีพมีผลต่อความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน
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ผู้ช่วยพยาบาลอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยในด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล  
ผลการศึกษาพบว่า การช่วยฟ้ืนคืนชีพในเด็กและผู้ใหญ่ ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาล และ 
ความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมอารมณ์ จํานวน 3 ตัวแปรสมรรถนะมีผลต่อความคาดหวังของบุคลากร
ทางการพยาบาลด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ส่วนความเชี่ยวชาญด้านการทําความสะอาดและการดูแลแผล การดูแลท่อหลอดลมคอเบ้ืองต้น 
การจัดเตรียมท่อระบายทรวงอกและคําแนะนําได้ เชี่ยวชาญด้านกายภาพบําบัด และเชี่ยวชาญด้าน 
การประเมินผลเครื่องมือ อุปกรณ์ จํานวน 8 ตัวแปร มีผลต่อความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาล 
ด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ผู้วิจัยอภิปลายผลดังนี้ บุคลากรทางการพยาบาลมีหน้าท่ีในการปฏิบัติงานในลักษณะงานท่ีมีหน้าท่ี
เฉพาะเจาะจง (Fey MK, Miltner. RS, 2000 , 30(3) : 126-132 อ้างถึงใน สุดารัตน์และคณะ, 2548 : 28) 
เนื่องจากตัวแปรสมรรถนะในด้านทักษะการปฏิบัติงานพยาบาลเป็นลักษณะการปฏิบัติงานจริงในขณะทํางาน
และมีปริมาณงานท่ีต่อเนื่องตลอดวัน (รัชตวรรณ, 2549) จนทําให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและชํานาญการ 
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Young, 1985 อ้างถึงใน วนิภา, 2545 : 16 ; Parry, 1997 อ้างถึงใน สุกัญญา, 
2548 : 16) การเปลี่ยนแปลงทักษะการปฏิบัติงานพยาบาลข้ึนอยู่กับความพยายามและแรงจูงใจ  
(ปราณี, 2547) บุคลากรท่ีมีความพยายามสูงก็จะได้รับความเชี่ยวชาญ และความชํานาญสูงไปด้วย ประกอบ
กับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานพยาบาลเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอยู่กับปริมาณท่ีดําเนินการและระยะเวลาใน 
การปฏิบัติงาน (สุดารัตน์และคณะ, 2548) จากเหตุผลความพยายามและแรงจูงใจทําให้บุคลากรทาง 
การพยาบาลมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาตัวเองให้ประสบความสําเร็จในอนาคต และนําไปสู่ความคาดหวังท่ีเป็น
แรงผลักดันฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลให้ได้รับทักษะการปฏิบัติงานสอดคล้องเป็นไปตาม 
ความคาดหวังเป็นท่ีวางเป้าหมายไว้เช่นเดียวกัน (ดาราพร, 2548) และความคาดหวังของบุคลากรทางการ
พยาบาลจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับความคาดหวังด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาล ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามทฤษฏีความคาดหวังของ วิตเตอร์ วรูม (Victor Vroom Theory) 
(1964 อ้างถึงใน ยงยุทธ์, 2547 : 136) ทฤษฏีของ Porter and Lawler (1975 อ้างถึงใน สุพานี, 2552 : 
175-176) และทฤษฏีของการกําหนดเป้าหมายของ Edwin (1978 อ้างถึงใน สุพานี, 2552 : 173-174) 
เก่ียวกับกระบวนการของความคาดหวังและแรงจูงใจข้ึนอยู่กับการรับรู้ของบุคคลท่ีมองเห็นโอกาส รับรู้ 
ความพยายามจะนําไปสู่รางวัล และรับรู้เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะ ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ ผลตอบแทน คุณค่า 
และรางวัลท่ีจะได้รับในอนาคต รวมท้ังสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีมีผลต่อสมรรถนะ 
ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน ในเขตสาธารณสุขท่ี 7  (ดาราพร, 2548) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะงาน ความสําเร็จ การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล นโยบายและการนิเทศ สภาพการทํางานและสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. โรงเรียนการบริบาลควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงแบบประเมินผล 
การฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาลให้สอดคล้องกับลําดับความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาล
ด้านสมรรถนะในการฝึกภาคปฏิบัติพนักงานผู้ช่วยพยาบาล โดยให้ความสําคัญสมรรถนะตามลําดับเพ่ือให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ 
ในแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้  
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1.1 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง โดยมีตัวแปรสมรรถนะตามลําดับ ดังนี้ มี
ความสามารถในการทําแผลแบบแห้ง มีความสามารถในการเช็คตัวลดไข้ การวัดความดันโลหิต มี
ความสามารถในการส่งสิ่งตรวจ มีความสามารถในการตวงน้ําด่ืมและปัสสาวะ มีความสามารถในการ 
สวนอุจจาระ มีความสามารถในการทํา ความสะอาดปาก – ฟัน คนไข้หมดสติ มีความสามารถในการให้อาหารด้วย 
วิธีพิเศษ มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยแต่ละประเภท และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ัวไป 

1.2 สมรรถนะด้านบุคลิกภาพ โดยมีตัวแปรสมรรถนะตามลําดับ ดังนี้ มีบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือ  
มีความกระตือรือร้น ในการดูแลผู้ป่วย มีบุคลิกภาพการให้บริการท่ีเหมาะสม มีความสามารถควบคุมอารมณ์
และโต้แย้งด้วยเหตุผล 

1.3 สมรรถนะด้านการบริการสุขภาพ โดยมีตัวแปรสมรรถนะตามลําดับ ดังนี้ รักษาประโยชน์
ของส่วนรวมองค์กรและวิชาชีพการให้บริการสุขภาพประชาชน การให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
การบริการสุขภาพขององค์กร สามารถส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และใช้เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกับ 
ผู้มารับบริการ 

1.4 สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร โดยมีตัวแปรสมรรถนะตามลําดับ ดังนี้ ความสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืนได้ตามศักยภาพและความหมาะสม สามารถยอมรับฟังความคิดเห็น 
ท่ีแตกต่าง สามารถฟัง พร้อมกับสรุปประเด็น จากการฟังได้อย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถให้ข้อมูล ความรู้  
ด้านการพยาบาล 

1.5 สมรรถนะความรู้ความสามารถทางการปฏิบัติการพยาบาล โดยมีตัวแปรสมรรถนะ
ตามลําดับ ดังนี้ มีความสามารถในการวัดไข้ จับชีพจร มีความสามารถในการใช้ปากคีบกลาง มีความสามารถ
การใช้เปิดภาชนะปลอดเชื้อ มีความสามารถการทําเตียง การอาบน้ําและการสระผมบนเตียง มีความรู้จัก
ข้ันตอนการดูแลผู้ป่วยด้านกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ มีความสนใจใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  
มีความสามารถอธิบายข้ันตอนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง มีความรู้จักวิธีการวางแผนการดูแลผู้ป่วย มีความ
รู้จักเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ในวิชาชีพ
โดยภาพรวม และมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับภาวะแทรกซ้อนได้ 

1.6 สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี โดยมีตัวแปรสมรรถนะตามลําดับ ดังนี้ มีความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ มีความสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล มีความสามารถ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การจัดเก็บข้อมูล และมีส่วนในการจัดเก็บฐานข้อมูลการพยาบาล 

2. โรงเรียนการบริบาลควรมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเพ่ือให้
ภาพลักษณ์และคุณภาพการฝึกภาคปฏิบัติของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีความชํานาญสามารถนําไปใช้ใน 
การให้บริการกับประชาชนอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรโรงพยาบาลท่ีพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาลเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ด้านบุคลิกภาพ ควรมีการพัฒนาหรือมีมาตราการในการควบคุมให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าท่ี ความขยัน หม่ันเพียรและอดทน 
รู้จักไขว้คว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากข้อมูลตําราหรือเอกสารวิชาการ รู้จักแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รู้จักรักษา
ความสะอาด และควรมีแบบฟอร์มการฝึกปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

2.2 ด้านทักษะการปฏิบัติพยาบาลเฉพาะทาง ควรเพ่ิมทักษะภาคทฤษฏีการปฏิบัติงาน และ 
ภาคปฏิบัติงานจริงให้เพ่ิมข้ึน และควรพิจารณาขยายระยะเวลาในการศึกษาภาคปฏิบัติให้เพ่ิมข้ึน

จาก 6 เดือน เป็น 1 ปี จะทําให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้ความสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต 
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2.3 ด้านการบริการสุขภาพ ควรพัฒนาพนักงานผู้ช่วยพยาบาลท่ีจะเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติให้
สามารถแนะนําการป้องกันโรคท่ัวไปได้ มีความเคารพสถานท่ีและบุคคล มีความห่วงใยผู้รับบริการ และเอาใจ
ใส่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการพยาบาล สามารถแนะนําการส่งเสริมสุขภาพ และ 
มีความตรงต่อเวลา 

2.4 ด้านความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ควรมีการเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานการพยาบาล 
และควรมุ่งเน้นความรู้ในภาคทฤษฏีด้านการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

2.5 ด้านการติดต่อสื่อสาร ควรมีพัฒนาการสื่อสารให้มีความสุภาพเรียบร้อย และพูดจามี 
ความไพเราะเหมาะสมกับงานบริการ ซ่ึงจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลและองค์กรท่ีรับ 
เข้าฝึกงาน 

2.6 ด้านการใช้เทคโนโลยี พนักงานผู้ช่วยพยาบาลควรสามารถบันทึกข้อมูลคนไข้เบ้ืองต้น 
ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

2.7 ด้านบริหารงานโรงเรียน ควรจะให้ความสําคัญกับพนักงานผู้ช่วยพยาบาลให้มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล มีการเพ่ิมแรงจูงใจด้านการประกอบอาชีพ สร้างมาตราฐาน 
เรื่องรายได้ ซ่ึงจะช่วยทําให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีแรงขับเคลื่อนภายในตนเองในการทํางานมากข้ึน 

3. โรงเรียนการบริบาลควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานผู้ช่วยพยาบาลท่ีจะเข้ารับการฝึก
ภาคปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ โดยให้ความรู้ในการปฏิบัติตนร่วมกับผู้ฝึกสอน 
ท่ีมีอายุ เพศ และแผนกการทํางานของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังวิเคราะห์จํานวนผู้สอน
งานของแต่ละโรงพยาบาล ก่อนส่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ ซ่ึงจะมีผลให้พนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาลผ่านการประเมินและได้รับความรู้ ทักษะในการฝึกภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมครั้งต่อไป เก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ และบุคลากรทางด้านอ่ืนๆ ด้านสมรรถนะของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติการ
พยาบาล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลในหน่วยงานโรงเรียน
การบริบาลและการบริหารงานของหน่วยงานองค์กรท่ีรับพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติงาน 

2) ควรวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 
ทุกกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานผู้ช่วยพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้บริการ
และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงานด้านการบริการสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และการบริหารจัดการของโรงเรียนการบริบาล รวมท้ังเป็นข้อมูลสําหรับนักธุรกิจท่ีจะดําเนินการวางแผนธุรกิจ
เพ่ือเปิดโรงเรียนการบริบาล หรือขยายกิจการต่อไป 

3) ควรวิจัยเปรียบเทียบสมรรถนะพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของโรงเรียนการบริบาลท่ีเปิดสอน
หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล เพ่ือศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของระบบการเรียนการสอน ศึกษาโครงสร้างของ
หลักสูตรและโครงสร้างการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน และบุคลากรผู้ฝึกสอนใน
โรงเรียนการบริบาล ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลให้มี
สมรรถนะและประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
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ความเข้าใจข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์ 
Experiment of Understanding Economic Profit Data Using Data Visualization 

 
ผกาแก้ว  เทพสุวรรณ 

นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ดร.อรนุช  สูงสว่าง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
บทคัดย่อ 

กําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) เป็นเครื่องมือใหม่ ซ่ึงใช้สําหรับการวัดผลดําเนินงานเพ่ือจูงใจให้
ผู้บริหารตัดสินใจในทางท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงสุดให้องค์กร อย่างไรก็ตาม การคํานวณค่า EP ค่อนข้างซับซ้อน
เนื่องจากต้องจัดทําโดยปรับปรุงตัวเลขงบการเงินซ่ึงเป็นตัวเลขทางการบัญชีจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจ
และการนํามาใช้ งานวิจัยนี้จึงพัฒนาการนําเสนอ EP ในรูปแบบจินตทัศน์ (จินตทัศน์-EP) เป็นทางเลือกแทน 
EP ในรูปแบบตาราง (ตาราง-EP) จากผลการสํารวจทางออนไลน์โดยสอบถามนิสิตปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย การตอบคําถามส่วนแรกเก่ียวกับความเข้าใจและการประเมิน EP โดยใช้ข้อมูลท้ังจาก ตาราง-EP 
และ จินตทัศน์-EP ปรากฏว่าคําตอบจากการใช้จินตทัศน์-EP ถูกต้องมากกว่า และส่วนท่ีสอง ถามความคิดเห็น
เก่ียวกับ  (1) ความสนใจอยากเรียนรู้ (2) การรวบรวมข้อมูลไว้ด้วยกัน (3) ความสัมพันธ์ของข้อมูล   
(4) ความเข้าใจ และ (5) ความสามารถในการประเมิน ผู้ตอบพอใจจินตทัศน์-EP มากกว่าในทุกด้าน  
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้มีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชีเท่านั้นท่ีตอบคําถามจากตาราง-EPได้ถูกต้องมากกว่า และ
ชอบใช้ตาราง-EPเพ่ือการประเมินมากกว่า 

 
คําสําคัญ: กําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบจินตทัศน์ ความเข้าใจ 
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Abstract 
Economic profit (EP) is a new tool for performance measurement which motivates 

executives to make decisions in the way that will maximize value of a firm. However, the 
complication of EP calculation, which developed from adjustment of accounting data, is the 
obstacle of its comprehension and application.  To overcome this, this paper developed 
visualized EP as an alternative to table EP.  Both displays had the equal information content.   
The online survey of master degree students at the Chulalongkorn Business School was 
conducted.   The first part, the participants were asked to answer the questions which 
assessed their capabilities to comprehend and evaluate EP by using the provided 
information from both table EP and visualized EP.  Apparently, the answers were more 
correct by using visualized-EP.  In the second part, they were asked to present their opinions 
about (1) the interesting of the displays, (2) the collection of information, (3) the 
relationships of information, (4) the capability to comprehend, and (5) the capability to 
evaluate.  They were satisfied in using the visualized EP more than the table EP in all 
aspects.  Again, only the group with working experience in accounting could answer 
questions more correctly by using EP table and preferred to use EP table for evaluation. 

 
Keywords: Economic Profit, Information Visualization, Comprehension 
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บทนํา 
ในปัจจุบันนอกจากการใช้กําไรทางการบัญชีแล้วองค์กรยังใช้หลักการท่ีมุ่งเน้นความสําเร็จ 

ขององค์กร (Prober, Larry 2000: 11-16) โดยใช้กําไรเชิงเศรษฐศาสตร์หรือการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Profit: EP หรือ Economic Value Added: EVA®)  ในการประเมินผลระบบการบริหาร 
ทางการเงิน กําหนดปัจจัยในการตัดสินใจของธุรกิจ (Ehrbar, 1999: 20-24) รวมท้ังเป็นเครื่องมือสําหรับ 
การจัดทํางบประมาณเก่ียวกับทุนและการวางแผนกลยุทธ์ (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 
2549: 5) ซ่ึงค่า EP นี้มาจากการปรับปรุงตัวเลขทางการบัญชีเพ่ือลดปัญหาข้อจํากัดทางการบัญชี เช่น  
การเลือกใช้นโยบายทางบัญชีท่ีแตกต่างกัน การไม่สะท้อนความเสี่ยงและมูลค่าของเงินตามระยะเวลา  
(Young and O’Byrne, 2001: 51) ไม่คํานึงถึงค่าเสียโอกาสหรืออัตราผลตอบแทนท่ีผู้ถือหุ้นต้องการ เพ่ือให้
สัญญาณท่ีเชื่อถือได้แก่ผู้บริหารท่ีมุ่งม่ันต่อการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่องค์กร (วรศักด์ิ ทุมมานนท์, 2548: 35) 

อุปสรรคหนึ่งซ่ึงทําให้ผู้บริหารบางท่านไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของ EP มากนักคือความรู้และ 
ความเข้าใจเรื่อง EP ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงพัฒนาการนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยรูปแบบจินตทัศน์ 
เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายข้ึน นั่นคือ แปลงข้อมูลการนําเสนอจากข้อความหรือตารางข้อมูลเป็น 
การนําเสนอด้วยภาพ เช่น การใช้กราฟ สี หรือสัญลักษณ์ ตามความเหมาะสม 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

กําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ปี 1989 Stern Stewart & Co เสนอตัวชี้วัดการดําเนินท่ีเรียกว่า “มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Value Added หรือ EVA®)” หรือ “กําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic profit หรือ EP)”  โดย
พัฒนามาจากแนวคิดของกําไรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเรียกว่ากําไรส่วนท่ีเหลือ (Residual Income) หรือ
ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง  ซ่ึงสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดําเนินงานขององค์กร โดย
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาว่ามีการปรับเพ่ิมข้ึนในแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีทําการประเมินหรือไม่ และอาจใช้ข้อมูลนี้ในการทบทวนการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 
ขององค์กรต่อไป ซ่ึงจะทําให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การคํานวณทําได้ดังนี้ 

 
กําไรทางเศรษฐศาสตร์ = กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี – ต้นทุนของเงินทุน 

 
1. การคํานวณกําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit after Taxes: NOPAT) 

เป็นการนํางบกําไรขาดทุนมาปรับปรุงโดยตัดรายการท่ีไม่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานปกติขององค์กร  
เช่น กําไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบ้ียจ่าย รายการค้างรับและค้างจ่าย ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจนและแสดงถึงความรับผิดชอบท่ีผู้บริหารมีต่อเงินทุนท้ังหมดท่ีลงทุนในธุรกิจ 

2. การคํานวณต้นทุนเงินทุน (Capital Charge) เริ่มจากการปรับตัวเลขในงบดุลให้เป็น เงินทุน 
(Invested Capital) ซ่ึงคือ จํานวนเงินท้ังหมดท่ีเจ้าของเงินกู้และผู้ถือหุ้นลงทุนในการดําเนินงานของธุรกิจ  
การกําหนดอัตราต้นทุนเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital : WACC) คือ อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า
ถัวเฉลี่ยระหว่างส่วนของหนี้สินและส่วนของทุน เพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีเจ้าของเงินทุนควรจะได้รับจาก 
การลงทุนท้ังในส่วนของหนี้สินและทุน สุดท้ายคือคํานวณต้นทุนเงินทุนซ่ึงคือต้นทุนเงินทุนคูณด้วยอัตราต้นทุน
เงินทุน (Capital Charge = Invested Capital * WACC) 

โดยสรุป วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ 
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1) เพ่ือให้รายได้ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนเงินทุน มีความสอดคล้องและเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน 
2) เพ่ือให้รายได้ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนเงินทุน มีความเป็นกลาง ไม่ถูกบิดเบือนโดยการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 
3) เพ่ือให้สามารถกําหนดความรับผิดชอบของผลงานได้ชัดเจน เช่น สินทรัพย์ทุกอย่างซ่ึง

สามารถสร้างรายได้และใช้เงินทุนขององค์กรควรนํามาคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ 
4) เพ่ือให้สามารถแบ่งแยกต้นทุนดําเนินการ ออกจากต้นทุนทางการเงินอย่างชัดเจน 

 
การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบจินตทัศน์ (Information Visualization) 
จินตทัศน์ (Visualization) (Charles D., 2005: 3)  เป็นการกล่าวถึงการสร้างภาพ แผนผัง หรือ 

ภาพเคลื่อนไหว ใช้ในการสื่อสารแทนข้อความซ่ึงสามารถแสดงได้ทางรูปธรรม และนามธรรม ท้ังการจําลอง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ หรือการสร้างภาพในอนาคตเพ่ือใช้ใน 
การสื่อสาร อาจสรุปได้ว่าการจินตทัศน์คือ การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลเพ่ือให้แสดงลักษณะเด่นของ
สารสนเทศข้ึนมาให้ชัดเจนโดยไม่ต้องอาศัยการใช้สมาธิ ประโยชน์ของภาพท่ีเป็นตัวแทนของข้อมูลช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจเพราะสามารถแสดงข้อมูลภาพได้ง่ายกว่าการอธิบายเป็นคําพูดหรือแสดงข้อมูล
เป็นตัวเลข ในมุมมองต่างๆ ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศท่ีมีอยู่มากข้ึน 

การนําจินตทัศน์มาใช้ในวงการธุรกิจเริ่มแพร่หลายไปพร้อมกับการนําคอมพิวเตอร์มาประมวลผล
ข้อมูลทางธุรกิจและการแสดงผลด้วยกราฟก็เป็นท่ียอมรับว่าทําให้การกระจายข้อมูลมีประสิทธิภาพมากกว่า
การรายงานเป็นถ้อยคําหรือตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว (Rao, 1985: 18-21) การนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบ
จินตทัศน์ช่วยเพ่ิมความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานและส่งผลให้การตัดสินใจดีข้ึน (Tegarden, 1999: 30) โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีข้อมูลมีความซับซ้อน รวมถึงการใช้การนําเสนอด้วยกราฟจะช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละส่วน
โดยใช้ความกว้างและความสูงของกราฟในการเปรียบเทียบ (Fayyad et al., 2002: 44) ปัจจุบันเทคโนโลยีท่ี
ใช้ในการนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น รูปภาพดิจิทัล (Digital images) 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical information) ภาพเสมือนจริง (Virtual reality)  
ภาพสามมิติ (Three dimensional presentations) และรูปแบบหลายมิติอ่ืนๆ 

 
แนวคิดการเรียนรู้และความเข้าใจ 
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) หมายถึงการดําเนินกิจกรรมการเรียนอย่างเป็นลําดับ

ข้ันตอนหรือเป็นกระบวนการ อันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน  ในท่ีนี้ นําทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Bloom (Bloom’s Taxonomy ) ซ่ึงเก่ียวกับ Cognitive Domain ซ่ึงมีการจําแนกระดับความสามารถจาก
ตํ่าสุดไปถึงสูงสุด ลําดับข้ันของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Bloom (Bloom, 1959: 4-6 ) กล่าวว่า 
การเรียนรู้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลง Cognitive Domain อันเป็นด้านของ
ความรู้ ความคิด กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ข้ัน โดยในแต่ละข้ันจะมีคํากริยาท่ีบ่งบอกถึงการกระทํา
ดังตารางท่ี 1 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีปรับจากคํากริยาท่ีบ่งบอกถึงการกระทําเพ่ือวัด  
(1) ระดับความเข้าใจ และ (2) ระดับการประเมินค่าของข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบจินตทัศน์และ
ตารางข้อมูล 
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ตารางท่ี 1: พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ ปรับปรุงจาก Bloom’s Taxonomy 

ระดับ ความหมาย ตัวอย่างพฤติกรรม คํากริยาท่ีบ่งบอกถึงการกระทํา 
ความรู้ 
(Knowledge) 

ความสามารถในการจําความรู้
ต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้มา 

บอกได้ว่าหลังจาก
ปรับปรุงรายการในงบ
การเงินคือ งบดุลและงบ
กําไรขาดทุน ให้ข้อมลู
อะไรไปคํานวณ EP 

นิยาม จับคู่ เลือก จําแนก                   
บอกคุณลักษณะ บอกช่ือ                            
ให้แสดงรายช่ือ บอก
ความสัมพันธ์ 

ความเข้าใจ 
(Comprehensi
on) 

ความสามารถในการแปลความ 
ขยายความ และเข้าใจในสิ่งท่ีได้
เรียนรูม้า 

เข้าใจว่า EP คํานวณมา
จากอะไร 

แปลความหมาย เปลี่ยนแปลง
ใหม่ แสดง ยกตัวอย่าง อธิบาย 
อ้างอิง แปลความหมาย สรุป 
บอก รายงาน บรรยาย กําหนด
ขอบเขต 

การนําไปใช้ 
(Application) 

ความสามารถในการใช้สิ่งท่ีได้
เรียนรูม้าเป็นวัตถุดิบก่อให้เกิดสิ่ง
ใหม่ 

สามารถคํานวณ EP ได ้ ประยุกต์ใช้ จัดกระทําใหม่ 
คํานวณแก้ปัญหา จัดกลุ่ม 
นําไปใช้  ฝึกหัด  

การวิเคราะห์ 
(Analysis) 

ความสามารถในการแยกความรู้
ออกเป็นส่วนแล้วทําความเข้าใจใน
แต่ละส่วนว่าความสัมพันธ์คืออะไร 
แตกต่างกันอย่างไร 

สามารถเปรยีบเทียบผล 
EP จากการคํานวณในแต่
ละทางเลือกได ้

จําแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ                          
สรุปย่อ บอกความแตกต่าง 
อธิบาย วิเคราะห์ แยกส่วน 
ทดสอบ สํารวจ ตั้งคําถาม 
ตรวจสอบ อภิปราย 

การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 

ความสามารถในการรวมความรู้
ต่างๆ หรือ ประสบการณต์่างๆ ให้
เกิดเป็นสิ่งแปลกใหม ่

สามารถเลือกปรับปรุง
รายการในแตล่ะทางเลือก
ได ้

การออกแบบ วางแผน การ
แก้ปัญหา การผลติ การสร้าง
สูตร 

การประเมินค่า 
(Evaluation) 

ความสามารถในการตัดสินคุณค่า
อย่างมีเหตุมผีล 

สามารถตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิม
ให้กับองค์กรได ้

กําหนดค่า ตัดสินคุณค่า 
พิจารณา สรุป ประเมิน ให้
นํ้าหนัก กําหนดเกณฑ์ การ
เปรียบเทียบ แก้ไข ปรับปรุง ให้
คะแนน 

 
โมเดลการวิจัย 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยถูกจําแนกตาม ความรู้พ้ืนฐานด้านบัญชีหรือการเงิน ประสบการณ์ทํางาน
ด้านบัญชี พฤติกรรมการเรียนรู้ และการรู้จักกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยในแต่ละกลุ่มจะศึกษาข้อมูลกําไร 
เชิงเศรษฐศาสตร์รูปแบบตารางข้อมูลและรูปแบบจินตทัศน์ จากนั้นวัดความแตกต่างของความเข้าใจ  
การประเมินผล และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความสนใจอยากเรียนรู้ การรวบรวมข้อมูลไว้
ด้วยกัน  ความสัมพันธ์ของข้อมูล ความเข้าใจ และความสามารถในการประเมิน ว่ารูปแบบใดช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถเข้าใจได้ดีกว่ากัน  

 
วิธีการวิจัย  

การวิจัยข้ันต้นด้าน “ความเข้าใจข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์” โดยการนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบ
จินตทัศน์” ใช้วิธีสํารวจ (Survey) แบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นกลุ่มซ่ึงใช้ความสามารถ
ในการตัดสินใจใกล้เคียงกับผู้บริหาร และเป็นกลุ่มท่ีเข้าถึงแบบสํารวจออนไลน์  จากกลุ่มเป้าหมายข้างต้น 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ 50 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 34 คน โดยกลุ่มตัวอย่างศึกษา
ข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีนําเสนอด้วยรูปแบบตารางข้อมูลและรูปแบบจินตทัศน์ จากนั้นจึงตอบคําถาม
เพ่ือวัดความเข้าใจและความสามารถการประเมิน รวมถึงแสดงระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการนําเสนอ 
ท้ังสอง ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 
1.) การพัฒนารูปแบบการนําเสนอกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์แบบตารางและแบบจินตทัศน์ 

ข้ันตอนนี้นําข้อมูลจากงบการเงินมาคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วจัดทําการนําเสนอ 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบตารางข้อมูลและจินตทัศน์ ดังรูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2 โดยพยายามทําให้เนื้อหาข้อมูลท้ังสองรูปแบบ
ใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

 
รูปท่ี 1: กําไรเชิงเศรษฐศาสตร์รูปแบบตารางข้อมูล 
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รูปท่ี 2: กําไรเชิงเศรษฐศาสตร์รูปแบบจินตทัศน์ 

 
2.) การพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือทดสอบความเข้าใจและความสามารถในการประเมิน 
นอกจากถามเรื่องความรู้พ้ืนฐานของผู้ตอบแล้ว คําถามในแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ประเมิน 

ความเข้าใจและความสามารถในการประเมินของผู้ตอบแบบสอบถามจากการใช้ข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์
รูปแบบตารางและจินตทัศน์ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) คําถามในแบบสอบถามนํามาจากงานวิจัยและวรรณกรรม 
ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย คําถามชนิดปลายปิด ให้เลือกตอบ 1 คําตอบท่ีตรงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และคําถามชนิดปลายเปิดเพ่ือการแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีข้อจํากัด แบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ 
2) ข้อมูลเก่ียวกับการคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์รูปแบบตารางและคําถามความคิดเห็น 
3) ข้อมูลเก่ียวกับการคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์นําเสนอแบบจินตทัศน์และคําถาม 

ความคิดเห็น 
4) คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อความเข้าใจข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ผลการวิจัย 

เม่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวนข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษารวม 34 คน ซ่ึง
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติจากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้  

1) สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบการนําเสนอ
ข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ ดังตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2: ความคิดเห็นต่อรูปแบบการนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
การนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์ ทําให้
เกิดความสนใจอยากเรียนรูม้ากกว่ารูปแบบ
ตารางข้อมูล 

- 

การนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์ แสดงให้
เห็นถึงการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับการคํานวณ
กําไรเชิงเศรษฐศาสตรไ์ว้ด้วยกันมากกว่ารูปแบบ
ตารางข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนรูไ้ดด้ีจากการบรรยาย (Verbal) เห็นว่าการ
นําเสนอด้วยรูปแบบจินตทัศน์ และรูปแบบตารางข้อมูล แสดงให้เห็น
ถึง การรวบรวมข้อมลู ท่ีเก่ียวกับการคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ี
เหมือนกัน 

การนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์ แสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างงบดุล งบ
กําไรขาดทุน และข้อมลูกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ 
มากกว่ารูปแบบตารางข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านการบัญชี เห็นว่าการนําเสนอ
ด้วยรูปแบบตารางข้อมลู แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง
งบดุล งบกําไรขาดทุน และข้อมลูกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์มากกว่า
รูปแบบจินตทัศน์ 

การนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์ ทําให้
เข้าใจข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตรม์ากกว่า
รูปแบบตารางข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยศึกษาการบัญชีหรือการเงิน กลุม่ตัวอย่างท่ีมี
ประสบการณ์ทํางานด้านการบัญชี และกลุม่ตัวอย่างท่ีเรยีนรูไ้ด้ดีจาก
การบรรยาย (Verbal) เห็นว่า การนําเสนอด้วยรูปแบบตารางข้อมูล 
ทําให้เข้าใจข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตรม์ากกว่ารูปแบบจินตทัศน์ 

การนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วย
รูปแบบจินตทัศน์ ช่วยในการประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์กรจากข้อมูลกําไรเชิง
เศรษฐศาสตรม์ากกว่ารูปแบบตารางข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยศึกษาการบัญชีหรือการเงิน กลุม่ตัวอย่างท่ีมี
ประสบการณ์ทํางานด้านการบัญชี และกลุม่ตัวอย่างท่ีเรยีนรูไ้ด้ดีจาก
การบรรยาย (Verbal) เห็นว่า การนําเสนอด้วยรูปแบบตารางข้อมูล 
ช่วยในการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรจากข้อมูลกําไรเชิง
เศรษฐศาสตรม์ากกว่ารูปแบบจินตทัศน์ 

2) สถิติเชิงอนุมาน คือ Paired – Samples T Test เพ่ือทดสอบเก่ียวกับค่าเฉลี่ยของประชากร 
กลุ่มเดียว โดยพิจารณาถึงความแตกต่างของความเข้าใจ การประเมินผล ดังรูปท่ี 3 และความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง 5 ด้าน คือ (1) ความสนใจอยากเรียนรู้ (2) การรวบรวมข้อมูลไว้ด้วยกัน (3) ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(4) ความเข้าใจ (5) ความสามารถในการประเมิน ดังรูปท่ี 4 ท่ีมีต่อรูปแบบการนําเสนอท่ีแตกต่างกัน นั่นคือ 
รูปแบบจินตทัศน์ และรูปแบบตารางข้อมูล โดยค่า Paired Diff. Mean และค่า t จะแสดงให้เห็นถึง 
ความแตกต่างของการนําเสนอข้อมูลรูปแบบจินตทัศน์ และการนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบตารางข้อมูล  
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รูปท่ี 3: แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานความเข้าใจและการประเมินความเข้าใจ 

 
คะแนนความเข้าใจข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีนําเสนอด้วยรูปแบบจินตทัศน์สูงกว่าคะแนนความ

เข้าใจข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีนําเสนอด้วยตารางข้อมูล 
 

การประเมินผล 
คะแนนส่วนประเมินผลของข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีนําเสนอด้วยรูปแบบจินตทัศน์สูงกว่า

คะแนนส่วนประเมินผลของข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ ท่ีนําเสนอด้วยรูปแบบตารางข้อมูล ยกเว้น 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้พ้ืนฐานด้านบัญชีหรือการเงิน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชีหรือ
การเงิน และกลุ่มตัวอย่างท่ีรู้จักและเข้าใจกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์  จะมีคะแนนส่วนประเมินผลของข้อมูลกําไร
เชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีนําเสนอด้วยรูปแบบตารางข้อมูลสูงกว่าคะแนนส่วนประเมินผลของข้อมูลกําไร 
เชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีนําเสนอด้วยรูปแบบจินตทัศน์ 



106 
 

 
รูปท่ี 4: แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านความคิดเห็น 5 ด้าน 

 
ผู้ท่ีมีความรู้พ้ืนฐานด้านบัญชีและการเงิน เห็นด้วยว่าการนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วย

รูปแบบจินตทัศน์ทําให้สนใจเรียนรู้ เห็นถึงการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เห็นความสัมพันธ์ข้อมูลช่วยให้เข้าใจ 
แต่ในกรณีท่ีต้องการประเมินผล จะใช้ข้อมูลท่ีนําเสนอด้วยตารางข้อมูล เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กร  ส่วนผู้ ท่ี ไ ม่ มี มีความรู้ พ้ืนฐานด้านบัญชีและการเ งิน เห็นด้วยกับการนําเสนอข้อมูลกําไร 
เชิงเศรษฐศาสตร์ ด้วยรูปแบบจินตทัศน์ว่าทําให้สนใจเรียนรู้  เห็นถึงการรวบรวมข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้อง  
เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล ช่วยให้เข้าใจและช่วยในการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร 

ผู้ท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชีและการเงิน เห็นด้วยว่าการนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์
ด้วยรูปแบบจินตทัศน์ทําให้สนใจเรียนรู้ เห็นถึงการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เห็นความสัมพันธ์ข้อมูล ช่วยให้
เข้าใจ แต่ในกรณีท่ีต้องการประเมินผล จะใช้ข้อมูลท่ีนําเสนอด้วยตารางข้อมูล เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์กร  ส่วนผู้ท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านอ่ืนๆ เห็นด้วยกับการนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วย
รูปแบบจินตทัศน์ว่าทําให้สนใจเรียนรู้ เห็นถึงการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล  
ช่วยให้เข้าใจและช่วยในการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร 

ผู้ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ดีจากรูปภาพ (Visual) และผู้ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ดีจาก 
การบรรยาย (Verbal) เห็นด้วยกับการนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยรูปแบบจินตทัศน์ว่าทําให้สนใจ
เรียนรู้  เห็นถึงการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล ช่วยให้เข้าใจและช่วยใน 
การประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร 

ผู้ ท่ีรู้จัก เคยได้ยิน เข้าใจความหมายของกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์  ผู้ ท่ีรู้จักแต่ไม่เข้าใจกําไร 
เชิงเศรษฐศาสตร์ และผู้ท่ีไม่รู้จักกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ เห็นด้วยกับการนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์
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ด้วยรูปแบบจินตทัศน์ว่าทําให้สนใจเรียนรู้ เห็นถึงการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ช่วยให้เข้าใจและช่วยในการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลของการวิจัยเบ้ืองต้นของการนําเสนอกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบจินตทัศน์เปรียบเทียบกับ
ตารางสรุปได้ว่าผู้ท่ีไม่ใช่นักบัญชีท้ังกลุ่มผู้มีพฤติกรรมชอบการเรียนรู้จากรูปภาพหรือจากการบรรยายมี 
ความพอใจการนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยรูปแบบจินตทัศน์มากกว่าในทุกด้าน เช่น  ทําให้สนใจ
เรียนรู้ มีการรวบรวมข้อมูลทําให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล อีกท้ังช่วยความเข้าใจและช่วยในการประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กร อันแตกต่างจากกลุ่มผู้มีความรู้พ้ืนฐานทางการบัญชีและผู้มีประสบการณ์ทํางานการ
บัญชีซ่ึงเห็นด้วยว่าการนําเสนอข้อมูลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยรูปแบบจินตทัศน์ทําให้สนใจเรียนรู้ข้อมูล 
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล อย่างไรก็ตามในการประเมินผลพอใจใช้ข้อมูลในรูปแบบตารางมากกว่า ซ่ึงอาจ
อธิบายได้ว่าเพราะนักบัญชีมีความชํานาญในการใช้ตารางตัวเลข และโดยท่ัวไปรู้จักกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์จาก
การเรียนและการทํางาน อีกท้ังนักบัญชีอาจต้องการข้อมูลในรายละเอียด  ในขณะท่ีผู้บริหารท่ัวไปไม่ต้องเป็น 
ผู้คํานวณตัวเลขนี้ แต่ใช้ข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจ และประเมินเพ่ือการตัดสินใจ  ดังนั้น ในการนําเสนอรูปแบบกําไร
เชิงเศรษฐศาสตร์ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ท่ีนําเสนอข้อมูล และลักษณะงานว่าเป็นงานนําเสนอ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหรือเพ่ือการประเมิน 

สําหรับการวิจัยในข้ันต่อไป คือปรับปรุงรูปแบบจินตทัศน์ให้สื่อข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน อีกท้ังออก
แบบสอบถามให้สามารถพิสูจน์ว่าผู้ตอบท่ีชอบรูปแบบการนําเสนอนั้นๆ เข้าใจข้อมูลจริงและนําไปใช้ใน 
การประเมินเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยสอบถามจากกลุ่มบุคคลท่ีมีพ้ืนฐานท่ีแตกต่างมากข้ึน 
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ผลกระทบจากวิกฤติหนี้สาธารณะโซนเงินยูโรต่อเศรษฐกิจเอเซีย 
Impact of Euro-zone Public Debts Crisis on Asian Economy 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  โตสงวน 

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

วิกฤติทางเศรษฐกิจของเอเซียเริ่มจากประเทศไทยในเดือน กรกฎาคม 1997 ซ่ึงเป็นผลมาจาก 
ความอ่อนแอของระบบทางการเงินภายในประเทศ การขาดความเชื่อม่ันในระบบการเงิน การมีเงินลงทุน 
ระยะสั้นขนาดใหญ่ไหลเข้าประเทศ การป้องกันค่าเงินโดยใช้เงินสํารองเงินตราต่างประเทศ และการไม่ป้องกัน
ความเสี่ยงของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และได้ขยายวงกว้างในปี 1998ไปถึงประเทศญ่ีปุ่น รัฐเซีย 
บราซิล สหรัฐอเมริกา และยุโรป วิกฤติเศรษฐกิจ US sub-prime mortgage crisis ซ่ึงเป็นผลมาจากวิกฤติ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนท่ีเป็น sub-prime และเป็นส่วนน้อย แต่กลายเป็นวิกฤติทางการเงินระดับโลกด้วย
เหตุจากการล้มละลายของ Lehman Brothers การล่มสลายของ AIG อันเป็นผลมาจากการทําธุรกิจ  
Credit default swaps และการเสียเวลาในสภา Congress ท่ีจะผ่านแผนงาน Troubled Asset Relief 
Plan (TARP) วิกฤติหนี้สาธารณะในโซนเงินยูโรได้รับผลโดยตรงมาจาก US sub-prime crisis และการมี 
ยอดขาดดุลงบประมาณสูงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประเทศ Greece, Ireland และ Portugal ต้องเข้ารับเงินกู้
ฉุกเฉิน จาก IMF รวมท้ังจากประเทศในยุโรปและจากกองทุนเงินช่วยเหลือของสหภาพยุโรป โดยต้องมี 
ข้อสัญญาการลดการขาดดุลงบประมาณและมีมาตรการในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ผลกระทบจาก  
Euro-zone public debts crisis ท่ีมีต่อเศรษฐกิจของเอเซียเริ่มปรากฎให้เห็นเพราะธนาคารใน Euro-zone 
ต้องลดการปล่อยสินเชื่อในเอเซียประมาณ USD 390 พันล้าน แม้ตลาดพันธบัตรบริษัทเอกชนในเอเซียจะมี
การเติบโตสูงข้ึน 31 เปอร์เซ็นต์และพันธบัตรมีอายุนานถึง 30 ปีก็ตาม ก็ยังทําให้อัตราดอกเบ้ียในเอเซียสูงข้ึน
และจะไม่มีแหล่งเงินทุนจากแหล่งอ่ืนมาทดแทนเงินทุนท่ีหายไปอย่างเพียงพอ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเซีย
เห็นได้จากการชลอการขยาย Air-cargo Hub ของบริษัท Cathay Pacific Airways การชลอตัวการส่งมอบ
และรับมอบเครื่องบินของ Boeing และ FedEx และบริษัท Hanjin Shipping ของประเทศเกาหลีใต้มีต้นทุน
การกู้เงินท่ีสูงข้ึน  

 
คําสําคัญ :  โซนเงินยูโร วิกฤติหนี้สาธารณะ เศรษฐกิจเอเซีย 
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Abstracts 
Asian economic crisis started in Thailand in July 1997 because of the impact from 

fragility in domestic financial markets due to financial liberalization, loss of confidence, 
short-term capital inflows, the defense of speculation on local currency utilizing the foreign 
exchange reserve, and unhedged foreign currency positions, and spread to Japan, Russian, 
Brazil, the United States of America, and Europe in 1998.  The US sub-prime mortgage crisis 
was transformed from a small segment of the US sub-prime residential mortgage market into 
the global financial crisis triggered by the Lehman Brothers bankruptcy, the AIG collapse 
from the Credit Default Swaps exposure, and the delayed passage of the Troubled Asset 
Relief Plan (TARP).  The Euro-zone public debts crisis was directly impacted by the US sub-
prime crisis and the ongoing large budget deficits balances.  Greece, Ireland, and Portugal 
received the bailout package from IMF and bilateral loans from European nations and 
European Union rescue funds. In returns, these bailed-out countries need to deliver the cuts 
on budget deficits and implement austerity measures to restructure their economy.  The 
impact of Euro-zone public debts crisis on Asian economy is increasingly visible as Euro-zone 
banks pull back the lending from Asian market and create a USD 390 billion funding gap that 
drives up borrowing cost and causes a slowdown in growth.  Though there is a strong growth 
of 31 percent in Asian corporate bond market with the extended maturity of up to 30 years, 
this large funding gap will not be adequately filled by other alternative funding sources.  
Such an impact on Asian economy is evidenced from the scaled-back plan to expand air-
cargo hub by Cathay Pacific Airways, the delayed delivery of Boeing 747-8F freighters to 
Cathay and 11 Boeing 777 freighters to FedEx, and the significantly higher borrowing costs to 
Hanjin Shipping of South Korea.  

 
Keyword : Euro-zone, Public debts crisis, Asian Economy 
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บทนํา 

ระบบการเงินระหว่างประเทศเปรียบเสมือนกับไฟสัญญาณจราจรในเมือง เพราะคนส่วนใหญ่จะ
ไม่ให้ความสนใจจนกระท่ังมีการทํางานผิดปกติและทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เกิดติดขัดจึงเริ่มพิจารณาว่ามีปัญหา
อะไรมากระทบ นี่คือสถานการณ์ทางการเงินและการคลังในประเทศท่ีใช้เงิน Euro ท่ีอยู่ในสภาพวิกฤติใน
ปัจจุบันเพราะการใช้เงิน Euro ท่ีมีต้นทุนดอกเบ้ียตํ่าและผู้ลงทุนคิดว่าความเสี่ยงในประเทศท่ีใช้เงิน Euro  
มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน ประกอบกับการแข่งขันทางการค้าท่ีประเทศในยุโรปเสียเปรียบประเทศในเอเซีย
เนื่องจากมีโครงสร้างต้นทุนท่ีสูงกว่ามาก จึงทําให้นโยบายการเงินของภาครัฐขาดความระมัดระวังเพราะ
สามารถจัดหาเงินทุนจากตลาดพันธบัตรได้ค่อนข้างง่ายและขาดการพัฒนาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้สามารถ
แข่งขันได้ จึงเป็นเหตุให้มีการใช้เงินงบประมาณขาดดุลมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้มีหนี้สาธารณะใน
ภาครัฐบาลเป็นจํานวนมากเช่นกรณีของประเทศ Greece ประเทศ Ireland และประเทศ Portugal ซ่ึงต้องใช้
เงินกู้ฉุกเฉินจาก IMF และเงินกู้จากประเทศอ่ืนท่ีใช้เงิน Euro ไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณี Italy และ Spain ท่ี
มีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะในภาครัฐบาลเช่นกัน แต่ยังไม่ต้องพ่ึงเงินกู้ฉุกเฉินจาก IMF.  

ในระบบการเงินระหว่างประเทศ ประเทศท่ีมีเงินสกุลท่ีมีอัตราแลกเปลี่ยนท่ีตํ่ากว่าเม่ือเทียบกับ 
เงินสกุลอ่ืนจะสามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ดีกว่า และจะมีผลกระทบต่อระดับการออมเงินและ 
การลงทุนภายในประเทศ ในประเทศท่ีระดับเงินออมและการลงทุนภายในประเทศน้อย มีความจําเป็นต้อง
กู้ยืมเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือการลงทุนและการใช้จ่ายในระบบงบประมาณของประเทศ และมี 
ความจําเป็นต้องปรับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลของประเทศเพ่ือลดราคาสินค้า เพ่ิมปริมาณการค้า การ
ส่งออกและการลงทุน ซ่ึงในท่ีสุดก็จะสามารถลดท้ังยอดเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว และลดการขาดดุลใน
ระบบงบประมาณได้ 

อย่างไรก็ตามระบบการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลของประเทศ อาจแยกเป็นการปล่อยให้อัตรา
แลกเปลี่ยนลอยตัว และการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้ผูกไว้กับเงินสกุลหลักเช่นเงินสกุลยูโร หรือเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นต้น การท่ี 17 ประเทศใน EU ตกลงใช้เงินสกุล Euro ร่วมกันโดยยกเลิกการใช้ 
เงินสกุลของประเทศเช่นการยกเลิกเงินสกุล DM (Deutsche Mark) หรือยกเลิกการใช้เงินสกุล FF (French 
Franc) และหันมาใช้เงินสกุล Euro ก็เป็นการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้ผูกไว้กับเงิน Euro นั่นเอง ทําให้
ประเทศท้ังหมดท่ีใช้เงิน Euro ขาดความยืดหยุ่นในการปรับสภาวะเศรษฐกิจและการค้าของประเทศให้เข้ากับ
สภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ความชํานาญของทรัพยากรบุคคลและระบบสังคมและการเมืองของประเทศซ่ึง
เป็นสาเหตุสําคัญท่ีก่อให้เกิดวิกฤติหนี้สาธารณะและจะทําให้ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับ 
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะเวลาต้ังแต่ปี 2011 เป็นต้นไป 
 
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องวิกฤติหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศท่ีใช้เงิน Euro ครั้งนี้ 
มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาผลกระทบจากวิกฤติหนี้สาธารณะของประเทศท่ีใช้เงินสกุล Euro ซ่ึงส่วนหนึ่งเกิดจาก
การมีพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและบุคคลากร และระบบสังคมและ
การเมืองท่ีแตกต่างกัน โดยศึกษาความรุนแรงของวิกฤติหนี้สาธารณะท่ีแตกต่างกันในประเทศ Greece, 
Ireland, Portugal, Italy และ Spain และศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อเศรษฐกิจเอเซียโดยรวม 
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ทบทวนวรรณกรรม 

วิกฤติเศรษฐกิจ Asian Economic Crisis: 
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีเกิดวิกฤติต้มยํากุ้งในปี 1997 ซ่ึงก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์สําคัญ 

 2 ประการคือ การลดค่าเงิน Renminbi ของจีน 33% ในเดือนมกราคม 1994 และการลอยตัวค่าเงิน  
Yen ของญ่ีปุ่น จากเงิน USD ซ่ึงทําให้ค่าเงิน Yen ผันผวนรุนแรงจาก Yen 84-121/USD ในช่วงปี  
1995 จนถึงต้นปี 1997 (Yamazawa, 1998) วิกฤติต้มยํากุ้งอาจจะมาจากหลายสาเหตุเช่นความอ่อนแอของ
ระบบทางการเงินภายในประเทศ การขาดความเชื่อม่ันในระบบการเงิน การมีเงินลงทุนระยะสั้นขนาดใหญ่ไหล
เข้าประเทศ การป้องกันค่าเงินสกุลท้องถ่ินโดยใช้เงินสํารองเงินตราต่างประเทศ และการไม่ป้องกันความเสี่ยง
ของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (unhedged foreign currency positions) และได้ขยายวงกว้างข้ึน
ในปี 1998 จนเป็น Asian Economic Crisis ซ่ึงมีผลกระทบต่อประเทศญ่ีปุ่น รัสเซีย บราซิล สหรัฐอเมริกา 
และ ยุโรป (Chowdhury,1999) โดยท่ีมี IMF จัดหาเงินกู้ฉุกเฉินให้ในครึ่งหลังของปี 1997 แยกเป็นประเทศ
เกาหลีจํานวน USD 58.2 พันล้าน ประเทศอินโดนิเซียจํานวน USD 36.6 พันล้าน และประเทศไทยซ่ึงเป็น
ประเทศแรกท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและมีชื่อเรียกว่า วิกฤติต้มยํากุ้ง จํานวน USD 17.1 พันล้าน 
(Karunatilleka, 1999) เงินกู้จาก IMF ทําให้ประเทศเหล่านี้ไม่มีปัญหาในการชําระหนี้เงินตราต่างประเทศ 
เนื่องจากนําเงินสํารองเงินตราต่างประเทศไปใช้ในการป้องกันค่าเงินสกุลของประเทศ และเพ่ือแลกกับ 
การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ประเทศท่ีได้รับเงินกู้ฉุกเฉินต้องยินยอมท่ีจะปรับนโยบายทางการเงินการคลังและ 
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่นการลดการขาดดุลทางงบประมาณและการใช้นโยบายข้ึนอัตราดอกเบ้ีย 
ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีจําเป็นหลังจากมีการลดค่าเงินสกุลของประเทศ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการนําเข้าวัตถุดิบในราคาสูง
จนทําให้ราคาสินค้าท่ีส่งออกมีราคาแพงและก่อให้เกิดการเสียเปรียบทางการแข่งขันทางการค้า เป็นต้นว่าใน
ประเทศไทย IMF ต้องการให้ลดการขาดดุลงบประมาณในจํานวนประมาณ 3-4% ของ GDP แม้รัฐบาลไทย
ต้องการลดการขาดดุลเพียง 2% การใช้นโยบายการข้ึนดอกเบ้ียเพ่ือเพ่ิมแหล่งเงินทุนในประเทศและลดการใช้
เงินทุนจากต่างประเทศซ่ึงจะมีอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสูงมากจนทําให้มีต้นทุนสูงและเสียเปรียบทางการค้าใน 
การส่งออก นอกจากนั้นนโยบายการข้ึนดอกเบ้ียยังสามารถทําให้การลงทุนในเงินสกุลท้องถ่ินมีความน่าสนใจ
และสามารถป้องกันการโจมตีค่าเงินสกุลท้องถ่ินได้ด้วยเช่นในกรณีของการป้องกันการโจมตีค่าเงินสกุล  
Hong Kong Dollars โดยการข้ึนดอกเบ้ียในอัตราสูง ในช่วงวิกฤติ Asian Economic Crisis ได้เป็นผลสําเร็จ 
ในกรณีของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ IMF ต้องการปรับแก้โครงสร้างเศรษฐกิจบางประการท่ี 
เป็นต้นเหตุทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตช้า เช่นนโยบายการผูกขาดทางการค้า การต้ังกําแพงการค้า และ 
การดําเนินงานท่ีไม่โปร่งใสของธุรกิจ และนโยบายท่ี IMF ได้ดําเนินการไปแล้วคือ การปิดสถาบันการเงินท่ีมี
แนวโน้มไม่สามารถอยู่รอดได้ การเพ่ิมทุนให้สถาบันการเงินท่ีมีระดับเงินทุนตํ่า การตรวจสอบสถาบันการเงิน 
ท่ีอ่อนแอ และการเพ่ิมคู่แข่งขันในระบบการเงินท่ีมาจากต่างประเทศ สําหรับประเทศไทย นโยบาย 
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีดําเนินการไปคือ การปิดบริษัทเงินทุนและสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่
ธนาคารจํานวน 56 แห่งจากท้ังหมด 58 แห่ง และการจัดต้ัง Financial Sector Restructuring Authority 
เพ่ือปรับโครงสร้างตลาดการเงิน ในประเทศอินโดนิเซียปิดธนาคาร 16 แห่งจากท้ังหมด 240 แห่ง และ
ธนาคารในเกาหลีจํานวน 17 แห่งถูกปิดทําการทันที 

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างตลาดการเงินมีผลทําให้การขาดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ 
ทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงทําให้มีผู้ท่ีโจมตีนโยบายของ IMF เช่น Joseph Stiglitz และ Jeffrey Sachs  
มีความเห็นว่าการเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียให้สูงข้ึนยิ่งทวีความรุนแรงการขาดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจให้ 
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มากข้ึนและจะทําให้เกิดการผิดชําระหนี้และการล้มละลายมากข้ึน จึงไม่มีการจูงใจให้นําเงินทุนมาลงทุนใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Karunatilleka, 1999) 

Asian Economic Crisis มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยทําให้รายการค้าระหว่างประเทศลดลง
และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงอีกด้วย เพราะเม่ือตลาดทุนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีราคาหุ้น
ลดลง ก็มีผลต่อมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนในต่างประเทศโดยตรง และมีผลทําให้ตลาดทุนในต่างประเทศ 
มีราคาหุ้นท่ีลดลงด้วย ในขณะเดียวกันการลดลงของการค้าระหว่างประเทศก็มีผลทําให้รายได้และการเติบโต
ของการส่งออกจากประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ลดลงอีกด้วยเนื่องจากผู้ผลิตในประเทศเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะต้องพยายามรักษาปริมาณความต้องการสินค้าให้ได้ด้วยการลดราคาจึงทําให้ผู้ผลิตในโลก
ตะวันตกต้องลดราคาตามไปด้วยเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดเอเซียท่ีได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจ นอกจากนั้นการท่ีเงินสกุลท้องถ่ินมีมูลค่าการแลกเปลี่ยนลดลงจะทําให้การลงทุนใน
ต่างประเทศมีต้นทุนสูงข้ึน จึงเกิดการลดการลงทุนในต่างประเทศอย่างรุนแรง เช่นการลดลงของการลงทุนใน
ประเทศอังกฤษจาก Samsung และ LG จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น (Karunatilleka, 1999) 

World Bank รายงานใน East Asia Recovery and Beyond (The World Bank, 2000) ว่า
ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจาก Asian Economic Crisis หนักท่ีสุดซ่ึงประกอบด้วย Indonesia, Republic of 
Korea, Philippines, Malaysia, และ Thailand ในช่วง 3 ปีหลังจากประเทศไทยต้องลดค่าเงินบาท 
เศรษฐกิจมีการฟ้ืนตัวอย่างม่ันคงและประชาชนท่ัวท้ังภูมิภาคมีความเป็นอยู่ ท่ี ดี ข้ึนแม้ว่าการฟ้ืนตัว 
ทางเศรษฐกิจจะไม่สมํ่าเสมอโดยท่ีประเทศเกาหลีฟ้ืนตัวได้รวดเร็วมากในขณะท่ีประเทศอินโดนิเซียยังฟ้ืนตัว 
ไม่เต็มท่ี อย่างไรก็ตามระยะเวลาและความรวดเร็วในการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีได้รับผลกระทบ
รุนแรงจาก Asian Economic Crisis ข้ึนอยู่กับความสามารถของประเทศท่ีจะสร้างนโยบายและมาตรการท่ี 
จะบริหารจัดการด้าน Managing globalization, Revitalizing business, และ Forging a new social 
contract and revising the role of government 

 
วิกฤติเศรษฐกิจ Sub-Prime Crisis: 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหาวิกฤติ Hamburger อันเป็นผลมาจากวิกฤติธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ในระยะแรกมีการคาดการณ์ว่าในช่วงกลางปี 2007-2008 ว่าจะมี mild recession ท่ีเกิดจากวิกฤติธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น sub-prime residential mortgages และอัตราว่างงานจะเพ่ิมจาก 5.4% ในปี 2008 
เป็น 6.2% ในปี 2009 แต่สถานการณ์วิกฤติมากข้ึนกลายเป็นการล้มละลายของ Lehman Brothers  
เม่ือวันท่ี 15 September 2008 การท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้าอุ้มธุรกิจท่ีล่มสะลายของ AIG  
ในวันท่ี 16 September 2008 และการเสียเวลาในสภา Congress ท่ีจะผ่านแผนงาน Troubled Asset 
Relief Fund (TARF) (Mishkin, 2010) ธนาคารชาติของสหรัฐอเมริกาช่วยให้ Bear Stearns ถูกควบรวมกับ 
J.P.Morgan/Chase ได้สําเร็จเพราะ Bear Stearns เป็นคู่สัญญากลางของตลาด OTC ของตราสารอนุพันธ์
ดอกเบ้ีย เงินตราต่างประเทศ และ credit default swaps (CDS) ซ่ึงรวมกันมียอดการซ้ือขายรวมณ. 
สิ้นเดือนมิถุนายน 2007 ถึง USD 516 ล้านล้าน และเฉพาะ CDS มียอดรวมถึง USD 43 ล้านล้าน  
(Jaffee, 2008) แต่ Federal Reserve Bank ทําให้ Barclays ควบรวม Lehman Brothers ไม่สําเร็จอาจ
เป็นเพราะ Lehman มีหนี้เสียจาก sub-prime mortgages จํานวนมาก และธนาคารชาติสหรัฐอเมริกาเอง 
ไม่สามารถเข้าเป็นเจ้าของ Lehman ได้ ส่วน AIG ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์ประกันความเสี่ยงจากการผิดชําระหนี้ หรือท่ี
รู้จักกันในชื่อ Credit Default Swap (CDS) และ มียอดการขาย CDS สุทธิถึง USD 400 พันล้าน เม่ือ 
Lehman ล้มละลาย AIG ต้องจ่ายเงินชําระหนี้ตามสัญญา CDS จํานวนมหาศาลจนทําให้สภาพคล่องของ AIG 
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หมดไปอย่างรวดเร็วจนต้องหันไปพ่ึงพาเงินกู้จากธนาคารชาติและรัฐบาลสหรัฐอเมริการวมท้ังหมดถึง  
USD 170 พันล้าน ซ่ึงแท้จริงแล้วปัญหาทางการเงินของ AIG เป็นความเสี่ยงท่ีทาง Federal Reserve Bank 
มิได้คาดคิดไว้ก่อนว่า แต่ในความเป็นจริงคือ Hedge Fund ท่ีแบกรับหรือพนันกับความเสี่ยงของวิกฤติหนี้
อสังหาริมทรัพย์แต่อยู่ภายในบริษัท AIG (Mishkin, 2010) CDS คือเครื่องมือทางการเงินท่ีป้องกัน 
การผิดนัดชําระหนี้ของตราสารหนี้หรือพันธบัตร และมีการเติบโตในตลาดนี้มากในช่วงปี 2000-2008 เพ่ิมข้ึน
จาก USD 900 พันล้าน เป็น USD 30 ล้านล้าน และมีบทบาทสําคัญในการก่อให้เกิดวิกฤติหนี้สาธารณะของ
ประเทศ Greece และประเทศอ่ืนใน Euro-zone อีกด้วย (The New York Times, 2011) 

โดยรวมแล้วการเกิดวิกฤติ sub-prime mortgage crisis มีเหตุผลมาจากภาวะตลาดการข้ึนลงของ
ราคาอสังหาริมทรัพย์โดยมีแรงจูงใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในช่วงราคาข้ึนและไม่ได้มองผลกระทบในช่วง
ราคาลงท่ีจะมีต่อการผิดนัดชําระหนี้ และผลกระทบจากการท่ีนักลงทุนสถาบันมีนโยบายลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ท่ีเป็น sub-prime mortgage-backed securities (MBS) ท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก อีกท้ังมีการกู้ยืม
เงินเพ่ือลงทุนใน sub-prime MBS ในอัตราส่วนต่อทุนระดับสูงและระยะเวลาสั้นจึงเป็นผลให้เกิดการจัดหา
เงินทุนลักษณะ extreme maturity mismatch (Jaffee, 2008) 

การแก้ไขวิกฤติ sub-prime residential mortgages นั้นธนาคารชาติและกระทรวงการคลัง 
ของสหรัฐอเมริกามีนโยบายทางการเงิน (monetary policy) และนโยบายอ่ืนหลายประการเพ่ือป้องกันมิให้ 
recession ท่ีเป็นผลมาจาก sub-prime economic crisis มีความรุนแรงมากข้ึนจนกลายเป็น depression 
(Mishkin, 2010) ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีน่าศึกษาในรายละเอียดในโอกาสต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

การกําเนิดของเงินยูโร 
เมือง Maastricht ในประเทศ Netherlands เป็นเมืองต้นกําเนิดของเงินยูโร (cradle of the euro) 

ซ่ึง มีจุด เริ่ม ต้นในปี  1999 โดยมี เหตุผลมาจากการรวมตัวทางด้านการเ มืองและเศรษฐกิจหลั ง 
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สหรัฐอเมริกาเองก็อยากให้มีการรวมตัวกันของยุโรปเพ่ือตรึงการแผ่ขยายอํานาจ 
ของสหภาพโซเวียต ปัญหาของการไม่รวมตัวทางการคลัง (lack of fiscal union) ถูกมองข้ามในการประชุมท่ี 
Maastricht เพราะการกําเนิดของเงิน Euro เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ Chancellor Helmut Kohl  
ของประเทศ Germany ประกาศว่า EU treaty และเงิน Euro เป็นการสร้างโลกใหม่ของยุโรปให้เป็น  
United State of Europe (The Wall Street Journal, 2011) นักลงทุนในพันธบัตรเงินยูโรจะไม่มีกังวล
เรื่องลดค่าเงินเพราะเหมือนเป็นการรวมเศรษฐกิจเข้าด้วยกันจนเกือบเป็นเศรษฐกิจของประเทศ Germany 
และได้ดอกเบ้ียสูงข้ึนเล็กน้อย ธนาคารกลางยุโรปหรือ European Central Bank (ECB) ก็จะยอมรับพันธบัตร
ของประเทศท่ีใช้เงิน Euro เพ่ือเป็นหลักประกันของการให้เงินกู้ภายใต้ repurchase agreements ฉะนั้น 
ECB ก็จะทําให้ประเทศท่ีใช้เงิน Euro แต่มีเศรษฐกิจไม่ม่ันคงนักสามารถกู้เงินในอัตราดอกเบ้ียตํ่าเพราะไม่มี
โอกาสของการผิดชําระหนี้ กองทุนเงินประกันสังคมของประเทศใน Euro-zone ก็ต้องการลงทุนในพันธบัตรท่ี
เป็นเงิน Euro ธนาคารในยุโรปท่ีถือพันธบัตรเงินยูโรของประเทศใน Euro-zone ก็ไม่ต้องมีการกันเงินสํารอง
เพราะความเสี่ยงการผิดชําระหนี้เป็นศูนย์ (Fidler and Enrich, 2011) 

อย่างไรก็ดี มีนักวิชาการท้ังในยุโรปและสหรัฐอเมริกาท่ีมีความเห็นว่าการใช้เงิน Euro ไม่น่าจะ
ประสบความสําเร็จ (The Wall Street Journal, 2011) Arjo Klamer นักเศรษฐศาสตร์ชาว Dutch  
อายุ 58 ปีและเป็นอาจารย์ท่ี Erasmus University ในเมือง Rotterdam ได้ทํานายไว้ในตอนต้นกําเนิด 
เงิน Euro เม่ือ 20 ปีท่ีแล้วว่าเงิน Euro จะล่มสะลายในปี 2010 และกล่าวไว้ต้ังแต่ปี 1991ว่าการรวมตัว
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ทางด้านการเงินโดยไม่มีการรวมตัวทางด้านการเมืองจะไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ ส่วน Barry Eichengreen 
แห่ง University of California, Berkeley และ Martin Feldstein แห่ง Harvard University ก็ไม่ม่ันใจว่า
เงิน Euro จะประสบความสําเร็จเพราะข้อจํากัดด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน ความแตกต่างด้านค่าแรง  
ระบบงบประมาณท่ีไม่ได้รวมเข้าไว้ด้วยกัน และนโยบายด้านการเงินท่ีกําหนดให้มีอัตราเงินเฟ้อตํ่าและ
เหมาะสมกับประเทศ Germany อาจจะทําให้อัตราดอกเบ้ียตํ่าเกินไปสําหรับประเทศเล็กและมีอัตราเงินเฟ้อ
ค่อนข้างสูงเช่นประเทศ Greece จนทําให้มีการขาดดุลการค้าท่ีสูง จะเห็นว่าการก่อกําเนิดเงิน Euro เป็น 
ชัยชนะทางการเมืองเพราะ German Chancellor Helmut Kohl เป็นผู้ท่ีผลักดันให้ประเทศ Italy ซ่ึง
ขณะนั้นมีหนี้สินจํานวนมากอยู่แล้วและมีผลงานการคลังในระบบงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาเป็นผู้ร่วม
ก่อต้ังเงินสกุล Euro ด้วย เหตุนี้จึงทําให้ประเทศ Greece ซ่ึงมีการใช้จ่ายทางงบประมาณสูงสามารถเข้าร่วม
เป็นสมาชิกใน Euro-zone ได้ในอีก 2 ปีต่อมา 
 

วิกฤตหนี้สาธารณะโซนเงินยูโร 
เหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ Sub-prime mortgage crisis ในสหรัฐอเมริกาเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบ

โดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปท่ีใช้เงิน Euro และบางประเทศก็มีระดับหนี้สินของประเทศสูงเป็น
ปัญหาเดิมอยู่แล้ว โดยจะเริ่มจากประเทศกรีซท่ีใช้จ่ายเกินตัวจนหนี้สินสาธารณะมีจํานวนถึง Euro 340 
พันล้าน หรือประมาณ 150% ของ GDP และต้องพ่ึงเงินกู้ฉุกเฉินจาก IMF และประเทศท่ีร่ํารวยในยุโรปเป็น
จํานวน Euro 110 พันล้านหรือประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ในเดือนพฤษภาคม 2010 และต้องพ่ึงเงินกู้ฉุกเฉิน
ครั้งท่ี 2 อีก Euro 109 พันล้านในเดือนกรกฎาคม 2011โดยบังคับให้ธนาคารพาณิชย์ท่ีถือพันธบัตรของกรีซ
ตัดหนี้สูญ 50% ของมูลค่าหนี้ซ่ึงสามารถลดหนี้สินของกรีซเหลือเพียง 120% ของ GDP เท่านั้น  
(The New York Times, 2011) ซ่ึง ณ. ขณะนี้ Greece กําลังเจรจาในข้ันสุดท้ายกับผู้ถือพันธบัตรสาธารณะ
ภาคเอกชน (Thomas, 2012) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีทางออกในการลดการใช้จ่ายภายในประเทศท่ีชัดเจน 
จนต้องเปลี่ยนรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรี George Papandreou เป็นนายกรัฐมนตรี Lucas Papademos 
(The New York Times, 2011) ในการนี้เยอรมันซ่ืงเป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปและมีเศรษฐกิจท่ี
เจริญเติบโตดีตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนในยุโรป อาจจะไม่มีทางเลือกต้องสนับสนุนกรีซและ 
เงินสกุล Euroเต็มความสามารถ เพ่ือไม่ให้เกิดผลร้ายทําให้เงินสกุล Euro ขาดเสถียรภาพในสายตาของ
ประชาคมตลาดโลก และล่าสุดเยอรมันต้องการให้มีการรวมอํานาจการบริหารนโยบายการเงินและ 
การคลังของทุกประเทศใน Euro เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้เงิน Euro อยู่รอดได้โดยมีการประชุมไปแล้วใน 
วันท่ี 9 ธันวาคม 2011 นี้  

นอกจากนั้นประเทศอิตาลีท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรปแต่มีปัญหาด้านการแข่งขันกับ 
คู่ต่อสู้จากเอเซียไม่ได้มาต้ังแต่ช่วงปลาย 1990s จึงสะสมหนี้สินสาธารณะท่ีถือครองโดยต่างชาติมากข้ึนจนถึง
จํานวน Euro 800 พันล้าน ซ่ึงมากกว่าหนี้สาธารณะของ Greece, Ireland และ Portugal รวมกัน และอิตาลี
มีหนี้สินสาธารณะรวมถึงประมาณ Euro 1.7 ล้านล้าน หรือ 120% ของ GDP  (The New York Times, 
2011) ก็กําลังเผชิญกับปัญหาทางด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบ้ียหนี้สาธารณะ 
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วโดยในปัจจุบันดอกเบ้ียพันธบัตรของอิตาลีอยู่ในระดับ 6-7% สูงกว่าพันธบัตรของ
เยอรมันกว่า 5% (Patnaude and Bartha, 2012) จนอิตาลีต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดการใช้จ่ายของรัฐบาล 
จนเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรี Silvio Berlusconi ท่ีมีชื่อเสียงด้านความสัมพันธ์กับหญิงสาววัยรุ่น ต้องลาออก
และมี Mario Monti เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นนักวิชาการ โดยท่ีมี German Chancellor Angela 
Merkel มีส่วนผลักดันให้ Italy President Giorgio Napolitano จัดต้ังรัฐบาล Prime Minister Mario 
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Monti เม่ือ Silvio Berlusconi ขาดเสียงข้างมากในรัฐสภาเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2011 (Walker, Forelle, 
and Meichtry, 2011)  

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอันเกิดจาก Sub-prime Crisis ท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา และมีผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศ Ireland ซ่ึงเป็นเด็กดีของยุโรป (Krugman, 2011) และเคยใช้นโยบายรัฐบาลท่ีลดภาษี 
เงินได้ของธุรกิจ ลดภาษีนําเข้า และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศจนเป็นเศรษฐกิจท่ีเปิดและเติบโตมาก 
แต่เม่ือฟองสบู่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์แตกสลายและอัตราดอกเบ้ียขยับตัวสูงข้ึนตลอด ธนาคารซ่ึงเสี่ยง
ปล่อยสินเชื่อให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์กว่า 60% ของสินเชื่อท้ังหมดจึงมีปัญหาหนี้เสียทันที เศรษฐกิจของ 
Ireland จึงถึงจุดล่มสลายและต้องรับความช่วยเหลือเป็นเงินกู้ฉุกเฉินเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2010 จํานวน 
Euro 85 พันล้านจาก IMF รวมท้ังเงินกู้จากประเทศร่ํารวยในยุโรปโดยมีเงินของรัฐบาล Ireland เองจํานวน 
Euro 17.5 พันล้านรวมอยู่ด้วย (The New York Times, 2011) ล่าสุด Ireland เริ่มฟ้ืนตัวเล็กน้อยแต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากคลื่นลูกท่ี 2 จาก Recession ในยุโรปท่ีเกิดจากปัญหาหนี้สาธารณะ  

ประเทศ Portugal ซ่ึงเป็นประเทศท่ียากจนท่ีสุดในยุโรปตะวันตก มีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะท่ี
เริ่มต้นมาจากประเทศกรีซ จนต้องนํามาตรการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลมาใช้หลายครั้งเพ่ือลดการใช้จ่าย 
ขาดดุล แต่กระนั้นอัตราดอกเบ้ียหนี้สาธารณะยังคงอยู่ในอัตราสูง จนในท่ีสุดต้องใช้เงินกู้ฉุกเฉินจาก EU 
จํานวน Euro 78 พันล้านในเดือนพฤษภาคม 2011 เรียบร้อยแล้ว   ปัจจุบัน Portugal มี 
อัตราดอกเบ้ียสูงถึง 7% อัตราการว่างงานถึง 12% และ GDP จะติดลบ 2% ในปี 2011 และปี 2012  
(The New York Times, 2011)  

ในขณะท่ีต้ังแต่ปี 2010 ประเทศ Spain มีปัญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลและมีบัญชีเดินสะพัดหรือ
กระแสเงินเข้าออกขาดดุลอีกด้วย ซ่ึงรวมกันแล้วเป็นการขาดดุลสูงท่ีสุดในโลกยกเว้นประเทศ Iceland เท่ากับ
ว่าต้องพ่ึงพาเงินลงทุนจากต่างประเทศเป็นอันมาก ประเทศ Spain เติบโตจากอัตราดอกเบ้ียตํ่าหลังจาก 
เข้าร่วมเป็น EU จนเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับท่ี 5 ของยุโรป แต่ในปี 2010 Spain  
มีหนี้สาธารณะสูงถึง Euro 225 พันล้านซ่ึงเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของกรีซ Spain จึงต้องมีมาตรการลด 
การขาดดุลให้เหลือ 6% ของ GDP ในปี 2011 และในปีนี้ Spain มีอัตราการว่างงานถึง 21%  
(The New York Times, 2011) ซ่ึงสูงเป็นสองเท่าของอัตราเฉลี่ยในยุโรปแต่ Spain ยังได้รับการสนับสนุน
จาก European Central Bank หรือ ECB ซ่ึงประกาศในเดือน สิงหาคม 2011 ว่าเข้าซ้ือพันธบัตรหนี้
สาธารณะของ Spain เพ่ือป้องกันไม่ให้อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรของ Spain มีอัตราสูงข้ึนมากเกินไป อย่างไร 
ก็ตาม การเลือกต้ังของ Spain เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2011 นี้ทําให้พรรค Center-right Popular Party 
ชนะการเลือกต้ังอย่างยิ่งใหญ่จากพรรค Socialists หรือพรรครัฐบาลปัจจุบัน แต่พันธบัตรอายุ 10 ปีของ
รัฐบาล Spain ท่ีออกขายล่าสุดปลายเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมาก็ยังมีอัตราดอกเบ้ียอยู่ท่ีเกือบ 7% ซ่ึงเป็นสถิติ
ใหม่ จนทําให้ ECB ต้องเข้าซ้ือพันธบัตรนี้ในตลาดรองเพราะ ECB ซ้ือพันธบัตรตรงจากรัฐบาลไม่ได้และทําให้
อัตราดอกเบ้ียลดตํ่าลงในระดับ 6.3% (Schwartz and Dash, 2011) 

ในเดือนพฤศจิกายน 2011 นักลงทุนท่ัวโลกจากญ่ีปุ่น จากอเมริกา และในยุโรปเอง เทขายพันธบัตร
หนี้สาธารณะและพันธบัตรธนาคารของประเทศใน EU อย่างหนัก แม้แต่พันธบัตรของธนาคารท่ีมี AAA credit 
rating ในเนเทอร์แลนด์ก็ไม่สามารถต่ออายุได้ (Schwartz and Dash, 2011) จึงอาจจะทําให้เกิด 
การขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงใน EU ได้ จะเห็นว่ามีแรงกดดันต่อ ECB ท่ีจะต้องดําเนินการแก้ปัญหาโดยใช้
เงินกองทุนเพ่ือกู้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยทาง ECB ยังไม่ยอมเข้าไปอุ้มรับหนี้ท้ังหมดใน EU แต่ Professor 
Paul Krugman จากมหาวิทยาลัย Princeton (Krugman, 2011) มีความเห็นว่าการใช้มาตรการรัดเข็มขัด
เพ่ือลดงบประมาณขาดดุลไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาท่ีถูกต้องเพราะจะทําให้เศรษฐกิจไม่เติบโตและมีปัญหาอัตรา 
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การว่างงานท่ีสูงอยู่แล้วจะยิ่งสูงข้ึนไปอีก ทางท่ีจะหยุดปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปได้ก็คือ ECB ต้องเข้า
ไปรับซ้ือหนี้สาธารณะท้ังหมด Professor Krugman เห็นว่าประเทศในยุโรปท่ีมีหนี้สาธารณะสูงและดําเนิน
มาตรการลดงบประมาณขาดดุลจะเป็นการสร้างปัญหาให้ตนเอง  

อย่างไรก็ตามนโยบายการดําเนินมาตรการลดงบประมาณขาดดุลท่ีเยอรมันเป็นผู้เรียกร้องให้ทุก
ประเทศต้องดําเนินการ ได้รับการพิสูจน์ในการประชุมของ EU เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2011 ซ่ึงเยอรมันเสนอให้ 
EU รวมอํานาจการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินและการคลังไว้ท่ีส่วนกลางโดยการแก้ไขสนธิสัญญา EU แต่
ปรากฎว่าประเทศใน EU บางประเทศโดยเฉพาะอังกฤษไม่เห็นด้วยท่ีจะแก้ไข EU Treaty และมีประเทศ 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการทํา Fiscal Treaty ซ่ึงแยกออกมาจาก EU Treaty เพ่ือเป็นการบังคับด้านวินัยการ 
ใช้จ่ายขาดดุลและรักษาอัตราการขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ให้อยู่ในเกณฑ์ แต่ตลาดหุ้นข้ึนด้วยความดีใจ
เฉพาะวันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2011 เท่านั้น ส่วนตลาดพันธบัตรกลับผิดหวังเพราะตลาดเงินคาดหวังไว้ว่า 
European Central Bank จะเข้าซ้ือพันธบัตรหนี้สาธารณะของประเทศต่างๆใน Euro-zone มากข้ึนและ
ต้องการเห็นนโยบายท่ีจะทําให้เศรษฐกิจเติบโต แต่ ECB ยังไม่ได้ทําอย่างนั้น  

 
วิกฤติหนี้สาธารณะโซนเงินยูโรและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเซีย 
ในขณะเดียวกันเอเซียผ่านพ้นวิกฤตต้มยํากุ้งมาแล้ว และได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์

แฮมเบอร์เกอร์น้อย เอเซียจึงมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจมากข้ึนอย่างเด่นชัดโดยมีจีนและญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองและอันดับสามของโลกตามหลังสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มASEAN จะ 
มีอํานาจทางเศรษฐกิจมากข้ึน และกําลังรวมตัวเปิดเสรีการค้าอาเซียนตลาดเด่ียวทําให้เป็นเขตเศรษฐกิจเด่ียว
และมีฐานการผลิตเด่ียวหรือมีชื่อเรียกว่า AEC หรือ Asian Economic Community ในปี 2015 แม้ว่า 
การเตรียมความพร้อมของประเทศใน ASEAN เพ่ือเผชิญกับผลกระทบจากมาตรการต่างๆและการแข่งขันท่ีจะ
เพ่ิมสูงข้ึนอาจจะทําให้การรวมตัวเป็น AEC ต้องชะลอออกไปหลังปี 2015 

แต่วิกฤติหนี้สาธารณะในโซนเงิน Euro จะทําให้ธนาคารใน Euro-zone มีปัญหาหนี้เสียในอัตราสูง 
สมาคมธนาคารกลางท่ัวโลก หรือท่ีรู้จักกันในนามของ Bank for International Settlements หรือ BIS 
รายงานว่าธนาคารใน Euro-zone มีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนและมีข้อจํากัดในการหาแหล่งเงินกู้ จึง
มีความจําเป็นต้องขายสินทรัพย์ลงทุนออกไปและเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียจากลูกค้าประมาณ 1% ในขณะท่ี ECB  
ลดอัตราดอกเบ้ียกลางลงเหลือ 1 % ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมเงินทุนสํารอง เนื่องจาก European Banking Authority 
กําหนดว่าธนาคารต้องเพ่ิมอัตราเงินทุนสํารองหลัก หรือ Core Tier 1 Capital Ratio ให้เป็น 9% ต้ังแต่ 
เดือน มิถุนายน 2012 (Scott, 2011) เพ่ือเพ่ิมความสามารถท่ีธนาคารจะสามารถรับมือกับวิกฤติทางการเงิน
ได้ และประมาณว่าธนาคารต้องการเงินทุนสํารองเพ่ิมอีกท้ังระบบจํานวน USD 153 พันล้าน หรือ Euro 115 
พันล้าน โดยแยกเป็นธนาคารในกรีซต้องการเพ่ิมทุนประมาณ Euro 30 พันล้าน ธนาคารในสเปนต้องการเพ่ิม
ทุนประมาณ Euro 26 พันล้าน ธนาคารในฝรั่งเศสต้องเพ่ิมทุนประมาณ Euro 7.3 พันล้าน และธนาคารใน
อิตาลีต้องเพ่ิมทุนประมาณ Euro 15.3 พันล้าน (Onaran, 2011) และ BIS ประมาณว่าธนาคารใน  
Euro-zone จะต้องต่ออายุหนี้ท่ีกู้ยืมจํานวน USD 2 ล้านล้านในตอนสิ้นปี 2014  ในอีกด้านหนึ่งท่ีปรึกษา 
ด้านการธนาคาร คาดว่าธนาคารใน Euro-zone มีหนี้เสียและสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักรวมท้ังระบบอยู่ท่ี 
USD 2.2 ล้านล้าน นอกจากนั้น BIS ยังวิเคราะห์ว่าธนาคารใน Euro-zone ปล่อยกู้ให้ธุรกิจท่ีใม่ใช่สถาบัน
การเงินในยุโรปตะวันออกประมาณ 50% ของความต้องการสินเชื่อท้ังหมด (Scott, 2011) และเม่ือธนาคารใน 
Euro-zone หยุดปล่อยสินเชื่อนี้เพราะปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะบวกกับการเพ่ิมเงินทุนสํารอง ธุรกิจในยุโรป
ตะวันออกจะต้องมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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ในขณะเดียวกัน ธนาคารใน Euro-zone ก็หยุดปล่อยกู้ให้ธุรกิจจํานวนมากในเอเซีย ประมาณว่า
การถอยทัพของธนาคารใน Euro-zone ทําให้เงินปล่อยกู้ในเอเซียหายไปท้ังระบบจํานวน USD 390 พันล้าน 
และผลกระทบก็คือ อัตราดอกเบ้ียในเอเซียจะสูงข้ึนแน่นอนและจะไม่มีแหล่งเงินทุนจากแหล่งอ่ืนมาทดแทน
เงินทุนท่ีหายไปกับการถอยทัพของธนาคารใน Euro-zone ได้มากพอ จึงจะทําให้การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในเอเซียชะลอตัวลง มีสถิติจาก BIS ว่า ธนาคารใน Euro-zone ปล่อยสินเชื่อ (Syndicated Loans) 
ให้เอเซียถึง 32% ของสินเชื่อท้ังระบบและปล่อยสินเชื่อการค้า (Trade Finance) ให้เอเซียถึง 40% ของ
สินเชื่อการค้าท้ังหมด (Arnold, 2011) มีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนว่าวิกฤติหนี้สาธารณะและการถอยทัพของ
ธนาคารใน Euro-zone ทําให้ธรุกิจในเอเซียชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด Cathay Pacific Airways ซ่ึงมีฐาน 
Air-cargo Hub ในฮ่องกงและใหญ่ท่ีสุดในโลกตัดสินใจชะลอการขยาย Hub เพราะระดับการขนส่งทางอากาศ
ลดลงมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้และต้องชะลอการส่งมอบเครื่องบิน Boeing 747-8F Freighters จํานวน 2 ลํา 
เป็นรับการส่งมอบในปี 2012 ในขณะท่ี FedEx เลื่อนการรับมอบเครื่องบินท่ีบินระหว่าง เอเซียและ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นเครื่องบิน Boeing 777 Freighters จํานวน 11 ลําโดยเป็นการปรับปรุงแผนธุรกิจด้วย
เหตุของการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจในเอเซีย (Cameron, Chiu, and Sechler, 2011) ในอีกกรณีหนึ่ง 
Hanjin Shipping ซ่ึงเป็นบริษัท shipping ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต้ต้องจ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ USD 500 ล้าน
ระยะเวลา 5 ปีจากการต่ออายุเงินกู้อีก 5 ปี เพ่ิมข้ึนจาก Libor + 0.95 เป็น Libor + 3.75 เนื่องจาก 
การถอยทัพของธนาคารใน Euro-zone ซ่ึงจะทําให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินสูงข้ึนในภาวะท่ีความต้องการการขนส่ง
ทางเรือลดลงท่ัวโลก (Chiu and Ho, 2011) ในขณะเดียวกันตลาดพันธบัตรบริษัทเอกชนในเอเซียในปี 2011 
มีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึง 31 เปอร์เซนต์โดยมียอดการออกพันธบัตรถึง USD 312 พันล้านและมีอายุ
พันธบัตรยาวถึง 30 ปี โดยมีกิจการขนาดใหญ่เข้ามาออกพันธบัตรเช่น China Life จากประเทศจีน และ 
Pertamina ซ่ึงเป็นบริษัทน้ํามันแห่งชาติของอินโดนิเซีย (Sender, 2011) 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

วิกฤติหนี้สาธารณะในประเทศท่ีใช้เงินยูโรได้รับผลกระทบมาจากยอดขาดดุลงบประมาณสะสมสูง
และการขาดวินัยทางการเงินและการคลังและผลกระทบบางส่วนมาจากวิกฤติ US Sub-prime mortgage 
crisis ช่วงปี 2007-2008 ธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB ก็ไม่สามารถเข้าซ้ือพันธบัตรรัฐบาลจากประเทศ 
ใน Euro-zone โดยตรง แต่ก็ไม่มีหน้าท่ีและไม่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศท่ีร่ํารวยใน Euro-zone  
เช่นประเทศGermany และประเทศ Netherlands ให้เข้าซ้ือพันธบัตรสาธารณะในตลาดรอง เศรษฐกิจยุโรป
จึงอยู่ในฐานะลําบากและมีโอกาสสูงมากท่ีจะเกิด Double-dipped recession แน่นอนผู้ท่ีเป็นคนชั้นกลาง
และชั้นล่างก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักและจะเพ่ิมความไม่พึงพอใจต่อระบบการปกครองและระบบ
เศรษฐกิจปัจจุบันจนหันกลับไปสนับสนุนระบบการปกครองแบบขวาจัดซ่ึงได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนในประเทศ
ออสเตรีย ประเทศฟินแลนต์ และประเทศฮังการี (Krugman, 2011) การท่ีธนาคารในยุโรปต้องหยุดปล่อย
เ งิน กู้ ในเอเซีย เนื่องจากวิกฤติหนี้ สาธารณะในโซนเ งินยู โ ร ทําให้ เ งินปล่อยกู้ ในเอเซียหายไปถึง  
USD 390 พันล้าน แม้ตลาดพันธบัตรบริษัทเอกชนของเอเซียจะมีอัตราการเติบโตสูงและมียอดการออก
พันธบัตรในปี 2011 ถึง USD 312 พันล้าน แต่ไม่อาจทดแทนและทําให้เอเซียมีเงินทุนเพียงพอ จึงมีผลต่อ 
การเจริญเติบโตของธุรกิจและต้นทุนดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนอย่างแน่นอน  

อย่างไรก็ดีการอัดฉีดเงินของ ECB จํานวน Euro 489 พันล้านเข้าในระบบธนาคารเม่ือ 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2011 (Enrich, 2011) น่าจะเป็นมาตรการสําคัญในหลายนโยบายและมาตรการท่ีนํามาแก้
และช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะโซนเงินยูโรท่ีควรมีการศึกษาวิจัยในรายละเอียดต่อไป   
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษา (1) ปัจจัยท่ีทําให้ผู้บริโภครับประทานอาหารจีนใน
ร้านอาหารจีนแถวเยาวราช (2) ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างและ (3) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับร้านอาหารจีนในเยาวราช (4) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศ สัญชาติและสถานท่ีอยู่ จําแนกตาม
ลักษณะของประชากร ผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามกับผู้ท่ีเคยรับประทานอาหารจีนแถวเยาวราช จํานวน 385 
ชุดแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (checklist) และแบบประเมินค่า (rating scale) การวิจัยครั้งนี้
ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลพรรณนา ค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

ผลการงานวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีร้านท่ีรับประทานประจํา ในการเลือกร้านส่วนใหญ่เป็นเพราะ
ความต้องการของตนเองหรือได้รับการแนะนําจากผู้อ่ืน รับประทานอาหารจีนเพ่ือสังสรรค์และฉลองเทศกาล
ต่างๆ หลังจากได้ทดสอบสมมุติฐาน พบว่าเพศท่ีต่างกันมีทัศนคติท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน 
สัญชาติต่างกันมีผลกระทบต่อส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกัน และผู้ท่ีพักอาศัยท่ีเยาวราชมีผลอิทธิพลต่อ
ส่วนประสมการตลาดเหมือนกันกับผู้ท่ีพักอาศัยอยู่นอกเขตเยาวราช 

ตามผลวิเคราะห์ท่ีได้มา ไม่ว่าร้านอาหารต้ังอยู่แถวไหนก็ตาม ถ้าบริหารจัดการส่วนประสมการตลาด 
รวมท้ังผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมสินค้าได้ดี มีการพูดต่อเชิงบวกและสถานท่ีจอดรถ ท้ังคนจีน
และคนสัญชาติอ่ืนๆ ก็จะมาอุดหนุน  
 
คําสําคัญ: ร้านอาหารจีน ส่วนประกอบการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
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Abstract 
The objectives of this study aimed to study four factors: (1) the factors that 

influence customers having Chinese food in Chinese restaurants in China Town, Bangkok;        
(2) to study the consumer behaviors and (3) opinions and suggestions of consumers toward 
Chinese food; and (4) to compare factors of gender, nationality and resident address among 
the respondents. The sample comprised 385 respondents who have had Chinese food in 
Chinese restaurants in China Town. The questionnaire designed for data collection consisted 
of checklist and rating scale. The data were analyzed with independent sample t-test, one-
way ANOVA and LSD (Least Significant Difference). 

The research found that the majority of respondents don’t have the restaurants 
that usually go; and have Chinese food is just their desire or suggestion from others; usually 
go with 3 or 4 friends for celebration or festivals. The result of hypothesis found that either 
male or female have the same attitude toward factors of marketing mix; different nationality 
have different marketing mix influence and wherever respondents live, the marketing mix 
factors have the same influence on them.  

According to the result of the study, it doesn’t matter where the restaurants 
location, if the matter of product, price, place and promotion could be managed well, 
having good word of mouth, and having parking space, either Chinese or customers of other 
nationalities would come to consume. 

 
Key word: Chinese Restaurant, marketing mix factor, consumer behavior 
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Introduction 
People tending to have dinner outdoor made the business of restaurant getting 

prospers and diversiform. Thailand has 14% of Chinese people (Wikipedia; 2012; Distribution 
of Overseas Chinese in Thailand; from website: http://zh.wikipedia.org/wiki/) and Chinese 
origin citizen of total population. Its food culture must be more or less influenced by the 
Chinese people, and Chinese restaurants emerge all over Thailand. 

This research interests in finding the factors that affect customers having meals in 
Chinese restaurant of China Town, Bangkok; which include factors of consumer behavior and 
marketing mix. China Town is the place which gathers kinds of Chinese food restaurants, it is 
worthy to know why customers having Chinese food there. Is it because of the taste, the 
nationality, the promotion, or other else? If found the answer, it may helpful for the people 
who wants to run a Chinese restaurant in Thailand.  
 
Literature Review 

1.1 Model of Buyer Behavior 
 

  
Figure 1: Model of Buyer Behavior 
Source: Kolter, 2003:184 
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1.2 Some variables influencing food demand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 2:  variables influencing food demand  
Source: Alvensleben 1997:212 
 
1.3 Research hypotheses 

1.3.1 Different genders have different marketing mix influences toward having 
Chinese food 

1.3.2 Different nationalities have different marketing mix influences toward 
having Chinese food 

1.3.3 Different resident address has different marketing mix influences toward 
having Chinese food 

2. Research Methodology 
The research has to collect 385 samples according to the formulas of infinite 

population. The pre-testing questionnaires of 30 samples are with the reliability statistics at 
0.908, which in the high satisfaction. The way of handing out the questionnaires is by 

Product-related variables 
-Price                -service           
-quality              -availability               
-package 

Motives of food 
demand 
-Nutritional 
-Health 
-Enjoyment (taste, 
diversity, social events) 
-Convenience 
-Safety/Transparency 
-Compliance with the 
norms of a reference 
group 
-Prestige 
-Environmental/Political 
motives 

Perception 
(Mostly biased) 

Income Consumer-related variables 

(a)Cultural norms and values 
-in the society  
-in the family/reference group  

(b)Socio-economic situation 
-stage in the life cycle, age 
-education/profession 
-employment/leisure time 
-household size 
-urban/rural household 
-income 

Demand 
Consumer 
Behavior 

Attitudes 
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convenience, by respondents who have had Chinese food in the restaurant in China Town. 
Samples distribute on every district of Bangkok.  

2.1 Methods of developing the questionnaire   
After reviewing literatures, a questionnaire is made; there are four parts as below: 
Part 1 personal information 
Part 2 questions about consumer behaviors 
Part 3 Likert scale about marketing factors that affecting consuming 
Part 4 Opinions and suggestions toward Chinese food 
2.2 Data collection and analysis 
2.2.1 Data collection  
Hand out questionnaires to customers who were going to have meals in the 

restaurants and to those who have had Chinese food in restaurants of China town. 
2.2.2  Data analyzed 
Part 1 Study the personal information of consumers by methods of descriptive, 

frequency, percentage; 
Part 2 Study the consumer behavior by methods of mean, frequency, percentage, 

and descriptive; 
Part 3 Study the marketing factors that affecting consuming by Likert scale analysis 

methods are mean and standard deviation. 
Part 4 Study the opinions and suggestions of respondents toward Chinese food by 

content analysis. 
Part 5 Study the hypothesis solution by means of t-test, one-way ANOVA and LSD 

(Least Significant Difference).  
 
3. Findings and Discussion 
Part 1 Personal information of consumers 
The research found that the female consumer is occupied a large proportion, the 

majority of respondents are at the age of 25 to 30 years old, Thai nationality, single, hold 
bachelor degree and monthly incomes are between 10,001 to 15,000 baht, living outside 
China town. 

 
Part 2 Consumer behavior factors 
From the questionnaire, it found that respondents were female, Thai nationality, 

most of them were at the age of 25 to 30, holding bachelor degree; private business 
employee occupied 34% of all respondents, monthly income were at the range of 10,001 ~ 
15,000; they didn’t have restaurant that usually go; they had Chinese food just from their 
desire or suggestion from others; and respondents usually go with 3 or 4 friends for 
celebration or on festivals; frequency of having Chinese food is one time per month; meal 
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time was usually during 15.00 to 24.00. Most of respondents want the restaurant should 
improve quality of food.  

 
Part 3 Marketing mix factor 

Table 1 Overall marketing mix factors toward consumers having Chinese food 
 

Influencing factors of customers having Chinese 
food, China Town, Bangkok (in general) 

X S.D. Level 

Product 3.89 0.52 High 

Place 3.73 0.59 High 

Promotion 3.51 0.60 High 

Price 3.46 0.71 High 

Total 3.65 0.61 High 

(Range from the highest score) 
 
According to the result above, the majority of consumers have high satisfaction with 

the factors of marketing mix of Chinese restaurant, including product, price, place, and 
promotion. But the satisfaction of price and promotion are not so satisfied.  

 
Part 4 Suggestions of customers toward Chinese restaurant and food 
1. Parking 
Some respondents thought restaurants should provide parking space for customers. 

It is more convenient for them. 
2. Price 
Some respondents wanted a cheaper price. Thus the price can match the quantity 

of the dishes. 
 
Part 5  Hypothesis solution 
1. The testing below rejected the hypothesis: different genders have marketing 

mix influence toward having Chinese food, which means males and females are not different 
with the factor of marketing mix. 
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Table 2 t-test for different genders have different of marketing mix influences toward having 
Chinese food 

Marketing mix factors toward 
consumers having Chinese food in 

China town, Bangkok, Thailand 

Sex  

t Prob. Male Female  

 S.D.  S.D. 

Product 3.92 0.49 3.86 0.55 1.15 0.27 

Price 3.47 0.72 3.44 0.71 0.39 0.95 

Place 3.76 0.55 3.70 0.62 0.97 0.33 

Promotion 0.61 0.61 3.51 0.59 0.02 0.62 

Total 3.27 0.59 3.64 0.62 0.63 0.54 

 
2. The testing below accepted the hypothesis: different nationalities have 

different marketing mix influences toward having Chinese food.  
 

Table 3 One-way ANOVA for different nationalities has different marketing mix influences 
toward having Chinese food  

Marketing mix  SS df MS F Prob. 

product 
Between Groups 2.597 2 1.299 4.807** 0.009 

Within Groups 103.204 382 0.270   
Total 105.801 384    

price 
Between Groups 0.625 2 0.313 0.614 0.542 

Within Groups 194.334 382 0.509   
Total 194.959 384    

place 
Between Groups 0.203 2 0.102 0.292 0.747 

Within Groups 132.703 382 0.347   
Total 132.906 384    

promotion 
Between Groups 0.251 2 0.126 0.352 0.704 

Within Groups 136.467 382 0.357   
Total 136.718 384    

** Significant at .01 level 
Table 3 illustrated that the statistics value of nationalities and product factor was at 

4.807 (α =0.01, prob. <0.01), while other factors were no statistics significant. Thus, this 
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hypothesis was accepted, which means that different nationalities have different marketing 
mix influences toward having Chinese food. Here use LSD method to compare these items 
as table bellowed.  

 
Table 4 Compare the nationalities and product factor of marketing mix problems toward 

having Chinese food 

Nationality Χ  Thailand Chinese 
Foreign citizen of 

Chinese origin 
3.85 4.18 3.91 

Thailand 3.85 - -0.32* -0.06 

  - (0.00) (0.36) 

Chinese 4.18 - - 0.26** 

  - - (0.02) 

Foreign citizen of 
Chinese origin 

3.91 - - - 

 - - - 

* * Significant at .01 level 
 
Table 4 illustrated that in the product factor, consumers that were Thailand 

nationality were different from those were Chinese people (with the statistics significant 
0.01); those were Thailand nationality were different from those foreign citizens of Chinese 
people.  

3. The testing rejected the hypothesis: different resident address has different 
marketing mix influences toward having Chinese food, which means wherever the 
respondents live, there is no influence on having Chinese food. 
 

Table 5 t-test for different resident address has different marketing mix influences toward 
having Chinese food   

Marketing mix factors toward 
consumers having Chinese food in 

China town, Bangkok, Thailand 

Resident Address 

t Prob. In China Town Out China Town 

 S.D.  S.D. 

product 3.96 0.44 3.88 0.54 0.868 0.062 

price 3.86 0.64 3.41 0.71 3.890 0.159 

place 4.05 0.62 3.69 0.57 3.804 0.358 

promotion 3.96 0.52 3.46 0.58 5.256 0.467 

Total 3.97 0.56 3.62 0.60 3.45 0.26 
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Table 5 illustrated the different resident addresses have different marketing mix 
influences toward having Chinese food. It was found that different resident addresses have 
different marketing mix influences toward having Chinese food at 0.05 statistics significant 
level concerning all aspects which the statistic significant value was more than 0.05. 
Moreover, it was worthy to notice that respondents that live out of China town have lower 
score than those live in or around the China town, which meant the latter would like the 
Chinese restaurant near where they live.   

 
Discussion 

1. Marketing mix 
According to the table 1, it shows that in the matter of marketing mix, respondents 

are very interest in Chinese food. But from the data and the suggestion, it would be better if 
the restaurant runner could do more promotion and cutting price a little down. 

2. Consumer behavior 
From the findings of questionnaire, restaurant runner can make some decoration 

and plan some promotions package. On the other hand, advertisement should widely make, 
thus consumers can catch up with the information about the promotion and new product in 
time; so that can make decision immediately whether go for meals or not. 

3. Opinions and suggestions 
Restaurant runner can cut the price a little down according to the quality and 

quantity of the dishes. However, whenever make advertisement or handing out handbill 
introducing product and promotion, discount of product and parking place should be 
marked obviously, otherwise cannot clear the uncertainness of the consumers. On the other 
hand, the respondents have Chinese food not because meals during shopping, but their 
desire and suggestion from others. Therefore, it’s significant to enforce the advertisement, 
and to build a positive word of mouth.  

4. Hypothesis 
From the result of hypothesis, thought customers are almost female, but both 

male and female have the same attitude toward marketing mix. Thus, it is quite important 
for a good management about marketing mix.  

Since different nationality has different attitude toward marketing mix on Chinese 
food, it is most likely about the product. So that the taste of dishes may be improved, 
which make them moderate for every group of customer. 

The results show that no matter where the respondents live, the marketing mix 
factors have the same influences on them. Thus, wherever the Chinese restaurants located, 
there should have many customers if have a good management with the 4Ps of marketing 
mix. 
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Indication about the result 

Due to the limitation of collecting questionnaire, the respondents in this research 
are mostly at the age of 25 to 30, and monthly incomes are at 10,000 to 15,000 Baht, which 
means the results just represent situations of that age and income level. It can go further 
study about this topic.  
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ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
อ. วิเชศ คําบุญรัตน์ 

อาจารย์ประจํา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เขียนจากผลของการวิจัย เพ่ือศึกษาว่าองค์การภาคธุรกิจท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย มีการรับรู้ เตรียมความพร้อมและกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือรองรับ
การรวมตัวเป็นประชาคมธุรกิจอาเซียนท่ีจะมีผลโดยสมบูรณ์ในปี 2558 อย่างไร  

การวิจัยได้จําแนกกลุ่มธุรกิจเป็น 18 กลุ่มประกอบด้วย ธุรกิจประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน 
ปิโตรเคมี ผลิตสินค้าเพ่ืออุตสาหกรรม ผลิตสินค้าเพ่ืออุปโภคบริโภค ขนส่ง บันเทิง ท่องเท่ียว โรงแรม การเงิน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา จัดจําหน่วย ก่อสร้าง โทรคมนาคมและท่ีปรึกษา พบว่า โดยเฉลี่ยองค์การ 
ภาคธุรกิจมีการตระหนักรู้ เตรียมความพร้อมตามมาตรวัดท่ีสร้างข้ึนโดยอิงจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ในระดับปานกลาง คือ 50-70 % หมายถึง องค์การธุรกิจไทยเพียงแค่เริ่มดําเนินการเพ่ือรองรับ 
ความเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ยังไม่มีการประเมินผล โดยจะใช้กลยุทธ์ธุรกิจท่ีเตรียมรองรับสถานการณ์นี้ คือ  
การเตรียมความพร้อมหากมีการควบรวม หรือซ้ือกิจการ การย้ายสถานท่ีต้ังเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน 
การขยายธุรกิจ การใช้ความสามารถหลักท่ีมีอยู่และการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การประสิทธิภาพสูง 
 
คําสําคัญ : ธุรกิจไทย ประชาคมอาเซียน 
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Abstract 
This article is written based on the results of the research, to study that how the 

business organization, a member of the Personnel Management Association of Thailand. It 
has been prepared business strategies to accommodate the integration of the ASEAN 
business community which will be in effect in 2015. The research has categorized business 
into 18 groups : Insurance business, Real estate,  the petrochemical energy,  Industrial 
products, Consumer products, transportation , entertainment, travel,  hotels, financial, 
healthy, environment, education, telecommunications, construction and consulting.  

The finding found that the averages of businesses organizations are aware of being 
preparation in 50-70% of middle level base on the National Quality Award criteria. It means 
that Thailand business organizations are in the beginning stage to cope with this change. 
They have not been evaluated but will use business strategies that will be in preparation to 
situation. The business strategies are : the merger or acquisition, the moving location to have 
advantages competitiveness, Expansion the existing business , building core competence and 
developing into a high performance organizations. 
 
Keyword : Thai Business, Asean Economic Community 
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บทนํา 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) จะมีพัฒนาการครั้งสําคัญในการบรรลุ

ความตกลงในการ ต้ังประชาคมอาเ ซียน ข้ึนภายใน พ.ศ.  2558 และลงนามใช้กฎบัตรอาเ ซียน  
(ASEAN Charter) ซ่ึงส่งผลให้การรวมตัวของสมาชิกมีความเป็นเอกภาพ โดยท่ีกฎบัตรดังกล่าวได้ทําให้เกิด
ความร่วมมือกันเป็น 3 แกนหลักคือ  ประชาคมการเมืองและความม่ันคง (ASEAN Political Security : 
APSC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Sericulture Community : ASCC) และท่ีรู้จักกัน
อย่างกว้างขวาง คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  
(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553) 

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นประเด็นท่ีภาคธุรกิจได้มีการกล่าวถึงกันมากข้ึนว่า
จะส่งผลทางบวกหรือทางลบกับประเทศไทยในภาคส่วนใด อย่างไรบ้าง ได้มีผู้เปรียบเทียบการรวมตัวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เลิศชัย สุธรรมานนท์, 2554) ว่าเป็นการย้ายประเทศไทยจากชานเมืองสู่ชุมชน
เมืองท่ีมีความเข้มแข็งมากข้ึน แต่ประเทศไทยจําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญหลายด้าน 
โดยเฉพาะทิศทางในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการท่ีเป็นปัจจัยสําคัญชี้ขาดความสามารถใน 
การแข่งขันประชาคมโลกยุคใหม่ 

เป็นระยะเวลายาวนานท่ีประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่เป็นภาพกว้างๆ 
ขาดทิศทางการบริหารจัดการแบบมุ่งอนาคต อย่างมีการเตรียมการท่ีเฉพาะเจาะจง (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ทําให้องค์กรภาคเอกชนต้องพ่ึงตัวเองอย่างมาก ท้ังท่ีการรักษา
ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต้องข้ึนอยู่กับภาครัฐและภาคเอกชนด้วย การรวมตัวประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นเวลาท่ีองค์การภาคธุรกิจจะต้องยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารจากระดับ
ท้องถ่ินสู่ระดับสากล ท้ังนี้ เพราะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสมบูรณ์จะเกิดภาพทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจในอนาคตท่ีสําคัญ 4 ประการ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2554) ดังนี้ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ซ่ึงจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีสําคัญ 5 ปรากฏการณ์ คือ 
การเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี การดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการ 12 ประเภทได้อย่างเสรี การลงทุน
ทางธุรกิจ การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นอย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายแรงงานท่ีมีฝีมือไปทํางานได้อย่างเสรี 

2. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน โดยมุ่งเน้นในด้านพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
นโยบายการแข่งขัน สิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน เป็นต้น 

3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ  
การสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ท้ังนี้ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะทําให้ภูมิภาคนี้
ประสานเศรษฐกิจของประเทศเข้ากับเศรษฐกิจโลกโดยแท้จริง ผ่านการจัดต้ังเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ
นอกอาเซียน 

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสําคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะความตระหนักรู้ การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ข้างต้นและการกําหนดกลยุทธ์ขององค์การภาคธุรกิจ
เพ่ือการแข่งขันในบริบทใหม่ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 
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ปัญหาในการวิจัย 

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให้ประเทศไทยผนวกรวมเศรษฐกิจและธุรกิจเข้ากับ
กระแสของโลกาภิวัฒน์อย่างแท้จริง ไม่เพียงการเกิดเขตการค้าเสรีใน 10 ประเทศสมาชิกท่ีมีประชากรรวมกัน
ประมาณ 583 ล้านคน แต่การเจรจาเขตการค้าเสรีท่ีเรียกว่า อาเซียนบวกหก คือ การรวมสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย นิวซีแลนด์ และออสเตรีย ไว้ด้วย ทําให้ประชากรในเขตการค้านี้รวม
ประมาณ 3,284 ล้านคน หรือประมาณ 50% ของประชากรโลก มี GDP รวมกัน ประมาณ 12,250 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ (สมภพ มานะรังสรรค์, 2555) ปรากฏการณ์นี้ทําให้ภาคเศรษฐกิจไทยต้องมีการปรับตัวสู่ 
การแข่งขันภายในอาเซียนเองและในโลกอย่างแท้จริง ประเด็นคําถามในการวิจัย คือ ในขณะนี้องค์การ 
ภาคธุรกิจมีความตระหนักรู้และมีการเตรียมความพร้อมและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไรบ้าง เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้จะเป็นการวิจัยแบบผสมประสาน (Multiple Methods) กล่าวคือ จะเป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีกระบวนการวิจัย
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันท่ีหนึ่ง การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research) ผู้วิจัยจะนําการทบทวน
แนวความคิดทฤษฎีผลงานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนและระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอันเกิดจากการส่งผลต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาเป็นกรอบความคิดข้ันต้น
แล้วจึงยืนยันกรอบความคิดในการวิจัย (Research Framework Confirmation) โดยการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) นักบริหารขององค์การภาคธุรกิจท่ีมีการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศจํานวน 12 องค์การ 
เพ่ือจะนําผลไปพัฒนากรอบความคิดในการวิจัยและการออกแบบเครื่องมือในงานวิจัยในข้ันการวิจัยเชิงสํารวจ 
การวิจัยในข้ันท่ีสาม จะพัฒนาแบบสอบถามจากข้ันท่ีสอง โดยจะสอบถามจากนักบริหารและนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล องค์การสมาชิกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทสไทย ท่ีมีลักษณะธุรกิจท้ังในและ
ต่างประเทศจํานวน 499 ราย 

การออกแบบเครื่องมือวัดในการวิจัย เป็นการประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ 
เพ่ือความเป็นเลิศ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2555) โดยกําหนดระดับการวัดตามวิธีการประเมิน 
ตามเกณฑ์ดังกล่าว คือ 

- การประเมินในระดับ 1 (24% ลงมา) หมายถึง (น้อยท่ีสุด) หรือองค์กรนั้นไม่รู้ ไม่มี 
การเตรียมการ 

- การประเมินในระดับ 2 (25 – 49 %) หมายถึง (น้อย) หรือองค์กรนั้นรู้และมีการเตรียมการ 
แต่ยังไม่ได้ลงมือดําเนินการ 

- การประเมินในระดับ 3 (50 – 70 %) หมายถึง (ปานกลาง) หรือองค์กรนั้นเพ่ิงเริ่มดําเนินการ 
แต่ยังไม่ได้ประเมินผล 

- การประเมินในระดับ 4 (71 – 89 %) หมายถึง (มาก) หรือองค์กรนั้นมีการดําเนินการ มี 
การประเมินผลว่าบรรลุเป้าหมาย (ดี) 

- การประเมินในระดับ 5 (90 % ข้ึนไป) หมายถึง (มากท่ีสุด) หรือองค์กรนั้นได้มีการ
ดําเนินการ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลโดยมีคู่เทียบในระดับสากล  
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กรอบความคิดในการวิจัย 

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้เง่ือนไขการเปิดการค้าเสรีตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น จะเกิดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ีองค์กรภาคธุกิจจะต้องมีความตระหนักและมีการปรับตัวหลาย
ประการ กล่าวคือ 

1. ความตระหนักและต้องมีการปรับตัวตามปัจจัยภายนอกองค์การ (Exogenesis) ซ่ึงมีความ
แตกต่างไปตามประเภทธุรกิจ สถานท่ีตั้ง และสถานะการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับสากล 

ปัจจัยภายนอกองค์กรธุรกิจในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญ ท่ีจะ
เกิดข้ึนตามเป้าหมายของประชามเศรษฐกิจอาเซียน 4 ประการ (ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์, 2554; สํานักงาน
เศรษฐกิจการแรงงาน (2554); กรมเจรจาการค้า, 2553; และ อิทธิ พิศาลวานิชและคณะ, 2553) 

1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
เงินทุน และการค้าเสรี 

2) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนประกอบด้วย การมีมาตรฐานพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ E-ASEAN นโยบายการแข่งขันสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และการแข่งขันอย่างยุติธรรม 

4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการสร้างเครือข่ายการผลิต การจัดจําหน่าย  
การจัดทําเขตการค้าเสรี (FTA) กับคู่เจรจาต่างๆท่ัวโลก 

สภาวะการณ์นี้จึงเกิดการแข่งขันท่ีเปิดกว้าง ประเทศท่ีมีการผลิตต้นทุนตํ่า หรือมีประสิทธิภาพสูง
กว่าย่อมมีความได้เปรียบเช่นเดียวกันกับการหลั่งไหลของเงินทุนก็จะแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงกว่าในขณะท่ี
กําลังคนก็มีการไหลไปยังแหล่งท่ีผลตอบแทนแรงงานมากกว่าเช่นกัน ปัจจัยแวดล้อมองค์การจึงยกระดับ 
สู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์มากข้ึน 

2. ความตระหนักและการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategies) ผลจากภาวะการแข่งขันท่ี
เปิดกว้างมากข้ึน องค์การท่ีต้องเติบโตยั่งยืนในบริบทนี้จะต้องมีการปรับทิศทางธุรกิจไปใน 3 ทิศทางหลัก  
(สมชนก (คุ้มพันธ์) ภาสกรจรัส, 2552; Harzing, 2007 and Harris, 2011) 

1) เป็นองค์การท่ีมุ่งประสิทธิภาพในระดับสากล (Global Efficiency) ซ่ึงแสวงหาได้จาก 
- ประสิทธิภาพอันเกิดจากความแตกต่างของแต่ละชาติ (National Difference) ใน 

ด้านต้นทุนและความชื่นชมท่ีผู้บริหารมีต่อแต่ละประเทศ 
- ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากขนาดของเศรษฐกิจ (Scale Economics) คือ ประสิทธิภาพท่ีเกิด

จากการใช้โอกาสท่ีทําให้มีขนาดของเศรษฐกิจเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ 
- ประสิทธิภาพอันเกิดจากขอบเขตของเศรษฐกิจ (Scope Economics) เช่น สามารถร่วม

ลงทุน การแบ่งภาระต้นทุนทางการตลาดได้ เป็นต้น 
2) เป็นองค์การท่ีมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์สากล (Global Flexibility) ซ่ึงได้จาก 

- ความยืดหยุ่นอันเกิดจากความแตกต่างของแต่ละประเทศ เช่น การจัดการความเสี่ยงและ
โอกาสท่ีแตกต่างกัน 

- ความยืดหยุ่นอันเกิดจากขนาดของเศรษฐกิจท่ีรองรับการดําเนินธุรกิจนั้นๆ 
- ความยืดหยุ่นอันเกิดจากขอบเขตความหลากหลายของระบบเศรษฐกิจท่ีรองรับธุรกิจได้

หรือไม่ 
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3) เป็นองค์การท่ีสะสมองค์ความรู้สําหรับโลกาภิวัฒน์ (Worldwide Learning) ท่ีได้จาก 
- การเรียนรู้ ท่ีเกิดข้ึนจากสังคมท่ีแตกต่างและแนวทางการบริหารท่ีแตกต่างในแต่ละ

ประเทศ 
- การเรียนรู้ท่ีเกิดจากขนาดของเศรษฐกิจแตกต่าง ทําให้ได้ประสบการณ์การบริหารต้นทุน

และการสร้างนวัตกรรมได้ต่างกัน 
- การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรท่ีเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างกันท่ีส่วนใหญ่

เป็นเงินและผลสําเร็จของการบุกเบิกธุรกิจใหม่ของหน่วยธุรกิจย่อยๆในต่างประเทศ ต้องมีระบบค่าตอบแทน
สําหรับบุคลากรต่างชาติ หรือไปทํางานประจําในต่างประเทศความก้าวหน้าในสายอาชีพยังข้ึนอยู่กับ 
ประเทศบ้านเกิด (Home Country) เป็นหลัก 

- องค์การทําธุรกิจหลายประเทศ (Multinational) องค์การประเทศนี้ หน่วยธุรกิจท่ีมี
กระจายอยู่ในประเทศต่างจะได้รับอิสระในการดําเนินงานมากข้ึน แม้จะต้องรับนโยบายจากสํานักงานใหญ่ท่ี
ประเทศแม่ (Home Country) ก็ตาม องค์การในลักษณะนี้ จึงมีบุคลากรหลายชาติต้องการการพัฒนา 
ด้านภาษา วัฒนธรรม การปฏิบัติงานในความหลากหลาย (Diversity) มีระบบค่าตอบแทนท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับ 
Global Packages ความก้าวหน้าและแรงจูงใจนอกจากเรื่องผลตอบแทนแล้วยังประกอบด้วยโอกาส
ความก้าวหน้าและความท้าทายในต่างประเทศ 

- องค์การระดับสากล (Global) องค์การในลักษณะนี้จะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นอัตลักษณ์
เดียวกันในระดับสากล (Global Identity) สินค้าหรือบริการจะไม่มีความหลากหลายไปตามประเทศ 

ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นภาพอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในปี 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้ 
การพยากรณ์ภาพดังกล่าวมีความชัดเจนข้ึน จึงควรต้องพิจารณาร่วมกับการพยากรธ์แนวโน้มและบทบาท  
การวิเคราะห์ตามภาวะการปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก (Foreign Affairs, vol.89 no.6) ดังต่อไปนี้ด้วย  

1. ปัจจัยภายนอกท่ีองค์การธุรกิจต้องตระหนักและปรับตัว 
- ภาคธุรกิจไทยมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างแนบแน่น  ท้ังยังเป็นประตู 

(Gateway) สู่ประเทศอ่ืน ท่ีจะมีบทบาทหลักๆของธุรกิจโลก ท้ังในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค 
- เกิดภาวะการค้า การเคลื่อนย้านทุนอย่างเสรีตามพิมพ์เขียวและการเจรจาของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีดําเนินอยู่ เพ่ือสู่การเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกันได้ในอนาคต 
- ระเบียบกฎหมายท่ีมีส่วนขัดแย้งต่อทิศทางข้างต้น อาจดํารงอยู่ได้ในระยะต้นของการรวมตัว 

ทําให้ภาพของความเสรียังไม่เกิดข้ึนทันทีท่ีจะถูกแรงบีบค้ันให้มีการปรับแก้ในอนาคต 
2. การปรับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การภาคธุรกิจไทย (Business Strategic Theme) ท่ีสําคัญ 

4 ประการ 
- องค์การธุรกิจต้องพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิต การบริการท่ีเทียบเคียงกับประเทศ 

ระดับสากล ต้องมีขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว  
- พัฒนาองค์การสู่องค์การประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) 
- พัฒนาความพร้อมนําธุรกิจ (Business Model) ในหลากหลายรูปแบบ กล่าวคือ การเข้าซ้ือ 

หรือการควบรวมกิจการ (Merge & Acquisition) รวมท้ังการมุ่งเป็นธุรกิจสะอาดไม่ทําลายปัจจัยแวดล้อม 
(Green Business) 

- แสวงหาความสามารถหลักของตนเอง หรือความสามารถร่วมกับพันธมิตรให้พบจึงสามารถ
ชนะการแข่งขันท่ีจะเกิดข้ึน 
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เม่ือการยืนยันกรอบแนวคิดดังกล่าวจึงจัดการประชุมกลุ่มย่อยแล้วสังเคราะห์เป็นกรอบความคิด
ในการวิจัย ดังนี้  
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ภาพท่ี 1 กรอบความคิดในการวิจัย 

 
กรอบความคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีสิ่งท่ีองค์กรก่อต้ัง

จะต้องตระหนักถึงความเปลี่ยน แปลงท่ีสําคัญ 4 ด้าน คือ การค้าเสรีและการลงทุนเสรี ทําให้เกิดภาพของ
ตลาดเดียวกันและการลงทุนท่ีมีอิสระมากข้ึน การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะในระดับวิชาชีพท่ีมีอิสระมาก
ข้ึน โอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและรู้จักองค์กรตนเองว่ามีความสามารถใด ในขณะท่ีเม่ือมี
ความตระหนักใน 4 ด้านแล้ว องค์การธุรกิจไทยต้องเตรียมความพร้อมโดยใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจใดต่างๆ กลยุทธ์
หนึ่งหรือหลายกลยุทธ์ประกอบกัน  กล่าวคือ การเตรียมความพร้อมสําหรับการซ้ือ ขายหรือควบรวมกิจการ 
การย้ายฐานการผลิตไปในเขตท่ีได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้ความสามารถหลักของตนเองท่ีมี และ 
การพัฒนาองค์กรเพ่ือการแข่งขันท่ียั่งยืนหรือท่ีเรียกว่าการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง จึงจะทําให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตได้ในสถานการณ์การแข่งขันหลังเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ผลการวิจัย 

องค์การภาคธุรกิจ 18 กลุ่มธุรกิจท่ีศึกษา 
จากผลการวิจัยเชิงสํารวจ ผู้บริหารองค์การภาคธุรกิจจํานวน 499 ราย ประกอบด้วยธุรกิจ 

ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน ปิโตรเคมี โรงแรม ผลิตสินค้าเพ่ืออุตสาหกรรม ผลิตสินค้าเพ่ืออุปโภค
บริโภค ขนส่ง นันทนาการ ท่องเท่ียว สุขภาพ การเงิน สิ่งแวดล้อม การศึกษา การจัดจําหน่าย ก่อสร้าง 
โทรคมนาคม บริการให้คําปรึกษา และอ่ืนๆ 

การลงทุนและการร่วมทุนและลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นธุรกิจท่ีลงทุนโดยนักลงทุนไทย 48.10% อีก 52% เป็นการลงทุนท่ีมี

ลักษณะร่วมจากทุนต่างประเทศในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ มีการร่วมทุนกับนักลงทุนในอาเซียน หรือนอก
อาเซียน หรือกับภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการระดมทุนจากตลาดทุนในต่างประเทศ อนึ่ง ยังพบอีกว่า 
องค์การภาคธุรกิจไทยมีเพียง 42.28% เท่านั้นท่ีมีฐานการผลิตเพ่ือการให้บริการเฉพาะในประเทศไทยนั้น 

จึงกล่าวได้ว่า ในขณะนี้องค์การภาคธุรกิจไทยส่วนมากมีประสบการณ์ของการลงทุนร่วมกับ
ต่างประเทศประสบการณ์นี้ จะเป็นฐานท่ีจะปรับตัวสู่การลงทุนเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ง่ายข้ึน 
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บุคลากรต่างชาติในองค์การภาคธุรกิจไทย 
จากการสํารวจ พบว่า มีองค์การภาคธุรกิจเพียง 17.64% เท่านั้นท่ีไม่มีบุคลากรจากต่างชาติ 

ร่วมปฏิบัติงาน โดยพบว่ามีถึง 36.88% เป็นผู้บริหารหรือนักวิชาชีพ (Professional) ท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
นอกจากนั้นมีบุคลากรท่ีเป็นแรงงานมีฝีมือ (Skill Labor) หรือแรงงาน (Labor) เป็นคนต่างชาติอีกด้วย 

จึงกล่าวได้ว่า องค์การภาคธุรกิจไทยยังไม่มากนักท่ีมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับคนต่างชาติ จึง
เป็นมิติหนึ่งท่ีองค์การจะต้องเตรียมการสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน จะต้องเร่งวางระบบ เรียนรู้
ความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมองค์การ 

การปรับรู้และการปรับตัวต่อการเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน 
ปัจจัยชี้วัดความพร้อมของการเรียนรู้และปรับตัวกับการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในท่ีนี้ 

กําหนดไว้ 4 ประการ สามารถแสดงด้วยตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ความตระหนักและการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเภทธุรกิจ การค้าเสร ี
ลงทุนเสรี (%) 

การเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี (%) 

การเห็นโอกาสจาก 
AEC (%) 

รู้ว่าจะใช้
ความสามารถดา้น
ใดขององค์กร (%) 

1. ประกันภัย 
2. อสังหาริมทรัพย ์
3. พลังงาน 
4. ปิโตรเคม ี
5. โรงแรม 
6. ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 
7. ผลผลติอุปโภค บริโภค 
8. ขนส่ง 
9. บันเทิง 
10. ท่องเท่ียว 
11. สุขภาพ 
12. การเงิน 
13. สิ่งแวดล้อม 
14. การศึกษา 
15. การจัดจําหน่าย 
16. ก่อสร้าง 
17. โทรคมนาคม 
18. ท่ีปรึกษา 

64.00 
33.33 
67.50 
74.00 
80.00 
67.50 
65.56 
62.50 
70.00 
80.00 
62.50 
66.89 
40.00 
62.78 
67.89 
73.75 
68.00 
62.78 

43.94 
33.33 
63.75 
64.00 
80.00 
62.22 
59.64 
55.00 
80.00 
70.00 
56.25 
63.28 
40.00 
56.67 
55.79 
63.75 
66.00 
61.05 

60.00 
33.00 
67.50 
76.00 
79.00 
69.44 
69.34 
66.25 
90.00 
70.00 
63.13 
67.54 
60.00 
61.67 
65.26 
71.25 
68.00 
64.21 

60.00 
36.67 
68.75 
76.00 
80.00 
68.61 
68.43 
63.75 
90.00 
75.00 
66.25 
65.57 
50.00 
63.89 
66.84 
68.75 
70.00 
64.74 

เฉลี่ย 65.69 59.68 66.91 66.83 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าภาคธุรกิจไทยมีความตระหนักรู้และปรับตัวเข้ากับการรวมกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 50-70% หมายถึง องค์การภาคธุรกิจ
ไทยเพ่ิงเริ่มดําเนินการ ยังไม่มีการสรุปหรือประเมินผลว่าองค์การของตนพร้อมสําหรับการเปิดทางการค้าเสรี 
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ลงทุนเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจาก AEC และการรู้ว่าจะใช้ความสามารถ
หลักใดๆของตนเพ่ือความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ 

แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจท่ีมีความตระหนักหรือการปรับตัวค่อนข้างน้อย คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และสิ่งแวดล้อม ท่ีอยู่ในระดับตํ่ากว่า 50% หมายถึง องค์การยังไม่ได้ลงมือใดๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน 
ความเปลี่ยนแปลงนี้ ท่ังสองกลุ่มธุรกิจนี้จึงควรเร่งรีบในการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างดีต่อไป 
 
ตารางท่ี 2 กลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเภทธุรกิจ M & A 
(%) 

Relocation 
(%) 

Expansion 
(%) 

Core Business 
Creation (%) 

HPO 
Building (%) 

1. ประกันภัย 
2. อสังหาริมทรัพย ์
3. พลังงาน 
4. ปิโตรเคม ี
5. โรงแรม 
6. ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 
7. ผลผลติอุปโภค บริโภค 
8. ขนส่ง 
9. บันเทิง 
10. ท่องเท่ียว 
11. สุขภาพ 
12. การเงิน 
13. สิ่งแวดล้อม 
14. การศึกษา 
15. การจัดจําหน่าย 
16. ก่อสร้าง 
17. โทรคมนาคม 
18. ท่ีปรึกษา 

60.00 
36.67 
63.75 
70.00 
80.00 
68.06 
64.57 
58.75 
70.00 
75.00 
55.63 
62.95 
60.00 
56.67 
67.89 
62.50 
64.00 
58.42 

56.00 
33.33 
62.50 
74.00 
80.00 
68.06 
65.27 
58.00 
80.00 
55.00 
55.00 
64.59 
40.00 
57.78 
62.11 
68.75 
70.00 
61.05 

52.00 
30.00 
66.87 
70.50 
70.00 
71.39 
68.36 
66.25 
80.00 
65.00 
55.63 
62.70 
50.00 
57.22 
68.42 
66.25 
74.00 
61.05 

63.48 
30.00 
56.00 
65.00 
74.00 
90.00 
68.69 
66.58 
62.50 
90.00 
70.00 
60.00 
69.28 
60.00 
61.99 
63.68 
73.75 
72.00 

56.00 
30.00 
68.75 
72.00 
90.00 
69.17 
65.32 
60.00 
90.00 
65.00 
59.38 
69.51 
60.00 
61.67 
65.26 
71.25 
72.00 
63.30 

เฉลี่ย 63.05 63.09 64.97 65.88 65.47 

 
จากตารางข้างต้น พบว่า กลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีมีการเตรียมความพร้อมประกอบด้วย 5 ทิศทางหลัก 

คือ การควบรวมหรือการเข้าไปซ้ือกิจการ (Mergers & Acquisitions) การแสวงหาถ่ินท่ีต้ังใหม่ (Relocation)  
ท่ีมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน การขยายขอบเขตการผลิตหรือการให้บริการ (Expansion) การเตรียมใช้
ความสามารถหลัก (Value Creation) ท่ีมีอยู่เพ่ือการแข่งขันในสถานการณ์ข้างหน้านี้ และการพัฒนาองค์การ
สู่องค์การความสามารถสูง (High Performance Organization Building) โดยค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มธุรกิจอยู่
ในระดับปานกลางคือ 50-70% หมายถึง องค์การเพ่ิงเริ่มดําเนินการแต่ยังไม่ได้ประเมินผล จึงอาจกล่าวได้ว่า
องค์การภาคธุรกิจยังไม่สามารถประเมินได้ ว่าสถานการณ์ภายหลัง AEC ของตนอยู่ในสถานะใด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีระดับการเตรียมความพร้อมในระดับตํ่าท่ีสุด อยู่ในระดับ 25 – 49% ซ่ึง
หมายถึงองค์การรับรู้ความเปลี่ยนแปลงนี้ มีการเตรียมการแต่ยังไม่มีการลงมือปฏิบัติเป็นรูปธรรมใดๆ 
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อภิปรายและสรุปผล  

การวิจัยนี้ พบว่า องค์การภาคธุรกิจของไทย 18 กลุ่ม มีการเตรียมความพร้อม มีการปรับตัว และมี
กลยุทธ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับท่ีเริ่มต้นเท่านั้น ดังนั้นในระยะเวลาท่ีจํากัด
จากปัจจุบันจนกว่าจะถึงปี 2558 ซ่ึงเป็นเวลาท่ีสั้นมาก มีความจําเป็นต้องมีการเร่งรัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ธุรกิจอสังหาริมทรพย์ ซ่ึงมีความตระหนักการเตรียมความพร้อมและค้นหากลยุทธ์สําหรับตนเองได้ในระดับท่ี
ตํ่ากว่ากลุ่มธุรกิจอ่ืน เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีต้องให้ความสําคัญมากท่ีสุด 

อนึ่ง เป็นท่ีน่าสังเกตุว่าธุรกิจท่ีต้องใช้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสูง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นกลุ่มธุรกิจ
ท่ีมีการเตรียมพร้อม การปรับตัว และวางกลยุทธ์สําหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีค่อนข้างตํ่ากว่า
กลุ่มอ่ืนเช่นเดียวกัน 

นอกจากภาคธุรกิจจะต้องมีการเรียนรู้ ปรับตัว และเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับตนเองแล้ว ภาครัฐ
ในฐานะฝ่ายสนับสนุนจําเป็นต้องเลือกให้การสนับสนุนกับธุรกิจท่ีมีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ท่ีมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นสะพานเชื่อม ดังนั้น การปรับตัว เตรียมการและกําหนดกลยุทธ์ไม่ใช่ 
เพ่ือการแข่งขันในระดับภูมิภาคเท่านั้นแต่ควรเป็นระดับสากลด้วย โดยพิจารณาถึงแนวโน้มของโลกดังปรากฎ
จากการศึกษาของ Sasin Institute for Global Affair (SIGA) ท่ีพบว่า แนวโน้มของโลกท่ีสําคัญท่ีจะเกิดข้ึน 
มี 5 ประการ คือ (Sasin Institute for Global Affair, 2554) 

1. โลกก้าวสู่ยุคผู้สูงอายุ ธุรกิจท่ีเอ้ือต่อแนวโน้มนี้ประกอบด้วย การบริการสุขภาพ การประกันชีวิต
และสุขภาพ 

2. การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายสุขภาพ ทําให้เอ้ือต่อธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจเครื่องอุปโภค บริโภค  
การบริหารเงินส่วนบุคคล 

3. โลกจะมีนวัตกรรมเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเอ้ือต่อธุรกิจด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม การศึกษา 
4. จีนเป็นตัวแปรสําคัญในธุรกิจโลก ดังนั้น ในเชิงสถานท่ีต้ังของธุรกิจ ควรต้องพิจารณาจีนเป็น

ปัจจัยสําคัญ 
5. การขยายตัวของธุรกิจภาคบริการท่ีมีสูงมากกว่าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการเกษตรจึงเป็นยุค

ของธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ต่างๆ เช่น บันเทิง ท่องเท่ียว โรงแรม การศึกษา และ
โทรคมนาคม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ท่ีได้นําเสนอมาข้างต้นเป็นการวิจัยท่ีเป็นการเสนอในภาพรวมของธุรกิจเท่านั้น เพ่ือให้
เกิดผลดีในทางปฏิบัติจําเป็นต้องมีการศึกษาในทางลึกเป็นรายธุรกิจต่อไป 
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Abstract 

Utilization of funds internationally can be profitable and productive for financial 
and banking service corporations. Such multinational firms have their unique nature of 
organizational and economic structure where strategic process and context can engage in 
rapidly changing situations that demand a good deal of collaborative innovation, and that, 
on the other hand, in independently stable circumstances involving slower-changing bodies 
of knowledge and expertise. Some common elements of multinationalizing strategy and 
operation in financial and banking firm are identified and examined in business-to-business 
context across national borders. Conceptual and practical implications for the future 
multinational strategy are, then, discussed. 
 
Keywords: International Banking Operations, Marketing Relationship, Industrial Network, 

Responsive Strategy, Adaptive Capabilities 
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In versatile global market, are macro or micro environmental factors more 

influential to prolong business operations and so to run profitably in an ever-changing 
context? Under location-specific conditions, shall a business adapt externally or internally? I 
take a case of a multinational financial and banking service firm to assess a strategic 
framework so that these two questions may be clarified under the inter-connected social 
and economic worldwide. Financial and social investments can create more commitments in 
international operations (Beckly and Ghauri, 1999). Risks and returns from foreign markets 
have been objectively assessed on a routinely basis as earlier as strategic planning process 
taking off. The rationally consequent multinationalization of a firm can be explained by 
considering both external and internal contexts of the business organization, and also by 
determining how these circumstances may act as triggers to change: how much more 
involvement of operations aboard (Ellis and Williams, 1995). Particularly, as Aharoni (1966) 
contends, large organization has devised an established ‘way of doing things’ accordingly to 
agreed-upon goals and past experiences; these rules and specifications influence the 
behaviors of its members, the information they gathered, and their adaptive reaches to 
uncovered opportunities. He furthered that individuals within the organization have gradually 
set up relations themselves and with all others outside, the relationships which will also 
influence any specific decisions.  
 
Service and its quality 

Scope of financial and banking services include primary activities such as credit 
management, asset-liability management, investments and foreign exchange management, 
and also supporting functions such as client, resource mobilization and human resource 
development. In rendering financial and banking services and conducting their functions, the 
firm standardizes intangibility for longer-lasting outcomes (perishability1) and exerts a greater 
possible influence on quality (Buckley et al., 1992, and Wilson, 1972) with a highest possible 
degree of customization through client interactions (Bennett and Robson, 1999).  

 Service attributes cannot be judged by sight, smell or touch separately, but they 
are experienced altogether. Service is assessed only after the consumption. Still, as Wilson 
(1972) contended, those knowledge-based services may not be totally intangible. “The 
essential utility of services is precisely the same as that of goods and derives from the 
satisfaction they yield to the purchaser.” Bennett and Robson supported this by asserting 
that it was important not to overemphasize intangibility since all services become intangible 
as part of final demand, whether that is in the form of goods or services. Hence, the more 
intangible a particular service can be, the greater will be the difference in marketing of that 
                                                           
1
 Adam Smith (1723 - 1790) criticized the service sector’s role in the economy as “unproductive of any value because they 

do not fix or realize themselves in any permanent subject or vendible commodity which endures after labor is passed.” 
(Shaw, 1990, p. 5 – 23) 
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service from that of goods. So is it especially true for foreign expansion strategies of services. 
That re-purchase of the similar services is possible and requires new tailoring can be 
understood through the marketing of perishability. According to Wilson, the time span which 
relates to a stage of service production on the lines from raw materials to the ready service 
(finished product) at ‘destination’ can be allocated into durable (more than 3 years), semi-
durable (6 months to 3 years), and perishable (less than 6 months).  At destination of 
rendering service, its performance must be leveraged from standardizing a long-lasting 
‘stockable’ nature (e.g. computer program and other data). As a consequence, there emerge 
immediately management problems from obsolescence, postponability, logistics and 
financing. In addition, as Shaw (1990) argued, who delivers the service exerts a greater 
impact on quality than even the most sophisticated quality system. Buckley et al (1992) and 
Maister (1993) also held that personal contact between the producer and the client is thus a 
significant aspect of many services. The production and delivery of services are so people-
intensive that the successful implementation of substantive transformation requires 
modifying attitudes and behaviors of each and every organizational member. Service 
interaction needs to be re-tailored to each client with elements of uniqueness (Bennett and 
Robson, 1999). This heterogeneity of services pose problems of quality control, and of 
providing consistency before and during the delivery to clients (Maister, Bennett and Robson, 
and Buckley et al). Shaw (1990) warned that since human needs, expectations, values, 
conditions and status were subject to routine change, the degree of customization can be 
unpredictable and variable to a potentially infinite set of demand conditions. 

All of these four characteristics of service results in a high human asset specification 
of the business-service supply process, which in turn depends chiefly on knowledge-based 
technical skills that are exchanged with the client (Bennett and Robson, 1999, p.354). Such 
skills require high education, expertise and experience levels. Wilson (1972) separated 
professional service from non-professional one, saying that standards of practice and 
methods of assessment often existed in a way they did not exist in non-professional services 
such as contract catering, car hire, and security services. Such professional business-to-
business service firm, like financial and banking enterprise, is one of expert organizations, as 
Mintzberg et al (1998, p. 681) argued, to work in quite stable situations involving slower 
changing body of knowledge. Despite such expert work may be subject to new technology, 
there is always standardization of co-ordination within the professional service organization 
and between the organization and the client. Maister aslo supported the standardization of 
professional service. One is the procedural parts of the service and the machine-like 
resources. When they type of project involves more familiar and well-recognized problems – 
some customization is still required – the activities are somewhat programmatic. And also 
since the major performance of detailed tasks is usually operated by professional staff 
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members with some degree of involvement from project manager and the least from a 
senior partner.  

However, Shaw (1990) contended that any attempt to standardize a service could 
shift the focus away from the client needs, and so predicted that such standardization 
would be significantly productive only when the services had moved toward ‘production-
line approach to service.’ Specifically, banking institutions are acknowledging that unless 
client needs are taken into account in designing and delivering services together with 
technical superiority (Bedi, 2010), the quality of services cannot really be maintained across 
borders. Bedi further argued that the service quality dimensions are not only industry 
specific, but also country specific. Indeed it I location-specific-factors (i.e. industry, culture 
and country) that constitute the elements of service bundle important to customers. With 
information technology driven context, Lee et al (2011) confirmed that customer loyalty in 
banking service can be increased by improving service quality as well as relationship quality.
  
  
     

Figure 1: Value Creation Spectrum (Source: Sapparojpattana, 2000) 
 

 
Sapparojpattana (2000) depicted the service value chain from Shaw’s (1990) 

Client/Customer Service Spectrum (p.31) and Essential Service Components (p. 36 – 37) as 
shown in Figure 1 above. The model illustrates that service firm’s resources shall be 
deployed strategically for the most value-added service production and deliveries. Such 
value-added activities in knowledge-based service firm are derived from the four connected 
processes constituted into final packaged services which can be categorized into one of the 
three forms (pure service, near-product and product-like). Shaw especially concerned about 
the marketing activities which were developed so that the relationship between the 
professional staffs and the clients must be mutually prosperous. He strongly argued that 
such marketing relationship cannot be standardized, and is actually the most crucial entry 
barriers in the service industry.  
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Plan globally, act locally 

Insofar, the qualities of services and client relationship can trigger 
multinationalization strategy of financial and banking firms about the extent of service 
transferability in competitive advantage into more multi-domestic markets. Maister argued 
that markets for professional services and for the professional staffs were actually global. 
The linkage between service and workforce has a profound impact on organizational 
structure and on industrial architecture as shown in Figure 2 below. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Maister’s (2003) Framework of Service & Workforce Markets 
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The ultimate goal that the service multinational corporations attempt to achieve is 
to satisfy all stakeholders internationally, i.e. partners/shareholders, clients and professionals 
(Buckley et al, 1992, p. 39 - 56).  It can be observed from the model that the organization of 
the professional works and teams within such economic structure does particularly 
dominate every other element in the network. Therefore, the success of financial and 
banking service multinationals does not only depend on the industrial networks but also it 
must allocate a right profitable mixtures of junior, senior and partner in accordance with 
client’s specific requirements elsewhere, home and aboard. 

Because firm levers (or controls) industry and market drivers only through the 
balanced global strategy (Yip, 1989). However, Yip contended that the globalization 
potential of the service industry could limit the outcomes of the global strategy of the firm. 
With a certain degree of internalizing location-specific advantages, each multi-domestic 
market competitiveness can result in global competitiveness (Yip, 1989, and Dunning, 1999 & 
2001). Therefore, the competitive moves of rival firms in some small market can impact to 
other significant areas. The responsive strategy in the global arena must be developed and 
transferred within the service multinational corporations.  Both Yip and Dunning concerns 
over adaptive capabilities are eminent.  Dunning’s Eclectic Theory pinpoints to the most 
vital and advantageous conditions of how the firm turns from each foreign market into 
global competitiveness. Although the foreign direct investment is somehow deliberate for 
gaining market experiences and so lower financial risks, the outcomes cannot be 
materialized until the knowledge of every market had been acquired (internalized) and 
consolidated (accessible and transferable). The other important element (Dunning, 1999) in 
the Theory as relevant to financial and banking service multinational corporations is the 
subsequent global strategy by which their operations are diversely situated mostly in the 
Triad regions (North America, Europe and Asia).  The internalization of separate locational 
advantage integrates the firm’s ultimate global competitive strategy.  

If all these analytical elements are bounded to industrial and locational contexts, 
what will it be in financial and banking services in Asian markets? How should the financial 
and banking service firms leverage between standardization and internalization? In other 
words, between transferability and capability? We refine the answers from examining these 
contextual and strategic architecture of Bangkok Bank Plc.’s foreign financial and banking 
operations in various Asian markets. 
 
Contextual modifications (Asian dynamism) 

Established in 1944, Bangkok Bank Public Company Limited has grown steadily to 
become the largest financial and banking institution in Thailand and one of the largest Asian 
commercial banking corporations with approximately US$53 billion in total assets. In 
Thailand the Bank has one of the strongest branch and electronic network in the country 
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with approximately 7,600 ATMs and cash deposit machines and approximately 1,000 
branches nationwide. Today the bank has an overseas network of 15 branches, including 
branches from its two wholly owned subsidiaries and one representative office. Branches are 
situated in London and New York complementing the Bank's extensive network across Asia.  

It firstly expanded to Hong Kong in 1954. As it claims online, “Bangkok Bank was the 
first bank in Thailand to open an international branch which was located in Hong Kong in 
1954. Since then, we have built up an extensive chain of 23 overseas branches (the Bank’s 
Annual Report 2010), one representative office (Yangon) and two wholly own subsidiaries 
(Shanghai and Kuala Lumpur) in 13 different countries.” (www.bangkokbank.com). Then it 
further opened in Tokyo, Singapore and Taipei respectively. “Since most of the country's 
trade was conducted through these countries, the Bank was able to provide a complete 
circle of trading services.” From 1980 until 1992 during Chatri Sophonpanich’s presidency, 
the Bank's net profit increased 12-fold. It was the first time a Thai commercial bank had 
made a net profit of over Baht 10,000 million (USD 320 million) in one year. Bangkok Bank 
became the largest company in Thailand and was listed among the top 200 banks in the 
world.  

“Comprising 18% of income from financing services, Bangkok Bank covers all main 
economic areas in Asia. The bank earnestly strengthens its regional network for commencing 
into the 2010 ASEAN-China Free Trade Agreement effective on the first of January, which is 
essentially an integral part of the forth coming ASEAN Economic Community (A.E.C.) in 
2015,” said Kosit Panpiemras, Chairman of the bank’s Board of Executive Directors. 

Thai businesses are the prime clients bringing about multinationalization 
opportunities. In addition, the knowledge about existing client-based is regarded as lower 
cost and lower risk operation. However, local regulation is the least controllable factors, 
especially about income repatriation and workforce management.  This matters more in less 
developed countries, where a small portion (less than a third) of local financial and banking 
income can survive the local operation. The professional staffs, therefore, play a strategic 
role in transferring client relationship at initial and growth stages of business development, 
and later in internalizing location-specific advantage back to home market. In more 
developed market, the professionals must manage local business even more complicated 
from wide ranges of client, especially F.D.I.’s from matured economies. The globalized value 
chain of the clients presses more responsive and optimized networking operations 

Consequently, one may argue that the competitive advantage of Bangkok Bank as a 
leading Asian financial institution depends largely on how the economic links of clients, 
partners, professional staffs and industrial structure.  

The globalized value chain of financial advisory and banking functional service can 
be derived by what the clients should like to take onto their international and/or multi-
domestic performance. Production, processing, interactive and deliveries of the services 
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must be carried out in the way the firm’s client relationship, shareholders’ wealth and 
professional staff members’ career achievement can be altogether maximized. Such a 
marketing relationship, therefore, determines the social architecture of the service 
organization with its economic networks to location-bounded workforce market. This is 
supported by the notion of a recent research by Meyer et al (2011). 

They argued that despite the increased frequency and intensity of interactions 
across local contexts, they continue to retain their distinctive differences. MNEs face growing 
challenges in managing the complexity of these interactions, because they must manage 
‘multiple embeddedness’ across heterogeneous contexts at two levels. First, at the MNE 
level, they must organize their networks to exploit effectively both the differences and 
similarities of their multiple host locations. Second, at the subsidiary level, they must 
balance ‘internal’ embeddedness within the MNE network, with their ‘external’ 
embeddedness in the host milieu. Balancing the subsidiary’s strategic role within the MNE 
with its local identity and its domestic linkages can sometimes represent a trade-off. 
Multiple embeddedness thus creates both business opportunities and operational 
challenges 

To maintain prosperous relationship with Thai and Asian MNEs, Bangkok Bank 
embeds its clients by supporting their growth regionally. With this strategy, the bank can 
utilize the network of subsidiaries at home and aboard. 

 
Internalize and sustain  

The bank’s strong-hold in the regional industrial network can be enhanced by its 
capabilities to standardize and to transfer knowledge, experience, client-relationship and 
brand globally. Only with such market adaptabilities, the firm can internalize each market’s 
rich information and network of new opportunities in a sustainably responsive way. Because 
the extent of globalized and multi-domestic potential in financial advisory and banking 
functional service, the responsive global strategy can be even enhanced by the 
organization’s adaptive capabilities in different national markets. And such capabilities must 
be developed continuously by standardizing key service components. Internalizing location-
specific knowledge and transferring marketing relationship by partners and professionals 
must also be strategically managed. 

With ever-advanced information technology, financial service system has never 
been more integrated. To consolidate profitable network of globalized client base, Bangkok 
Bank develops more responsive and agile information system through International Supply 
Chain, Bualuang iSupply and oversea branch networking (the Bank’s Annual Report 2010).  
The flexible I.T. can be more crucial specifically when Thai financial market is geared toward 
more foreign competition. Unlike a typical financial institution, large numbers of complex 
services – such as risk management, trading, and portfolio management – are handled by a 
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range of individual applications, the optimized financial and banking service system enacts a 
higher level of process integration by a service-oriented architecture (S.O.A.), an object-
oriented distributed system based on loosely coupled, coarse grained independent service 
components. (Vos and Matthee, 2011). 

Without the service firm’s abilities to internalize knowledge and to transfer 
relationship, its industrial network can be damaged at the step aboard. Any small 
disconnections aboard can be harmful to home market base and long-term profitability. 
Therefore, the adaptive capabilities determine how the global and home operations may be 
evolved in response to the ever-changing economic, political and technological drivers.  
 
Conclusion: multinationalization framework 

The four elements of multinationalization framework, i.e. industrial network, 
marketing relationship, responsive strategy, and adaptive capabilities, can be applied in 
financial and banking service firm for the industry’s extent of standardization of 
transferability enhanced by a more sophisticated information technology and system. The 
globalized supply chain where the clients have dominant powers triggers how the value 
chain of financial and banking services should be internalized. From the case of Bangkok 
Bank, we argue that its responsiveness to clients’ demand of financing and banking service is 
the most important competitive advantage in dynamic Asian markets. Through a few 
professional staff members in each oversea subsidiaries and branches, the location-specific 
adaptive capabilities can be developed globally and transferred back to home country. 

Compared with business consultancy as the framework initially developed, we find 
that the financial and banking service is even more standardized by both economic process 
and professional conduct. Its financial practice is more uniform globally. This hinders market 
differentiation effort overseas. As a result, client relationship must be more emphasized over 
service offerings.  
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Introduction 

In general practice, simulation modeling is performed as a development process 
focusing on design and experimentation of models on a computer. Often, the leading role in 
defining specifications and requirements of the development process is weighed on the side 
of the terms of simulation (e.g., languages, environments, and applications) rather than 
modeling (e.g., concepts, formalisms, and representations). This is because modeling is still 
viewed as more of an art than science, whereas simulation is considered as a solid 
framework – that puts the development at ease with controllability (i.e., a property of a 
system to be controlled by manipulating the initial state/inputs to the system to obtain the 
desired states/outputs over a time interval). However, in many cases, the simulation 
framework causes unnecessary constraints in representing the true characteristics and 
semantics of reality – which reduces maintainability/sustainability (i.e., a property of a 
system or its components/attributes to be reused or modified to adapt to a changed 
environment) of the simulation models.  

In the Modeling and Simulation (M&S) arena, the balance between controllability 
and maintainability/sustainability is very crucial – in bridging the gap between reality and 
simulation – when conducting a simulation modeling study. To achieve the goal, a modeling 
framework needs to be independently developed as well as potentially mapped into the 
simulation framework. The main purpose is to model real world elements by using 
appropriate simulation artifacts effectively and efficiently. However, since the real world 
elements/systems continued to grow in size and complexity, the need for better procedures 
and techniques for simulation modeling is more apparent. This paper is discussed on three 
critical issues that lay out the foundations for improving the future of M&S development.  
II. Critical issues 
 
Keyword : FUTURE MODELING ANDSIMULATION DEVELOPMENT 
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 Conceptualization 
The first issue is the quantity and quality of assumptions and constraints made 

during the M&S development, concerning the completeness of simulation models to 
represent reality. From a simulation perspective, this issue is focused on how well 
information and knowledge in reality are conceptualized and transformed into simulation 
modeling concepts. To facilitate the conceptualization and transformation of concepts from 
one domain to another, the approach of conceptual simulation modeling (CSM) is critical. 
CSM is also determined either as a mechanism capturing the structural and behavioral 
characteristics of a problem domain or as an interface providing knowledge representations 
for cross-domain communication – which results in creating a modeling framework for a 
problem domain.  

It is important to have maintainability/sustainability in modeling and gain 
controllability in simulation. The modeling framework retrieved from CSM has become a key 
to success. This is because the modeling framework is not only a process for parsing the 
boundaries, requirements, and elements from reality to simulation but also a blueprint for 
specifying the structures and environments for a simulation framework corresponding to the 
problem domain. As a result, the potential of mapping between these frameworks exists – 
which leads to another agenda lying within the first issue.  

The completeness of simulation models to represent reality is an ideal concept to 
bridge the gap between reality and simulation. The more positive the mapping, the more 
complete the simulation models. It follows that the next step is to develop a domain 
specific simulation environment (DSSE). The DSSE can be viewed as an overlapping 
framework of the modeling and simulation aspects, supporting using simulation artifacts to 
model real world elements for such a specific problem domain. This also enables the 
satisfactory of both controllability and maintainability/sustainability for the simulation 
models. However, developing a DSSE from a scratch is indeed difficult, and probably leads 
to the lost in translation of concepts from the target domain to the simulation domain – 
which distorts its effectiveness and efficiency. It, thus, requires a documented guideline to 
structure a DSSE. To encounter the requirement, the CSM approach is applied to develop 
such documentation providing knowledge representations that describe the structural and 
behavioral characteristics of the problem domain in terms of both real world and simulation 
architecture and context. This aims not only to facilitate the development of DSSEs but also 
to resolve the first issue. 

 
Documentation 

The second issue is the levels of model composability and simulation 
interoperability, affecting the possibility of reusability and data exchange of components. 
This issue is a consequence from retrieving a conceptual simulation model. Practically, the 
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conceptual simulation model is unable to be implemented directly. This is because the 
conceptual simulation model provides documentation of the model characteristics but is 
not in an executable form. It, thus, still needs to be transformed from conceptual 
components into executable components.  

The transformation of conceptual simulation models is the process of data 
exchange between the sources and targets, whose semantics are controlled by the levels of 
model composability (for conceptualization) and simulation interoperability (for 
implementation). Failure in transferring true semantics of the conceptual simulation models 
to the implementation details costly affect the development of DSSEs, including general 
simulation modeling studies. The impact does not mean only errors in simulation 
functionalities but infeasibilities in reusing those for future simulation projects. Therefore, the 
conceptual simulation models need to be transformed into contextualized documentation, 
so that their semantics of structural and behavioral contents can be represented within a 
simulation context that is understandable and accessible by human and computer. This is to 
ensure that the simulation contents targeting for implementation are still specified within 
the modeling framework.  

 
Implementation 

The third issue is the simulation-based environment that is the implementation of 
the concepts developed. This issue is also considered as a deterministic problem when 
having more than one choice of selection for mapping between conceptualization and 
simulation. In general, a simulation model can be built on either a generic (e.g., commercial 
software like Arena, Visual SLAM, etc.) or a specific (e.g., SNAP) simulation environment/host 
simulation language. They both contain and take advantages and disadvantages from each 
other. Moreover, the selection is also depended on an individual’s experience and expertise 
in simulation modeling and those choices – which results in the expressiveness of use.  

This issue has become the key inspiration in developing a methodology that 
facilitates the mapping of concepts between two domains for implementation – at minimum 
development cost. The methodology aims to develop a DSSE using a generic existing 
simulation environment/host simulation language. The core idea behind the methodology is 
that the individual can enforce his/her own modeling framework to match the requirements 
of the simulation environment/language (aka. framework) it is plugged into – by normalizing 
them into a uniform representation. Obviously, most simulation environments/languages are 
developed based on object orientation, which is similar to the characteristics of the 
modeling framework developed by using CSM. Thus, an object is used in common for their 
representation level. 

Based on the object-oriented approach, it allows the individual to exploit the 
aspects of an object to develop a simulation building block that represents a functionality 
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corresponding to both reality and simulation. Simulation building blocks are then collected 
in libraries and linked together for testing simulation studies. Having a reasonable number of 
simulation building block libraries, after creating, editing, and reusing them for a period of 
time, the individual is able to establish his/her own DSSE on the existing simulation 
environment/language for resolving similar problems within the domain. Fig. 1 illustrates the 
overview of using the methodology for the development of simulation building blocks to 
create a DSSE.  

 
 

Overview 

Conceptual Simulation 
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Documentation

Simulation 
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Fig. 1 An overview of the methodology 
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บทความวิจัย กลุ่มศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์บทความวิจัย กลุ่มศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์  
และการวิจัยในช้ันเรียนและการวิจัยในช้ันเรียน  
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คุณภาพชีวิตครูที่เข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสิน 
เขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

Quality of teachers’ life in participating bank loans to improve the lives of 
teachers of the Government Savings Bank, Buriram Province 

 
นายณัฐวุฒิ ทรงธนศักดิ ์ 

ดร.ธนินท์รัฐ รตันพงศ์ภิญโญ 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาประกอบการ  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของข้าราชการครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บ
ข้อมูลจากครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาชีวิตครูจังหวัดบุรีรัมย์ 224 คน วิเคราะห์ข้อมูลจากความ
แปรปรวนทางเดียว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาโดย
ภาพรวมปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเชื่อของครูมีระดับมาก ทัศนคติต่อธนาคารออมสิน 
เขตบุรีรัมย์มีระดับมาก และคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ลักษณะประชากรศาสตร์ของครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู นั้นยอมรับว่า คุณภาพชีวิตครู 
ท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสินเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับทางการ
ศึกษา ยกเว้น ตําแหน่งทางการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า 
นั้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสินเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อองค์กร ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในโครงการ ด้านความเชื่อม่ันในโครงการ 
และธนาคาร และด้านประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตครูในโครงการสินเชื่อ 
เพ่ือพัฒนาชีวิตครู 

 
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตครู, สินเชื่อ, จังหวัดบุรีรัมย์ 



  

 161 

Abstract 

This research aims to study the quality of teachers’ life and the factors that affect 
the quality of teachers’ life participating in the loan of development teachers’ life project, 
Buriram province. The research find and collect teacher 224 persons for research by one-
way ANOVA and the Pearson Product Moment Coefficient is statistically significant at 0.05. 
The overall of research, Decide factor in choosing teacher’s loan is high level, Attitude for 
the Government Savings Bank Buriram province is high Level and quality of teacher’s life; 
who are join to the loan for develop teacher’s life  is high level. Then the research test the 
hypothesis that, the demographic of teachers are join to the loan for develop teacher’s life 
that quality of teacher’s life don’t depend on demographic such as gender, age, status, 
education except education position is difference. Decide factor in choosing teacher’s loan 
that affect to quality of teacher’s life;who are join to the loan for develop teacher’s life, 
titude for the Government Savings Bank Buriram province are knowledge and understanding 
of the project and confidence in the bank and experience with the project that have 
relation to quality of teacher’s life; who are join to the loan for develop teacher’s life   
 
Keyword : Quality of teacher’s life , Loan , Buriram 
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บทนํา   

ปัญหาหนี้สินของคนไทยนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลจะพยายาม
แก้ไขปัญหาแต่ปัญหาหนี้สินก็ยังไม่ผ่อนคลาย โดยครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงภาระหนี้ก็จะสูงข้ึนตามรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในปัจจุบันได้มีการสํารวจภาระหนี้ของข้าราชการครูพบว่ามีหนี้สินมากกว่าอาชีพอ่ืน  โดยจากการศึกษาของ 
เมรีนา ปลื้มปัญญา (2543) ท่ีได้ศึกษาไว้ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าข้าราชการครู เ กินกว่าครึ่ งหนึ่ ง 
ของข้าราชการครูท้ังหมดนั้นมีรายจ่ายมากกว่าเงินเดือนและมีการออมเงินน้อย โดยหนี้สินเพ่ิมตามอายุ 
ของข้าราชการครู ข้าราชการครูส่วนใหญ่นั้นจะมีหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด เนื่องจากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูมักปล่อยเงินกู้โดยไร้หลักทรัพย์คํ้าประกัน และระยะเวลาผ่อนชําระนานถึง 15 ปี ดังนั้นธนาคาร
ออมสินจึงได้ร่วมมือกับได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและธนาคารออมสิน เม่ือ 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2542 และได้มีการทําบันทึกความเข้าใจสามฝ่าย ประกอบด้วย กลุ่ม 
ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะร่วมกันดําเนินงาน
โครงการพัฒนาชีวิตครู (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 2552 :1) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือธํารงเกียรติของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา และเป็น
การส่งเสริมความม่ันคงและพัฒนาวิชาชีพครู ท้ังนี้ ธนาคารจะให้การสนับสนุนทางด้านการเงินเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตครูตามโครงการนี้ การให้บริการเงินกู้สินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู 
ของธนาคารออมสินนั้นผู้กู้ก็จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนด (ธนาคารออมสิน 2553: 
ออนไลน์) ในปี 2553 โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทในกรณีบุคคล
คํ้าประกัน และ กรณีใช้หลักทรัพย์คํ้าประกันนั้นสามารถได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ดังนั้น 
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้นในกรณีท่ีวงเงินกู้มากกว่า 2,000,000 บาท หรือเงินงวดเกินร้อยละ 70  
ของเงินเดือนผู้กู้นั้น สาขาท่ีมีผู้ประสงค์ขอกู้จะต้องส่งเอกสารคําขอกู้สินเชื่อดังกล่าวมายังฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ของธนาคารออมสินเขตนั้น ๆ เพ่ือวิเคราะห์และนําเสนอคณะกรรมสินเชื่อธนาคารออมสินเขต 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับ 4 ฝ่ายวิเคราะห์
สินเชื่อ ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ มีความสนใจในการศึกษาคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือ
พัฒนาชีวิตครู ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ เนื่องจากในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 2,000 คน แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูดัง 
เช่นจังหวัดอ่ืน เช่น นิภา บ้านเรือน (2549) และพิชัย ลิมานนท์ดํารงค์ (2547) เพ่ือจะได้นําแนวทาง 
ในการศึกษาท่ีได้นั้นไปปรับใช้กับการให้สินเชื่อพัฒนาชีวิตครูต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

2 เพ่ือศึกษาศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู ท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ 
เพ่ือพัฒนาชีวิตครูในจังหวัดบุรีรัมย์ 
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สมมติฐาน 

1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่งทางการศึกษา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทํางาน รายได้ต่อเดือน และจํานวนบุตรหรือผู้ ท่ีอยู่ในอุปการะ ท่ีต่างกันส่งผลต่อ 
คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู 

2 ปัจจัยด้านการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าได้แก่ ผู้ทําการตัดสินใจ ประเด็น
ปัญหาท่ีต้องตัดสินใจ ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีบรรลุเป้าหมาย และสภาวการณ์ท่ีทําการตัดสินใจ ส่งผลต่อ 
คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู 

3 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อธนาคารออมสิน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในโครงการ ความเชื่อม่ัน 
ในโครงการและธนาคาร และประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมในโครงการ
สินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพแวดล้อมของชีวิตท่ีสมดุลกันท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม ตลอดท้ังศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมในสังคมท่ีทําให้สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข โดยชีวิตที่มีคุณภาพเป็นชีวิตที่สามารถสนองตอบความต้องการของตนเองได้เหมาะสมกับ
อัตภาพอยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมท่ีดีงามตามมาตรฐานท่ียอมรับของสังคม พร้อมท้ังสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตจะมีคุณภาพได้ต้องอาศัยสถาบันต่างๆ  ของสังคม 
ร่วมกันทําหน้าท่ีตามบทบาท  (ผาสุก  มุทธเมธา 2535 : 96) โดย คุณภาพชีวิตนั้นถือเป็นเรื่องใกล้ตัวในสังคม
ปัจจุบันโดยมีผลต่อตนเองในด้านการใช้ชีวิตและครอบครัวจนไปถึงระดับประเทศชาติในการพัฒนา 
ในการดํารงชีวิตของประชากรและการบริหารประชากรให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยคุณภาพชีวิต 
นั้นประกอบไปด้วย สุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทํางาน รายได้และการกระจายรายได้ สภาพแวดล้อม 
ชีวิตครอบครัว และการบริหารจัดการท่ีดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: 
2544) 

สําหรับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย 
ของการตัดสินใจ และสามารถสรุปความหมายของการตัดสินใจได้ว่า เป็นการเลือกหนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
บนทางเลือกท่ีมีอยู่ ภายใต้พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบถ่ีถ้วน โดยองค์ประกอบของการตัดสินใจท่ี
จะต้องพิจารณามี 4 ประการ ได้แก่ ผู้ทําการตัดสินใจ ประเด็นปัญหาท่ีต้องตัดสินใจ ทางเลือกต่าง ๆ  
ท่ีบรรลุเป้าหมายได้ และสภาวการณ์ท่ีทําการตัดสินใจ(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 : 263-264) 

ส่วนทัศนคติเป็นการประเมินหรือการตัดสินเก่ียวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ คน หรือ
เหตุการณ์ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่งเก่ียวกับบางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นท่าทีหรือแนวโน้ม
ของบุคคลท่ีแสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิดหรือสิ่งของก็ได้โดยมีความรู้สึกหรือ 
ความเชื่อเป็นพ้ืนฐาน ทัศนคติไม่ใช่สิ่งเดียวกับค่านิยม เพราะค่านิยมเป็นสิ่งท่ีเราเห็นคุณค่า แต่ทัศนคติ 
เป็นความรู้สึกด้านอารมณ์ แต่ท้ัง 2 อย่างมีความสัมพันธ์กัน องค์ประกอบของทัศนคตินั้น ประกอบไปด้วย 
ความรู้ความเข้าใจ  การรับหรือการให้ความสนใจ  และพฤติกรรม  
(ดารณี พานทอง และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ 2542: 43) 

ธนาคารออมสิน เริ่มดําเนินการในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2456 ตามพระราชประสงค์ 
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ เพ่ือให้
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ประชาชน รู้จักการประหยัด การเก็บออม มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองของประชาชนให้โดย 
ธนาคารออมสินนั้นได้จัดต้ึงข้ึนในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456  (ธนาคารออมสิน 2553 :ออนไลน์) และ
ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีพนักงานท้ังหมด 121 คน โดยมีสํานักงานเขต 1 แห่ง และสาขา 
ท้ังหมด 9 สาขาได้แก่ สาขาบุรีรัมย์ สาขานางรอง สาขาลําปลายมาศ สาขาประโคนชัย สาขาสตึก  
สาขาพุทไธสง สาขากระสัง สาขาหนองก่ี และสาขาย่อยทวีกิจ ซ่ึงส่วนของสํานักงานเขตนั้นอยู่ชั้นบนของ 
สาขาบุรีรัมย์ ซ่ึงในปัจจุบันธนาคารออมสินได้ให้บริการท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ได้แก่ บริการด้านเงินฝาก 
บริการด้านเงินฝากวงเคราะห์ชีวิต บริการด้านเงินฝากสลากออมสิน บริการด้านการให้สินเชื่อ โดยสินเชื่อ 
ต่าง ๆ ท่ีธนาคารออมสินได้ให้บริการส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ เช่น สินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีพ 
หรือชําระหนี้อ่ืนๆ, สินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการใหม่ เพ่ือเป็นเงินทุน หรือเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ, 
สินเชื่อพัฒนาชีวิตครู ซ่ึงเป็นสินเชื่อท่ีแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ท้ังหนี้ในระบบและนอกระบบ, 
สินเชื่อเพ่ือพัฒนาชนบท เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ แก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย  

โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครู เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข 
ปัญหาหนี้สิน สําหรับครู เพ่ือผดุงเกียรติของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา และเป็นการส่งเสริม 
ความม่ันคงและพัฒนา วิชาชีพครู โดยเป็นการดําเนินการด้วยความร่วมมือสามฝ่ายในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาชีวิตครูให้ดีข้ึนอย่าง   บูรณาการ เบ็ดเสร็จ และสถาวร โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการ
พัฒนาทางจิตใจ สังคม การ จัดการ และการเงิน กล่าวคือ ท้ังสามฝ่ายเป็นพันธมิตรในแนวราบอย่าง 
ทัดเทียมกัน ร่วมกัน เพ่ือการสร้างสรรค์ และพัฒนาชีวิตครูให้มีความสุข สามารถมีชีวิตท้ังด้านส่วนตัวและ 
การงานท่ีดีข้ึน ด้วยประการ โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทในกรณีบุคคลคํ้าประกัน และ  
กรณีใช้หลักทรัพย์คํ้าประกันนั้นสามารถได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ดังนั้นการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อนั้นในกรณีท่ีวงเงินกู้มากกว่า 2,000,000 บาท หรือเงินงวดเกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนผู้กู้นั้น  
สาขาท่ีมีผู้ประสงค์ขอกู้จะต้องส่งเอกสารคําขอกู้สินเชื่อดังกล่าวมายังฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารออมสิน 

การวิจัยของพิชัย ลิมานนท์ดํารงค์ (2547) ได้ศึกษาภาระหนี้สินของสมาชิกโครงการสินเชื่อ 
เพ่ือพัฒนาชีวิตครู จังหวัดสกลนคร ได้ทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างสมาชิกโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู
จํานวน 335 คน ผลการศึกษาพบว่าภาระหนี้ของข้าราชการครูโดยรวมนั้นมีภาระหนี้ท่ีสูง โดยส่วนใหญ่นําเงิน
ไปชําระหนี้สินสูงสุดสําหรับการซ้ือท่ีอยู่อาศัย การนําเงินไปซ้ือเครื่องอํานวยความสะดวก และการนําเงินไปใช้
หนี้บุคคลท่ัวไป ตามลําดับ  

และการวิจัยของนิภา บ้านเรือน (2549) ได้ศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสินเชื่อเพ่ือ
พัฒนาชีวิตครูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของธนาคารออมสิน สาขาลําพูน จังหวัดลําพูน  การเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเมือง อําเภอแม่ท่า และ
อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน  ผลการศึกษาพบว่าก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู สมาชิก
ท่ีหนี้สินและรายได้ท่ีแตกต่างกันคือมีหนี้สินเฉลี่ยลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการมีหนี้สินเฉลี่ย 1,132,000 บาท 
ลดลงเหลือ 1,036,000 บาท และจํานวนสมาชิกท่ีมีหนี้สินมากกว่า 500,000 บาท มีจํานวนลดลง ส่วนสมาชิก
ท่ีมีหนี้สินตํ่ากว่า 500,000 บาท มีจํานวนมากข้ึน  

 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ข้าราชการครูท่ีมีภาระหนี้สินท่ีมากกว่า 2,000,000 บาท และ 
มีวงเงินในการขอกู้มากกว่า 2,000,000 บาท หรือเงินงวดเกินร้อยละ 70 ของเงินเดือน โดยประกอบไปด้วย 
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 9 สาขา ได้แก่ สาขาบุรีรัมย์ สาขานางรอง สาขาลําปลายมาศ สาขาประโคนชัย สาขาสตึก สาขาพุทไธสง 
สาขากระสัง สาขาหนองก่ี และสาขาย่อยทวีกิจ ซ่ึงประชากรท่ีได้นั้นมีจํานวน 224 ราย (ระบบ Core Banking 
System ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์, 9 พฤษภาคม 2554) โดยผู้วิจัยได้นําประชากรมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยมีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการแบบประเมินมี 5 ส่วน ดังนี้   

2.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของข้าราชการครูท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง
ทางการศึกษา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการทํางาน รายได้ต่อเดือน และ 
จํานวนบุตรหรือผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ 

2.2 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า 
2.3 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ 
2.4 ส่วนท่ี 4 คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู 
2.5 ส่วนท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพรรณนา หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานโดย ใช้ การทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง (Test differences hypothesis)โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของตัวแปรเป็นรายกลุ่มกรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจึงจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
รายกลุ่มเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้ Least Significance Difference (LSD) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 0.05 ต่อไป และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Coefficient)  
เพ่ืออธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรว่าผันแปรร่วมกัน 
 
ผลการวิจัย  

ในการศึกษาคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสินเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของข้าราชการครูท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า ในจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 224 คนนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.59) มีอายุต้ังแต่ 50 ปี ข้ึนไป 
(ร้อยละ 31.70) ตําแหน่งทางการศึกษาเป็นครู คศ.3 ครูชํานาญการพิเศษ (ร้อยละ 43.75) มีสถานภาพสมรส 
(ร้อยละ 78.13) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 81.70) ประสบการณ์ในการทํางาน  
มากกว่า 20 ปีข้ึนไป มีรายได้ต่อเดือนตามสลิปเงินเดือนต้ังแต่ 30,000 – 40,000 บาท (ร้อยละ 47.32) 
 และมีจํานวนบุตรหรือผู้ท่ีอยู่ในอุปการะจํานวน 2 คน (ร้อยละ 55.36) 

2. ผลการศึกษาส่วนท่ี 2 ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า นั้นพบว่า 
มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.22) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ท้ัง 4 ด้าน โดยมีความคิดเห็น  
ด้านสภาวการณ์ท่ีทําการตัดสินใจมากท่ีสุด ( X = 4.43) รองลงมาได้แก่ ด้านผู้ทําการตัดสินใจ ( X = 4.32) 
ด้านประเด็นปัญหาท่ีต้องตัดสินใจ ( X = 4.13) และ ด้านทางเลือกท่ีบรรลุเป้าหมาย ( X = 3.89) ตามลําดับ 
ดังตารางท่ี 1 – 2  
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า  

ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า  Mean S.D. ระดับ 
1 ด้านผู้ทําการตัดสินใจ 4.32 0.612 มาก 
2 ด้านประเด็นปัญหาท่ีต้องตัดสินใจ  4.13 0.780 มาก 
3 ด้านทางเลือกท่ีบรรลุเป้าหมาย 3.89 0.842 มาก 
4 ด้านสภาวการณ์ท่ีทําการตัดสินใจ 4.43 0.539 มาก 

รวมปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า  4.22 0.483 มาก 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าในแต่ละด้าน 

ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า Mean S.D. ระดับ 

ด้านผู้ทําการตัดสินใจ 
1 เม่ือท่านจะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่าง ท่านจะเป็นผู้เลือกและตัดสินใจด้วย

ตัวเองเสมอ 
4.39 0.725 มาก 

   
2 ท่านได้ทําการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสถาบันการเงินต่าง ๆ ด้วย

ตัวเอง 
4.13 0.798 มาก 

   
3 ท่านเลือกใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ

ของท่านมากท่ีสุด 
4.43 0.766 มาก 

   
รวม 4.32 0.612 มาก 

ด้านประเด็นปัญหาท่ีต้องตัดสินใจ 
1 ท่านมีปัญหาภาระหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบ 3.94 1.191 มาก 
2 ท่านมีภาระหนี้สินมากเกินความสามารถของการส่งชําระหนี้ของท่าน 3.44 1.374 ปานกลาง 
3 ท่านมีความต้องการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินท่ีทําให้เงินเดือนของท่านไม่

เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจําวัน 
4.38 0.921 มาก 

   
4 สถาบันการเงินอ่ืนคิดอัตราดอกเบ้ียท่ีสูง ไม่ตรงกับความต้องการของท่าน 4.45 0.856 มาก 

5. ท่านมีความต้องการวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากวงเงินกู้ท่ีท่านเคยได้รับ 4.41 1.007 มาก 

รวม 4.13 0.780 มาก 

ด้านทางเลือกท่ีบรรลุเป้าหมาย 
1 ท่านได้เข้าไปปรึกษากับสถาบันการเงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาภาระหนี้ 3.70 1.208 มาก 

2 ท่านศึกษาหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 4.08 0.913 มาก 

3 ท่านศึกษาค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อจากหลาย ๆ สถาบันการเงิน 3.75 1.017 มาก 

4 ท่านศึกษาอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินต่าง ๆ 4.03 0.975 มาก 

รวม 3.89 0.842 มาก 
 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
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ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า Mean S.D. ระดับ 

ด้านสภาวการณ์ท่ีทําการตัดสินใจ 
1 ท่านเลือกใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินท่ีให้วงเงินอนุมัติท่ีสูง เพ่ือจะ

แก้ไขปัญหาภาระหนี้ของท่าน 
4.41 0.804 มาก 
      

2 ระยะเวลาการผ่อนชําระมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของท่าน 4.53 0.733 มากท่ีสุด 

3 ท่านจะเลือกใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินท่ีคิดอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํา 4.66 0.607 มากท่ีสุด 

4 ค่าธรรมเนียมในการให้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของท่าน 4.46 0.732 มาก 

5 การทําประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อของท่าน 

4.51 0.727 มากท่ีสุด 
      

6 ท่านตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินท่ีมีภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่าง ๆ 

3.94 1.000 มาก 
      

7 ท่านตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินท่ีให้บริการท่ีรวดเร็วในการดําเนินการ
และติดต่อในการติดต่อในการขอสินเชื่อ 

4.50 0.752 มากท่ีสุด 
      

รวม 4.43 0.539 มาก 
 

3. ผลการวิจัยส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ นั้นภาพรวมพบว่า 
มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ท้ัง 3 ด้าน โดยมีความคิดเห็น  
ด้านประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการมากท่ีสุด ( X = 3.91) รองลงมาได้แก่ ด้านความเชื่อม่ันในโครงการและ
ธนาคาร ( X = 3.85) และด้านความรู้ความเข้าใจในโครงการ ( X = 3.38) ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 – 4 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ 

ปัจจัยด้านทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ Mean S.D. ระดับ 
1 ด้านความรู้ความเข้าใจในโครงการ 3.38 1.024 ปานกลาง 
2 ด้านความเชื่อม่ันในโครงการและธนาคาร 3.85 0.787 มาก 
3 ด้านประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการ 3.91 0.752 มาก 

รวม 3.75 0.775 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ ในแต่ละด้าน 

ปัจจัยด้านทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์  Mean S.D. ระดับ 
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ด้านความรู้ความเข้าใจในโครงการ 
1 ธนาคารมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู 3.47 1.167 ปานกลาง 

2 ธนาคารมีการให้พนักงานแนะนํา และติดตามลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ 3.13 1.203 ปานกลาง 

3 ธนาคารมีการจัดอบรมให้พนักงานสินเชื่ออย่างสมํ่าเสมอ 3.17 1.165 ปานกลาง 

4 ธนาคารมีการปรับปรุงเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิต
ครู ให้เป็นไปตามค่าครองชีพท่ีเปลี่ยนไป 

3.50 1.108 มาก 

5 พนักงานธนาคาร สามารถชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการสินเชื่อ
เพ่ือพัฒนาชีวิตครูได้อย่างครบถ้วน 

3.48 1.194 ปานกลาง 

6 พนักงานท่ีท่านติดต่อสามารถตอบปัญหาของสินเชื่อเบ้ืองต้นกับท่านได้ 3.51 1.148 มาก 
รวม 3.38 1.02 ปานกลาง 

ด้านความเช่ือม่ันในโครงการและธนาคาร 
1 ท่านมีความม่ันใจในการเข้าใช้บริการธนาคารออมสิน 3.97 0.951 มาก 
2 ธนาคารออมสินเป็นธนาคารท่ีมีความม่ันคงเนื่องจากเป็นธนาคารของรัฐ 4.34 0.788 มาก 
3 ธนาคารออมสินเป็นธนาคารท่ีมีการให้บริการกับลูกค้าทุกระดับ 4.19 0.858 มาก 
4 ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกได้หลากหลายท้ังด้านเงินฝาก และสินเชื่อ 4.16 0.853 มาก 
5 ธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียสินเชื่อท่ีต่ํากว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ 3.87 0.936 มาก 
6 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบริการเงินฝากและสินเชื่ออย่าง

สมํ่าเสมอ 
3.51 1.092 มาก 

      
7 พนักงานสินเชื่อใส่ใจในการให้บริการลูกค้าเม่ือลูกค้าเข้ามาติดต่อทุกเรื่อง 3.44 1.193 ปานกลาง 
8 พนักงานสินเชื่อสามารถให้คําปรึกษาสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูได้ 3.54 1.132 มาก 
9 พนักงานสินเชื่อได้มีการแจ้งในเรื่องของวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติและ

สามารถตอบปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
3.59 1.109 มาก 

      
รวม 3.85 0.787 มาก 

ด้านประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการ 

1 ท่านและคนรู้จักของท่านเคยเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู 4.37 0.804 มาก 
2 มีการจัดเตรียมเอกสารไว้ครบถ้วนและสามารถขอรับเอกสารคําขอกู้ได้

ทันที 
4.13 0.880 มาก 

  

3 อธิบายให้ลูกค้ารับทราบหลักเกณฑ์เบ้ืองต้นหรือการจัดทําเอกสารเสมอ 3.75 0.983 มาก 
 
 
 
ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์  Mean S.D. ระดับ 
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ด้านประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการ 

4 พนักงานสินเชื่อมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า 3.60 1.183 มาก 

5 พนักงานมีการแต่งกายและวางตัวได้เหมาะสม 4.00 0.916 มาก 
6 สถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาติดต่อ 4.01 0.986 มาก 
7 ธนาคารมีการทําโครงการแก้ไขภาระหนี้ของข้าราชการครูหลายโครงการ 3.83 1.038 มาก 
8 พนักงานสินเชื่อมีการพูดจาสุภาพกับผู้เข้าใช้บริการสินเชื่อ 3.85 0.972 มาก 
9 พนักงานสินเชื่อท่ีเป็นผู้รับผิดชอบสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู นั้นมีการ

ปฏิบัติงานสินเชื่อมาอย่างยาวนาน 
3.67 1.057 มาก 

      

รวม 3.91 0.752 มาก 
 

4. ผลการวิจัยส่วนท่ี 4 คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครู นั้นภาพรวม
พบว่ามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ท้ัง 7 ด้าน โดยมีความคิดเห็น  
ด้านการบริหารจัดการท่ีดี มากท่ีสุด ( X = 4.30 ) รองลงมาได้แก่ ด้านด้านชีวิตครอบครัว ( X = 4.20)  
ด้านชีวิตการทํางาน ( X = 4.11) ด้านความรู้ ( X = 4.08) ด้านสุขภาพอนามัย ( X = 3.98)  
ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 3.89)  และด้านรายได้และการกระจายรายได้ ( X = 3.57) ตามลําดับ  
ดังตารางท่ี 5 – 6 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู  

คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครู Mean S.D. ระดับ 

1 ด้านสุขภาพอนามัย    3.98 0.642 มาก 
2 ด้านความรู้ 4.08 0.723 มาก 
3 ด้านชีวิตการทํางาน 4.11 0.591 มาก 
4 ด้านรายได้และการกระจายรายได้ 3.57 0.771 มาก 
5 ด้านสภาพแวดล้อม 3.89 0.684 มาก 
6 ด้านชีวิตครอบครัว 4.20 0.691 มาก 
7 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 4.30 0.614 มาก 

รวม 3.97 0.505 มาก 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู ในแต่ละด้าน 

คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครู  Mean S.D. ระดับ 
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ด้านสุขภาพอนามัย 

1 ท่านพอใจในสุขภาพร่างกายของท่าน 4.18 0.785 มาก 
2 แม้จะมีเวลาเพียงเล็กน้อย ท่านก็ไม่เพลาดโอกาสท่ีจะออกกําลังกาย 3.79 0.855 มาก 
3 ท่ีพักอาศัยของท่านเหมาะกับการทํากิจกรรมและพักผ่อน 4.03 0.875 มาก 
4 ท่านมีความเครียดท่ีลดลง 3.93 0.906 มาก 

รวม 3.98 0.642 มาก 
ด้านความรู้ 

1 ท่านมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่สมํ่าเสมอ 4.22 0.679 มาก 
2 โรงเรียนของท่านสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงานหรือเข้ารับการ

อบรมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูดความรู้ความสามารถ 
4.08 0.926 มาก 

      
3 โรงเรียนสนับสนุนให้ท่านได้พัฒนาทักษะพิเศษในด้านท่ีท่านสนใจ

หรือถนัดเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
3.88 0.994 มาก 

      
4 ท่านมีโอกาสเรียนรู้วิทยาการใหม่เพ่ือพัฒนางานให้ก้าวหน้าเสมอ 4.08 0.864 มาก 
5 ท่านใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้รับการสนับสนุน จากทางโรงเรียนใน

การปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
4.13 0.892 มาก 

      

รวม 4.08 0.723 มาก 
ด้านชีวิตการทํางาน 

1 ชีวิตทางสังคมของท่านกับเพ่ือนร่วมงานเป็นไปได้ด้วยดี 4.21 0.720 มาก 
2 สวัสดิการด้านการดูแลรักษาสุขภาพท่ีท่านได้รับเพียงพอกับความ

จําเป็นในปัจจุบัน 
4.04 0.859 มาก 

   3 ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจ ในการดําเนินการงานต่างๆ ของโรงเรียน 3.96 0.827 มาก 
4 เพ่ือนร่วมงานยอมรับความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานของท่าน 4.09 0.709 มาก 
5 ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่องของการทํางาน 4.18 0.679 มาก 
6 เพ่ือนร่วมงานของท่านช่วยแก้ไขปัญหาหรือแนะนําในทันทีท่ีรู้ว่าท่าน

เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
3.92 0.955 มาก 

   
7 ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได้ 4.24 0.664 มาก 
8 ท่านได้รับการชักชวนให้มีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือประโยชน์ของ

สังคมร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน 
4.22 0.690 มาก 

รวม 4.11 0.591 มาก 
ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครู  Mean S.D. ระดับ 
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ด้านรายได้และการกระจายรายได้ 
1 ท่านพอใจกับอัตราเงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน 3.76 0.968 มาก 
2 ท่านได้รับการปรับข้ึนเงินเดือนในอัตราท่ีเหมาะสมกับงานท่ีทํา 3.82 0.896 มาก 
3 รายได้ท่ีท่านได้รับสอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบัน 3.38 1.146 ปาน

กลาง 4 ท่านมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพและใช้จ่ายในครอบครัว 3.26 1.083 ปาน
กลาง 5 การใช้จ่ายในครอบครัวของท่านไม่มีปัญหา 3.31 1.113 ปาน
กลาง 6 ท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากข้ึน 4.00 0.806 มาก 

7 ท่านมีรายได้คงเหลือต่อเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน 3.37 1.037 ปาน
กลาง 8 ท่านมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ ลดลง 3.67 0.973 มาก 

รวม 3.57 0.771 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อม 

1 ท่ีทํางานของท่านมีบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการทํางาน 4.01 0.896 มาก 
2 ท่ีพักอาศัยของท่านมีอุปกรณ์และเครื่องมืออํานวยความสะดวก

เพียงพอ 
3.71 0.966 มาก 

3 โรงเรียนของท่านมีอุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอน
เพียงพอ 

3.62 1.013 มาก 
      

4 ชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมของท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 4.02 0.696 มาก 
5 ท่ีทํางานของท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 4.09 0.761 มาก 

รวม 3.89 0.684 มาก 
ด้านชีวิตครอบครัว 

1 การอยู่อาศัยกับครอบครัวในปัจจุบันของท่าน มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข 4.28 0.730 มาก 
2 ชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 4.35 0.719 มาก 
3 ท่านมีเวลาเพียงพอต่อการทํากิจกรรมกับครอบครัวและพักผ่อน 4.05 0.874 มาก 
4 ท่านมีปัญหากับครอบครัวลดลงหลังจากเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือ

พัฒนาชีวิตครู 
4.11 0.962 มาก 

      

รวม 4.20 0.691 มาก 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
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ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
1 ท่านเสียสละเวลาและมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้กับสังคม 4.25 0.678 มาก 
2 หลังจากเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูทําให้ท่านรู้สึก

ภูมิใจท่ีทางภาครัฐหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ 
4.25 0.805 มาก 

      
3 ท่านพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับชุมชนเม่ือชุมชนมี

ปัญหา 
4.40 0.641 มาก 

      
รวม 4.30 0.614 มาก 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสิน 
เขตจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกใช้ของลูกค้า นั้นพบว่า 
มีภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  ปัจจัยด้านทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ มีความสัมพันธ์ กับ  
คุณภาพชีวิตครูในโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และข้าราชการครูท่ี
เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู เขตจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปีข้ึนไป  
มีตําแหน่งทางการศึกษา ครู คศ.3 (ครูชํานาญการพิเศษ) มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี 
มีประสบการณ์ในการทํางาน 20 ปีข้ึนไป รายได้อยู่ในช่วง 30,001 - 40,000 บาท  มีจํานวนบุตรหรือผู้ท่ีอยู่ใน
อุปการะจํานวน 2 คน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวราพร ดอกเทียน (2550) ท่ีทําการศึกษาปัจจัย 
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จํากัด ซ่ึงพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 46- 60 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ระหว่าง  
20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นสมาชิกมาแล้ว  16-25 ปี ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ของลูกค้า 
นั้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสินเขตจังหวัดบุรีรัมย์
ข้ึนอยู่ ได้แก่ ด้านผู้ทําการตัดสินใจ ด้านประเด็นปัญหาท่ีต้องตัดสินใจ ด้านทางเลือกท่ีบรรลุเป้าหมาย  
และด้านสภาวการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านสภาวการณ์ท่ีทําการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ย 
ท่ีสูงสุดซ่ึงกลุ่มของประชากรได้ให้ความสําคัญในเรื่องของอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ามากท่ีสุด โดยอัตราดอกเบ้ียนั้น 
ถือเป็นแรงจูงในส่วนหนึ่งในการเลือกใช้ธนาคารออมสิน จึงสอดคล้องกับ  เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553)   
ท่ีได้ทําการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ของคนทํางาน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากท่ีสุดในการเลือกใช้สินเชื่อ 
กับธนาคารพาณิชย์ของคนทํางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืออัตราดอกเบ้ีย เป็นสิ่งแรกท่ีดึงดูดลูกค้า 
ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากหรือสินเชื่อ อัตราดอกเบ้ียในการขอสินเชื่อเป็น 
อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่าท่ีสุด ทําให้กลุ่มลูกค้าใช้บริการสินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพยังคงอยู่กับธนาคารออมสิน 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อองค์กร ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในโครงการ ด้านความเชื่อม่ันในโครงการ 
และธนาคาร และด้านประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตครูในโครงการสินเชื่อ 
เพ่ือพัฒนาชีวิตครู โดยค่าเฉลี่ยของปัจจัยทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากโดย 
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ให้ความสําคัญในด้านประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการมากท่ีสุด เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารท่ีได้เล็งเห็น
การแก้ไขบัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นแห่งแรกทําให้ข้าราชการครูมีความเชื่อม่ันในประสบการณ์ท่ีมีกับ
โครงการของธนาคารออมสินมากท่ีสุด และมีทัศนคติท่ีดีต่อธนาคารเช่นกันซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของธนาคาร การสร้างทัศนคติใหม่ ๆ ให้กับข้าราชการครู โดยการปรับปัจจัยต่าง  
ๆ ท่ีจะส่งผลให้ให้ข้าราชการครูท่ีมีปัญหาด้านหนี้สิน เข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคารออมสิน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตต่อไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสิน 
เขตจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  ข้าราชการครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู เขตจังหวัดบุรีรัมย์  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปีข้ึนไป มีตําแหน่งทางการศึกษา ครู คศ.3 (ครูชํานาญการพิเศษ)  
มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทํางาน 20 ปีข้ึนไป รายได้อยู่ใน 
ช่วง 30,001 - 40,000 บาท  มีจํานวนบุตรหรือผู้ท่ีอยู่ในอุปการะจํานวน 2 คน  ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ของครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู นั้นยอมรับว่า คุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ 
เพ่ือพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสินเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับลักษณะประชากรศาสตร์ของครูท่ีเข้า
ร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับทางการศึกษา ยกเว้น ตําแหน่ง 
ทางการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ของลูกค้านั้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตครูท่ีเข้าร่วม
โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสินเขตจังหวัดบุรีรัมย์ข้ึนอยู่ ได้แก่ ด้านผู้ทําการตัดสินใจ 
ด้านประเด็นปัญหาท่ีต้องตัดสินใจ ด้านทางเลือกท่ีบรรลุเป้าหมาย และด้านสภาวการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านทัศนคติต่อองค์กร ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในโครงการ ด้านความเชื่อม่ัน 
ในโครงการและธนาคาร และด้านประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตครูในโครงการ
สินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครู โดยค่าเฉลี่ยของปัจจัยทัศนคติต่อธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
โดยให้ความสําคัญในด้านประสบการณ์ท่ีมีกับโครงการมากท่ีสุด  
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การแก้ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองการบวชภิกษุณีในสังคมไทย 
The Conflict Solution on Bhikkhuni Ordination in Thai Society 

 
ณัชปภา วาสิงหน 

อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย  
(2) เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย และ (3) เพ่ือเสนอการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย  ผลการวิจัยพบว่าความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย
เป็นผลมาจากทัศนะท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับภิกษุณีและการบวชภิกษุณี  ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดท้ัง 
ฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุนการบวชภิกษุณี  ความขัดแย้งเ ก่ียวกับภิกษุณีมี 4 ประเด็นหลัก คือ  
(1) พุทธประสงค์เก่ียวกับการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์  (2) ภิกษุณีกับอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของ
ภิกษุสงฆ์ (3) ภิกษุณีกับปัญหาความสมดุลของโครงสร้างทางสังคม และ (4) เจตนารมณ์การรื้อฟ้ืนภิกษุณี 
ความขัดแย้งเก่ียวกับการบวชภิกษุณีมี 3 ประเด็นหลัก คือ  (1) การบวชภิกษุณีตามพระวินัย  (2) การทดแทน
การบวชภิกษุณีเถรวาทด้วยการบวชชี และ (3) การบวชภิกษุณีกับความรับผิดชอบของคณะสงฆ์ไทย  จาก
การศึกษาข้ออ้างของท้ังสองฝ่าย  พบว่าข้ออ้างของฝ่ายคัดค้านการบวชภิกษุณีในสังคมไทย  ท้ังประเด็น
เก่ียวกับภิกษุณีและการบวชภิกษุณี  ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักการของพระพุทธศาสนา   สาเหตุ
พ้ืนฐานของการคัดค้านการบวชภิกษุณีในสังคมไทยมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการของปปัญจธรรม คือ  
(1) ตัณหา (2) ทิฏฐิ และ (3) มานะ  โดยตัณหาคือความอยากปกป้องระบบปิตาธิปไตยและอัตลักษณ์ของ 
เถรวาทของผู้ท่ีได้ประโยชน์จากอุดมคติดังกล่าว  ทิฏฐิคือวาทกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งให้เกิดความเข้าใจว่าการบวช
ภิกษุณีเป็นสิ่ง ท่ีไม่ถูกต้องและเป็นไปไม่ได้  มานะคือท่าทีท่ี มุ่งปฏิเสธการแก้ปัญหาการบวชภิกษุณี 
อย่างสร้างสรรค์  หากกลับมุ่งรักษาสภาพด้อยโอกาสของสตรีให้คงอยู่ต่อไป  การแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่อง
การบวชภิกษุณีในสังคมไทย ประเด็นสําคัญต้องกลับไปมีทิฏฐิท่ีถูกต้องท้ังท่ีเก่ียวกับภิกษุณีและการบวชภิกษุณี  
หรือการกลับไปยึดถือหลักการและเจตนารมณ์การเกิดข้ึนของภิกษุณีในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พุทธบัญญัติว่าด้วยการบวชภิกษุณีของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ 

 
คําสําคัญ:  พระพุทธศาสนา ความขัดแย้ง การบวชภิกษุณี สังคมไทย 
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Abstract 

This study is of 3 objectives. They are (1) to study the conflict regarding the 
ordination of bhikkhuni in Thai society. (2) to analyze the causes of conflict regarding the 
ordination of bhikkhuni in Thai society, and (3) to propose the solution of the conflict 
regarding the ordination of bhikkhuni in Thai society.  From the research, it is found that the 
conflict about the ordaination of bhikkhuni in Thai society is the results of the different 
views about bhikkhuni and ordination of  bhikkhuni. This leads to be the opposing parties of 
the ordination of bhikkhuni and the supporting ones. The conflict of bhikkhuni is of  4 main 
issues: namely  (1) the Buddha’s intention of bhikkhuni sangha establishment. (2) bhikkhuni 
and the harm to the chastity of bhikkhu. (3) bhikkhuni and the balancing of social structure’s 
problems, and (4) the intention to renew the ordination of  bhikkhuni. The conflict of 
bhikkhuni ordination is of 3 main issues: namely (1) bhikkhuni ordination according to the 
Vinaya. (2) the replacement of ordination of bhikkhuni with the ordination of mae chee, and 
(3) bhikkhuni ordination and the responsibility of the Thai sangha.  From the study of the 
premises given by two sides, it is found that  the premises of the opposing parties both in 
the matter of bhikkhuni and ordination of bhikkhuni are not incompliance with the facts and 
the principles in Buddhism. The basic causes of the protesting the ordination of bhikkhuni in 
Thai society arise from 3 main factors of mental diffusions, namely (1) Tanha, (2) Ditthi, and 
(3) Mana. Tanha is a strong wish to protect the system of patriarchy and the identity of the 
Theravada of the persons who gain such a benefit from these ideals. Ditthi is the discourses 
which point that bhikkhuni ordination cannot be done correctly and impossibly. Mana is the 
attitude of refusal to solve the problem of bhikkhuni ordination in creative solutions but 
keeping the conditions of disadvantaged women to continue. To resolve the conflict 
regarding the ordination of bhikkhuni in Thai society, the key note is to have the correct 
Ditthi about bhikkhuni and bhikkhuni ordination or to adhere to and abide by the principles 
and the will of arising of bhikkhuni sangha in Buddhism particularly bhikkhuni ordained by 
the constitution of the Buddha with respect. 

 
Keywords:  Buddhism, Conflict, Bhikkhuni Ordination, Thai Society 
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บทนํา 

ความขัดแย้งเรื่องภิกษุณีในสังคมไทยได้เกิดข้ึนมานานพอสมควร  ดังเป็นท่ีรู้โดยท่ัวไปว่าใน
พระพุทธศาสนา  พุทธศาสนิกชนหรือหมู่ชนท่ีนับถือพระพุทธศาสนามีอยู่  4 กลุ่มหลัก  ดังท่ีเรียกกันว่า 
พุทธบริษัท 4 คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  นับต้ังแต่หลังการทําสังคายนาครั้งท่ี 3 ประมาณ  
พ.ศ. 235 (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551: 180) ท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่ง
พระโสณเถระและพระอุตรเถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยในปัจจุบัน  
พระพุทธศาสนาได้ต้ังม่ันและสืบต่อเรื่อยมาในแผ่นดินนี้  แต่พุทธบริษัทกลับปรากฏว่ามีเพียง 3 กลุ่มเท่านั้น 
คือ ภิกษุ  อุบาสก   อุบาสิกา ส่วนท่ีขาดไปคือภิกษุณี จะเห็นว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานภาพของผู้หญิงใน
พ้ืนท่ีของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย  มักปรากฏเฉพาะภาพของผู้ท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนหรืออุปถัมภ์บํารุงพระ
ศาสนาเท่านั้น  การดํารงสถานะความเป็นศาสนิกในฐานะนักบวชปรากฏเฉพาะในเพศชายเท่านั้น  อย่างไรก็
ตามเม่ือกาลเวลาล่วงมาก็เกิดกระแสความพยายามท่ีจะให้สตรีเข้าสู่พ้ืนท่ีของศาสนาในฐานะนักบวชเพ่ือทํา
องค์ของพุทธบริษัทให้ครบ 4 เหมือนดังสมัยพุทธกาล  แต่สถานภาพของภิกษุณียังไม่ปรากฏว่าได้รับ 
การยอมรับแต่อย่างใด  เรื่องราวความพยายามท่ีจะให้มีภิกษุณีและท่าทีของสังคมเก่ียวกับเรื่องนี้ใน
ประวัติศาสตร์ไทยย้อนหลังจากสมัยรัตนโกสินทร์ลงไปเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐาน  อาจเป็นไปได้ท้ังไม่เคย
มีเรื่องเหล่านี้หรืออาจเคยมีแต่สังคมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องสําคัญจนต้องมีการบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้  อย่างไร
ก็ตามในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นี้  เท่าท่ีปรากฏหลักฐานชัดเจนคือเม่ือปี พ.ศ. 2470 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   นางสาวสาระและนางสาวจงดีบุตรีของนายนรินทร์ภาษิตพร้อมกับสตรีอ่ืนๆ อีก 6 คน
ซ่ึงบวชเป็นสามเณรีได้ถูกจับสึก  ในเวลาต่อมาปีพ.ศ. 2471  สืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ทําให้คณะสงฆ์
โดยสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ในเวลานั้น  ประกาศสั่งห้ามภิกษุบรรพชาอุปสมบทหญิงใดเป็น
สามเณรี  สิกขมานาหรือภิกษุณี   โดยประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาว่า “หญิงซ่ึงจักได้สมมุติตนเป็นสามเณรีโดย
ถูกต้องพระพุทธานุญาตนั้น  ต้องสําเร็จด้วยนางภิกษุณีให้บรรพชา  เพราะพระองค์ทรงอนุญาตให้นางภิกษุณี 
มีพรรษา 12 ล่วงแล้วเป็นปวัตตินีคือเป็นอุปัชฌาย์   ไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นอุปัชฌาย์  นางภิกษุณีหมด
สาบสูญขาดเชื้อสายมานานแล้ว  เม่ือนางภิกษุณีผู้รักษาขนบธรรมเนียมสืบต่อสามเณรีไม่มีแล้ว  สามเณรี 
ผู้บวชสืบต่อมาจากภิกษุณีก็ไม่มี   เป็นอันเสื่อมสูญไปตามกัน  ผู้ใดให้บรรพชาเป็นสามเณรี  ผู้นั้นชื่อว่าบัญญัติ
สิ่งท่ีพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติ  เพิกถอนสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว  เป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนา  
เป็นตัวอย่างท่ีไม่ดี ฯ  เพราะเหตุนี้ห้ามไม่ให้พระเณรทุกนิกายบวชหญิงเป็นภิกษุณี  เป็นสิกขมานาและเป็น
สามเณรี  ต้ังแต่นี้ไป” (ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ , เล่ม 16, หน้า 157) 

แม้ประกาศดังกล่าวจะเป็นท่ีรับรู้ท่ัวไป  แต่ความพยายามท่ีจะใช้ชีวิตทางศาสนาของสตรีไทยใน
รูปแบบของภิกษุณีก็ไม่ได้หมดสิ้นกระท่ังในปัจจุบันนี้  ขณะเดียวกันคณะสงฆ์ไทยก็ยังคงยึดถือประกาศ 
ห้ามบวชสตรีปี พ.ศ. 2471  กระท่ังในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน  สถานการณ์ความขัดแย้งเช่นนี้ก่อให้เกิดกระแส
การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับภิกษุณีในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง  และดูเหมือนประเด็นท่ีเป็นแกนกลาง
ของการวิพากษ์ถกเถียงกันมากท่ีสุดเรื่องหนึ่ง  คือกระบวนการเป็นภิกษุณีหรือการอุปสมบทภิกษุณีของสตรี
ภายใต้พระพุทธศาสนาเถรวาทไทยเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้หรือถูกต้องหรือไม่  ในการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์นี้ 
ภาพหลักๆ ท่ีปรากฏก็คือมีฝ่ายคัดค้านการบวชภิกษุณีและฝ่ายสนับสนุนภิกษุณีการบวชภิกษุณี   โดยแต่ละ
ฝ่ายต่างยืนยันความถูกต้องของจุดยืนของตนอย่างแข็งขันท้ังคู่ 

ในฝ่ายคัดค้านการบวชภิกษุณี  เหตุผลในการคัดค้านก็เป็นดังมติของคณะสงฆ์ท่ีปรากฏในประกาศ
ข้างต้น  ฝ่ายคัดค้านได้อธิบายรายละเอียดของมติดังกล่าวโดยการยกพุทธบัญญัติตอนหนึ่งท่ีระบุเก่ียวกับการ
บวชภิกษุณีซ่ึงปรากฏในพระไตรปิฎกความว่า “ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ 2 ฝ่าย  เพ่ือสิกขมานา 
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ผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรม 6 ประการครบ 2 ปีแล้ว” (วินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์ (ไทย) 7/403/318)  เหตุนี้
ฝ่ายคัดค้านจึงถือว่าการบวชภิกษุณีเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้  เพราะสังคมไทยเป็นสังคมท่ีนับถือพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาท  ในปัจจุบันการอุปสมบทหรือการบวชภิกษุณีอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเถรวาทเป็นสิ่งท่ี
เป็นไปไม่ได้แล้ว  เพราะการบวชภิกษุณีจะต้องมีภิกษุณีสงฆ์เถรวาทอยู่ก่อน   เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นปวัตตินีหรือ
อุปัชฌาย์แก่ผู้ท่ีจะบวชเป็นภิกษุณีใหม่  เม่ือภิกษุณีสงฆ์ในฝ่ายเถรวาทได้สูญสิ้นไปแล้วการบวชภิกษุณีจึง
เป็นไปไม่ได้   แม้หากมีการบวชภิกษุณีเกิดข้ึน  การบวชนั้นก็ไม่ถูกต้อง 

แม้ด้วยเหตุผลดังกล่าวแต่ฝ่ายสนับสนุนภิกษุณีกลับเห็นตรงกันข้าม  คือเห็นว่าการบวชภิกษุณีไม่ขัด
กับพระวินัยแต่อย่างใด  กล่าวคือฝ่ายสนับสนุนภิกษุณีเห็นว่าสตรีสามารถบวชภิกษุณีได้ตามเง่ือนไขของ 
พระวินัย  ท้ังข้อท่ีว่าด้วยการบวชโดยสงฆ์ฝ่ายเดียวและการบวชโดยสงฆ์สองฝ่าย  ในส่วนของการบวชโดยสงฆ์
ฝ่ายเดียวนั้น  ฝ่ายสนับสนุนภิกษุณียกหลักฐานในส่วนท่ีเป็นพุทธดํารัสท่ีปรากฏในภิกขุณีขันธกะซ่ึง 
มีใจความว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทภิกษุณีท้ังหลาย” (วินัยปิฎก จูฬวรรค (ไทย) 
7/404/321) และ “ภิกษุท้ังหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีท้ังหลาย” (วินัยปิฎก จูฬวรรค (ไทย) 7/404/321) 
ส่วนการบวชจากสงฆ์สองฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนภิกษุณีก็ยังเห็นว่าอยู่ในสถานะท่ีเป็นไปได้เช่นกัน  เพราะโดย
ข้อเท็จจริงแล้วสงฆ์สองฝ่ายก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน 

ในขณะท่ีฝ่ายคัดค้านการบวชภิกษุณี  ยืนยันว่าการบวชภิกษุณีตามพระวินัยเป็นสิ่งท่ีกระทําไม่ได้   
เว้นแต่จะปรับแก้พระวินัย  ซ่ึงเท่ากับทําให้ศาสนาเกิดความเสียหาย อีกท้ังไม่เป็นธรรมต่อผู้ท่ีต้องกระทํา
เช่นนั้น แต่ฝ่ายสนับสนุนภิกษุณีกลับเห็นว่าการบวชภิกษุณีในสังคมไทยท่ียังไม่เป็นท่ียอมรับนั้น  สาเหตุแท้จริง
ไม่ใช่เพราะการบวชภิกษุณีเป็นเรื่องไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย  หากเป็นเพราะอคติของเพศชาย  ดังทัศนะ
ของ ทวีวัฒน์  ปุณฑริกวิวัฒน์ ท่ีกล่าวว่า “ในพระพุทธศาสนา  ผู้ชายกับผู้หญิงมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ
เหมือนกัน  และผู้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมท่ีสูงสุดได้เช่นเดียวกับผู้ชาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากอคติของ 
เพศชายศาสนาในระดับสถาบันได้กีดกันผู้หญิงอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน  สถาบันภิกษุณีซ่ึง
เป็นเสมือนตัวแทนของอารยธรรมอินเดียในยุคท่ีรุ่งเรืองสูงสุดมิได้รับโอกาสให้ดํารงอยู่ในสังคมไทย”(ทวีวัฒน์  
ปุณฑริกวิวัฒน์, 2543: 101-102) ทัศนะท่ีมองว่าสาเหตุท่ีแท้จริงของการปฏิเสธภิกษุณีในสังคมไทย  มิใช่
เพราะปัญหาด้านพระวินัยอย่างท่ีฝ่ายคัดค้านภิกษุณีเสนอ  แต่เป็นเพราะอคติท่ีเก่ียวเนื่องด้วยเรื่องเพศ
ดังกล่าวนี้  มีผู้เห็นสอดคล้องกันอยู่มาก อาทิ ฉลาดชาย รมิตานนท์  โดยได้กล่าวเก่ียวกับเรื่องนี้ไว้ว่า  
“การห้ามผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีโดยอ้างว่า “ประเพณีขาดช่วงไป ทําให้ไม่มีพระอุปัชฌาย์” นั้นเป็นเพียง
เปลือกนอก  แต่แก่นแกนท่ีแท้จริงคือความพยายามในการผูกขาดการสร้างความรู้และความจริงไว้เฉพาะใน 
คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  ซ่ึงในท่ีนี้คือในหมู่ของ “ผู้ชาย” นั่นเอง”(ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2548: 102) 

ด้วยเหตุท่ีทัศนะและมุมมองของท้ังสองฝ่ายเป็นดังนี้  ความขัดแย้งจึงยังคงดํารงอยู่   หากพิจารณา
โดยภาพรวมจะเห็นว่า  ปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับภิกษุณีในสังคมไทย  เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมานานพอสมควร    
และนับวันสถานการณ์ยิ่งเร่งเร้าให้ต้องจัดการแก้ปัญหา  เพราะปัจจุบันภิกษุณีได้มีอยู่ในสังคมไทยแล้ว    
แต่ความเข้าใจเก่ียวกับภิกษุณี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความถูกต้องชอบธรรมในการบวชเป็นภิกษุณี ยังคง
มีความเห็นแตกต่างหลากหลายกระท้ังขัดแย้งกันอย่างชัดเจน ดังนั้นความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีใน
สังคมไทย  จึงควรได้รับการพิจารณาเพ่ือหาวิธีแก้ไขอย่างจริงจัง ท้ังนี้เพ่ือให้พระพุทธศาสนาได้กลับมาทํา
หน้าท่ีเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนเข้าด้วยกัน  บนพ้ืนฐานของความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่
ร่วมกันนี้  เม่ือผู้คนขัดแย้งกันน้อยลง  เพราะเข้าใจเรื่องท่ีขัดแย้งกันมากข้ึน  ความแตกแยกย่อมน้อยลง  
เม่ือความแตกแยกน้อยลงพลังของความเห็นร่วมหรือความเข้าใจย่อมเหนี่ยวนําทําให้สังคมดํารงอยู่ เม่ือสังคม
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ดํารงอยู่  พระพุทธศาสนาดํารงอยู่  ท่ีสุดการแสวงหาคุณค่าจากพระพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆ  ตามกําลัง
ศรัทธาและปัญญาของแต่ละคนก็จะยังคงเป็นไปได้สืบไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย 
2. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย 
3. เพ่ือเสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย 
 

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

1. พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2544) ได้แสดงทัศนะเก่ียวกับการบวชภิกษุณีไว้ในหนังสือเรื่อง  
“ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี” ว่าการบวชเป็นภิกษุณีเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้
เพราะ  ปัญหาด้านพระธรรมวินัยหรือระเบียบการบวชตามพุทธบัญญัติซ่ึงระบุว่าสตรีท่ีจะบวชเป็นภิกษุณีได้
เง่ือนไขข้อหนึ่งจะต้องบวชจากสงฆ์ 2 ฝ่าย  คือภิกษุสงฆ์  และภิกษุณีสงฆ์  ปัจจุบันไม่มีภิกษุณีสงฆ์เถรวาทอยู่
แล้ว   ฉะนั้นจึงบวชภิกษุณีไม่ได้   และเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอํานาจการตัดสินใจของคณะสงฆ์หรือของเถรสมาคม    
เรื่องนี้เป็นอํานาจโดยตรงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เม่ือพระพุทธเจ้าไม่ทรงดํารงอยู่แล้วก็ไม่มีผู้ใดมีสิทธิตัดสิน
วินิจฉัยเรื่องนี้ได้   

2. เดือน คําดี (2544) ในรายงานการวิจัยเรื่อง “ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา: การศึกษาเชิงวิเคราะห์” 
ได้เสนอว่า  การท่ีในสังคมไทยในปัจจุบันมีการเรียกร้องให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีมากข้ึนและได้ทําการรื้อฟ้ืน
ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเถรวาทข้ึน  โดยไปอุปสมบทมาจากภิกษุณีและภิกษุสงฆ์ฝ่ายมหายานนั้น  จากหลักฐานและ
ทัศนะของพระมหาเถระและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย  เห็นว่าการดําเนินการเช่นนี้เป็นสิ่งท่ี
เป็นไปไม่ได้  เพราะไม่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพราะภิกษุณีสายเถรวาทได้
ขาดสูญลงแล้วต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 17 

 3. สมชาย ไมตรี และคณะ (2546)  ในรายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของ 
การบวชภิกษุณีในประเทศไทย” ได้เสนอว่าการท่ีจะจัดให้มีการบวชภิกษุณีในประเทศไทยเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้  
เพราะมีปัญหาหลายด้าน  คือ  พระธรรมวินัย  จารีตประเพณี  ข้อสงสัยในการบวชและการสืบต่อของภิกษุณี
ในปัจจุบัน  รวมถึงประกาศของสมเด็จพระสังฆราชเรื่องห้ามพระเณรไม่ให้บวชหญิงเป็นบรรพชิตเม่ือ  
พ.ศ. 2471   นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ได้เสนอว่าการท่ีจะบวชภิกษุณีจากประเทศอ่ืนและกลับมาอยู่ 
ในประเทศไทย   หรือการบวชภิกษุณีในประเทศไทยโดยคณะสงฆ์อ่ืนนั้นสามารถกระทําได้  ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ 
การยอมรับของสังคมอีกครั้งหนึ่ง  สําหรับทางออกท่ีทุกฝ่ายน่าจะยอมรับและเป็นไปได้มากท่ีสุดคือ   
คณะภิกษุณีควรประกาศและแสดงอัตลักษณ์ของตนเองท่ีชัดเจนว่าเป็นภิกษุณีจากคณะสงฆ์ประเทศและ 
นิกายอ่ืน  แทนการแสดงอัตลักษณ์ของภิกษุณีเถรวาทไทยเพ่ือลดความขัดแย้งจากฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย     

 4. มนตรี สืบด้วง (2551) ในวิทยานิพนธ์เรื่อง“ แนวพินิจเชิงสตรีนิยมว่าด้วยผู้หญิงกับ
พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย”  ได้เสนอว่า  การบวชภิกษุณีในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามหลัก
พระธรรมวินัยไม่สามารถกระทําได้  เพราะประเทศไทยไม่มีภิกษุณีสงฆ์ท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นปวัตตินีได้  ถ้ามี 
การบวชภิกษุณีเกิดข้ึนในยุคนี้ก็แสดงว่ามีการทําผิดพระวินัย  สตรีท่ีไปบวชภิกษุณีจากท่ีอ่ืนสามารถบวชได้แต่
ต้องไม่อ้างหรือแสดงตัวว่าเป็นภิกษุณีพุทธเถรวาท  ท้ังนี้เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของพุทธเถรวาทไทยไว้ ทางออก
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สําหรับผู้ท่ีสนันสนุนภิกษุณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีบวชเป็นภิกษุณีมาจากท่ีอ่ืนไม่มีทางอ่ืนใดนอกจากต้องทําใจ
ยอมรับสภาพความเป็นจริง 

5. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (ภิกษุณีธัมมนันทาในปัจจุบัน) (2539)  ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสตรีใน
พุทธศาสนา” ได้เสนอว่า  อคติต่อเพศหญิงหลายประการท่ียึดถือสืบมาจนกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย  โดยเชื่อกันว่าเป็นคําสอนในพุทธศาสนานั้น  แท้จริงอคติดังกล่าวมาจากสังคมอินเดียท่ีมีรากฐาน
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เป็นหลัก  เพ่ือให้การพัฒนาสตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
หรือรับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์  องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสตรีท้ังภาครัฐและเอกชน  
สถาบันการศึกษา  สื่อสารมวลชนรวมท้ังรัฐบาลต้องร่วมมือในการขจัดอคติเหล่านั้นให้หมดไป 

6. ทวีวัฒน์  ปุณฑริกวิวัฒน์ (2543)  กล่าวถึงการบวชภิกษุณีไว้ในบทความ “พุทธศาสนากับสิทธิ
สตรี”  ว่าในพระพุทธศาสนา  ผู้ชายกับผู้หญิงมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะเหมือนกัน  และผู้หญิงก็สามารถ
บรรลุธรรมท่ีสูงสุดได้เช่นเดียวกับผู้ชาย  อย่างไรก็ตามเนื่องจากอคติของเพศชาย   ศาสนาในระดับสถาบันได้
กีดกันผู้หญิงอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน  สถาบันภิกษุณีซ่ึงเป็นเสมือนตัวแทนของอารยธรรม
อินเดียในยุคท่ีรุ่งเรืองสูงสุดมิได้รับโอกาสให้ดํารงอยู่ในสังคมไทย  จะมีก็แต่เพียงแม่ชีซ่ึงมีสถานะทางสังคม
ตกตํ่ายิ่งกว่าผู้หญิงธรรมดาเสียอีก  จํานวนของโสเภณีและความยากจนของผู้หญิงท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศไทย  
ส่วนหนึ่งมาจากการขาดสถาบันทางศาสนาท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรีของเพศหญิง  อย่างเช่นสถาบันภิกษุณี   
อันจะส่งเสริมผู้หญิงในทางจิตใจและให้โอกาสแก่ผู้หญิงในทางสังคมเพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า 

 7. พระไพศาล วิสาโล (2546) กล่าวถึงการบวชภิกษุณีไว้ในบทความ “ภิกษุณี:ทางเลือกท่ี 
เลี่ยงไม่ได้” ว่าชุมชนและวิถีชีวิตอย่างพระโดยมีระบบชุมชนและระเบียบชีวิตท่ีเรียกว่าวินัยกํากับ   เอ้ือต่อ 
การฝึกฝนและพัฒนาตน   ท้ังยังช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพท้ังทางด้านการศึกษาและการเผยแผ่ธรรมมะให้มากข้ึน  
การเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้มีภิกษุณีข้ึนในเมืองไทยนั้น  ความสําคัญไม่ได้อยู่ท่ีความเสมอภาคทางด้านสิทธิ
ทางเพศ  หรือการยกสถานะของผู้หญิงให้เท่าเทียมกับชาย หากอยู่ท่ีการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับ 
การฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ีเพ่ือความเจริญงอกงามในธรรม  

 8. พระภิกษุโพธิ มหาเถระ (2552)  ได้แสดงทัศนะเก่ียวกับการบวชภิกษุณีไว้ในหนังสือ “การรื้อฟ้ืน
การอุปสมบทภิกษุณีในนิกายเถรวาท” ว่าเราไม่สามารถอ่านพระวินัยอย่างตายตัวว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
มีการรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์  ท่ีจะนํามาสู่ข้อสรุปได้ก็เป็นเพียงผลจากการตีความ  การตีความนั้นมักจะสะท้อนให้
เห็นท่าทีของผู้ตีความเองซ่ึงมาจากกรอบความเข้าใจท่ีตนเองคิดมากพอๆ กับคําพูดจริงๆ ท่ีปรากฏตาม 
พระคัมภีร์ท่ีตนกําลังตีความ  สิ่งท่ีจะช่วยให้การพิจารณาเรื่องนี้ชัดเจนข้ึนคือคําถามท่ีว่า  พระพุทธเจ้าจะ
ปรารถนาให้พระภิกษุสงฆ์จัดการกับประเด็นนี้อย่างไรในสภาพการณ์ปัจจุบันในศตวรรษท่ี 21 หากพระองค์จะ
ได้เห็นพวกเรามาคิดปัญหานี้ในขณะนี้  ท่านจะมีพระประสงค์ให้เรายึดถือตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้จนกีดกันผู้หญิง
ให้ออกไปจากแนวทางการบวชเป็นภิกษุณีหรือ  หรือว่าพระองค์จะต้องการให้เราใช้พระวินัยในลักษณะ 
ท่ีมีเมตตา  เอ้ือเฟ้ือ  และนําเสนอศาสนาท่ีรักษาหลักการอย่างแท้จริงท้ังความยุติธรรมและไม่มีการกีดกัน 
ทางเพศ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษารายละเอียดความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย  ท้ังท่ีเป็นความขัดแย้งเก่ียวกับ

แนวคิดท่ีมีต่อภิกษุณีและแนวคิดเรื่องการบวชภิกษุณี   โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ี  เช่น  หนังสือ รายงาน
การวิจัย  วิทยานิพนธ์  บทความ  บทสัมภาษณ์  และข้อความในอินเตอร์เน็ท     
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2. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย  โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบ
แนวคิดเรื่องปปัญจธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก  

3. เสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีใน  โดยอาศัยความรู้จากข้อมูลระดับปฐมภูมิ 
(Primary sourcse) ได้แก่  พระไตรปิฎกภาษาไทย  และข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary sourcse) ได้แก่  
อรรถกถา  และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
ผลการวิจัย    

ความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีท่ีดํารงอยู่ในสังคมไทย  ถือเป็นผลรวมของความขัดแย้งท่ีเก่ียวเนื่อง
และเชื่อมโยงอยู่กับ 2 ประเด็นหลัก   คือความขัดแย้งเก่ียวกับแนวคิดท่ีมีต่อภิกษุณี  และความขัดแย้งเก่ียวกับ
แนวคิดเรื่องการบวชภิกษุณี   ผลของความขัดแย้งในประเด็นดังกล่าวนี้  นําไปสู่ความเห็นท่ีแตกต่างกัน
เก่ียวกับการบวชภิกษุณีในสังคมไทย   คือมีท้ังฝ่ายท่ีเห็นด้วยหรือสนับสนุนการบวชภิกษุณี  และฝ่ายท่ีคัดค้าน
หรือปฏิเสธการบวชภิกษุณี   ความขัดแย้งเก่ียวกับแนวคิดท่ีมีต่อภิกษุณี  จําแนกออกเป็นความขัดแย้งใน
ประเด็นต่างๆ 4 ประเด็นหลัก  คือ (1) พุทธประสงค์เก่ียวกับการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์  (2) ภิกษุณีกับ
อันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของภิกษุสงฆ์ (3) ภิกษุณีกับปัญหาความสมดุลของโครงสร้างทางสังคม 
และ (4) เจตนารมณ์การรื้อฟ้ืนภิกษุณี  ส่วนความขัดแย้งเก่ียวกับแนวคิดเรื่องการบวชภิกษุณี  จําแนกออกเป็น
ความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ 3 ประเด็นหลัก  คือ (1) การบวชภิกษุณีตามพระธรรมวินัย  (2) การทดแทน 
การบวชภิกษุณีด้วยการบวชชี   และ  (3) การบวชภิกษุณีกับความรับผิดชอบของคณะสงฆ์ไทย   

จากการศึกษาพบว่าความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวมีอยู่จริงในสังคมไทย  โดยฝ่ายคัดค้าน
การบวชภิกษุณีมีทัศนะต่อประเด็นภิกษุณีว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธประสงค์ท่ีจะให้มีภิกษุณีสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา  ภิกษุณีสงฆ์เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกบางอย่างท่ีผลักดันให้ในท่ีสุดพระพุทธเจ้าจําต้อง
อนุญาต  ภิกษุณีเป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของภิกษุสงฆ์  เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน  จึง
ไม่สมควรมีภิกษุณีข้ึนมาในคณะสงฆ์  ปัญหาความสมดุลของโครงสร้างทางสังคมไม่เก่ียวข้องแต่อย่างใดกับ 
การไม่มีภิกษุณีสงฆ์  เจตนารมณ์ในการรื้อฟ้ืนภิกษุณีในสังคมไทยเป็นไปอย่างไม่บริสุทธิ์  คือเป็นเรื่อง 
การยึดติดในรูปแบบความเป็นนักบวชของสตรีบางคนบางกลุ่ม  และเป็นการเลียนแบบแนวคิดสิทธิสตรี 
ของโลกตะวันตก   และมีทัศนะต่อประเด็นการบวชภิกษุณีว่าการบวชภิกษุณีไม่สามารถกระทําได้อย่างถูกต้อง
ตามพระวินัย  ไม่ว่าโดยวิธีการบวชจากสงฆ์ฝ่ายเดียวหรือสองฝ่าย  การบวชจากสงฆ์ฝ่ายเดียวถือว่าได้ยกเลิก
ไปแล้วส่วนการบวชจากสงฆ์สองฝ่ายถือว่าไม่สามารถกระทําได้   เพราะภิกษุณีสงฆ์เถรวาทท่ีจะทําหน้าท่ีเป็น 
ปวัตตินีซ่ึงเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของพิธีกรรมการบวชได้สูญสิ้นไปแล้ว   การทดแทนการบวชภิกษุณีเถร
วาทด้วยการบวชชีเป็นทางเลือกเท่าท่ีมีอยู่สําหรับสตรีท่ีประสงค์จะเป็นนักบวชหญิง  การแก้ปัญหาบวชภิกษุณี
ในสังคมไทยไม่อยู่ในอํานาจความรับผิดชอบของคณะสงฆ์ไทย    

ฝ่ายสนับสนุนการบวชภิกษุณีมีทัศนะต่อประเด็นภิกษุณีว่า  พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ใน 
การประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ข้ึนมาจริง   ท้ังภิกษุและภิกษุณีต่างเป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ซ่ึงกัน
และกัน  การเรียกร้องต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงไม่เป็นธรรม   การไม่มีภิกษุณีมีผลกระทบต่อโครงสร้างความสมดุล
ของสังคมตามหลักปฏิจจสมุปบาทและขัดต่อหลักพุทธบริษัท4 ซ่ึงเป็นสังคมอุดมคติในพระพุทธศาสนา   
การเรียกร้องการบวชภิกษุณีไม่ว่าจะมาจากความยึดติดในรูปแบบการเป็นนักบวชหรือเพราะได้รับอิทธิพล 
จากตะวันตก  โดยหลักเหตุผลถือว่าไม่ได้ทําให้ความชอบธรรมในการเรียกร้องเสียไป   และมีทัศนะต่อประเด็น
การบวชภิกษุณีว่าการบวชภิกษุณีสามารถกระทําได้อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย   ท้ังโดยวิธีการบวชจาก
สงฆ์ฝ่ายเดียวหรือสองฝ่าย  กรณีการบวชจากสงฆ์ฝ่ายเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศยกเลิก  ส่วนกรณี 
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การบวชจากสงฆ์สองฝ่ายในปัจจุบันนี้ก็มีสงฆ์สองฝ่ายอยู่ครบถ้วน   การทดแทนการบวชภิกษุณีเถรวาทด้วย
การบวชชีถือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งแต่ทดแทนการบวชภิกษุณีไม่ได้   การแก้ปัญหาการบวชภิกษุณีใน
สังคมไทยถือเป็นอํานาจความรับผิดชอบของคณะสงฆ์ไทยตามหลักพันธกิจในพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาข้อโต้แย้งของท้ังฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุนการบวชภิกษุณีในสังคมไทย     ผู้วิจัย
เห็นว่าเหตุผลและท่าทีของฝ่ายคัดค้านการบวชภิกษุณีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักการของ
พระพุทธศาสนา  พ้ืนฐานของความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทยหากวิเคราะห์ผ่านกรอบความคิด
ของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องปปัญญจธรรม  สามารถอธิบายได้ว่ามาจากปัจจัย 3 ประการ คือ ตัณหา  
ทิฏฐิ  และมานะ  โดยตัณหาคือความอยากปกป้องระบบปิตาธิปไตยและอัตลักษณ์ของเถรวาทของผู้ท่ีได้
ประโยชน์จากอุดมคติดังกล่าว  ทิฏฐิคือวาทกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งให้เกิดความเข้าใจว่าการบวชภิกษุณีเป็นสิ่งเป็นไป
ไม่ได้  มานะคือท่าทีปฏิเสธการแก้ปัญหาการบวชภิกษุณีอย่างสร้างสรรค์  หากกลับมุ่งรักษาสภาพด้อยโอกาส
ของสตรีให้คงอยู่ต่อไปท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามทิศทางของปปัญจธรรมคือตัณหาและทิฏฐิท่ีครอบงําอยู่แต่
เบ้ืองต้นนั่นเอง  ผลจากการศึกษาเก่ียวกับภิกษุณีในแต่ละประเด็นสรุปได้ดังนี้   

(1) ภิกษุณีสงฆ์เป็นพุทธประสงค์ท่ีแท้จริงของพระพุทธเจ้า การท่ีพระพุทธเจ้าไม่ประทาน 
การอุปสมบทภิกษุณีทันทีหรือการให้ภิกษุณีรับครุธรรม 8 ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่มีพุทธประสงค์ท่ีจะให้มี
ภิกษุณี   แต่เป็นกลยุทธ์เพ่ือให้ภิกษุณีสามารถดํารงอยู่ได้ในคณะสงฆ์หรือในสภาพสังคมเช่นนั้น  ในแง่หนึ่งก็
เพ่ือลดแรงเสียดทานหรือลดทอนผลกระทบท่ีจะมีต่อพระพุทธศาสนาโดยรวมเป็นสําคัญ  สภาพสังคม 
แบบปิตาธิปไตยในสมัยพุทธกาลคือปัจจัยสําคัญท่ีทําให้พระพุทธเจ้าทรงกระทําเช่นนั้น  นอกจากนี้ยังปรากฏ
หลักฐานท่ียืนยันว่าภิกษุณีเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า อาทิ ในพระพุทธศาสนาได้ระบุว่าเป็นธรรมเนียม
ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมีพุทธบริษัท 4 (ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ (ไทย) 33/25/595) และ ในพุทธ
ประวัติระบุว่าพระพุทธเจ้าจะยังไม่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานจนกว่าพุทธบริษัท 4 ซ่ึงหมายรวมถึงภิกษุณีจะต้ัง
ม่ันด้วย (ทีฆนิกาย มหาวรรค (ไทย) 10/168/114)  เหตุนี้ภิกษุณีจึงต้องเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า
เช่นเดียวกับบริษัทอ่ืนๆ   

(2) ภิกษุณีกับอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของภิกษุสงฆ์  สตรีหรือบุรุษ (ภิกษุหรือภิกษุณี) 
ต่างเป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ซ่ึงกันและกัน  เม่ือแต่ละฝ่ายไม่ได้มีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน  เขาก็
ควรจะได้รับสิทธิและโอกาสท่ีเสมอกัน  ในการวินิจฉัยว่าสตรีสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้หรือไม่  ไม่อาจใช้เหตุ
แห่งความเป็นเพศท่ีเป็นอันตรายต่อบุรุษมาเป็นเง่ือนไขในการพิจารณาในเรื่องนี้  เพราะเง่ือนไขดังกล่าวนี้ไม่ใช่
เง่ือนไขต้องห้ามในการบวชภิกษุณี  และเง่ือนไขนี้ไม่เคยได้รับการพิจารณาในฝ่ายบุรุษ  ดังนั้นบนพ้ืนฐาน 
ของหลักความยุติธรรมท่ัวไป  เหตุแห่งความเป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของภิกษุณีท่ีจะมีต่อภิกษุ   
ไม่ใช่ข้ออ้างท่ีสมเหตุสมผลท่ีจะนํามาอ้างเพ่ือให้สตรีสละสิทธิท่ีพึงมีของตน 

(3) ภิกษุณีกับปัญหาความสมดุลของโครงสร้างทางสังคม   ภิกษุณีในฐานะส่วนหนึ่งของพุทธบริษัท 
4 เป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาหรือพรหมจรรย์หากขาดซ่ึงการ
บําเพ็ญธรรมของภิกษุณี  พรหมจรรย์หรือพระศาสนาไม่อาจสมบูรณ์ได้  แม้จะมีท้ังพระพุทธเจ้า และพระภิกษุ
บําเพ็ญธรรมอยู่ก็ตาม  พุทธบริษัท 4 คือเง่ือนไขท่ีจะกําหนดผลลัพธ์เป็นความคงอยู่กระท่ังความสมบูรณ์ 
ของพระพุทธศาสนา พุทธบริ ษัท 4 หรือกลุ่มบุคคลท่ีพระพุทธศาสนากําหนดให้ มีอยู่ ในปริมณฑล 
ของพระพุทธศาสนานั้นแท้จริงก็คือเหตุปัจจัยแต่ละอย่างท่ีจะทําให้เกิดความสมดุลในระบบความสัมพันธ์   
ท่ีจะก่อให้เกิดความเก้ือกูลและถ่วงดุลกันไปในตัวระหว่างบริษัทต่างๆ  การขาดพุทธบริษัทใดไป  ไม่ได้มี
ความหมายแค่ไม่มีพุทธบริษัทนั้นเท่านั้น   แต่ยังหมายถึงการขาดเหตุปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดความสมดุลไปด้วย 
เพราะพุทธบริษัทแต่ละหน่วยแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพุทธบริษัท  แต่กระนั้นแต่ละหน่วยก็มีอัตลักษณ์
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เฉพาะตน  ท่ีหน่วยอ่ืนไม่สามารถทดแทนได้   การขาดหน่วยใดไป  ในท่ีสุดจะส่งผลกระทบต่อพุทธบริษัทโดย
องค์รวม 

(4) เจตนารมณ์การรื้อฟ้ืนภิกษุณี   ไม่ว่าเจตนารมณ์ของผู้ประสงค์จะบวชภิกษุณีจะมาจาก 
การยึดติดในรูปแบบการเป็นนักบวชหรือไม่  ไม่ใช่เหตุผลท่ีมีน้ําหนักท่ีจะนํามาปฏิเสธการบวชภิกษุณี   เพราะ
มนุษย์ท่ียังไม่หลุดพ้นก็ล้วนยึดติดในสิ่งต่างๆ ท้ังนั้น   และโดยข้อเท็จจริงในพระพุทธศาสนา  นักบวชเป็น
รูปแบบชีวิตท่ีเก้ือกูลต่อการบรรลุธรรมยิ่งกว่าฆราวาสอย่างชัดเจน  และไม่ว่าเจตนารมณ์ในเรื่องนี้  ท้ังของ 
ผู้ประสงค์จะบวชเป็นภิกษุณีและผู้สนับสนุนการบวชภิกษุณี  จะมาจากการได้รับอิทธิพลจากแนวคิดตะวันตก
หรือไม่  ก็ไม่ได้ทําให้ความชอบธรรมในการเรียกร้องการบวชภิกษุณีเสียไป  เพราะแหล่งท่ีมาของแนวคิดไม่ใช่
สิ่งตัดสินคุณค่าของแนวคิด  ท่ีสําคัญเจตนารมณ์ในการรื้อฟ้ืนภิกษุณีก็คือเจตนารมณ์การสืบต่อในสิ่งท่ี
พระพุทธเจ้าได้สร้างไว้เดิม  ส่วนผลจากการศึกษาเก่ียวกับการบวชภิกษุณีในแต่ละประเด็นมีดังนี้   

(1) การบวชภิกษุณีตามพระธรรมวินัย  โดยข้อเท็จจริงการบวชภิกษุณีสามารถกระทําได้ 
อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย  ท้ังโดยวิธีการบวชจากสงฆ์ฝ่ายเดียวหรือสงฆ์สองฝ่าย  วิธีการบวชจากสงฆ์
ฝ่ายเดียวสามารถกระทําได้ตามพุทธดํารัสท่ีว่า  “ภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตให้ภิกษุท้ังหลาย อุปสมบทภิกษุณี
ท้ังหลาย” (วินัยปิฎก จูฬวรรค (ไทย) 7/404/321)  และ “ภิกษุท้ังหลาย พึงให้อุปสมบทภิกษุณีท้ังหลาย” 
(วินัยปิฎก จูฬวรรค (ไทย) 7/404/321)  แม้ต่อมาเม่ือภิกษุณีมากข้ึน   พระพุทธเจ้ากําหนดให้บวชโดยสงฆ์
สองฝ่าย  แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงประกาศยกเลิกเรื่องบวชโดยสงฆ์ฝ่ายเดียว  เหตุนี้ในสถานการณ์ท่ีไม่มีภิกษุณี
สงฆ์  พระภิกษุสงฆ์จึงสามารถบวชภิกษุณีสงฆ์ได้  ข้ออ้างท่ีว่าการบวชภิกษุณีด้วยสงฆ์ฝ่ายเดียวกระทําไม่ได้  
เพราะไม่ใช่รูปแบบสุดท้ายท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทานให้  และรูปแบบนี้ถือว่ายกเลิกไปแล้ว  เป็นข้ออ้างท่ี 
ไม่สมเหตุสมผล  กรณีการบวชจากสงฆ์ฝ่ายเดียวไม่ใช่รูปแบบการบวชสุดท้าย  ถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักการ
และสถานะของพระวินัย  เพราะโดยหลักการพระวินัยมีเป้าหมายเพ่ือรับใช้ธรรมหรือหลักการแห่ง
พระพุทธศาสนา   โดยสถานะพระวินัยมีลักษณะอนุวัฒน์ตามบริบท   ดังการบวชภิกษุณีในสมัยพระพุทธเจ้า  
พระองค์ทรงปรับรูปแบบการบวชให้เหมาะกับเง่ือนไขต่างๆ เสมอ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้มีการบวชภิกษุณี  
ดังนั้นในบริบทในปัจจุบัน   หากเราถือว่าไม่มีภิกษุณีสงฆ์ดํารงอยู่แล้วเราก็ยังสามารถบวชถิกษุณีจากภิกษุสงฆ์
ฝ่ายเดียวได้   การอ้างเรื่องลําดับก่อนหลังจึงเป็นเพียงการอ้างเพ่ือให้เกิดผลตามความประสงค์ของผู้อ้างเท่านั้น   
ถ้าเป็นกรณีการบวชจากสงฆ์ฝ่ายเดียวถือว่ายกเลิกไปแล้ว   โดยตีความเทียบเคียงกับกรณีท่ีพระพุทธเจ้า 
ทรงยกเลิกการบวชแบบไตรสรณคมน์  มาเป็นการบวชแบบญัตติจตุตถกรรมของฝ่ายภิกษุก็ถือว่า 
ไม่สมเหตุสมผล  เพราะการตีความดังกล่าวมองข้ามองค์ประกอบสําคัญคือการแสดงเจตนารมณ์ 
ของพระพุทธเจ้า  เม่ือพระพุทธเจ้าไม่ประกาศยกเลิก   ความหมายก็คือพระองค์ไม่ประสงค์ให้ยกเลิก  เพราะ
ถ้าประสงค์ก็ต้องประกาศดังกรณีของภิกษุ  และเป็นไปไม่ได้ว่าพระองค์ทรงลืม  การสรุปโดยยึดเหตุการณ์
ภายนอกคือการยกเลิกการบวชในกรณีของภิกษุซ่ึงถือเป็นเพียงองค์ประกอบแวดล้อมถือว่าไม่มีน้ําหนัก   
เพราะภิกษุกับภิกษุณีไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ทุกกรณี   ส่วนวิธีการบวชจากสงฆ์สองฝ่ายสามารถกระทําได้
ตามพุทธดํารัสท่ีว่า  “ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์ 2 ฝ่ายให้แก่สิกขมานาท่ี  ศึกษาธรรม 6 ข้อ
ตลอด 2 ปีแล้ว” (วินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์ (ไทย) 7/516/209)  ในปัจจุบันนี้สงฆ์ 2 ฝ่ายคือภิกษุสงฆ์และภิกษุณี
สงฆ์ยังดํารงอยู่ครบถ้วน  ดังนั้นการบวชภิกษุณีด้วยรูปแบบดังกล่าวจึงสามารถกระทําได้   ข้ออ้างท่ีว่าการบวช
ภิกษุณีจากสงฆ์สองฝ่ายในปัจจุบันกระทําไม่ได้เพราะภิกษุณีสงฆ์สายเถรวาทได้สูญสิ้นไปแล้ว  เป็นข้ออ้างท่ี 
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพระไตรปิฎกหรืออยู่นอกเหนือพุทธบัญญัติ  เพราะในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุไว้
เลยว่าการบวชภิกษุณีจะต้องบวชจากสงฆ์ฝ่ายเถรวาทหรือสงฆ์นิกายใด  สงฆ์ตามพุทธดํารัสหมายถึงสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนาหรือสงฆ์ท่ีเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้น  ประเด็นเรื่องความเป็นนิกายแม้อ้างว่ามาจาก
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พระพุทธศาสนาเดิมแท้หรือพระพุทธศาสนาในยุคต้น (Early Buddhism) ก็ตาม  เม่ือกล่าวตามหลักการและ
สิ่งท่ีควรจะเป็นอย่างเคร่งครัด  การยกความเป็นนิกายเหนือพุทธบัญญัติก็เป็นการไม่ถูกต้องและไม่สมควร  
ความเป็นนิกายนั้นโดยสถานะต้องถือว่าอยู่ตํ่าหรืออยู่ภายใต้ความเป็นพระพุทธศาสนา   ดังนั้นหลักการหรือ
เง่ือนไขของนิกายไม่ว่าด้วยเรื่องใด  จะต้องไม่ล้มล้างสิ่งท่ีมีอยู่แล้วอย่างชัดเจนในศาสนาหลัก  คล้ายกับ
กฎหมายลูกต้องไม่ขัดหรือล้มหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

(2) ทดแทนการบวชภิกษุณีด้วยการบวชชี   การบวชภิกษุณีไม่สามารถทดแทนด้วยการบวชชี   
เพราะแม่ชีกับภิกษุณีเป็นสิ่งท่ีแตกต่างกันในนัยยะสําคัญหลายประการ  กล่าวคือแม่ชีไม่ใช่นักบวชใน
พระพุทธศาสนา  หรือไม่ใช่นักบวชท่ีพระพุทธเจ้าได้ก่อต้ังข้ึน  ในขณะท่ีภิกษุณีเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา   
เป็นนักบวชท่ีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ก่อต้ังหรือให้กําเนิด  การทดแทนท่ีสมเหตุสมผล  ควรเป็นการทดแทน
ระหว่างท่ีสิ่งสองสิ่งท่ีแตกต่างกันในเรื่องปลีกย่อย   แต่ไม่แตกต่างกันในสาระสําคัญ  การบวชเป็นเรื่องของ
ศรัทธา   ความศรัทธาท่ีมีต่อรูปแบบการบวชอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญ  อนึ่ง  สิทธิท่ีจะเลือกเป็นสิทธิ
ข้ันพ้ืนฐาน  หากสิ่งท่ีเลือกนั้นมีความชอบธรรมก็ไม่มีเหตุผลใดท่ีจะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้น  ดังนั้นการทดแทน 
การบวชภิกษุณีเถรวาทด้วยการบวชชีจึงถือเป็นเพียงข้อเสนอท่ีควรเป็นแค่ทางเลือกอย่างหนึ่ง  ไม่ใช่ข้อเสนอ
เพ่ือปิดก้ันการบวชภิกษุณี 

(3) การบวชภิกษุณีกับความรับผิดชอบของคณะสงฆ์  การบวชภิกษุณีถือเป็นความรับผิดชอบของ
พุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัท 4 ท้ังหมด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์  ในฐานะผู้เป็นเง่ือนไขสําคัญส่วนหนึ่ง
ท่ีจะทําให้การบวชภิกษุณีสําเร็จ  ข้ออ้างท่ีว่าการบวชภิกษุณีอยู่นอกเหนืออํานาจความรับผิดชอบของคณะสงฆ์   
ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีของภิกษุสงฆ์  เพราะบทบาทหลักของภิกษุสงฆ์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงมอบหมาย   
คือการเก้ือกูลประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดา  ดังพุทธดํารัสท่ีว่า “ภิกษุท้ังหลาย  เธอท้ังหลาย จงจาริกไป 
เพ่ือประโยชน์แก่คนหมู่มาก  เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก  เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก  เพ่ือประโยชน์  เพ่ือเก้ือกูล   
เพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย” (สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ไทย) 10/86/46) การท่ีคณะสงฆ์
ไทยไม่เข้ามารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาภิกษุณี  โดยวางเฉยอย่างเช่นท่ีเป็นในปัจจุบัน  เท่ากับเป็นการ
ยืนยันให้ปัญหาหรือความทุกข์ของผู้ท่ีเก่ียวข้องยังคงอยู่  ซ่ึงถือว่าไม่สอดคล้องกับพันธกิจหรือบทบาทหน้าท่ี
ตามหลักการของพระพุทธศาสนาเท่าท่ีควร 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทยเป็นผลรวมของความขัดแย้งท่ีเก่ียวเนื่องและ
เชื่อมโยงอยู่กับทัศนะท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับภิกษุณีและการบวชภิกษุณี  ปัญหาดังกล่าวนี้จะคลี่คลายลงหากได้
ย้อนกลับไปศึกษาประเด็นดังกล่าวนี้ในเนื้อหาของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง  ท้ังนี้โดยละวางความเชื่อ 
ความเข้าใจกระท่ังวิธีคิดอันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีแวดล้อมและมีอิทธิพลต่อเราอยู่อย่างไม่รู้ตัว 

การศึกษาเก่ียวกับเรื่องภิกษุณีในพระพุทธศาสนามีประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่หลายประการ    
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีสังคมไทยกําลังเผชิญกับปัญหาภิกษุณีในปัจจุบัน ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา 
การแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย  เพ่ือขยายผลองค์ความรู้เก่ียวกับภิกษุณี 
ให้กว้างขวางยิ่งข้ึนและมีผลในเชิงปฏิบัติท่ีชัดเจน  ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นท่ีควรศึกษาคือการศึกษา
วิเคราะห์เรื่องพุทธบริษัท 4 ในฐานะโครงสร้างทางสังคมตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา โดยอาจขยาย
ประเด็นศึกษาเป็นการศึกษาเปรียบเทียบสังคมไทยกับสังคมท่ีมีพุทธบริษัท 4 ครบถ้วนก็ได้ 
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Abstract 
This paper is intended to provide literature signposts for the new 

researcher into luxury consumption. A concise, but not exhaustive, overview of 
literature relating to luxury consumption is undertaken. The central focus of this 
paper draws on the base provided by the motives for consumption of luxury 
goods. There is a wide range of work that can be related to luxury consumption; 
and some of these areas are highlighted. The literature of four related areas of 
inquiry include: (1) theory of conspicuous consumption; (2) theory of 
compensatory consumption; (3) terror management theory; and (4) cross-cultural 
luxury consumption. The first two areas are closely interconnected, but are 
separated here for purposes of a brief discussion. The third area, terror 
management theory, enriches the essential background for luxury consumption 
and the last area reviews research on cross-cultural consumption that related to 
luxury consumption.  
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Introduction 

Luxury consumption has been widely studied, from Thorstein Veblen’s 
delightful 1899 classic The Theory of the Leisure Class, Michael Silverstein, Neil 
Fiske, and John Butman’s (2003) Trading Up: The New American Luxury and (2008) 
Trading Up: Why Consumers Want New Luxury Goods – and How Companies 
Create Them, Radha Chadha & Paul Husband’s (2007) The Cult of the Luxury 
Brand: Inside Asia’s Love Affair with Luxury, to a more recent spate of titles like 
Mark Tungate’s (2009) Luxury World: The Past, Present and Future of Luxury 
Brands, and Robert Frank’s (1999) Luxury Fever: Why money fails to satisfy in an 
era of excess and (2010) Luxury Fever: Weighing the Cost of Excess.  

The literature on why people consume luxury is extensive. This paper is 
intended to provide literature signposts for the new researcher into luxury 
consumption. A concise, but not exhaustive, overview of literature relating to 
luxury consumption is undertaken. The central focus of this paper draws on the 
base provided by the motives for consumption of luxury goods. There is a wide 
range of work that can be related to luxury consumption; and some of these 
areas are highlighted. The literature of four related areas of inquiry include: (1) 
theory of conspicuous consumption; (2) theory of compensatory consumption; (3) 
terror management theory; and (4) cross-cultural luxury consumption. The first 
two areas are closely interconnected, but are separated here for purposes of a 
brief discussion. The third area, terror management theory, enriches the essential 
background for luxury consumption and the last area reviews research on cross-
cultural consumption that related to luxury consumption. This review is intended 
to serve as a summary of these theories and examine more recent information 
related to them.  
 

Theory of Conspicuous Consumption 

Consumers’ spending on luxury goods and services is often linked to the 
theory of conspicuous consumption (Bagwell & Bernheim, 1996; Frank, 1999, 2010; 
Trigg, 2001). Conspicuous consumption is a term introduced by Thorstein Veblen 
in his book The Theory of the Leisure Class (1899). Members of the leisure class 
display their wealth and status to other members of society in two main ways: 
through extensive leisure activities and through lavish expenditure on 
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consumption and services (Veblen, 1899). Although people can display their 
wealth through either method with equal ability, Veblen argues that the display of 
wealth through consumption of goods becomes more important than the display 
of leisure. As the population becomes more mobile and communities become 
less close-knit, people may be less informed about the leisure activities in which 
other people engage (Veblen, 1899).  

Veblen outlines three “motives” individuals to partake in conspicuous 
consumption (Campbell, 1995). First, a person’s self-esteem is dependent on the 
opinion of others (social interaction theory), and the display of wealth increases 
the esteem held for the person by others (Gottdiener, 2000). Many cultures have 
strict social segmentation based on set, immutable criteria, in societies where 
there is some mobility within and across social classes based at least to some 
extent on wealth. Conspicuous consumption is also seen as a way for an 
individual to appear to have the appropriate characteristics to enter into social 
groups that provide social networks and business contacts, thus continuing the 
segmentation of a society (Jaramillo & Moizeau, 2003; Mason, 1981; van Kempen, 
2003). Second, satisfaction for individuals is derived from distancing themselves 
from the social class below them, and more closely allying with the social class 
above them. Individuals emulate the consumption patterns of other individuals 
situated at higher points in the hierarchy. In their examination of Leibenstein’s 
(1950) “snob” and “bandwagon” effects under conspicuous consumption, Corneo 
and Olivier (1997) developed a model where distancing oneself from the poor 
and identifying oneself with the rich are two distinct motivations for consuming 
conspicuously. Third, conspicuous consumption results in envy by others.  Such 
consumption seeks to gain the esteem of others and improve others’ opinion of 
the conspicuous consumer.  These “invidious comparisons” (Campbell, 1995) 
serve to propel emulation and therefore ownership.  

In contrast to the individual’s static maximization of utility according to 
exogenous preferences, as posited by the neoclassical approach, Veblen’s theory 
of conspicuous consumption posits that preferences are determined socially in 
relation to the positions of individuals in the social hierarchy (Trigg, 2001; Veblen, 
1899). It is viewed by Veblen as the most important factor in determining 
consumer behavior, not just for the rich but for all social classes. Each social class 
tries to emulate the consumption behavior of the class above it, to such an 
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extent that even the poorest people are subject to pressures to engage in 
conspicuous consumption (Trigg, 2001; Veblen, 1899). Consumption of luxury 
products is conspicuous in nature since luxury products are generally consumed 
more for social display than for actual utility and merely to provide evidence of a 
consumer’s ability to afford them (Frank, 1999; 2010; Richins, 1994; Solomon 
2002). When displayed by the owner and seen or talked about, luxury products 
also carry with them social symbols and meaning (Gottdiener, 2000). The meaning 
and status attributed to luxury products is an aspect of the socially constructed 
world (Solomon, 2002) and its norms and values, to the products themselves by 
means of marketing and fashion (Dubios & Duquesne, 1993; McCracken, 1986; 
Schor, 1998).  

Understanding conspicuous consumption is necessary for a study of luxury 
goods and services because social distinction and exclusivity is the true arena of 
luxury goods (Berry, 1994). Veblen’s theory of conspicuous consumption is still 
relevant in relation to the new cultural make up of contemporary consumer 
society. Even though it has been argued that consumers no longer display their 
wealth conspicuously, status is conveyed in more sophisticated and subtle ways 
(Canterbery, 1998; Mason, 1981). The unconscious cultural force that conspicuous 
consumption imposes is illustrated by the propensity to buy expensive items that 
are not even seen by outsiders, such as underclothing and kitchen utensils (Trigg, 
2001). The standards of decency extend to all types of consumption without 
individuals necessarily consciously trying to impress others in their behavior (Trigg, 
2001). Indeed, for all social classes conspicuous consumption is not postulated to 
be a conscious act, but rather a standard of decency that exerts social pressure 
on the behavior of individuals (Veblen, 1899). People always try to acquire new 
consumption goods in order to distinguish themselves from others (Veen, 2003). 
The critical role of social distinction is that the drive to improve one’s standing in 
society is universal, as is the desire for the luxury goods. Their consumption has 
become diagnostic of the attainment of a certain standard of living (Veen, 2003). 
The idea that consumption can be used to convey wealth and status is far from 
new and consumers’ search for status through consumption is never ending. 
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Theory of Compensatory Consumption 

A specific type of conspicuous consumption, compensatory consumption, 
is utilized when an individual consumes conspicuously to compensate for the lack 
of status in other aspects of life.  While Veblen discusses conspicuous 
consumption by those not in the upper class as having emulatory motives, 
compensatory consumption is not necessarily an attempt to emulate those in a 
higher social class but rather an attempt to shift the measurement of status and 
success in one’s life from non-consumption characteristics, such as occupational 
prestige, to consumption characteristics. Gronmo (1988) defines compensatory 
consumption as a response to a general lack of psychological need-satisfaction by 
a consumer for whom more adequate need-satisfaction attainment is somehow 
unavailable.  Through compensatory consumption, an individual attempts to 
rectify the lack of status and self-esteem.  Compensatory consumption, as does 
all conspicuous consumption, involves both the desire to satisfy the need for self-
respect and the need for respect and feelings of equal status from others 
(Caplovitz, 1967).  

The idea of compensatory consumption was initially applied to 
unemployed and blue-collar workers experiencing a lack of occupational 
opportunity in the socio-economic sphere (Chinoy, 1952; Jahoda, Lazarsfeld, & 
Zeisel, 1933; Lynd & Lynd, 1937).  These studies found that to compensate for the 
lack of need-satisfaction in occupational advancement and social prestige, workers 
turned to placing increased importance on “irrational spending” and the 
acquisition of material possessions, including new appliances, home furnishings, 
homes, and automobiles. Past studies emphasized that for workers with little 
chance of occupational advancement, life-style becomes the new measures of 
success, status, and esteem (Bell, 1960). Consumption activities could be an 
attempt to feel in control over their restricted occupational and social existence 
(Daun, 1983).  Caplovitz (1967) proposed that because of this measure-shifting 
function of compensatory consumption, consumption was more significant for 
low-income households than for the traditional Veblenian “leisure class” 
household.   

Studies by Woodruffe (1997; 1998) have investigated compensatory 
consumption as a means of handling “lacks” in areas other than occupation in an 
individual’s life.  Study subjects identified specific instances where they have used 
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compensatory consumption to overcome a lack of psychological need-satisfaction 
in marital and family satisfaction, personal appreciation by family and peers, 
personal happiness, self-esteem, control, confidence, loneliness, as well as a lack 
of financial resources.  These studies show that compensatory consumption can 
be related to lacks in need-satisfaction in many areas of life and is not limited to 
the occupational sphere looked at  by the initial research on compensatory 
consumption. As such, the additional marginalization and lack of opportunities for 
social accomplishment by consumers of different ethnicity may be a factor in 
influencing their budget allocation and lead to an increase in spending on 
conspicuous goods for compensatory consumption purposes.  
 

Terror Management Theory  

As human beings, we have a unique awareness of death’s certainty and 
inevitability and are often motivated by this awareness to engage in or abstain 
from various consumption-related activities. According to Terror Management 
Theory (TMT), anxiety about death triggers a coping mechanism that entails the 
activation of dominant cultural beliefs and values (Becker, 1973). Death anxiety 
motivates individuals to employ a broad array of cultural coping mechanisms, 
including materialistic and some nonmaterialistic ones such as religion and 
patriotism (Becker, 1973). When faced with nightly news reports of homicides, 
earthquakes, and bombings, some individuals focus on material objects, whereas 
others look to God or country.  

Because the acquisition and possession of material objects is a pervasive 
cultural value in the United States, Arndt, Solomon, Kasser, and Sheldon (2004) 
present TMT as a way to understand how the human awareness of death affects 
materialism, conspicuous consumption, and consumer decisions. The pursuit of 
wealth and culturally desired goods are hypothesized in this study to reinforce 
those beliefs that function to protect people from existential anxieties. Because 
awareness of death instigates efforts to augment self-esteem, concerns about 
mortality should often intensify materialistic desires in people for whom such 
pursuits are a salient barometer of self-worth. The study also shows evidence that 
explicates how intimations of mortality increase materialism as a way to enhance 
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self-esteem and affects consumer decisions that support one’s cultural 
worldview.  

Greenberg, Martens, Jonas, Eisenstadt, Pyszczynski, and Solomon (2003) 
reasoned that the effects of mortality salient depend on the norm that is made 
salient to participants. To the extent that participants are oriented to think of the 
value of competitive profit or self-interest, when reminded of mortality, they may 
be more likely to let greed guide their decisions or increase efforts to maximize 
individual gain. In contrast, to the extent that participants are oriented to think of 
common interest values, when reminded of mortality, they may be more likely to 
let a fairness heuristic guide their decision or to adopt a  more charitable 
monetary behavior (Greenberg et al., 2003). In recent years, research derived from 
self-determination theory and other related perspectives gives us a fairly good 
idea of what these value systems might look like (e.g., Deci and Ryan, 2000; 
Kasser, 2000; Kasser & Ryan, 1996).  In brief, research from this perspective 
suggests that people who pursue intrinsic values (e.g., those for personal growth, 
connection to others, and contribution to the community) are more likely to 
construct a life that has greater potential to contribute to the social good. To the 
extent that such pursuits can augment if not supplant materialistic striving and 
become a preferred avenue through which people can feel good about 
themselves, these intrinsic value systems may also offer the protection from 
existential anxieties that terror management research indicates is necessary for 
psychological equanimity (Arndt et al., 2004).  Interestingly, it appears that quite a 
number of people undergo a shift toward such value systems as they confront 
their mortality (Arndt et al., 2004). Increase salience of death may occur with 
aging, as death is more salient to elderly people.  
 

Cross-Cultural Luxury Consumption 

Just because many products are the same does not mean that consumers 
buy them for the same reasons, or that the products have the same social 
functions in each culture. As Linton (1936) noted, material items can be easily 
removed or copied, but their meanings are difficult to transfer across culture (see 
Brannen, 1996). Luxury consumption behavior needs to be understood in light of 
the specific cultural context. Wong and Ahuvia (1998) look at four aspects of the 
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Confucian collectivist cultural tradition as compared to the Western individualist 
cultural tradition and how these cultural orientations shape the practice of luxury 
consumption. Four aspects of this collectivist tradition are (a) independent self-
concepts; (b) the balance between individual and group needs; (c) hierarchy; and 
(d) the legitimacy of group affiliations.  

Wong and Ahuvia’s (1998) study elaborates on the differences between 
Southeast Asian and Western cultures in terms of the values presented above and 
addresses the implications of these cultural differences for luxury consumption. 
For instance, because East Asian culture is based on an interpersonal construal of 
self, East Asians value group norms or group goals more highly. Furthermore, 
because the Asian interdependent self focuses more on the public, outer self 
than the Western, independent self, Asian group norms and goals frequently 
emphasize public and visible possessions. Because economic status is a central 
social concern in these hierarchical cultures, publicly visible markers are needed 
to concretize and communicate financial achievement. Therefore, Southeast 
Asians pay a great deal of attention to possessions that are both public and 
visible, such as designer-labeled goods, expensive cars, jewelry, etc. But this 
apparent materialism may or may not reflect internal personal tastes, traits, or 
goals. Instead it may reflect the value that an interdependent self-places on social 
conformity in a materially focused, family oriented and hierarchical culture (Wong 
& Ahuvia, 1998).  
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Conclusions 
Luxury consumption is often viewed with the linkages to theories of 

conspicuous consumption, compensatory consumption, terror management as 
well as cross-cultural consumption. This paper hopes to shed some light of these 
four related areas of literature. However, as Sanguanpiyapan and Jasper (2010) 
indicates, it is expected that different sets of consumers would have different 
motives for consumption of luxury goods depending on various factors such as 
type of motives, choices of retail outlets as well as product class. The primary 
contribution of this paper lies in developing and explaining literature signposts for 
the new researcher into luxury consumption. A comprehensive conceptual model 
of consumers’ motives for consumption of luxury goods is still needed to be 
developed.   

Concerning managerial implications, marketers might be able to base 
marketing strategies on our conceptualization to improve luxury purchase value 
for different segments of consumers. Overall, this review might lead to the 
opportunity of a better understanding of the conditions and drivers of luxury 
consumption and to come to a broadened view of luxury value. This is both 
useful from a market segmentation point of view and from a market positioning 
point of view and will of course enlarge the efficiency of marketing 
communication efforts for luxury goods.  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
ของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ช้ันปีท่ี 2  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี 
The Improvement of Learning Achievement using Cooperative Learning in the 

Consumer Behavior in Retail Business Course for the 2nd year Students at  
Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi  

 
ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย 

อาจารย์ประจํา คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

จากผลการสอบกลางภาควิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก พบว่านักศึกษาหลายราย 
ไม่สามารถตอบคําถามท่ีต้องใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาในการวิเคราะห์เพ่ือตอบคําถามได้ ส่งผลให้ 
ได้ผลคะแนนสอบกลางภาคตํ่ากว่าเกณฑ์มาก แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือน่าท่ีจะ
ทําให้นักศึกษาท่ีได้ผลคะแนนสอบกลางภาคตํ่ากว่าเกณฑ์สามารถทําคะแนนสอบปลายภาคได้ดีข้ึน ดังนั้น 
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า โดยการพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และการนําทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถามด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีท่ี 2 สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
จํานวนท้ังสิ้น 164 คน 

ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ จากการเปรียบเทียบ 
การทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ัง 6 ครั้ง นักศึกษาสามารถนําทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาวิเคราะห์ได้ดีข้ึน  
ทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องมากข้ึน และได้ผลคะแนนการสอบปลายภาคเฉลี่ยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับคะแนนสอบกลาง
ภาคเฉลี่ย ดังนั้นวิธีการเรียนแบบร่วมมือจึงน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถนําไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกได้จริง 

 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก, การเรียนแบบร่วมมือ 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 (พ.ศ.2553) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้
กําหนดให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ทุกสาขา เรียนรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก เพ่ือให้นักศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน รวมท้ัง
สามารถกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานในธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 
นําความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันไปพัฒนาการทํางาน สามารถวิเคราะห์
ความเชื่อ แรงจูงใจ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ลักษณะการซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจ 
ของผู้บริโภค  และท่ีสําคัญสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 

จากความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
ซ่ึงถูกกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  
(สํานักนายกรัฐมนตรี. 2545) นั้น สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และลดปัญหาด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลางมากกว่า
การสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  จากสภาพปัญหาพบว่า วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก  
เป็นวิชาท่ีนักศึกษาไม่ให้ความสนใจในการเรียน เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิชาท่ียากเพราะต้องทําความเข้าใจทฤษฎี
ทางด้านจิตวิทยาต่างๆเพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ทําให้ไม่พยายามท่ีจะทําความเข้าใจ 
ขาดความกระตือรือร้น ขาดแรงจูงใจ และไม่ซักถามข้อสงสัย ส่งผลให้นักศึกษาหลายรายได้คะแนนสอบ 
กลางภาคตํ่ากว่าเกณฑ์มาก  

ดังนั้น เพ่ือช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก และเพ่ิม 
ความสนใจของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาดังกล่าว การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการเรียน 
แบบร่วมมือในการทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีได้คะแนนสอบ
ปลายภาคตํ่ากว่าเกณฑ์มีโอกาสทบทวนเนื้อหาบทเรียนและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ซักถาม 
ข้อสงสัยและปัญหากับเ พ่ือน และกับอาจารย์ผู้ สอนมากข้ึน น่า ท่ีจะทําให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎี 
ทางด้านจิตวิทยาต่างๆได้ดียิ่งข้ึน สร้างความกระตือรือร้น เพ่ิมความสนใจในเนื้อหาวิชา และน่าท่ีจะเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกได้ 

แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าในรายวิชาอ่ืนๆท่ีนักศึกษามีผลการเรียนค่อนข้างตํ่าให้สูงข้ึน รวมท้ังสามารถ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนในสถาบันการ ศึกษาอ่ืนได้ด้วย 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีทักษะกระบวนการทางความคิด

วิเคราะห์สูงข้ึน และสามารถนําทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถามได้ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการนําทฤษฎี
ทางด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถามวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก 

 
นิยามศัพท์  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษา ในการ
เรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก ซ่ึงวัดได้จากการเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักศึกษาก่อนและ
หลังจากการเรียนแบบร่วมมือในการทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
ในแต่ละหัวข้อ รวมท้ังแบบประเมินพฤติกรรมของเพ่ือนในการทําแบบฝึกหัดงานกลุ่มท้ายบทเรียน 

วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก (Consumer Behavior in Retail Business) หมายถึง  
วิชาท่ีว่าด้วยการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ซ่ึงมีการนําทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาต่างๆมาใช้เพ่ือนําไป
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการ หรือกลวิธีในการใช้ความพยายามของครูท่ีจะดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น ต้องบูรณาการส่วนต่างๆอย่างเหมาะสม และกลมกลืนกับ 
หลักการ ทฤษฎี ความก้าวหน้าทางวิชาการ ผู้เรียน ผู้สอน สื่อ รูปแบบวิธีการ ศิลป์การสอน การวัด  
และการประเมินผล ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อม และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในช่วงเวลาขณะท่ีสอนได้อย่างดี 

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการ
สอนท่ีให้ผู้เรียนมีบทบาท หรือมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว (Active Participation) ท้ังด้านกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม ในกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้โดยมีบทบาทดังกล่าวมากกว่าผู้สอน 

การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง วิธีการเรียนโดยใช้กิจกรรม 
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน โดยผู้เรียนในกลุ่มมีระดับผลการเรียนท่ีแตกต่างกัน  
ดังนั้นการเรียนรู้จะเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกดีข้ึน 
2. นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดีข้ึนและสามารถนําทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา 

มาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถามได้ถูกต้องมากข้ึน  
3. นักศึกษามีความสนใจในการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกมากข้ึน 
4. นําผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน 

การสอนในรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก และในรายวิชาอ่ืนๆของหลักสูตรการจัดการเรียน 
การสอนของสถาบันการจัดการ  ปัญญาภิวัฒน์ หรือของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ 
ท่ีสนใจ 
 
เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
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1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2553 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

2. แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาผู้เรียน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการจัดการเรียนรู้  

3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  
และการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยท่ีเปิดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกในระดับปริญญาตรีข้ึนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) 
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมิได้เป็นเพียงแต่เป็นผู้มีความรู้ หากแต่เป็นผู้ ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยทักษะ ความสามารถ  
และความเชี่ยวชาญในการบริหารด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างแท้จริง 

ผู้วิจัยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก  
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และการนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
การตอบคําถามในวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

คําอธิบายรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก รหัส BA 2104 ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวถึงการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในธุรกิจค้าปลีกว่า คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซ้ือ
สินค้าในร้านค้าปลีก โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ความต้องการ การจูงใจ การรับรู้  
การเรียนรู้ และ ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ รวมท้ังบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ (ท่ีมา: คู่มือนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2553) 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ในธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ รวมถึงสามารถกําหนดกลยุทธ์ 
ในการดําเนินงานในธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจน
สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาการทํางานและการบริหารธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effective) (ท่ีมา: เอกสารหมายเลข มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา) 
 

2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาผู้เรียน การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการจัดการเรียนรู้  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement) ถือเป็นเกณฑ์หนึ่งท่ีสามารถใช้วัดคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน โดยถือเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการเรียนการ
สอน ถ้าผู้เรียนทําการสอบวัดผลได้คะแนนสูงแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพท่ีดี ในทาง
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ตรงกันข้ามถ้าผู้เรียนได้คะแนนตํ่าแสดงให้เห็นว่าการจัดการการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว น่าท่ีจะได้รับการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 

นักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ความหมายของ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” (Academic 
Achievement) ไว้หลากหลายดังนี้ 

Husen and Postlethwaite (1985: 35) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เป็นผลสะท้อนของความรอบรู้ และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระหว่างท่ีทักษะและความรู้กําลังถูกพัฒนา 

Eysenck, Arnold and Meili (1972: 90) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง
ขนาดของความสําเร็จท่ีได้ จากการทํางานท่ีต้องอาศัยความพยายาม ซ่ึงเป็นผลจากการกระทําโดยอาศัย
ความสามารถและสมรรถภาพท้ังของร่างกายและสมอง 

Good (1973: 7) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความสําเร็จ 
(Accomplishment) ความคล่องแคล่ว ความชํานาญในการใช้ทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ  

ไพศาล หวังพานิช (2523: 137) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง คุณลักษณะ 
และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรม หรือจากการสอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถ
หรือความสัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วเท่าไร มีความสามารถอย่างไร  

จากความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้างต้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆท่ีได้เรียนมาแล้ว  
ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ โดยวัดผลได้จากผลการทดสอบของอาจารย์
ผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบในการสอน หรือท้ังสองอย่างรวมกัน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นการ
ตรวจสอบความสามารถของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วเท่าไร (Level of Accomplishment) และสามารถใช้เป็น
ดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญอย่างหนึ่งท่ีจะชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ไพศาล หวังพานิช (2523) ได้แบ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกเป็น 2 แบบ ได้แก่  
1. วัดด้านปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ และทักษะของผู้เรียน

ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในรูปแบบของการทํางานจริง ยกตัวอย่างเช่น  
ในรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ ได้แก่ วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา และงานช่าง โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ต้องใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ 

2. วัดด้านเนื้อหา ซ่ึงเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถเก่ียวกับเนื้อหาวิชา ประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงพฤติกรรม ความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น การวิจัยครั้งนี้ มุ่งหวังท่ีจะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประเมินระดับ
ความสามารถของผู้เรียนท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก จากการวัดประสบการณ์
การเรียนรู้ พฤติกรรม และความสามารถของผู้เรียน 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม (2549: 18) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนต้องต้ังวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียน 

เกิดการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมท้ังสามด้าน จึงจะถือว่าเป็นการสอนท่ีสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้เรียนจะต้อง
สามารถนําประสบการณ์ใหม่ท่ีเรียนรู้ไปใช้ได้ ดังนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานวิจัยนี้มุ่งท่ีจะพัฒนา
พฤติกรรมท้ังสามด้านดังกล่าว ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ความคิด หรือด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) กล่าวคือพฤติกรรม 
ด้านท่ีเก่ียวข้องกับ กระบวนการต่างๆทางด้านสติปัญญาและสมอง โดยผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงาม 
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ทางด้านสติปัญญา เกิดการพัฒนาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจมาเป็นมีความรู้ความเข้าใจ เป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับ
ความสามารถทางสมองยกตัวอย่างเช่น สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ประเมินค่า 
และวิจารณ์ได้ 

2. ด้านความรู้สึก หรือด้านจิตพิสัย (Affective Domain) กล่าวคือพฤติกรรมด้านท่ีเก่ียวข้องกับ
พัฒนาการในด้านความสนใจ และทัศนคติ หรือเจตคติต่างๆของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับความรู้สึก 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้สึก และเห็นคุณค่า เกิดการยอมรับ 

3. ด้านปฏิบัติการ หรือด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) กล่าวคือพฤติกรรมด้านท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ และการดําเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถท่ีจะกระทําได้  
หรือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเลียนแบบ ทักษะการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้  
จากการสํารวจสภาพปัญหาอันเนื่องมาจากผลการสอบกลางภาควิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้า

ปลีกท่ีต่ํากว่าเกณฑ์มาก ทําให้เกิดข้อสงสัย และต้องการหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาอันน่าจะมีสาเหตุมาจาก
การจัดการเรียนรู้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า บุญมี พันธุ์ไทย (2540: 16-19) ได้เสนอระบบของการ
จัดการเรียนรู้ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้สามารถวิเคราะห์ตามระบบได้โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ  
คือ บริบท (Context) ปัจจัยป้อนเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยมี
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

บริบท หมายถึง สิ่งท่ีมีอยู่ก่อนการจัดการเรียนรู้ เช่น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความต้องการ 
ของผู้ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น 

ปัจจัยป้อนเข้า หมายถึง สิ่งต่างๆท่ีใส่เข้าไปเพ่ือช่วยให้การดําเนินการจัดการเรียนรู้ประสบ
ความสําเร็จ ตัวอย่างเช่น งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน การเตรียมการสอนของผู้สอน  
เป็นต้น 

กระบวนการของการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การดําเนินงานท่ีเป็นข้ันตอน เทคนิค วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทําให้เกิดผลผลิต ซ่ึงก็คือความสําเร็จของการท่ีทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพท้ัง 3 ด้าน คือ  
ด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตัวอย่างเช่น การเรียนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบโครงงาน  
การนิเทศแบบคลินิก เป็นต้น 

ผลผลิตของการเรียนรู้ หมายถึง ผลสําเร็จสุดท้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการดําเนินการจัดการเรียนรู้ 
เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกท่ีสูงข้ึน เป็นต้น 

ดังนั้นจากการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ของบุญมี พันธุ์ไทย (2540) องค์ประกอบของระบบการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกในงานวิจัยนี้ จึงมีองค์ประกอบดังภาพท่ี 2.1  
ซ่ึงจากการสังเกต สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยพบข้อเท็จจริงว่า ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียน 
มีความเห็นว่าเป็นวิชาท่ียากเพราะเนื้อหาวิชาจะต้องทําความเข้าใจทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเพ่ือนํามาใช้ใน 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ทําให้ไม่พยายามท่ีจะทําความเข้าใจ ขาดความกระตือรือร้น ไม่ทบทวน
บทเรียน ขาดแรงจูงใจ และไม่ซักถามข้อสงสัย ส่งผลได้คะแนนสอบกลางภาคตํ่ากว่าเกณฑ์ หรือมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําปัญหาทางด้านผลผลิตเป็นตัวต้ัง และได้ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
เข้ามาเสริมในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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(บริบท) 

 

 

(ปัจจัยป้อนเข้า) 

 

(กระบวนการของการ 

จัดการเรียนรู้) 

 

(ผลผลิตของการเรียนรู้) 

 

ภาพท่ี 1 แสดงองค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้ของวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกโดย
ประยุกต์จากแนวคิดของ บุญมี พันธุ์ไทย (2540) 
 

4. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นความสําคัญท่ีตัวผู้เรียนคือเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มท่ี  โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ี
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และเกิดทักษะต่างๆนั้นมีหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การสอนทักษะปฏิบัติ   
การสอนอภิปราย  การสอนสัมมนา  และการสอนโดยให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน์.  
2544)  การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้
ความคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้าน สติปัญญาและความคิด  สร้างสังคมท่ีมีการ
ร่วมมือและทําให้ผู้เรียนมีความต่ืนตัวสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์. 2540) นอกจากนี้  
การจัดการเรียนการสอนต้องยึดหลักการ และกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 22 ท่ีกล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542ข, 12) 

Slavin (1990: 3) และ ศิริลักษณ์   นาควิสุทธิ์ (2548: 2–3) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอน 
ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดีคือ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยการจัด
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กิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน โดยผู้เรียนในกลุ่มต้องมีระดับผลการเรียนท่ี
แตกต่างกัน ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันได้ 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ “การเรียนแบบร่วมมือ” (Cooperative Learning) ไ 
ว้หลากหลายดังนี้ 

Artzt and Newman (1990: 448 – 449) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีท่ี
ผู้ เ รี ยนทําการแก้ ปัญหาร่ วมกันเ ป็นกลุ่ ม โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่ ม มีความสํ า คัญต่อความสํ า เร็ จ  
หรือความล้มเหลวของกลุ่ม ดังนั้นเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซ่ึงกันและกันให้เกิด
การเรียนรู้ และแก้ปัญหา โดยท่ีตัวผู้เรียนจะเป็นแหล่งความรู้ซ่ึงกันและกัน และอาจารย์ผู้สอนจะมีบทบาทเป็น
ผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ  

Johnson and Johnson (1991: 6-7) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการเรียนท่ีจัด
ข้ึนโดยการคละกันระหว่างนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถท่ีแตกต่างกัน โดยให้นักเรียนทํางานร่วมกัน 
และช่วยเหลือกันเพ่ือให้กลุ่มของตนประสบผลสําเร็จในการเรียน 

Slavin (1995: 2-7) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ได้ในหลายวิชา และหลายระดับชั้น  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆโดยท่ัวไป
มีสมาชิก 4-5  คน  โดยท่ีนักเรียนแต่ละคนมีระดับความสามารถท่ีแตกต่างกัน เป็นนักเรียนเก่ง 1 คน   
ปานกลาง  2  คน  และอ่อน 1 คน นักเรียนในกลุ่มต้องเรียนและรับผิดชอบงานกลุ่มร่วมกัน ดังนั้นนักเรียน 
จะประสบผลสําเร็จ ก็ ต่อเ ม่ือเ พ่ือนสมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบผลสําเร็จบรรลุ เ ป้าหมายร่วมกัน  
จึงทําให้นักเรียนช่วยเหลือพ่ึงพากัน  และสมาชิกในกลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกันเม่ือกลุ่มทําคะแนนได้ถึงเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ 

ฆนัท ธาตุทอง (2550: 169-173) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการเรียนท่ีมุ่งให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วม และช่วยเหลือในการเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 4-9 คน ท่ีมีโครงสร้างกลุ่มท่ีชัดเจน มีการ
ทํางานร่วมกัน ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันและกัน รับผิดชอบร่วมกัน ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีสมาชิกในกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน อธิบายความรู้ให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มฟัง โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับซ่ึง
กันและกัน 

จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดกลุ่มให้นักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันอยู่ร่วมกัน 
โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ รับผิดชอบงานกลุ่มร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผู้เรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเม่ือ
สมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้นความสําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จของกลุ่มด้วย 

นอกจากนี้ ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 134-135) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้รูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ไว้ว่ามีผลดีต่อผู้เรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ทําให้ผู้เรียนทุกคน
ในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทํางาน ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ทักษะของการอยู่ร่วมกันในสังคม เ 
กิดการเรียนรู้ ในเจตคติ ค่านิยม และความรู้จากกันและกัน รวมท้ังได้ฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืน  
ทําให้มีความคิดกว้างขวางข้ึน นอกจากนี้ชาญชัย ยมดิษฐ์ยังได้สรุปข้ันตอนของการสอนในรูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1: การเตรียมตัว 
1.1 ครูสอนทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน 
1.2 จัดกลุ่มผู้เรียน 
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1.3 บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
1.4 บอกวัตถุประสงค์ของการทํางานร่วมกัน 

ข้ันท่ี 2: การเรียนการสอน 
2.1  ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทเรียน 
2.2  ให้งาน 

ข้ันท่ี 3: ทํางานกลุ่มโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม 
ข้ันท่ี 4: ตรวจผลงาน และแบบทดสอบ 

4.1  ครูผู้สอนตรวจผลงาน 
4.2  ครูผู้สอนตรวจแบบทดสอบ 

ข้ันท่ี 5: สรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุ่ม 
5.1  ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
5.2  ครูผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการทํางานกลุ่ม 

งานวิจัยนี้ได้นําข้ันตอนการสอนในรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือข้างต้นของ ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548) 
มาประยุกต์ ใช้ในห้องเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับเวลา และเนื้อหาวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

สายหยุด บัวทุม (2553) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ท่ีมีผลต่อทักษะทางด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
คือ นักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาไทยจํานวน 63 คน ซ่ึงเ ป็นนักศึกษาชั้นปี ท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี
และร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทางด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 อีกท้ังผู้ เรียนท้ังหมดมีความ  
สามารถทางด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 4.18 (เห็นด้วยอย่างมาก) 

ประวีดา อนันต์ (2541) ได้ทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนแบบร่วมมือและ
เรียนด้วยวิธีตามปกติ จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือแตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ก็มีระดับท่ีสูงกว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อีกด้วย 

จริยา ขุนเศรษฐ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีระหว่างการเรียน
แบบร่วมมือและการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียน
ท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนตามคู่มือครู
ของ สสวท. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สุวิมล เข้ียวแก้ว และอุสมาน สารี (2542) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีได้รับการ
สอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและผู้เรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครูของ สสวท. ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีระดับท่ีสูงกว่าผู้เรียนท่ีได้รับการสอน
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ตามคู่มือครูของ สสวท. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 รวมท้ังผู้เรียนยังมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนแบบ
ร่วมมือด้วย 

มนสภรณ์ วิทูรเมธา และน้ําอ้อย ภักดีวงศ์ (2553) ได้รายงานบทความวิจัย เรื่องผลของการเรียน
แบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใจวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน และพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของ
นักศึกษาพยาบาล โดยผลการวิเคราะห์พบว่า การเรียนแบบร่วมมือทําให้ผู้เรียนมีคะแนนความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .00 และพบว่าพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม ด้านการติดต่อสื่อสารและการสร้างบรรยากาศ
การทํางานเป็นทีมแตกต่างจากก่อนการเรียนแบบร่วมมืออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 นอกจากนี้ยัง
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ทําให้มีความรับผิดชอบในตนเองมากข้ึน 
มีความม่ันใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยเหลือระหว่างเพ่ือนมากข้ึน 

จินตนา เล็กล้วน (2541) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

นอกจากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีงานวิจัยท่ีได้ผลสอดคล้องกันคือ การใช้การเรียนการสอน
ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือในรายวิชาต่างๆกันนั้น พบว่าทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึน  
ได้แก่ ศุภวรรณ์ เล็กวิไล (2539) สุมาลี บัวเล็ก (2541) คุณศรี ศรีพิทักษ์ (2542) มณทิพย์ เจริญรอด (2542)  
ยุพิณ สุริยวรรณ (2542) วีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ (2542) อภินันท์ อรกุล (2543) วรรณวิศา หนูเจริญ (2544)  
สุจิตรา อมรสุวรรณ (2545) อารีรักษ์ มีแจ้ง (2549) เอมอร สงวนดี (2547) สายัณ ฉิมกรด (2549)  
แสงมณี รูปสะอาด (2549) เนตรนภา เกียรติสมกิจ (2551) และอุดมรัตน์ ปุยภูงา (2551) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากรในการวิจัย 
กลุ่มประชากรในการวิจัยคือนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ชั้นปีท่ี 2  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ท่ีลงทะเบียนรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก  BA 2104  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวนท้ังสิ้น 164 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. กิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนจํานวน 6 ชุด ท่ีใช้การเรียนแบบร่วมมือในการตอบ  

โดยใช้เวลาเรียน 2 คาบต่อสัปดาห์ รวมจํานวน 6 คาบ (คาบละ 3 ชั่วโมง)  
2. แบบประเมินเพ่ือนแต่ละคนในการมีส่วนร่วมทํางานกลุ่ม  
3. ข้อสอบปลายภาคแบบเลือกตอบจํานวน 6 ข้อ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้ันตอนการประเมินผลในสภาพการเรียนการสอนจริง  

โดยมีรายละเอียดดังต่อ ไปนี้ 
1. ผลคะแนนการสอบกลางภาคถือเป็นข้ันตอนของการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ

ในการวิเคราะห์ และการนําทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถาม มีเนื้อหาบทเรียน
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ต้ังแต่บทท่ี 1-5 โดยผลคะแนนการสอบกลางภาคได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห์ผลสําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ต่อไป 

2. ก่อนการวิจัย ผู้สอนได้จัดทําฐานคะแนนของนักศึกษาแต่ละราย โดยเป็นคะแนนในการสอบ 
กลางภาค แล้วทําการแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 คน โดยกําหนดรายชื่อนักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงสุดท้ังหมด 33 คน
ให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม จากนั้นกําหนดรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับคะแนนตํ่าลงมาทุกๆ 33 คนเพ่ือจัดเข้ากลุ่มย่อย 
แต่ละกลุ่ม โดยทําอย่างนี้จนได้ครบ 33 กลุ่มย่อย 

3. ผู้วิจัยดําเนินการสอนตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
3.1 งานวิจัยครั้งนี้ทําไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยท้ายชั่วโมงทุกคาบ 

จัดให้ทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดโดยการเรียนแบบร่วมมือ โดยชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์ในการ
ประเมินและให้คะแนน 

การเรียนบทเรียนเป็นการเรียนเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสภาพแวดล้อมในห้องเรียนจริง  
โดยกําหนดให้กลุ่มตัวอย่างเรียนบทเรียน และใช้เวลาในการทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดในห้องเรียนและ
ห้องสมุดของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เวลาท่ีใช้เรียนหน่วยการเรียนละ 3 ชั่วโมง 

3.2 ในแต่ละหัวข้อท่ีนักศึกษาทําแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม มีการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
ท้ังหมด 3 ครั้งโดยผู้ท่ีได้คะแนนสอบปลายภาคตํ่าท่ีสุดในกลุ่มเป็นผู้นําเสนอก่อน หากไม่สามารถตอบคําถาม
ได้ ผู้ท่ีได้รับคะแนนสอบกลางภาคสูงกว่าลําดับถัดไปจะเป็นผู้นําเสนอแทน หลังจากนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
นําเสนองานในชั้นเรียน ผู้วิจัยให้คําแนะนําเพ่ิมเติม และนําอภิปรายเพ่ือให้นักศึกษาสรุปความรู้จาก 
การทํากิจกรรม 

3.3 รวบรวมและวิ เคราะห์ คําตอบในกระดาษคําตอบรวมท้ังสิ้น กลุ่มละ 6 ชุด จาก 
การทําแบบฝึกหัดท้ายบทหรือกิจกรรมร่วมกันท้ังหมด 6 ครั้ง 

4. นักศึกษาท่ีเป็นผู้ทําหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบในการประเมินเพ่ือนในกลุ่มโดยมีหัวข้อ 
ในการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การช่วยเหลือกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และการรับฟังความคิดเห็นระหว่าง
การทํางานกลุ่ม โดยผู้วิจัยกําหนดให้ผู้ตอบประเมินนําใบประเมินมาส่งในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน 

5. นักศึกษาทําข้อสอบปลายภาค 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนในการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละคาบ 
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ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย 
การเปรียบเทียบผลคะแนนสอบกลางภาคเฉลี่ยและสอบปลายภาคเฉลี่ย พบว่าคะแนนสอบปลายภาคเฉลี่ยของ
นักศึกษาสูงกว่าคะแนนสอบกลางภาคเฉลี่ย (ดูตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยการเปรียบเทียบผลคะแนนสอบกลาง

ภาคเฉลี่ยและสอบปลายภาคเฉลี่ย 
 

คะแนนสอบ จํานวนคน ค่าเฉล่ีย (Mean) σσσσ 
คะแนนสอบปลายภาค 164 17.53 6.35 

คะแนนสอบกลางภาค 164 12.50 5.74 
 
ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยแบ่งเป็น 

เพศชาย และหญิง โดยการเปรียบเทียบผลคะแนนสอบกลางภาคเฉลี่ยและคะแนนสอบปลายภาคเฉลี่ย จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนนพบว่านักศึกษาเพศชายมีผลคะแนนสอบกลางภาคเฉลี่ยเท่ากับ 12.30 และคะแนน
สอบปลายภาคเฉลี่ยเท่ากับ 16.48 ส่วนนักศึกษาเพศหญิงมีผลคะแนนสอบกลางภาคเฉลี่ยเท่ากับ 12.75 และ
คะแนนสอบปลายภาคเฉลี่ยเท่ากับ 18.35 

ตอนท่ี 3 จากการวิเคราะห์ผลคะแนนการทําแบบฝึกหัดท้ายบทจํานวน 6 ชุด และแบบประเมิน
เพ่ือน พบว่าการทํางานกลุ่มโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  
มีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน และร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆมากข้ึนอย่างชัดเจน มีการพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์ และการนําทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถามได้ดีข้ึน 

 
การอภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ภายหลังการฝึกทักษะด้วยกิจกรรมและแบบฝึกหัดโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ พบว่านักศึกษา 
ชั้นปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มประชากรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกสูงข้ึน โดย
เปรียบเทียบคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค มีคะแนนสอบปลายภาคเฉลี่ยสูงกว่าคะแนน
สอบกลางภาคเฉลี่ย ท้ังนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพศชาย และหญิงไม่มีความแตกต่างกัน  ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว้ว่าวิธีการเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถช่วยพัฒนาทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ และการนําทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถามได้ 

นอกจากนี้การใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในกลุ่มย่อยประมาณ 5 คน 
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาได้ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ซ่ึงกันและกัน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกัน มีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน ร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมมากข้ึน และรับผิดชอบ
ในความสําเร็จของงานร่วมกัน นักศึกษาแต่ละคนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี และ 
ทํางานร่วมกันเพ่ือให้ทุกคนในกลุ่มประสบความสําเร็จในการเรียนร่วมกัน  

จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า วิธีการเรียนแบบร่วมมือนั้นมีเทคนิคต่างๆท่ีสามารถนํามาปรับใช้ได้มากมาย 
ซ่ึงเทคนิคท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกคือ การให้นักศึกษา 
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ทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นกลุ่มโดยการจัดกลุ่มท่ีสามารถช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้นักศึกษา 
แต่ละคนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน ทําให้นักศึกษาแต่ละรายสามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ร่วมกันได้ถึงแม้จะ 
มีระดับความสามารถท่ีต่างกัน  

จากการวิจัยนี้พบว่า นอกจากการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือจะส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่าสามารถพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองในวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจ 
ค้าปลีกให้ดีข้ึนได้แล้ว นักศึกษาท่ีได้รับหน้าท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มในการทํากิจกรรม ก็สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ท่ีไม่ดีต่อเพ่ือนในกลุ่มโดยเฉพาะเพ่ือนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากว่าตนได้  โดยในระยะแรกนักศึกษาอาจ 
มีความรู้สึกว่า เ พ่ือนท่ีเรียนอ่อนกว่าเ ป็นภาระท่ีตนเองต้องรับผิดชอบ เป็นสาเหตุให้งานกลุ่มไม่ 
ประสบความสําเร็จเท่ากับท่ีตนสามารถทําได้เพียงคนเดียว และไม่พอใจเม่ือมีการจัดกลุ่มให้ แต่ท้ังนี้ทัศนคติ
ดังกล่าวได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องได้ด้วยการชี้แนะจากอาจารย์ผู้สอน และประสบการณ์ท่ีนักศึกษา
ได้รับจากการทํา กิจกรรมและแบบฝึกหัดร่วมกันด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ซ่ึงทําให้นัก ศึกษา 
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน เกิดความรู้สึกไว้วางใจกัน มีความเชื่อม่ันในกันและกัน กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มมากข้ึน ปรับตัวเข้าหากันและยอมรับซ่ึงกันและกันได้ 

ดังนั้นวิธีการเรียนแบบร่วมมือจึงไม่ได้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเท่านั้น แต่ยัง
สามารถช่วยเพ่ิมความม่ันใจ และความภูมิใจในตนเองให้กับนักศึกษาท่ีได้รับหน้าท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มอีกด้วย 
เนื่องจากนักศึกษาเหล่านั้นได้เล็งเห็นว่าตนเองมีส่วนช่วยแบ่งปันความรู้ให้เพ่ือนเข้าใจเนื้อหาทางด้านวิชาการ
ได้มากข้ึน ในขณะเดียวกันตนเองก็ได้ รับการยอมรับชื่นชมจากเพ่ือนในกลุ่มมากข้ึนด้วย  

นอกจากนี้ความสําเร็จท่ีได้จากการทํางานกลุ่มด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือยังช่วยส่งเสริมพัฒนา 
การเรียนรู้ ท่ีจะทํางานร่วมกันเป็นทีมซ่ึงเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาจะต้องปรับตัว ประยุกต์ และนําไปใช้พัฒนา 
การทํางานในวิชาชีพได้ในอนาคต 

ท้ังนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรมีการพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้นักศึกษามีขีดความสามารถสูงข้ึนท้ังด้านความรู้ทางวิชาการ และด้านมนุษยสัมพันธ์ 
2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเป็นรายกรณีในพฤติกรรมปัญหาของนักศึกษาเม่ือต้องทํางานร่วมกันเป็น

กลุ่มย่อย ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน การปรับตัวกับเพ่ือน พฤติกรรม 
ไม่กล้าแสดงออก เป็นต้น ซ่ึงการศึกษารายกรณีดังกล่าวควรใช้เวลาในการศึกษามากข้ึน และต้องทํา 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทราบสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจน  

3. ควรมีการวิจัยการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในรายวิชาอ่ืนๆเพ่ือเปรียบเทียบ และหาแนวทาง
ในการพัฒนา การเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าในรายวิชาอ่ืนๆ และเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน  
กรณีศึกษา วิชาพฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 

The Development of Instructional Activities using Learning Feedback 
for Participation of Learners: In Cases Studies of Information Technology Organization 

Behavior and Data Structure and Algorithm. 
 

วรรณวิภา  วงศ์วิไลสกุล 
อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษาข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนภายหลังการเรียนการสอน และประการท่ีสองเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากการวิจัยพบว่าข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียนและผู้สอนภายหลังการเรียนการสอนประกอบด้วย 
3 เรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่องการเรียนการสอน เรื่องตัวตน และเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม ส่วนแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับ 1) ความต้องการของผู้เรียน 2) คําถามหรือข้อสงสัยจากผู้เรียน 3) ข้อเสนอแนะจากผู้เรียน  
4) ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 5) จุดมุ่งหมายของผู้เรียน 6) สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน 7) ความเป็นระบบ 
8) ความชื่นชอบของผู้เรียน และ 9) ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
คําสําคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลย้อนกลับ การมีส่วนร่วม 
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Abstract 
There are two objectives of this research.  Firstly, it is to study about feedback the 

learners and the pedagogies after learning class.  Secondly, it is to know the solution of 
development of learning and teaching activities by using learners’ feedback.  Moreover, this 
research is involved qualitative study.   

To finding, there are three main points of learners’ and pedagogies’ feedback.  
Firstly it involves learning and teaching.  Secondly, it involves learners’ identity.  Thirdly, it 
involves social relationship.  According to the solution of development of learning and 
teaching activities by using learners’ feedback which it involves to create learning and 
teaching activities concerning with 1) learners’ need, 2) learners’ curiosity, 3) learners’ 
suggestion, 4) learners’ schemata, 5) learners’ objective, 6) conducive environment for 
learning, 7) system of learning, 8)learners’ favourite and 9) learning problem of the learners. 

 
Keywords : Development of learning and teaching, feedback and Participation 



  

218 
 

บทนํา 

การจัดการ เรี ยนการสอนในยุคปัจจุ บัน ไ ด้ยึ ดหลัก  การ เรี ยนรู้ ท่ี ผู้ เ รี ยน เ ป็นศูนย์กลาง  
(Student-Centered Learning) กล่าวคือ ยึดหลักท่ีว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด ผู้เรียนแต่ละคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ (ชนาธิป พรกุล, 2543: 47) ท้ังนี้ ในทางปฏิบัตินั้นเป็นท่ีทราบกันดีว่า การวางแผน
การสอนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการสอนท่ีถูกกําหนดไว้ล่วงหน้ายังถูกกําหนดโดยผู้สอนเป็นสําคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทําแผนการสอน (Lesson Plan) ซ่ึงเป็นกิจกรรมแรกของการจัดการเรียนรู้ โดยระบุ
ถึง วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อหรือเครื่องมือท่ีใช้ และวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน (ชาญชัย ยมดิษฐ์, 2548: 368) 

แผนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียวโดยท่ีผู้เรียนไม่มีส่วนร่วม ทําให้ไม่สามารถ 
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching Learning 
Activities) ท่ียังไม่สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนท่ีให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีไม่เหมาะสมนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึง
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพียงใดข้ึนอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลัก 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้น องค์ประกอบสําคัญ
ของท่ีแสดงให้ผู้สอนทราบว่าสิ่งท่ีจัดส่งออกไปนั้น ถึงผู้เรียนซ่ึงเป็นผู้รับตามท่ีคาดหมายหรือไม่ ในลักษณะ
อย่างไร ต้องอาศัยผลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือให้ผู้สอนสามารถประเมินการจัดกิจกรรมและการสื่อสารได้
ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ เพียงใด และเป็นแนวทางดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง รวมท้ังสามารถควบคุม
กิจกรรมและการสื่อสารให้เป็นไปตามแนวทางท่ีต้องการได้ดียิ่งข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นได้นํามาสู่คําถามท่ีว่า หากเราต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของผู้เรียนนั้นโดยอาศัยการประเมินผลจากปฏิกิริยาตอบสนอง
ของผู้เรียนควรมีแนวทางอย่างไร เพ่ือพยายามตอบโจทย์คําถามดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเป็นโจทย์การวิจัย 
โดยใช้บันทึกโต้ตอบ (Dialogue Journal) เป็นเครื่องมือในการวิจัยท่ีให้ผู้เรียนบันทึกความคิดเห็นทุกครั้งใน 
แต่ละคาบเรียนแล้วผู้สอนบันทึกโต้ตอบกันตามประเด็นการสนทนาจากเรื่องท่ีผู้เรียนบันทึก เพ่ือนํามา
วิเคราะห์และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียนโดยอาศัยความคิดเห็นของผู้เรียนร่วมกับ
ผู้สอน ซ่ึงเรียกว่าเป็นวิธีการจัดกิจกรรมแบบ Group-Centered Activities ทําให้ทราบแบบการเรียน 
(Learning Styles) ของผู้เรียนแต่ละคนและสามารถสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน ผู้สอนสามารถ
ให้คําชี้แนะแก่ผู้เรียน ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากกว่าการประเมินผลการสอนหลังจบ 
ภาคการศึกษาแล้วเพียงอย่างเดียว เพราะอาจไม่สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่ผู้ เรียนได้ทัน 
ความต้องการ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียนและผู้สอนภายหลังการเรียนการสอน 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระดับปริญญาตรีท่ี
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 วิชาพฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 28 
คน และ วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม จํานวน 39 คน รวม 67 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
วิชาพฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 15 คน และ วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม  
จํานวน 15 คน รวม 30 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

3. สําหรับระยะเวลาการดําเนินการวิจัยอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2554 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดทฤษฎี 
1. การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) 
ศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขมมณี ได้สรุปความหมายของ “การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

ภาพท่ีจะมองเห็นได้ง่ายท่ีสุดจะอยู่ท่ีบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ ถ้าครูมีบทบาทมากในกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีบทบาทน้อยกว่า ก็จะถือว่าครูเป็นศูนย์กลาง ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มาก 
ผู้สอนมีบทบาทน้อยกว่า ก็แสดงว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนนั้น ” (ทิศนา  แขมมณี, 2545 
อ้างถึงใน พิพัฒน์  พสุธารชาติ, อ้างแล้ว: 38 - 39) 

2. การวางแผนการสอน 
ในการพิจารณาถึงเรื่องการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น มีองค์ประกอบท่ีสําคัญอยู่ 2 ประการคือ 

เนื้อหาท่ีสอนและวิธีการสอน การเลือกวิธีสอนจึงต้องพิจารณาว่าวิธีใด วัตถุประสงค์ใด และสภาพแวดล้อม 
ใดควรจะใช้วิธีการสอนแบบใดเป็นสําคัญ กล่าวโดยสรุปคือ หลักการสอนและการปรับปรุงการสอนใน
ระดับอุดมศึกษานั้น หมายถึงความพยายามท่ีผู้สอนจะได้ทําความเข้าใจกับวิชาของตน ผู้ เรียนและ
สภาพแวดล้อมให้ชัดเจน ก่อนทําการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพดังกล่าว เพ่ือให้การสอน 
บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2530: 12 - 14) 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ก่ิงฟ้า  สินธุวงศ์ อธิบายว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีผู้เรียน 

เป็นศูนย์กลาง หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะทํา
ให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด สร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้สอนและ
ผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือพัฒนา กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในบริบทท่ีมีอยู่และเกิดข้ึนตามสภาพจริง และ
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ท่ีจะคิดวิเคราะห์/วิพากษ์ วิจารณ์ วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน (ทิศนา แขมมณี, 2542 อ้างถึงใน พิพัฒน์  พสุธาร
ชาติ, อ้างแล้ว: 100) 
 
 

4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
รัญจวน  คําวชิรพิทักษ์ (2538: 57) อธิบายถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับว่า นอกจากจะเป็นปฏิกิริยา

ตอบสนองของผู้เรียนท่ีมีต่อข้อมูลหรือข่าวสารท่ีได้รับแล้วยังหมายถึงปฏิกิริยาท่ีผู้สอนแสดงออกให้ผู้เรียนได้รู้
ว่า การตอบสนองของผู้เรียนเป็นท่ียอมรับได้หรือไม่ ถ้าการตอบสนองหรือพฤติกรรมใดท่ีตนพึงพอใจ ผู้เรียนก็
มีแนวโน้มท่ีจะตอบสนองหรือกระทําพฤติกรรมนั้นซํ้าอีก ซ่ึงการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชั้นเรียนได้ดี คือ การเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ เช่น การท่ีผู้สอนชมเชยผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเป็นอย่างดี ทําให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง เป็นต้น 

5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
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ผลการวิจัยในต่างประเทศพบว่า เม่ือผู้สอนสร้างปฏิสัมพันธ์แบบประชาธิปไตยกับผู้เรียน คือ  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้สอนยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน ท้ัง
ในด้านความสามารถ ความสนใจและเจตคติแล้ว ผู้เรียนจะมุ่งเรียนเพ่ือความรู้มากกว่าคะแนน ผู้เรียนจะมี
ความอบอุ่นมีความเป็นกันเอง มีความเชื่อม่ันในตัวเองและให้ความร่วมมือกับหมู่คณะเป็นอย่างดี สําหรับ 
การวิจัยในประเทศไทยเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
มีความสําคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ บุคลิกภาพ และ       อัตมโนทัศน์ท่ีดีของผู้เรียนเช่นกัน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วิไลวรรณ  ทรัพย์เจริญ (2527: 62 - 63) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระหว่างการสอนแบบปกติกับการสอนแบบใช้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือรอบรู้ตามแนวคิดของบลูม 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบใช้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือรอบรู้ ตามแนวคิดของบลูม ให้ผลสัมฤทธิ์ 
สูงกว่ากลุ่มควบคุม ท้ังนี้ ผู้วิจัยดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดการสอนแบบใช้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนในชั่วโมงเรียนในข้ันต้นๆ เพ่ือนักเรียนจะได้คุ้นเคยกับการแก้ไขข้อบกพร่องในทันที 
และควรจะได้มีการวิจัยกับนักเรียนระดับอ่ืน สถาบันอ่ืน หรือกับวิชาอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบกันว่า ผลการวิจัย
สอดคล้องกันหรือไม่ 

เกตจันทร์   เหมือนสิงห์ (2546: 46) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินกิจกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร” ซ่ึงผู้วิจัย
ได้ออกแบบกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 และประเมินกิจกรรมการเรียนจาก 1) การบันทึกของครูจากแบบสังเกต 2) คะแนนจาก 
การทําเอกสารฝึกหัดและการสร้างชิ้นงานของนักเรียน 3) จากแบบประเมินตนเองของนักเรียน ผลการวิจัย
พบว่า ในแต่ละคาบเรียนนักเรียนได้บรรยายความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผ่านแบบ
ประเมินตนเอง ทําให้ครูสามารถวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างและจัดหาสื่อการเรียน 
การสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา รวมถึงทําให้ครูทราบความสามารถ ทักษะ/กระบวนการในการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยในชั้นเรียน โดยอาศัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิจัยแนวนี้จะ
อาศัยข้อมูลจากผู้เรียนและนําข้อมูลมาตีความและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) โดยผู้วิจัยใช้เทคนิค
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ซ่ึงจะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจปัญหาและสถานการณ์ในชั้นเรียนได้ลึกซ้ึง 

2. ประชากร คือ  นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนใน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 วิชาพฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 28 คน 
และ วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 39 คน รวม 67 คน 

3. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาท่ีทําแบบบันทึกโต้ตอบภายหลังการเรียนการสอนแต่ละครั้ง  
จํานวน 30 ตัวอย่างท้ังชายและหญิง ประกอบด้วย (1) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิชาพฤติกรรมองค์กร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 15 คน ท้ังชายและหญิง (2) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาโครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริธึม ชั้นปี ท่ี  2 จํานวน 15 คน สําหรับหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ  
(1) นักศึกษาท่ีเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ (2) นักศึกษาท่ีเขียนแบบบันทึกโต้ตอบกับผู้สอน(ผู้วิจัย) ด้วยความต้ังใจ 
ต่อเนื่อง และ (3) นักศึกษาท่ีสื่อสารกับผู้สอนอย่างมีความหมาย กล่าวคือ สื่อสารแล้วสามารถนําไปสู่ 
การกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้ (4) มีผลการเรียนสะสม GPA แตกต่างกันท้ังใน
ระดับตํ่า ปานกลาง และระดับสูง 

4. เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการสอน (Lesson Plan) รายวิชาพฤติกรรมองค์กร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม (2) แบบบันทึกโต้ตอบท่ีผู้วิจัยพัฒนาแบบ
บันทึกโต้ตอบข้ึนสําหรับงานวิจัยนี้โดยเฉพาะ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของผู้สอนและเขียนบรรยายความรู้สึกได้อย่างอิสระ โดยสามารถระบุได้ว่ามีความสนใจในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
หรือไม่  มีการบันทึกความคิดเห็นในประเด็นท่ีสนใจ หรือแสดงความรู้สึกต่อวิธีการสอน  บรรยากาศ 
ในชั้นเรียน รวมถึงระบุความต้องการต่อการจัดกิจกรรมในคาบเรียนต่อไป (3) บันทึกหลังการสอน สําหรับ
บันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีนําไปสู่แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียน  
เพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป 

5. การรวบรวมข้อมูล มีกระบวนการ คือ (1) ภายหลังท่ีผู้เรียนเรียนจบในแต่ละคาบ ผู้วิจัยให้ผู้เรียน
ทําการบันทึกข้อความสั้นๆ ตามแบบบันทึกโต้ตอบ (2) ผู้วิจัยอ่านความคิดเห็นท่ีผู้เรียนบันทึกและทํา 
การบันทึกความเห็นโต้ตอบลงในแบบบันทึกของผู้เรียนแต่ละคน (3) ผู้วิจัยนําความคิดเห็นของผู้เรียนจากแบบ
บันทึกโต้ตอบท่ีสะท้อนถึงความต้องการหรือปัญหาในการเรียนการสอน มาออกแบบเป็นกิจกรรมท่ีควรจัดข้ึน
ตามความเหมาะสมในแต่ละคาบเรียน โดยทําการบันทึกลงในแบบบันทึกหลังการสอน 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 แบบ คือ (1) การวิเคราะห์ด้วยวิธีการจําแนก จัดหมวดหมู่ ข้อมูลท่ีจะ
วิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล  ในบางกรณีผู้วิจัยจะใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง  
โดยผู้วิจัยจะจําแนกข้อมูลเป็นชนิดง่ายๆ ตามประเภทท่ีสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ท่ีนักวิจัยสังเกตเห็น  
(2) การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับ การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  การวางแผนการสอน  กิจกรรม
การเรียนการสอน  การติดต่อสื่อสารและการให้ข้อมูลย้อนกลับ  การศึกษาเฉพาะกรณีและแบบบันทึกโต้ตอบ  
แบบการเรียนรู้ และการประเมินเพ่ือรู้จักกับผู้เรียน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียนและผู้สอนภายหลังการเรียนการสอน 
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จากการศึกษาพบว่าข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนประกอบด้วย 1) การแสดงความรู้สึกต่างๆ เช่น เบ่ือ 
ง่วง สนุกสนาน เป็นต้น 2) การสรุปเชิงบรรยายในเนื้อหา กิจกรรม และบรรยากาศการเรียน  3) การประเมิน
ศักยภาพการเรียนรู้ของตัวเองและเพ่ือนร่วมชั้น 4) การประเมินเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน  
5) การสะท้อนปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการเรียน 6) การต้ังคําถามหรือข้อสงสัย 7) การให้ข้อเสนอแนะ   
8) สะท้อนความต้องการ 9) แสดงศักยภาพและความภาคภูมิใจในตัวเอง  

ส่วนข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนประกอบด้วย 1) การให้กําลังใจ/สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน เช่น  
คําชื่นชม การปลอบโยน ชี้ให้เห็นความสําเร็จของชีวิต เป็นต้น 2) การชี้แจงข่าวสารและกฎระเบียบต่างๆ  
แก่ผู้เรียน 3) การตอบคําถามหรือข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้เรียน 4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน  
5) การให้คําแนะนําและชี้แนะผู้เรียน 6) การแสดงท่าทีท่ีเข้าใจผู้เรียน 7) การสะท้อนพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 

ตาราง 1 แสดงข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียนและผู้สอนของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอน 

เน้ือหาท่ีเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้เรียนท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ประสบการณ์ผู้เรียนท่ี
สัมพันธ์กับการเน้ือหาท่ีเรียน สาเหตุของปัญหาอุปสรรค
ในการเรียน จุดมุ่งหมายของผู้เรียนเอง และศักยภาพ
ของตั วเอง ท่ีผู้ เ รี ยนรับรู้  (นายนัทกิจจ์   พ่วงเ พ่ิม 
นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันปีท่ี 2) 

ให้กําลังใจ สร้างแรงจูงใจ ช่ืนชม ช้ีแนะ สร้างความตระหนัก
ต่อบางสิ่ งบางอย่างเ ป็นสํา คัญ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
(อาจารย์วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล อาจารย์ประจําวิชา) 
 

รายงานกิจกรรมท่ีทํา ผลงาน สิ่งท่ีผู้เรียนต้องการเรียนรู้
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากบทเรียน เผยความรู้สึก ข้อมูล
ชวนให้ติดตาม (นางสาวนิรนันท์  บุญประสงค์ นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช้ันปีท่ี 2) 

สนองตอบความต้องการของผู้ เ รียน ปลอบโยน เ ช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียน มีท่าทีสนใจผลงานผู้ เรียน 
แนะนําเทคนิคใหม่ๆ ในการทํากิจกรรมแก่ผู้เรียน ช้ีให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานเป็นทีม (อาจารย์วรรณ
วิภา วงศ์วิไลสกุล อาจารย์ประจําวิชา) 

ปัญหาบรรยากาศท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียน เน้ือหาและ
กิจกรรมท่ีเรียน ปัญหาการนําเสนองานหน้าช้ัน ช่ืนชม
ผู้สอน ปัญหาอุปสรรคภายนอกท่ีมีผลต่อกระบวนการ
เรียนการสอน การประเมินค่ากิจกรรมการเรียนในเชิง
บวก ปัญหาของการขาดแนวคิดท่ีหลากหลายในการทํา
กิจกรรม การประเมินศักยภาพตัวเอง (นางสาววรีรัตน์  
ดอนม่วง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันปีท่ี 2) 

รับทราบปัญหาบรรยากาศท่ีไม่เ อ้ือต่อการเรียนและจะ
พยายามแก้ไข ช่ืนชมและให้กําลังใจผู้เรียน การให้โอกาส
ผู้เรียนแก้ตัวใหม่ แนะนําให้ผู้เรียนเป็นผู้ฟังท่ีดี การขอโทษ
ผู้เรียน กรณีการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไว้ผู้สอนแนะนําให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเพ่ือให้เข้าใจ
มากยิ่งข้ึน แนะนําให้สมาชิกภายในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ให้มากข้ึนเพ่ือจะได้แนวคิดท่ีหลากหลายในการทํากิจกรรม 
(อาจารย์วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล อาจารย์ประจําวิชา) 

ช่ืนชมกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของ
ผู้สอน ความรู้สึกเชิงบวกท่ีมีต่อการเรียน (นายมานนท์  
หนูช้างเผือก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิศวกรรม ศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันปีท่ี 2) 

พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนครั้งต่อไป 
การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่ืนชมผู้เรียน 
การเสริมแรงทางบวกให้ผู้เรียนภูมิใจในตัวเอง (อาจารย์วรรณ
วิภา วงศ์วิไลสกุล อาจารย์ประจําวิชา) 

การสรุปเชิงบรรยายถึงกิจกรรมและเน้ือหาการเรียน 
การตระหนักสําคัญในเน้ือหาท่ีสอน การตั้งคําถามหรือ
ข้อสงสัย (นางสาวณภัทร  จริตธรรม นักศึกษาสาขา

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน การตอบคําถามหรือข้อ
สงสัยของผู้เรียน (อาจารย์วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล อาจารย์
ประจําวิชา) 
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ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช้ันปีท่ี 2) 
ปัญหาความยากและความซับซ้อนในเน้ือหาการเรียน 
ความต้องการท่ีสอดคล้องกับศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเอง การประเมินบรรยากาศการเรียนในเชิงบวก 
การรายงานถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเรียน ความผิดปกติใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (นายบัณฑิต  ชาติสุข 
นั ก ศึ กษาส าขาการ จั ดกา ร ธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก  คณะ
บริหารธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2) 
 

การเสนอทางออกของปัญหาท่ีผู้เรียนประสบ การสนองตอบ
ความต้องการท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน แสดงความยินดีท่ีผู้เรียน
เข้าใจเน้ือหาท่ีเรียน การให้กําลังใจผู้เรียน การแสดงความเห็น
คล้อยตามผู้เรียน แสดงความรู้สึกพอใจกับบรรยากาศการ
เรียน การระบุถึงสาเหตุของความผิดปกติในการเรียน ช่ืนชม
การทํางานของผู้ เรียน (อาจารย์วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล 
อาจารย์ประจําวิชา) 

การประเมินวิธีการสอนของผู้สอนในทางบวก เสนอแนะ
รูปแบบเน้ือหาการเรยีน ตั้งข้อสงสัยกับรูปแบบการ
ประเมินผลการเรียน ความรู้สึกท่ีมีความสุขในการเรยีน 
แสดงความต้องการให้การเรียนรู้มปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(นางสาวจิราภรณ์  สมกาวิ นักศึกษาสาขาการจัดการโล
จิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2) 

คําขอบคุณผูเ้รียนท่ีให้ข้อเสนอแนะและแสดงท่าทียอมรับ
ข้อเสนอแนะน้ัน ประเมินบรรยากาศการเรียนในเชิงบวก การ
ตอบข้อสงสัยรวมท้ังช้ีแจงรายละเอียดของรูปแบบการ
ประเมินผลการเรียน แสดงความยนิดีกับผู้เรียนท่ีมีความสุขใน
การเรยีน เตือนให้ผูเ้รียนเตรยีมตัวเพ่ือเผชิญกับเน้ือหาการ
เรียนท่ียากข้ึน (อาจารย์วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล อาจารย์
ประจําวิชา) 

การรายงานเชิงบรรยายในเน้ือหาท่ีเรียน และการตั้ง
คําถามในเน้ือหาท่ีเรยีน (นายอิสระ  ชาญเช่ียว 
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะ
บริหารธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2) 

การแนะนําแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้เรยีน และการตอบคําถาม
ในเน้ือท่ีเรียน(อาจารย์วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล อาจารย์ประจํา
วิชา) 

การประเมินการสอนในเชิงบวก สะท้อนปัญหาการสอน 
ความต้องการให้ผูส้อนใช้วิธีการสอนแบบเดิมซํ้าอีก การ
ประเมินการเรียนการสอนในเชิงบวก บอกความสําเร็จ
ของผู้เรียน รายงานความคืบหน้าในเรื่องท่ีผู้สอนแนะนํา
ให้ปฏิบัต ิขอบคุณผู้สอนท่ีห่วงใย (นางสาว วิรชา ตั้ง
เสรมิสิทธ์ิ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะ
บริหารธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2) 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนและ
ทักท้วงหากมีข้อผิดพลาดในกระบวนการเรียนการสอน ช่ืนชม
สมาชิกในช้ันเรียน แนะนําให้ผู้เรียนทบทวนเน้ือหา แสดง
ความห่วงใยต่อผู้ เรียน ตักเตือนผู้เรียน  แจ้งเง่ือนไขหรือ
ระเบียบการเรียน  คําชมผู้เรียนท่ีทําตามคําแนะนํา แจ้ง
แผนการเรียนในครั้งต่อไป การแสดงความยินดีกับผู้เรียนท่ีมี
ความสุขกับการเรียน แนะนําเทคนิคการเรียน(อาจารย์   
วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล อาจารย์ประจําวิชา) 

การเผยความรู้สึกในการเรียน ช้ีข้อบกพร่องของการ
เรียนการสอนท่ีทําให้บรรยากาศไม่น่าเรียน การรายงาน
พฤติกรรมการเรียนของตัวเอง ช่ืนชมการสอนของผู้สอน 
ความสําเร็จของตนและต้องการให้ผู้สอนยินดีด้วย การ
กําหนดท่าทีท่ีพร้อมสําหรับการเรยีนเพ่ือเตรยีมสอบ 
(นายอดิศร  กฤษวงศ์ นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิ
สติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2) 

เหตุผลของการเกิดข้อบกพร่องในการเรยีน เทคนิคการสอนท่ี
ทําให้ผู้เรียนกระตือรือร้นตลอดเวลาและไมส่ับสน คําช่ืนชม
ผู้เรยีน แนะนําให้ผูเ้รียนเตรยีมพรอ้มสําหรบัการสอบ 
(อาจารย์วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล อาจารย์ประจําวิชา) 
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2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน 
จากการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน

นั้นในเบ้ืองต้นจะต้องคํานึงถึงข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนท้ังข้อมูลย้อนกลับโดยตรงและข้อมูลย้อนกลับโดยอ้อม 
กล่าวคือ ข้อมูลย้อนกลับโดยตรง เป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าผู้เรียนสื่ออะไร ซ่ึงประกอบด้วย 
ความต้องการโดยตรงของผู้เรียน คําถามหรือข้อสงสัยจากผู้เรียน และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการโดยตรงของผู้เรียน  
โดยท่ัวไปผู้เรียนจะสะท้อนความต้องการของตนเองโดยตรงว่าต้องการเรียนอะไร ต้องการ

กิจกรรมการเรียนแบบใหน เช่น อยากให้อาจารย์มีเกมสนุกๆ ให้เล่นสลับกับการบรรยาย เป็นต้น ซ่ึงหาก
ผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับความต้องการของผู้เรียนแสดงว่าแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนจะต้องคํานึงถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนสามารถบรรลุความต้องการได้  

จากแนวทางข้างต้นได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ  
เล่าประสบการณ์ของผู้สอนท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาในบทเรียน นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการแนะนําเว็บไซต์ด้านไอที 
ตลอดจนการเล่นเกมส์เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนตามท่ีผู้เรียนต้องการ 

2.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบคําถาม/ข้อสงสัยของผู้เรียนได้ 
โดยท่ัวไปเม่ือผู้เรียนสงสัยเก่ียวกับการเรียน ผู้เรียนมักจะถามผู้สอนโดยตรง เช่น อยากสอบถาม

เรื่องสายอาชีพเก่ียวกับการติดต่องานกับยูสเซอร์และนักเขียนโปรแกรมว่าเป็นสายงานด้านไหน เป็นต้น  
ซ่ึงหากผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับคําถามหรือข้อสงสัยจากผู้เรียน แสดงว่าแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบคําถามหรือ 
ข้อสงสัยผู้เรียนได้ 

จากแนวทางข้างต้นได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมถาม-ตอบในชั้นเรียน 
และการแนะนําสื่อการเรียนท่ีเก่ียวข้องจากหนังสือ เว็บไซต์ และสื่อต่างๆ รวมท้ังการจัดบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรภายนอก และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีโอกาสถามคําถามและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรโดยตรง 

2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้เรียน  
โดยท่ัวไปเม่ือผู้เรียนเห็นว่าการเรียนการสอนบกพร่องหรือด้อยประสิทธิภาพผู้เรียนจะให้

ข้อเสนอแนะกับผู้สอน เช่น เนื้อหาการเรียนบนสไลด์มากเกินไปควรจะมีรูปภาพประกอบเพ่ือความน่าสนใจ
ยิ่งข้ึน เป็นต้น ซ่ึงหากผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับข้อเสนอแนะ แสดงว่าแนวทางการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงข้อเสนอแนะของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

จากแนวทางข้างต้นผู้วิจัยได้พัฒนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การบรรยายโดยใช้ 
สื่อการสอนท่ีมีรูปแบบสวยงามและน่าสนใจ การจัดกิจกรรมกลุ่มท่ีผู้เรียนมีอิสระจากผู้สอนมากข้ึน รวมถึง 
การสาธิตตัวอย่างโปรแกรมท่ีตรงกับเนื้อหาในภาคทฤษฎี ตามข้อเสนอแนะของผู้เรียน 

ส่วนข้อมูลย้อนกลับโดยอ้อม เป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีผู้สอนต้องพินิจพิจารณาเป็นพิเศษด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย เช่น สังเกต สอบถาม คิดตรึกตรอง เป็นต้น เพ่ือให้รู้ว่าผู้เรียนต้องการสื่ออะไรเพราะผู้เรียนไม่ได้
สื่อสารโดยตรงกับผู้สอน ซ่ึงประกอบด้วย ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน จุดมุ่งหมายของผู้เรียน สิ่งแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียน การเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ ความชื่นชอบของผู้เรียน ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
หากผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับประสบการณ์ของตัวเองท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียน 

แสดงว่าแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงการเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอน
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เข้ากับกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนให้ได้ เช่น ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงจากการทํางานผู้สอนอาจจะมี
กิจกรรมวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงจากการทํางาน ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนเพราะมีความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเป็นทุนอยู่แล้ว 

จากแนวทางข้างต้นได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น วิเคราะห์กรณีศึกษา และ  
การบรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างท่ีใกล้ตัวผู้เรียนตามประสบการณ์เดิมท่ีผู้เรียนมีอยู่ 

2.5  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของผู้เรียน  
หากผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของผู้เรียน แสดงว่าแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ได้ เช่น ผู้เรียนต้องการใบประกาศนียบัตร ITPE ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมการติวสอบ 
ใบประกาศนียบัตรดังกล่าวได้ 

จากแนวทางข้างต้นได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน คือ จัดกิจกรรมติวสอบ และนํา
นักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาท่ีเก่ียวข้องกับการสอบประกาศนียบัตรเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจน
มอบหมายงานค้นคว้าและนําเสนอเรื่องประกาศนียบัตรไอทีตามความสนใจและจุดมุ่งหมายของผู้เรียน   

2.6  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน  
หากผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน แสดงว่า

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องเน้นการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีอยู่ภายใต้
บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนรู้สึกเสียสมาธิกับสิ่งรบกวนภายนอก 
ผู้สอนอาจหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีต้องใช้สมาธิมากๆ แต่เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอย่างอ่ืนท่ี 
ไม่จําเป็นต้องใช้สมาธิมากแทน เช่น เปลี่ยนจากการทําแบบฝึกหัด เป็นการทํากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 

จากแนวทางข้างต้นได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน คือ  กิจกรรมกลุ่มย่อยท่ีมีสมาชิก 
ไม่เกิน 5 คน และการควบคุมกิจกรรมไม่ให้ถูกรบกวนจากภายนอก เช่น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาใน
ชั้นเรียนโดยท่ีไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

2.7  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
หากผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ แสดงว่า 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นระบบ
มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีชัดเจน เช่น ผู้เรียนชี้ว่าการนําเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียนก่อนแล้วจึงทํา
แบบทดสอบหลังเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึนและสามารถทําแบบทดสอบได้ดี 
แสดงว่าผู้เรียนให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ ผู้สอนจะต้องมีความตระหนักใน
ความสําคัญดังกล่าวอยู่เสมอ 

จากแนวทางข้างต้นได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน คือ จัดให้มีการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
ก่อนการทดสอบ การทดสอบคําศัพท์ประจําคาบเรียน การจัดเวลาในการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนให้เพียงพอ 
หรือ หาโจทย์เสริมสําหรับผู้ท่ีทําโจทย์เสร็จก่อน เพ่ือให้คนท่ียังทําไม่เสร็จสามารถตามทันได้ ตลอดจน 
การควบคุมระยะเวลาในการสอนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมมีความเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

2.8  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของผู้เรียน 
หากผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ความชื่นชอบของผู้เรียนแสดงว่าแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงการสร้าง
กิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีผู้เรียนชื่นชอบ เช่น หากผู้เรียนสนุกกับการทํากิจกรรมกลุ่มย่อย แสดงว่า
กิจกรรมกลุ่มจัดเป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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ในบางกรณีหากผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนเคย
ได้รับและมีความชื่นชอบ แสดงว่าแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงการจัดกิจกรรม
การสอนแบบเดิมท่ีผู้เรียนชื่นชอบ เพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนปรารถนา การทํากิจกรรมนั้น
ซํ้าอีกก็จัดเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเช่นกัน เช่น ผู้เรียนอยากให้ผู้สอนมีเกมส์มาให้เล่นทุกครั้ง 
แสดงว่าเกมส์ยังมีความสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนท้ังๆ ท่ีเกมส์เป็นกิจกรรมเดิมท่ีเคยใช้แล้ว  

จากแนวทางข้างต้นได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเล่นเกมส์เพ่ือกระตุ้นผู้เรียน  
การแข่งขันชิงรางวัล การเล่าประสบการณ์ของผู้สอน การอ่านวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องสั้น นอกจากนี้ ยังมี 
การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยท่ีมีการกําหนดระยะเวลาชัดเจน กิจกรรมเด่ียวท่ีให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม   
การทายลักษณะนิสัยของสมาชิกในชั้นเรียน การโต้วาที  การสัมภาษณ์ และเกมทดสอบเชาวน์ปัญญาตาม
ความชื่นชอบของผู้เรียน 

2.9  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
หากผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาของผู้เรียนแสดงว่าแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงการสร้างกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว  

จากแนวทางข้างต้นได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การทบทวนเนื้อหาสั้นๆ และ
ทบทวนคําศัพท์ประจําบทก่อนข้ึนหัวข้อถัดไป ตลอดจนทบทวนเนื้อหาก่อนสอบเพ่ือแก้ปัญหาท่ีผู้เรียนพบ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหลังการเรียนการสอนผ่านบันทึกโต้ตอบมี 3 เรื่องใหญ่ๆ 
คือ  

1. เรื่องการเรียนการสอน (Teaching and Learning) ได้แก่ การท่ีผู้เรียนสรุปเชิงบรรยายในเนื้อหา 
กิจกรรม และบรรยากาศการเรียน การท่ีผู้เรียนประเมินเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน การท่ีผู้เรียน
สะท้อนปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการเรียน การท่ีผู้ เรียนต้ังคําถามหรือข้อสงสัย การท่ีผู้ เรียนสะท้อน 
ความต้องการ การท่ีผู้สอนชี้แจงข่าวสารและกฎระเบียบต่างๆ แก่ผู้เรียน การท่ีผู้สอนตอบคําถามหรือข้อสงสัย
ต่างๆแก่ผู้เรียน และการท่ีผู้สอนสะท้อนพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. เรื่องตัวตน (Identity) ได้แก่ การแสดงความรู้สึกต่างๆ ของผู้เรียน รวมท้ังการแสดงศักยภาพและ
ความภาคภูมิใจในตัวเองของผู้เรียน และการกําหนดท่าทีของผู้สอน  

3. เรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relations) ได้แก่ การท่ีผู้สอนให้กําลังใจ/สร้างแรงบันดาล
ใจให้แก่ผู้เรียน และการท่ีผู้สอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน 

สําหรับแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนเป็นผลมาจาก
ข้อมูลย้อนกลับ 2 ลักษณะ คือ 1) ข้อมูลย้อนกลับโดยตรง ประกอบด้วย ความต้องการโดยตรงของผู้เรียน 
คําถามหรือข้อสงสัยจากผู้เรียน และข้อเสนอแนะ และ 2) ข้อมูลย้อนกลับโดยอ้อม ประกอบด้วย 
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน จุดมุ่งหมายของผู้เรียน สิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ กิจกรรมการเรียนท่ีผู้เรียนชื่นชอบ และปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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การอภิปรายผล 

การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการคิด 
การค้นคว้า การทดลอง และการสรุปเป็นความรู้โดยตัวผู้เรียนเอง แนวคิดท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นการ 
ให้ความสําคัญกับผู้เรียน 

การใช้แบบบันทึกโต้ตอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนนั้น จากการศึกษาพบว่าผู้เรียน 
กล้าแสดงความคิดเห็นหรือเผยความรู้สึก กล้าประเมินผู้สอน กล้าแสดงออกซ่ึงความต้องการ กล้าสอบถาม 
และท้วงติงผู้สอนมากยิ่งข้ึน ทําให้ผู้สอนเข้าใจผู้เรียนมากข้ึน ซ่ึงนั่นก็คือการให้ความสําคัญกับผู้เรียนตาม
หลักการการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) นั่นเอง อาจกล่าวได้ว่าการ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านแบบบันทึกโต้ตอบนั้นมีประโยชน์อย่างมากสําหรับการเรียนรู้
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Mckernanc (อ้างถึงใน ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกูล, 2543: 183)  
ท่ีกล่าวถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของบันทึกแบบโต้ตอบ ดังนี้ 

1.  เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ คือการเขียน
และการอ่าน 

2.  ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีและความใกล้ชิดระหว่างผู้สอน-ผู้เรียนแต่ละคน 
3.  ช่วยให้ผู้สอนประเมินพัฒนาการทางความคิด ความรู้สึก และความสามารถทางการเขียน 

ของผู้เรียนแต่ละคน 
4.  ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้สอนพัฒนาหลักสูตรและการสอนในรายวิชา เพ่ือให้ตรงความสนใจ

และความพร้อมของผู้เรียนมากข้ึน 
5.  ช่วยฝึกฝนผู้เรียนให้มีคุณลักษณะช่างคิด รู้จักต้ังคําถาม โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการเรียน

การสอน 
นอกจากประโยชน์ของการใช้บันทึกแบบโต้ตอบข้างต้นแล้ว ในทางปฏิบัติยังช่วยให้ผู้สอนทราบถึง

แบบการเรียนรู้ (Learning Styles) ของผู้เรียน และสามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสม 

การให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านแบบบันทึกโต้ตอบนั้นทําให้บทบาทของผู้เรียน
และผู้สอนเปลี่ยนไป กล่าวคือ เดิมผู้สอนเป็นฝ่ายให้ความรู้ ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ เปลี่ยนเป็นผู้สอนเป็น
ฝ่ายให้กําลังใจผู้เรียน รับฟังปัญหาพร้อมท้ังช่วยผู้เรียนหาทางออกจากปัญหาดังกล่าว ชี้แนะ อาจกล่าวได้ว่า
ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีจากการถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้วางแผน จัดการ ชี้แนะ และอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน ส่วนผู้เรียนเองมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้าท่ี
จะสอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยจากผู้สอนมากข้ึน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านแบบบันทึกโต้ตอบนั้นทําให้ผู้สอนทราบข้อมูล
เบ้ืองต้นเก่ียวกับความต้องการ ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย รวมท้ังสิ่งต่างๆ ท่ีผู้เรียนต้องการเรียนรู้ ซ่ึงจะมีผลต่อ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ให้มีความหลากหลายตรงกับผู้เรียนมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม  
การรับข้อมูลจากผู้เรียนโดยไม่ผ่านการคิดตรึกตรองและต่อยอดเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนอย่าง
สร้างสรรค์แล้ว ข้อมูลท่ีได้มาก็ไม่อาจมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอนได้ ดังนั้น การเรียนรู้ท่ี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) บทบาทหลักในการจัดการเรียนการสอนจึงมิได้ตกอยู่ท่ี
ผู้เรียนเพียงฝ่ายเดียว แต่ผู้สอนมีบทบาทสําคัญมากในการเป็นผู้จัดการเรียนการสอนบนฐานของความรู้ท่ี
ผู้สอนค้นพบจากความต้องการของผู้เรียน 
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นอกจากนี้ การให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านแบบบันทึกโต้ตอบยังปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ท่ีมีความสัมพันธ์ในแนวด่ิง เปลี่ยนเป็นเพ่ือนคู่คิดหรือสมาชิกในครอบครัว
เดียวกัน ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในระนาบเดียวกัน เพราะผู้ เรียนกับผู้สอนได้โต้ตอบกันในเรื่องราวต่างๆ  
ท่ีนอกเหนือจากเนื้อหาการเรียน ทําให้ผู้สอนกับผู้เรียนมีความสนิทสนมกันทางความคิดและพฤติกรรมมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อการท่ีผู้สอนมีโอกาสสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในชีวิตต่อไป 

สําหรับข้อเสนอแนะนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาท่ีใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนอกจากจะให้ผู้เรียนกล้า
แสดงออกในทางวิชาการแล้ว ควรจะให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกซ่ึงความรู้สึกต่อผู้สอนโดยตรง เพราะจะทําให้
ผู้สอนเข้าใจผู้เรียนได้อย่างลึกซ้ึงรอบด้านยิ่งข้ึนซ่ึงจะมีผลต่อบรรยากาศการเรียนท่ีเป่ียมด้วยความรักและความ
เข้าใจต่อกัน สําหรับในเชิงนโยบายควรกําหนดให้ผู้สอนมีการโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้แบบบันทึกโต้ตอบ เพราะจะช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนสื่อสารระหว่างกันอย่าง
ถูกต้อง รวมท้ังสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนให้ตรงกับความต้องการและสภาพปัญหาของผู้เรียนมากท่ีสุด  
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บทความวิจัย กลุ่มบทความวิจัย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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การประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห์ 
เพ่ือการตัดสินใจสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

กรณีศึกษา บริษัทผลิตกระดาษ 
Applied Analytical Hierarchy Process to the Decision  

in Value - Added for Nonconforming product  
Case Study : Paper Production Company 

 
 ไพฑูรย์  ศิรโิอฬาร 

1สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลย ี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

พรวิสาข์ ธุระณรงค์ 
ฝ่ายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริษัทผลิตกระดาษ 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ท่ีมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร (ประเภท บี-เกรด) โดยพิจารณาเลือก 
ผลิตภัณฑ์ อ่ืน ท่ี เหมาะสมในการนํ าม้วนกระดาษประเภท บี -เกรด มาใช้ เ ป็นวัตถุ ดิบในการผลิต  
ด้วยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process) 

จากผลการศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ เพ่ือเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษประเภท บี-เกรด ภายใต้เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ ด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และราคา สมุดมุงหลังคา B5-24 แผ่น เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ดังนั้นบริษัทกรณีศึกษาจึงได้ทดลองผลิตสมุดมุงหลังคา B5 - 24 แผ่น ชุด ก จํานวน 26,000 เล่ม  
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 และดําเนินการผลิตจริง ชุด ข จํานวน 50,000 เล่ม ในเดือนธันวาคม  
พ.ศ.2554 รวมระยะเวลา 2 เดือนคิดเป็นมูลค่าเพ่ิม 1,476,560 บาท 

 
คําสําคัญ : การตัดสินใจ   การสร้างมูลค่าเพ่ิม   กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์  
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Abstract  

This research aims to increase value-added of the copy paper rolls 80 gsm that do 
not conform to the standard (B-Grade type). The Analytical Hierarchy Process (AHP) was 
applied to select an appropriate type of products to increase value-added for the use of B-
grade paper roll as raw material.  

Results of study by applied AHP for the selection of the suitable product with 
increasing value-added of the copy paper rolls B-Grade under a set of criteria, including 
quantity, quality, time and price found that staple notebook B5-24 sheets is the most 
suitable product for increasing value-added. Thus, the case study company tried to produce 
staple notebook B5-24 sheets  series A amount of 26,000 books in November 2011 and 
produced series B amount of 50,000 books in December 2011. The value-added from 
production of staple notebook B5 - 24 sheets for 2 months is 1,476,560 Bath. 

 
Keyword : decision-making , value-added , analytical hierarchy process 
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บทนํา 

จากข้อมูลการผลิต พ.ศ. 2553 บริษัทกรณีศึกษาได้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม
ขนาดเอ-4 ปริมาณกว่า 280,000 ตัน เพ่ือจําหน่ายท้ังภายในและต่างประเทศ โดยในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น มีปริมาณม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ถึง 12,065.90 ตัน ต้นทุนการผลิต 20,000 บาทต่อตัน มูลค่ากว่า 240 ล้านบาท และในปี พ.ศ.  2554   
ได้ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาดเอ-4 ด้วยการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ  
ท่ัวโลกกว่า 200 ประเทศ จึงต้องผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาดเอ-4 ปริมาณกว่า 
500,000 ตัน ทําให้ปริมาณม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 22,500 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 450 ล้านบาท โดยสามารถแสดงสัดส่วนของกระดาษ
ถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และมูลค่าการผลิตท่ีสูญเสีย ในปี พ.ศ. 2553 และ 
2554 ได้ ดังรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2  

 
ขอมูลการผลิต ผลิตภัณฑกระดาษ A4

ในป 2553 - 2554

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

ต
ัน ปริมาณการผลิต

ไมเปนไปตามมาตรฐาน

    
 

รูปท่ี 1 : สัดส่วนของกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานใน พ.ศ. 2553 และ  
เดือน มกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 
มูลคาการผลิตท่ีสูญเสีย

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

บ
า
ท

มูลคาการผลิตท่ีสูญเสีย
 

 
รูปท่ี 2 : มูลค่าการผลิตท่ีสูญเสีย 
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ดังนั้น การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80  แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีผู้วิจัยให้ความสนใจ และคาดว่าจะสามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทกรณีศึกษา อีกท้ังยั ง เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้และพัฒนาให้ เ กิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อไปอีกด้วย 
 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Hierarchy Process ; AHP ) 
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ เป็นกระบวนการท่ีช่วยเหลือในการแยกแยะองค์ประกอบท่ีเป็น

นามธรรมและรูปธรรมของปัญหาออกมาเป็นส่วน ๆ แล้วนําองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นมาแบ่งเป็นระดับชั้น
จากบนลงมาสู่ล่างตามความสําคัญและผลกระทบท่ีมีต่อปัญหา ผู้ใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์สามารถ
ทําการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยวินิจฉัยเปรียบเทียบหาลําดับความสําคัญ นอกจากนี้ 
เพ่ือความถูกต้อง กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ได้กําหนดมาตรฐานความสอดคล้องข้ึนมา เพ่ือวัดความมี
เ ห ตุ ผ ล ข อ ง ก า ร วิ นิ จ ฉั ย  แ ล ะ เ พ่ื อ ใ ห้ ม่ั น ใ จ ว่ า ก า ร ตั ด สิ น ใ จ นั้ น มี เ ห ตุ ผ ล 
ท่ียอมรับได้  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
ธราธร (2550) ได้ศึกษาน้ําหนักของปัจจัยและวิธีการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลท่ี 3  

( Third Party Logistics Provider ; 3PL ) ของผู้ประกอบการเหล็กม้วนด้วยกระบวนการลําดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ ( Analysis Hierarchy Process ; AHP ) โดยเน้นการให้บริการด้านการขนส่งเป็นหลัก ซ่ึงมีข้ันตอน
การดําเนินงาน 4 ข้ันตอน ได้แก่ การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา การกําหนดขอบเขตการศึกษา การสร้าง
แบบสอบถามในการให้น้ําหนักปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลท่ี 3 และการสร้าง
แบบสอบถามในการให้น้ําหนักความสําคัญกับทางเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลท่ี 3 โดยการสร้าง
แบบสอบถามต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ท้ังการศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัย 
ในการเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลท่ี 3 และการรวบรวมปัจจัยท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องในการเลือกใช้ผู้ให้
บริการโลจิสติกส์บุคคลท่ี 3 แล้วนํามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเหล็กม้วน  

ธนัญญา และอรพินทร์ (2550) ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ในการประเมิณผล
การดําเนินงานผู้ให้บริการขนส่งทางเรือ 7 บริษัทของบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ผลจากการศึกษา
พบว่า บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่ึงเป็นบริษัทกรณีศึกษาสามารถทราบถึงผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
ขนส่งทางเรือแต่ละรายท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการประเมิณ
ผลท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบันซ่ึงเป็นการให้ค่าถ่วงน้ําหนักแบบธรรมดาท่ัวไปจากการสัมภาษณ์โดยตรง นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดความมีอคติของผู้ประเมิณ และสามารถจัดลําดับผลการดําเนินงานของผู้ให้บริการขนส่งทางเรือได้ดี
ยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 
วิธีการดําเนินงาน 

1. ศึกษาคุณสมบัติของม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ประเภทต่าง ๆ 

2. กําหนดเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยพิจารณาจากเป้าหมายและนโยบายของบริษัทกรณีศึกษา 
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3. กําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกชนิดผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษ
ถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการตัดสินใจและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือกําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ใน
การตัดสินใจเลือกชนิดผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 
ท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

4. กําหนดชนิดผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ม้วนกับกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 
ท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายในการตัดสินใจ ตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1  เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายและกําไรต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 80 แกรมประเภท
ต่าง ๆ ของบริษัทกรณีศึกษา ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนตุลาคมคม พ.ศ. 2554  

4.2  ทําการวิเคราะห์แบบเอบีซี ( ABC Analysis ) เพ่ือกําหนดชนิดผลิตภัณฑ์ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

5. สร้างแผนภูมิลําดับชั้นในการวิเคราะห์ เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจ และชนิดผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 : ผังโครงสร้างกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา 
 

6. หาลําดับความสําคัญของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจด้วยการให้น้ําหนักความสําคัญของเกณฑ์ท่ีใช้
ในการตัดสินใจเป็นคู่ ตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1 จัดทําแบบประเมิน เพ่ือหาลําดับความสําคัญของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจด้วยการให้
น้ําหนักความสําคัญของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเป็นคู่ โดยนําข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ในการตัดสินใจและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาประกอบ  

6.2 วินิจฉัยเปรียบเทียบด้วยการให้น้ําหนักความสําคัญของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเป็นคู่โดยใช้
แบบประเมิน ทําการประเมินโดย กรรมการผู้จัดการ 1 คน  ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 คน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต 5 คน  

การสร้างมูลค่าเพ่ิม ม้วนกระดาษ 

ถ่ายเอกสาร 80 แกรม 

 ปริมาณ 

สมุดมุงหลังคา B5 

        24 แผ่น 

 คุณภาพ  ระยะเวลา   ราคา 

สมุดมุงหลังคา B5 

      40 แผ่น 

สมุดไสกาว B5 

    24 แผ่น 

สมุดไสกาว B5 

    40 แผ่น 

สมุดฉีก A4 

  24 แผ่น 
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ผู้จัดการฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1 คน  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 3 คน รวม 16 คน 

6.3 คํานวณค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล สําหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ 
6.4  สรุปลําดับความสําคัญของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ 

7. หาลําดับความสําคัญของชนิดผลิตภัณฑ์ด้วยการให้น้ําหนักความสําคัญของชนิดผลิตภัณฑ์เป็นคู่ 
ภายใต้เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ ตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

7.1  จัดทําแบบประเมิน เพ่ือหาลําดับความสําคัญของชนิดผลิตภัณฑ์ด้วยการให้น้ําหนัก
ความสําคัญของชนิดผลิตภัณฑ์เป็นคู่  โดยนําข้อมูลตามชนิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือก
ชนิดผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร  80  แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐาน มาประกอบ  

7.2 วินิจฉัยเปรียบเทียบด้วยการให้น้ําหนักความสําคัญของชนิดผลิตภัณฑ์เป็นคู่ ภายใต้เกณฑ์ 
ท่ีใช้ในการตัดสินใจ โดยใช้แบบประเมิน ทําการประเมินโดยกรรมการผู้จัดการ 1 คน  ผูจ้ัดการฝ่ายผลิต 1 คน 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต 5 คน  ผู้จัดการฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1 คน  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ 5 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 3 คน รวม 16 คน 

7.3  คํานวณค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล สําหรับชนิดผลิตภัณฑ์ 
7.4  สรุปลําดับความสําคัญของชนิดผลิตภัณฑ์ ภายใต้เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ 

8.  สรุปชนิดผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 
ท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยชนิดผลิตภัณฑ์ท่ีมีลําดับความสําคัญมากท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

9.  ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร  
80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  

10.  สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วน
กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ภายใต้เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ 

11 ดําเนินการผลิตจริง สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษ
ถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  

12  สรุปแนวทางการดําเนินงานในการตัดสินใจสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร  
80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้จริง 
 
ผลการดําเนินงาน 

จากการศึกษาคุณสมบัติของม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ท้ังม้วนกระดาษบี-เกรด ( B-Grade ) และม้วนกระดาษรีเจค ( Reject ) นั้น ม้วนกระดาษบี-เกรด  
มีความเหมาะสมในการนํามาสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อไป เนื่องจากไม่มีข้อจํากัดในการนําไปใช้งานประเภทงานพิมพ์ 
ทําการระดมสมอง เพ่ือกําหนดเกณฑ์ท่ีสําคัญในการตัดสินใจเลือกชนิดผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้ 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านปริมาณ 
ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านเวลา และปัจจัยด้านราคา และ จากข้อมูลยอดขายและกําไรต่อหน่วยของ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 80 แกรมประเภทต่าง ๆ ของบริษัทกรณีศึกษา ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 255453 เม่ือทําการวิเคราะห์แบบเอบีซี ( ABC Analysis ) สามารถกําหนดชนิดผลิตภัณฑ์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
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 ได้แก่ สมุดมุงหลังคา B5 - 24 แผ่น สมุดมุงหลังคา B5 - 40 แผ่น สมุดไสกาว B5 - 24 แผ่น สมุดไสกาว B5 - 
40 แผ่น และสมุดฉีก A4 - 25 แผ่น 

จากกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ สามารถหาลําดับความสําคัญของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ
เลือกชนิดผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานได้ ดังตารางท่ี 1 โดยการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจท้ัง 4 ด้านเป็นค่าท่ี
สามารถยอมรับได้ เนื่องจากค่าอัตราส่วนของความสอดคล้องเท่ากับ 0.015 ซ่ึงไม่เกิน 0.80 ตามมาตรฐานค่า
อัตราส่วนของความสอดคล้อง สําหรับตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 4 x 4 
 
ตารางท่ี 1  ลําดับความสําคัญของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ 
 

ท่ี เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ 
ลําดับ

ความสําคัญ 
1 ปริมาณ 0.279 
2 คุณภาพ 0.310 
3 เวลา 0.146 
4 ราคา 0.265 
 อัตราส่วนของความสอดคล้อง 0.015 

  
จากกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ สามารถหาลําดับความสําคัญของชนิดผลิตภัณฑ์  

ภายใต้เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจท้ังด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลา และด้านราคาได้ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  ลําดับความสําคัญของชนิดผลิตภัณฑ์ 
 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ราคา 
ลําดับ

ความสําคัญ 
น้ําหนักความสําคัญ 0.279 0.310 0.146 0.265  
สมุดมุงหลังคา B5 - 

24 แผ่น 
0.053 0.360 0.334 0.270 0.246 

สมุดมุงหลังคา B5 - 
40 แผ่น 

0.107 0.263 0.325 0.181 0.206 

สมุดไสกาว 
B5 - 24 แผ่น 

0.213 0.171 0.139 0.242 0.196 

สมุดไสกาว 
B5 - 40 แผ่น 

0.110 0.121 0.132 0.166 0.131 

สมุดฉีก 
A4 - 25 แผ่น 

0.518 0.061 0.060 0.169 0.216 
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จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2 การจัดลําดับความสําคัญของชนิดผลิตภัณฑ์ท้ัง 5 ชนิดเป็นค่าท่ี
สามารถยอมรับได้ เนื่องจากค่าอัตราส่วนของความสอดคล้องไม่เกิน 0.100 ตามมาตรฐานค่าอัตราส่วนของ
ความสอดคล้อง สําหรับตารางเมตริกซ์ท่ีมีขนาด 5 x 5  สมุดมุงหลังคา B5 – 24 แผ่น เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมในการนําม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานไปเพ่ิมมูลค่า  
โดยน้ําหนักท่ีได้เป็น 0.246 หรือ 24.6% 
 
สรุปผล 

ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร  
80 แกรมท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงก็คือสมุดมุงหลังคา B5 - 24 แผ่นนั้น บริษัทกรณีศึกษาได้
ทดลองผลิต ชุด ก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากม้วนกระดาษบี-เกรด 80 แกรม โดยสามารถสรุปผล
การทดลองผลิตสมุดดังกล่าว สามารถผลิตสมุดมุงหลังคา B5 - 24 แผ่น ชุด ก ได้ จํานวน 26,000 เล่ม  
และสามารถจําหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ ภายในประเทศในราคา เล่มละ 19.00 บาท   ได้แก่ BJC , 
Big C , Tesco Lotus และอ่ืน ๆ เช่น B2S , Makro โดยใช้เวลาการผลิตท้ังหมด 6 วัน 

สําหรับสมุดมุงหลังคา B5 - 24 แผ่น ชุด ข  จํานวน 50,000 เล่ม จากม้วนกระดาษบี-เกรด  
( B-Grade ) 80 แกรม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554  สามารถผลิตสมุดมุงหลังคา B5 - 24 แผ่น ชุด ข ได้ 
จํานวน 52,240 เล่ม และสามารถจําหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ ในราคา เล่มละ 19.00 บาท   
ได้แก่ BJC , Big C , Tesco Lotus และอ่ืน ๆ เช่น B2S , Makro  โดยใช้เวลาการผลิตท้ังหมด  9 วัน 

บทสรุปของการดําเนินการประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากม้วนกระดาษบี-เกรด 80 แกรม สามารถ
เพ่ิมมูลค่าให้กับม้วนกระดาษบี-เกรด 80 แกรม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 255ภ ได้  คิดเป็นมูลค่าได้ 
484,000 บาท และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 คิดเป็นมูลค่าได้ 992,560 บาท รวมระยะเวลา 2 เดือน 
เป็นเงิน 1,476,560 บาท 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
วิฑูรย์ ตันศิริคงคล.(2541). AHP กระบวนการตัดสินใจท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในโลก.

กรุงเทพมหานคร: กราฟฟิค แอนด์ ปริ้นต้ิงเซ็นเตอร์. 
อรพินทร์ จีรวัสสกุล และธนัญญา วสุศรี. (2550). การประยุกต์ใช้ AHP ในการประเมินผลการดําเนินงานผู้ให้

บริการขนส่ง. 
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งท่ี 7, 15-16 พฤศจิกายน, 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, กรุงเทพฯ, หน้า 459-472. 
ธราธร ป่ินทอง. (2550).การใช้การวิเคราะห์แบบมีลําดับข้ันในการวิเคราะห์ปัจจัย และเลือกผู้ให้บริการโลจิ

สติกส์ลําดับท่ี 3 ในอุตสาหกรรมเหล็กม้วน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

Thomas M. Cook and Russell A. Robert.(1985).Introduction to Management Science.3rd 
edition. New Jersey. Prentice-Hall, Inc. 



 

238 
 

David R. Anderson and Williams A. Thomas.(2000). An Introduction to Management Science: 
Quantitative Approaches to Decision Making. 9th edition. New York. International 
Thomson Publishing.   

 



 

239 
 

การจําแนกประเภทข้อความภาษาไทยด้วยวิธีการสกัดคุณลักษณะแบบสองมติิโดยไมม่ีผู้สอน 
Thai Text Classification by Unsupervised Two-dimensional Feature Extraction 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา สงวนสัตย ์

อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

โดยท่ัวไปจํานวนมิติของเวกเตอร์คุณลักษณะท่ีใช้ในการจําแนกประเภทข้อความจะข้ึนกับจํานวน 
ของคําท้ังหมดท่ีใช้ในโดเมนนั้น ในบทความนี้พิจารณาข้อความประเภทข่าวซ่ึงครอบคลุมในหลายด้านทําให้
จํานวนคําท่ีใช้มีมาก ดังนั้นมิติของเวกเตอร์คุณลักษณะจึงสูงมาก ซ่ึงส่งผลถึงเวลาและหน่วยความจําท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการประมวลผล ในบทความนี้ได้นําเสนอวิธีการใหม่เพ่ือใช้ในการลดมิติของเวกเตอร์
คุณลักษณะด้วยวิธีการแบบสองมิติ โดยการแปลงเวกเตอร์คุณลักษณะเป็นเมทริกซ์คุณลักษณะ จากนั้นใช้ 
Two-dimensional Principal Component Analysis (2DPCA) ในการลดมิติของเมทริกซ์คุณลักษณะ
เหล่านี้ การลดมิติในรูปเมทริกซ์จํานวนน้อยจะส่งผลเทียบเท่ากับการลดจํานวนมิติในรูปแบบเวกเตอร์จํานวน
มาก จากผลการทดลองด้วยชุดข้อมูลข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพบว่า สามารถลดมิติลงได้ประมาณร้อยละ 
25 ในขณะท่ีอัตราความถูกต้องลดลงเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น 

 
คําสําคัญ : การลดมิติ, การจําแนกประเภทข้อความ, 2DPCA 
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Abstract 

Generally, the dimension of feature vector in text classification depends on the 
number of words in the specific domain. In this paper, many categories of newspaper articles 
are considered then the number of words is very big. Therefore, the dimension of feature 
vector is very high that make it consumes a lot of time and memory to process. This paper 
proposes the novel technique of dimensionality reduction for the feature vector in two-
dimensional manner by previously transforming the feature vector to the feature matrix and 
then using Two-dimensional Principal Component Analysis (2DPCA) for reducing the 
dimension of this feature matrix. The small reduction in matrix form is equivalent to the 
plenty of dimension reduction in vector form. From the experimental results on Thairath 
newspaper articles dataset, the proposed method can reduce the dimension by 25 percent 
while the accuracy rate is reducing only 1 percent. 

 
Keyword : Dimensionality Reduction, Text Classification, 2DPCA 
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บทนํา 

ในปัจจุบันนี้การขยายตัวของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนในอัตราก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ทําให้เรามีเอกสารจํานวนมากท่ีถูกสร้างข้ึนในเว็บไซต์ต่างๆ  
โดยเอกสารเหล่านี้บางส่วนไม่ได้อยู่จัดหมวดหมู่ หรือหากถูกจัดหมวดหมู่ก็อยู่ในรูปแบบท่ีไม่ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้ทําให้การค้นคืนทําได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจําเป็นท่ีจะต้องมีเครื่องมือท่ีสามารถช่วยใน
การจัดหมวดหมู่จํานวนมากเหล่านี้ให้อยู่ในหมวดหมู่ท่ีเหมาะสมและตรงตามความต้องการ 

การจําแนกประเภทข้อความ คือ การจัดข้อความหรือเอกสารให้อยู่ในหมวดหมู่หรือคลาสต่างๆ  
ท่ีต้องการโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเป็นงานวิจัยท่ีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาในสาขาการค้นคืน
สารสนเทศและการเรียนรู้ของเครื่อง โดยท่ัวไปแล้วการท่ีจะสร้างแบบจําลองทางภาษาเพ่ือให้คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ทําได้ยาก ดังนั้นแบบจําลองปริภูมิเวกเตอร์ (Vector Space Model: VSM) 
(Salton & Lesk, 1968) ซ่ึงเป็นแบบจําลองท่ีง่ายกว่าแต่สามารถตอบสนองความต้องการได้จึงถูกนําเสนอข้ึน
โดยการแทนข้อความด้วยจํานวนซ่ึงโดยท่ัวไปจํานวนดังกล่าวจะใช้ความถ่ีของคําศัพท์ท่ีปรากฏในแต่ละเอกสาร
เป็นพ้ืนฐาน วิธีการสร้างเวกเตอร์แทนข้อความท่ีนิยมใช้เป็นบรรทัดฐานมากท่ีสุดในปัจจุบันคือวิธีการถ่วง
น้ําหนักแบบ tf–idf (term frequency–inverse document frequency) ซ่ึงเป็นการให้น้ําหนักคําศัพท์ท่ีพบ
ในเอกสารจํานวนมากมีค่าน้อย (Salton & McGill, 1983) 

วิธีการแทนจํานวนด้วยวิธีนี้จะพบว่าเวกเตอร์คุณลักษณะจะมีจํานวนมิติเท่ากับจํานวนคําศัพท์
ท้ังหมดในชุดข้อมูลท่ีถูกพิจารณาซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมีประมาณหนึ่งหม่ืนคําข้ึนไป จํานวนมิติท่ีมากระดับนี้ 
ทําให้พบปัญหาเรื่องการประมวลผลท้ังในด้านทรัพยากรเวลาและหน่วยความจําท่ีต้องใช้ รวมท้ังปัญหามิติ
ข้อมูล (Curse of Dimensionality) และการลดมิติ (Dimensionality Reduction) เป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีดี
ทางหนึ่งท่ีสามารถสร้างเวกเตอร์คุณลักษณะท่ีมีขนาดเล็กลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดมิติสามารถแบ่งเป็น
สองวิธี ได้แก่ วิธีการเลือกคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของคุณลักษณะเดิมท้ังหมดมาจํานวนหนึ่ง และวิธีการแปลง
เวกเตอร์คุณลักษณะไปในปริภูมิย่อยใหม่ ซ่ึงวิธีแรกนั้นสามารถทําให้ทราบได้ว่าคําใดควรใช้หรือควรตัดท้ิง 
 ทําให้สารสนเทศท่ีบรรจุอยู่ในคํานั้นสูญหายไป รวมท้ังวิธีการคัดเลือกคําท่ีมีสารสนเทศสูงไว้นั้นมักเป็นวิธีการ
แบบมีผู้สอน (Supervised method) ซ่ึงอาจไม่สะดวกในบางกรณีท่ีไม่สามารถหาคลาสหรือหมวดหมู่ 
ของแต่ละเอกสารนั้นๆ ได้ ส่วนวิธีท่ีสองไม่เป็นการตัดคําท้ิงโดยตรงในปริภูมิเดิมแต่จะทําการสร้างปริภูมิใหม่
แล้วทําการลดมิติในปริภูมิใหม่นี้ ทําให้สารสนเทศของคําส่วนใหญ่ยังถูกเก็บไว้ แต่อยู่ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน
ตามการแปลงท่ีเลือกใช้ นอกจากนั้นวิธีนี้ยังสามารถเลือกใช้การแปลงแบบไม่มีผู้สอนได้อีกด้วย 

การแปลงแบบไม่มีผู้สอนท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดในการลดมิติคือ Principal Component Analysis 
(PCA) (Pearson, 1901) ซ่ึงมีการนํามาใช้กับการจําแนกประเภทข้อความในหลายงานวิจัย (Anghelescu & 
Muchnik, 2003; Huang & Ma, 2002; Selamat, Yanagimoto, & Omatu, 2002) อย่างไรก็ตามการใช้ 
วิธี PCA ต้องทําการคํานวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมซ่ึงมีจํานวนแถวและหลักเท่ากับจํานวนมิติของ
เวกเตอร์คุณลักษณะในปริภูมิเดิม ดังนั้นหากนํามาใช้กับเวกเตอร์คุณลักษณะในงานการจําแนกประเภท
ข้อความเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจะมีขนาดประมาณ 10,000 x 10,000 ข้ึนไป ซ่ึงเป็นเมทริกซ์ท่ีใหญ่มาก 
และไม่สามารถใช้วิธีการคํานวณแบบปกติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลธรรมดาขนาด 32 บิตได้ ดังนั้น 
ในบทความนี้จึงนําเสนอวิธีการลดมิติด้วยแบบสองมิติข้ึนเพ่ือใช้กับ Two-dimensional Principal 
Component Analysis (2DPCA) (Jian, Zhang, Frangi, & Jing-yu, 2004) ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้กับ
ข้อมูลภาพระดับเทาเป็นหลัก เนื่องจากภาพมีลักษณะโดยธรรมชาติเป็นเมทริกซ์ การนํามาคํานวณ  
PCA แบบเดิมนั้นจําเป็นต้องแปลงข้อมูลภาพซ่ึงเป็นเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ก่อนเพ่ือนํามาคํานวณ 
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เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมทําให้เกิดปัญหาเรื่องเวลาและหน่วยความจําดังท่ีได้กล่าวมา แต่ด้วยวิธี  
2DPCA ข้อมูลภาพจะถูกใช้ในรูปแบบเมทริกซ์โดยไม่ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ ซ่ึงจากการประยุกต์ใช้กับการรู้จํา
ใบหน้ามนุษย์ยังส่งผลให้อัตราการรู้เพ่ิมข้ึนมากกว่า PCA แบบเดิมอีกด้วยดังผลการทดลองใน Jian, Zhang, 
Frangi, and Jing-yu (2004) อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีใช้ใน VSM ของงานการจําแนกประเภทข้อความมีลักษณะ
เป็นเวกเตอร์ซ่ึงมีจํานวนมิติสูงมากเช่นเดียวกัน บทความนี้จึงเสนอวิธีการแปลงเวกเตอร์คุณลักษณะขนาดใหญ่
เหล่านี้ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ก่อนเพ่ือใช้ 2DPCA มาช่วยในการลดมิติ โดยอาศัยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
(Support Vector Machine) เป็นตัวจําแนกประเภท ทําการทดลองเปรียบเทียบกับการลดมิติท่ีนิยมใช้แบบ
ต่างๆ จากผลการทดลองพบว่าวิธีท่ีนําเสนอสามารถลดมิติได้ในขณะท่ีอัตราความถูกต้องในการจําแนกประเภท
ลดลงน้อยกว่าวิธีอ่ืน 

ในบทความนี้ประกอบด้วย ส่วนท่ี 2 ซ่ึงอธิบายการสกัดคุณลักษณะท่ีใช้แบบ tf–idf ส่วนท่ี 3 กล่าว
ถึงซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนท่ีใช้เป็นตัวจําแนกประเภท ส่วนท่ี 4 เป็นวิธีการลดมิติด้วย 2DPCA ส่วนท่ี 5 
อธิบายวิธีการท่ีนําเสนอ ส่วนท่ี 6 แสดงผลการทดลองวิธีการท่ีนําเสนอเปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐานอ่ืนๆ 
และส่วนท่ี 7 เป็นสรุปผล 
 
การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) 

แบบจําลองปริภูมิเวกเตอร์ (Vector Space Model: VSM) เป็นการใช้เวกเตอร์ของตัวเลขแทน
ข้อความท่ีเป็นภาษามนุษย์เพ่ือให้สามารถนําไปคํานวณได้ง่าย คุณลักษณะท่ีใช้ในวิธีนี้ส่วนใหญ่คือค่าความถ่ี
ของคํา โดยมีวิธีการสกัดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

1. นําข้อความหรือเอกสารในชุดข้อมูลท้ังหมดมาตัดคําโดยเทียบกับคลังศัพท์ด้วยวิธีหาคําท่ียาวท่ีสุด
ก่อน ท้ังนี้เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาท่ีเขียนติดกันซ่ึงเป็นความยากอย่างหนึ่งท่ีเพ่ิมข้ึนมาเม่ือเปรียบเทียบกับ
การประมวลผลในภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันการตัดคําภาษาไทยยังไม่สามารถตัดคําได้ถูกต้องตามต้องการ
ท้ังหมดแต่อยู่ในระดับท่ียอมรับได้โดยส่วนใหญ่ 

2. สร้างรายการคําท้ังหมดท่ีได้จากข้อ 1 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเนื่องจากชุดข้อมูลโดยส่วนใหญ่มีจํานวนคํา
ค่อนข้างมาก โดยท่ัวไปรายการคํานี้มักอยู่ในหลักหม่ืน 

3. ทําการลดรูปคําท่ีซํ้าซ้อนและกําจัดคําท่ีไม่มีนัยสําคัญ (Stop word) เนื่องจากคําบ้างคํามีหลาย
รูปหรือมีคําลดรูปหรือคําย่อ และคําบางคําไม่มีนัยสําคัญ หากเก็บไว้นอกจากจะทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากร 
ในการประมวลผลแล้วยังทําให้การจําแนกประเภทมีอัตราความถูกต้องน้อยลงอีกด้วย 

4. นับจํานวนคําหรือความถ่ีของคําแต่ละคําท่ีปรากฏในแต่ละข้อความหรือเอกสาร จะเห็นได้ว่า
จํานวนท่ีถูกสร้างข้ึนด้วยความถ่ีนี้จะเป็นจํานวนเต็มเสมอ 

ข้อมูลความถ่ีท่ีได้นี้ยังไม่เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการจําแนกประเภทข้อความ เนื่องจากยังไม่มีการ
ให้น้ําหนักคําตามหลักการของเอนโทรปี (Entropy) การให้น้ําหนักคํา (Term weighting) นั้นต้องอาศัย 
ชุดข้อมูลในการคํานวณซ่ึงได้จากชุดข้อมูลฝึกฝนท่ีทําการเก็บข้อมูลไว้ก่อนหน้าจํานวนหนึ่ง การให้น้ําหนักคําท่ี
นิยมใช้งานมากท่ีสุดและมีความซับซ้อนไม่มากนัก คือ การให้น้ําหนักคําแบบ tf-idf (term frequency–
inverse document frequency) (Salton & McGill, 1983) ซ่ึงมีนิยามดังนี้ 
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โดย ikw  หมายถึง ค่าน้ําหนักแบบ tf-idf ของคําท่ี i  ในเอกสารท่ี k  และ ikf  หมายถึง ความถ่ีของคําท่ี i  
ในเอกสารท่ี k  เม่ือ in  คือ จํานวนของคําท่ี i  ในชุดข้อมูลฝึกฝนท้ังหมด และ N  คือ จํานวนเอกสารท้ังหมด
ในชุดข้อมูลฝึกฝน 
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) 

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) (Cortes & Vapnik, 1995) เป็นตัวจําแนกประเภทท่ีค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพสูงมากตัวหนึ่งในปัจจุบัน ซ่ึงถูกนํามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลในหลากหลายแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในงานวิจัยด้านการจําแนกประเภทข้อความ วัตถุประสงค์ของ SVM คือการหาระนาบเกิน (Hyperplane)  
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีสามารถแบ่งข้อมูล 2 คลาสออกจากกันด้วยเง่ือนไขระยะห่าง (Margin) ท่ีมากท่ีสุดดังนี้ 

Minimize: ( ) ( )
,

1
,

2 i j i j i j i
i j i

J y y Kαα α= −∑ ∑α x x  

Subject to: 0, 0i i i
i

y C iα α= ≤ ≤ ∀∑  

โดย iy  หมายถึงค่าประจําคลาสซ่ึงมีค่า 1 เม่ือข้อมูล ix  อยู่คลาสหนึ่ง หรือ -1 เม่ือข้อมูล ix  อยู่อีกคลาสหนึ่ง 
และ iα  หมายถึงตัวคูณลากรานจ์ (Lagrange multiplier) ของ ix  ซ่ึงถูกกําหนดขอบเขตบนด้วยค่าคงท่ี C  
และฟังก์ชันเคอร์เนล K  ท่ีนิยมใช้โดยท่ัวไปมีดังนี้ 
Linear ( ), T

i j i jK =x x x x  (2) 

Polynomial ( ) ( ), 1
dT

i j i jK = +x x x x  (3) 

Radial Basis Function (RBF) ( )
2

, , 0i j

i jK e
γ γ− −

= >
x x

x x  (4) 

Sigmoid ( ) ( ) [ ], tanh , 0 0T
i j i jK a b a b= ⋅ + ∃ > ∧ <x x x x  (5) 

โดย , ,d aγ  และ b  เป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชันเคอร์เนล K  ซ่ึงจะมีค่าคงท่ี โดยมักถูกปรับด้วยมือ  
และเม่ือหาค่าตัวคูณลากรานจ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด *

iα  ได้แล้ว จะได้ระนาบเกินท่ีเหมาะสมท่ีสุดดังนี้ 
 

 ( )* *( ) ,i i i
i

f sgn y K bα
 

= + 
 
∑x x x  (6) 

โดย *b  คือค่าไบแอส (Bias) ท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงคํานวณได้จากระนาบเกินท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างเวกเตอร์ 
ซัพพอร์ทของท้ัง 2 คลาส 
 
Two-dimensional Principal Component Analysis (2DPCA) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PCA แบบเดิมนั้น หากคุณลักษณะมีลักษณะเป็นเทนเซอร์ (Tensor) 
อันดับสูงกว่าหนึ่งจะต้องถูกแปลงให้เป็นเทนเซอร์อันดับหนึ่งหรือเวกเตอร์ก่อนเสมอ ดังนั้นจึงเกิดปัญหาหลัก
สองประการ คือ จํานวนมิติท่ีเพ่ิมข้ึนมาก และ ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Information) หายไป ดังนั้นจึงมี 
การเสนอวิธี 2DPCA เพ่ือใช้กับข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นเทนเซอร์อันดับสองหรือเมทริกซ์ข้ึนโดยเฉพาะทําให้ 
ไม่ต้องมีการแปลงเป็นเวกเตอร์เกิดข้ึนในการคํานวณ โดยมีวิธีการดังนี้ ให้ m nR ×∈A  เป็นเมทริกซ์ข้อมูลขนาด 
m n×  (เช่น ภาพระดับเทา) กําหนดให้การแปลงเชิงเส้นเป็นไปตามสมการ 
 =y Ax  (7) 
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โดย y  คือเวกเตอร์คุณลักษณะท่ีได้ และ x  คือเวกเตอร์การแปลง ดังนั้นต้องคํานวณหา x  ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ซ่ึงตามเง่ือนไขพ้ืนฐานของ PCA ต้องเป็นการแปลงท่ีทําให้เกิดการกระจายตัวสูงท่ีสุด ซ่ึงการกระจายตัว 
ของปริภูมิคุณลักษณะ yS  ท่ีเกิดข้ึนหาได้จาก 

 ( ) ( )T
E E E = − − yS y y y y  (8) 

โดย E  หมายถึงค่าคาดหมาย การวัดการกระจายวิธีการหนึ่งคือการหากําลังรวม (Total energy)  
ด้วยฟังก์ชัน Trace และเม่ือแทนค่า y  จากสมการท่ี (7) ลงในสมการท่ี (8) จะพบว่า 

 

( ) ( )( )( )
( ) ( )( )
( ) ( )( )

( )

T

TT

TT

T

trace trace E E E

trace E E E

trace E E E

trace

 = − ⋅ − ⋅ 

 = − − 

 = − − 

=

yS Ax A x Ax A x

x A A A A x

x A A A A x

x G x

 (9) 

โดย ( ) ( )T
E E E = − − G A A A A  ซ่ึงสามารถนําไปใช้แทนเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเพ่ือคํานวณหา

เวกเตอร์การแปลงได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปค่าคาดหมายนี้จะประมาณจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากชุดฝึกฝนดังนี้ 

 ( ) ( )
1

1 N T

i i
iN =

= − −∑G A A A A  (10) 

โดย N  คือจํานวนข้อมูลท้ังหมดท่ีมีในชุดข้อมูล และ A  คือข้อมูลเฉลี่ยในรูปเมทริกซ์ท่ีหาได้จาก 

 
1

1 N

i
iN =

= ∑A A  (11) 

ดังนั้นจึงสามารถหาเวกเตอร์การแปลง x  ท่ีเหมาะสมท่ีสุดบนเง่ือนไขการกระจายตัวสูงสุดได้โดยการ
หาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector) ของ G  นั่นเอง โดยปกติการใช้เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ 
เพียงเวกเตอร์เดียวไม่เพียงพอจะสร้างปริภูมิย่อยใหม่ท่ีเหมาะสมในงานการจําแนกประเภทได้ ดังนั้นจึงนิยมใช้
เซตของเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะจํานวนหนึ่ง เพ่ือสร้างเมทริกซ์การแปลง 
 [ ]1 2, , , d=X x x xK  (12) 
โดย d  คือจํานวนเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะซ่ึง d m<  ทําให้ได้การแปลงใหม่ในรูปการแปลงเมทริกซ์ดังนี้ 
 =Y AX  (13) 
เม่ือ Y  คือเมทริกซ์คุณลักษณะของข้อมูล A  นั่นเอง 
 
วิธีการท่ีนําเสนอ 

คุณลักษณะของข้อความหรือบทความใดๆ ในวิธีมาตรฐานท่ัวไปนั้นมีรูปแบบเป็นเทนเซอร์อันดับ
หนึ่งหรือเวกเตอร์ ทําให้ด้วยจํานวนคําท่ีมีมากส่งผลถึงจํานวนมิติท่ีสูงจนทําให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ดังท่ีได้
กล่าวมา บทความนี้จึงได้เสนอวิธีการในการสกัดคุณลักษณะในรูปแบบเทนเซอร์อันดับสองหรือเมทริกซ์ข้ึน
รวมท้ังการนําเมทริกซ์คุณลักษณะท่ีได้ไปลดมิติด้วย 2DPCA โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. จากเวกเตอร์คุณลักษณะแบบ tf-idf ในสมการท่ี (1) หากจํานวนมิติของเวกเตอร์นี้เป็นจํานวน
เฉพาะหรือมีตัวประกอบท่ีไม่ตรงความต้องการให้ทําการเพ่ิมศูนย์ (Zero padding) ให้จํานวนมิติใหม่ ( D )  
มีตัวประกอบท่ีตรงตามต้องการ 
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2. ทําการแปลงเวกเตอร์คุณลักษณะในข้อ 1 เป็นเมทริกซ์ด้วยตัวประกอบสองตัวประกอบท่ีต้องการ
กล่าวคือตัวประกอบตัวแรกจะเป็นจํานวนแถว ( m ) และตัวประกอบตัวท่ีสองจะเป็นจํานวนหลัก ( n )  
โดย D m n= ×  ซ่ึงผลท่ีได้ก็คือเป็นเมทริกซ์ A  ในสมการท่ี (13) นั่นเอง ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 การแปลงคุณลักษณะแบบสองมิติ 

3. การลดมิติแบบสองมิตินั้นจะทําการลดจํานวนหลัก (Column) ของเมทริกซ์ด้วย 2DPCA  
ดังการแปลงในสมการท่ี (13) ดังนั้นเมทริกซ์คุณลักษณะท่ีได้จะมีมิติเท่ากับ m d×  โดย d  ท่ีเลือกใช้จะต้องมี
ค่าน้อยกว่า n  ท้ังนี้การเลือกค่า d  ยิ่งน้อยยิ่งทําให้คุณลักษณะท่ีได้มีจํานวนมิติรวมน้อยลงแบบทวีคูณแต่ก็ไม่
ควรน้อยเกินไปเนื่องจากจะทําให้สารสนเทศท่ีถูกเก็บไว้ในเมทริกซ์คุณลักษณะนั้นไม่เพียงพอในการใช้จําแนก
ประเภทได้ 

 
ผลการทดลอง 

ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองได้จากการรวมรวบจากเว็บข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโดยมีประเภท
บทความข่าวจํานวน 10 ประเภทได้แก่ กีฬา บันเทิง การเมือง กรุงเทพ เทคโนโลยี การศึกษา เรื่องแปลก 
เกษตรกรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงแบ่งเป็นชุดฝึกฝนจํานวน 1,999 บทความ และชุดทดสอบ 
จํานวน 399 บทความ การทดลองใช้การให้น้ําหนักแบบ tf-idf แบบเดียวกันในทุกวิธีการโดยจํานวนคํา
หลังจากตัดคําท่ีมีความถ่ีน้อยและคําท่ีไม่มีนัยสําคัญออกแล้วมีท้ังสิ้น 8,262 คํา ซ่ึงมีค่าเท่ากับจํานวนมิติ 
ของเวกเตอร์คุณลักษณะท่ียังไม่ถูกลดมิตินั่นเอง จากนั้นใช้วิธีการลดมิติแบบต่างๆ ได้แก่ T-test  Chi-square 
(Chi2) (Liu & Setiono, 1995) Information gain (IG) (Cover & Thomas, 1991) Fisher (Duda, Hart, & 
Stork, 2001) และวิธีการแบบสองมิติท่ีนําเสนอเพ่ือลดมิติลงเหลือประมาณร้อยละ 74 จากนั้นทดสอบ
เปรียบเทียบอัตราความถูกต้องในการจําแนกประเภทของชุดทดสอบของวิธีการท่ีกล่าวมาด้วย SVM  
ซ่ึงในท่ีนี้ใช้ไลบารี SVMLIB (Chang & Lin, 2011) ท่ีกําหนดพารามิเตอร์เป็นค่าโดยปริยายท้ังหมดและ 
ใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลแบบ RBF ดังแสดงในตาราง 1 จากผลการทดลองพบว่าวิธีการท่ีนําเสนอมีอัตราความ
ถูกต้องสูงกว่าวิธีการลดมิติแบบอ่ืนท่ีนํามาเปรียบเทียบ อีกท้ังยังไม่ต้องการใช้ข้อมูลคลาสในการคํานวณ
เนื่องจากเป็นวิธีการแบบไม่มีผู้สอน โดยจํานวนมิติท่ีเลือกใช้สําหรับการลดมิติแบบสองมิติในการทดลอง 
นี้คือการแปลงเวกเตอร์ท่ีมีมิติขนาด 8,262 เป็นเมทริกซ์ท่ีมีมิติขนาด 17 x 486 จากนั้นทําการลดมิติลงเหลือ 
17 x 360 หรือรวมเป็น 6,120 นั่นเอง 
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ตาราง 1 อัตราความถูกต้องในการจําแนกประเภทข้อความด้วยวิธีการต่างๆ 
 

วิธีการ ชนิดของการสกัดคุณลักษณะ 
มิติของคุณลักษณะ อัตราความถูกต้อง 
จํานวน อัตราส่วน ร้อยละ อัตราส่วน 

tf-idf + SVM แบบมีผู้สอน 8262 1 76.44 1 
tf-idf +Ttest+SVM แบบมีผู้สอน 6120 0.74 72.43 0.95 
tf-idf +Chi2+SVM แบบมีผู้สอน 6120 0.74 74.94 0.98 
tf-idf +IG+SVM แบบมีผู้สอน 6120 0.74 74.94 0.98 

tf-idf +Fisher+SVM แบบมีผู้สอน 6120 0.74 74.19 0.97 
วิธีการท่ีนําเสนอ แบบไม่มีผู้สอน 6120 0.74 75.44 0.99 

 

สรุปผล 

การจําแนกประเภทเอกสารมีความจําเป็นในยุคท่ีข้อมูลหรือสารสนเทศมีความสําคัญอย่างยิ่งในทุก
วงการ ในบทความนี้ ไ ด้นําเสนอการวิธีการสกัดคุณลักษณะข้ึนใหม่ด้วยวิธีการแบบสองมิติ ทําให้ 
คุณลักษณะใหม่ ท่ีได้สามารถท่ีจะลดมิติให้น้อยลงโดยใช้ทรัพยากรในการคํานวณน้อยกว่าวิธี เ ดิม  
แต่คุณลักษณะใหม่ท่ีได้ยังคงสามารถแทนข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการจําแนกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จากการทดลองเปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐานท่ีนิยมใช้ในการลดมิติ พบว่าวิธีการท่ีนําเสนอสามารถ 
คงอัตราความถูกต้องในการจําแนกประเภทได้สูงกว่าวิธีอ่ืนด้วยมิติท่ีเท่ากัน ซ่ึงวิธีการนี้ยังสามารถพัฒนาต่อไป
อีกได้ด้วยการศึกษาผลของการเพ่ิมอันดับของเทนเซอร์ รวมท้ังการใช้งานร่วมกับตัวจําแนกประเภทอ่ืนๆ 
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บทนํา 

ระดับของทักษะการสนทนาภาษาต่างประเทศนั้นข้ึนอยู่กับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ในการใช้ภาษาของผู้สนทนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางด้านนี้ รูปแบบ 
การเรียนการสอนในปัจจุ บันจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ โดยใช้ประสบการณ์เป็น 
กระบวนการหลัก บทความนี้ได้นําเสนอถึงการศึกษาและการออกแบบเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานของกระบวนการ
การเรียนรู้ดังกล่าว โดยได้อธิบายแนวคิดทางการศึกษาท่ีสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
และนําเสนอโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องในการสร้างสื่อประกอบการเรียนรู้ อาทิเช่น 
ภาพเคลื่อนไหว ระบบภาษาธรรมชาติ และระบบปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบสนทนา
ภาษาอังกฤษอัตโนมัติ ซ่ึงผู้เรียนสามารถใช้สร้างประสบการณ์ในการสนทนาภาษาต่างประเทศได้ 

 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีการศึกษา, การสนทนาภาษาอังกฤษ, ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ 
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Abstract 

The competency level of conversation skills of a foreign language is highly 
dependent on practical experience. In order to promote the achievement of such skills, 
recent approaches to learning usually emphasize experience as a source of knowledge 
development. This article describes the preliminary design study of a learning technology 
based on such learning principles. It starts out by giving a brief review of experiential learning 
methods for foreign language acquisition. A general framework and the involved 
methodologies concerning to the system development are then discussed. It then presents 
the based technologies that contribute to overall system structure, including: animation and 
natural language processing.  

 
Keywords: educational technology, conversation training, automatic conversation system 
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Experiential Learning and Related Technologies 

Recently, business practices have undergone tremendous changes as a 
consequence of globalization. As globalization becomes more prominent, a range of factors 
such as social or cultural diversity becomes more of a challenge for most companies.  
To cope with this trend, the firms tend to develop the skills of their employees to 
communicate and collaborate more internationally. This challenge requires small and large 
companies to learn how to deal with the diversity as well as to prepare their employees to 
function successfully in the global marketplace. 

Globalization leads to a movement across national borders that produce diverse 
populations within them. This movement requires people to acquire skills that enable them 
to operate more effectively under international environment. While there are many 
important skills that consider useful for international work environment, communication and 
language are among the most important skills (Kubota, 2002).  

To create such skill, there is a need of instructional methods that effective for 
language training. One of the methods is to provide a set of experiences that promotes skills 
associated with language communication. This learning model is formally known as 
experiential learning. Experiential learning is a knowledge acquisition process in which the 
knowledge is constructed from experiences and reflections. By this approach, the knowledge 
is usually gained via activities designed by the instructor. These activities include, for 
example, role-playing, games and project works. The success for this kind of learning 
depends on how well the learners explored the context of their experience through the 
activities. (Lainema & Hilmola, 2005). 

While experiential knowledge is arguably best developed in the workplace, learners 
can actively experience the class material through their own practice (O'Banion, 1997). In 
fact, experiential learning can occur in any situation where actions provide a commitment to 
valid information (Haapasalo & Hyvonen, 2001). For classroom-based learning, experiential 
learning can be included in many forms. Case studies are among the most effective 
assignments for courses using experiential learning (Gremler, Hoffman, & Wright, 2000 ). The 
case methods have acquired the reputation of being more practical than learning theory 
(Reynolds, 1978). They socialise learners to think as professionals and link theory learned in 
the classroom to its application in the workplace (Saunders, 1997). Cases can be used to 
construct the complex realities of specific business cultures and contexts, thus giving the 
learners a sense of “competing values, intentions, and rhetorical possibilities” and an 
opportunity to practice adaptation skills (Saunders, 1997). 

Although, case studies provide significant benefits to the classroom, they are 
generally limited in scope and scale. The central focus thus becomes on the improvement 
of training activities or training aids to tackle the challenges. With recent computer 
technology, experiences can be created by the computer. According to this basis, many 
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researchers have examined different software tools to enhance the foreign conversation 
skills throughout the last decade, such as: 

Neri, Cucchiarini, and Strik (2003) examine various studies and reviews on the 
usability of Automatic Speech Recognition (ASR) technology as a tool to train pronunciation 
in the second language (L2). In their analysis, they consider the actual problems of state ASR 
technology, with a view on how ASR can be employed to develop courseware that is both 
pedagogically sound and reliable. 

Wegerif (2004) developed a virtual human which can be made to act as if they are 
people. The system allows them to play a potentially distinctive and valuable role within 
educational conversations. On his study, one hundred and nineteen children aged between 
nine and ten participated in the study. The qualitative findings show learning occurring in the 
talk of the children working around computers and they suggest that this approach can 
produce significant learning gains within the normal curriculum. 

Hincks (2005) conduct a research in her Ph.D. thesis by using speech technology to 
support the process of learning the English language. She applies theories of computer-
assisted language learning and second language acquisition to address the needs of 
beginning, intermediate and advanced students of English for specific purposes. The thesis 
includes an evaluation of speech-recognition-based pronunciation software. The study finds 
that the weaker students may have benefits from this kind of software practice. 

J. N. Anderson, Davidson, Morton, and Jack (2008) integrate speaker-independent 
continuous speech recognition technology with virtual worlds and embodied virtual agents 
to create an environment in which learners can converse in the target language within 
meaningful contextualized scenarios. In this study they provide an overview of the 
functionality, architecture, and implementation of the system. They also describe four 
phases of usability evaluation conducted with the system and summarize the main results 
of these user assessments. This study mainly focuses on the technological aspects of the 
system and its evaluation for usability and robustness, rather than its pedagogical 
methodology. 

Ghasemi and Hashemi (2011) try to highlight the potentialities of ICT (information 
and communication technology) as a powerful tool for foreign language teaching and the 
effects of this technology on second language learning. the possibilities of computer 
technology as a tool could include increasing language learners’ (1) self esteem, (2) 
vocational preparedness, (3) language proficiency and (4) overall academic skills. 
Furthermore, the benefits of multimedia, the Internet, and various forms of distance 
education were explored by many others. 
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The Development Concepts of the Automatic Conversation System 

The ultimate goal of this study is to prepare the people to meet the demand of 
global business competition through a novel automatic conversation system. This system is 
planned to combines several technologies such as artificial intelligent and animation to 
create a so-called “virtual human” that can hold a conversation with a human being. This 
study involves both discipline of Human Factors and Computer Science as depicted in the 
following diagram. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 1: Components that contribute to the automatic conversation system 
 
The field of human factors is concerned with the design of environments, 

procedures or systems that allow people to perform certain tasks. The vector nature of the 
field provides an intuitive understanding of the cognitive and perceptual attributes of the 
work environment. The incorporation of the study of human factors in engineering design 
often results in a system that is more efficient, safer, and easy to use. In this study, human 
factors provide theoretical ground for the design principles underlying the development of 
the system prototype. The diverse set of branches of human factors in this body of research 
mainly consists of experiential learning, which provides features that contribute to the 
design specifications. 

At the other end of the framework, computer science is the study of the theoretical 
foundations of information and applications. They develop models and methods for creating 
and analyzing the phenomena involved. The research and development activities in this 
area are conceived as a field of empirical enquiry as opposed to traditional human factor 
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approaches. Under the domain of computer science – this study uses natural language 
processing technology and the animation technologies to develop new technological 
training tool. 
 
The System Development Methodology  

Two models are used in most research studies: deductive and inductive (Engel & 
Schutt, 2005). The deductive model deduces or derives properties of the real world from 
theories, whereas the inductive model induces or generalizes theories from observations of 
real world phenomena. Both the deductive and inductive models consist of cyclical 
sequences between theory and observation. This research, however, poses a wide range of 
questions, crossing disciplinary boundaries (human factors and computer sciences); the 
design process is quite different from the traditional scientific method. The object of the 
study is not an independent natural phenomenon. Some unique forms of observation and 
experience in this study do not yield results that agree with experiment or analysis of the 
phenomena. Nor it is solely the creation of new technological tool, as in the design and 
engineering disciplines.  

The process applied in this study is designed to obtain validated design knowledge. 
At the theoretical level, the research process creates and revises interaction models based 
upon a review of literature. At the empirical or real world level the research process is 
involved with observation on how people interact with technologies. Figure 2 which is 
located on the next page illustrates the combination of the research and design activities of 
this iterative process. These activities include acquiring design knowledge from various 
learning models in behaviorist psychology to technological design guidelines for a computer-
based training environment. Further activities consist of developing the prototype and 
technical objects and then testing them at both the technical and user levels. 

The process begins with a comprehensive review of contemporary learning theories 
in the context of supportive learning environments. The outcome of this process is a 
classification of learning models that can enhance and foster knowledge integration for 
English conversation skills. Along with this evolutionary process, the issues surrounding 
learning strategies are comprehensively investigated through a desk-based study which 
subsequently helps define a theoretical framework for best practices for language learning, 
on conversation skills. After establishing the learning framework, the process of research 
then focuses exclusively on the functional design of the computer-based training system 
which is fundamentally based on technical design guidelines and information obtained from 
observation of the related learning tools. A series of working prototypes is constructed 
according to the design requirements and the technical findings resulting from component 
testing and informal evaluation by domain experts. End-user evaluation of prototype 
systems is conducted to ensure that the system will work in practice. This also sequentially 
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helps will substantiate the validity and reliability of the design recommendations made in 
this study. 
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     Figure 2: This study uses diverse approaches, involves both inductive and deductive processes. (adapted from Mackay and 
Fayard (1997)) 
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The Design Concepts of the Automatic Conversation System 

To date, natural language applications for computer-supported instruction are 
widely used across disciplines. This is because the learner learns more than from 
conventional classroom materials (J. Anderson, Corbett, Koedinger, & Pelletier, 1995). Also, 
as a human computer interface, natural language can accelerate the interaction between 
the learner and the system (Johnson, 2004). This is also one of the factors that fosters 
learning and helps learners to build knowledge (Chi, Siler, Yamauchi, & Hausmann, 2001). 
The natural language system therefore provides a potential benefit, not only in terms of 
learning, but also in terms of interaction. 

There are many topics in natural language processing disciplines. Among these 
topics are text understanding and machine learning. The automatic conversation system 
built into this system is based on their subset, pattern searching, which processes a body of 
enquiry texts and translates them into computer search terms, so that it can be retrieved by 
the knowledgebase. The automatic conversation system is manipulated on a combined 
strategy which employs a statistical model of keywords and number occurrence of query 
words in the request text to determine the degree of relevance. The knowledgebase will 
then return the phrase that match to the conditions determined by the system. 
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Figure 3: The early architeture of  automatic conversation system 
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Figure 3 - which is located on the previous page, outlines the early design of the 
automatic conversation system architecture. Among the components that underlie the 
architecture are the AIML and the knowledgebase. AIML technology was designed as an XML 
dialect for creating natural language agent. It was released under an open source license 
with free AIML knowledge sets. This system integrates the Program#, a free C# version of 
AIML interpreter and the basic AIML knowledge sets to its knowledgebase. This integration 
helps increase a sense of human-like response during a conversation with the system. 

At the time being, the prototype is designed to have only two major technologies - 
natural language processing and the animation. However, more technologies such as speech 
synthesis and speech recognition would be added to this design to ensure the usability of 
the system. Figure 4 outlines the prototype of the proposed system at the time being. The 
graphical element of the system is the robot girl which is role-played by the automatic 
conversation system. In virtual environment, the system may appear visually, textually, and 
aurally. The presentation is not limited to a single form, but is dependent on context and 
user resources. Though simple, this representation is sufficient for promoting a sense of 
embodiment for non-living objects. 

 

 
Figure 4: The most recent working prototype of the automatic conversation system 
 

Although the technical sides concerning the use of prototype are not the primary 
focus of this study, numerous observations were made during the development. As a result 
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of the informal observation, the users had no difficulty in learning how to use the interface 
to complete the task assigned – chatting with the robot. Users did not report any message 
delay on the system. Additional features such as the use of voice as a means for 
communication was needed. On the system side, most of the users satisfy with the agents’ 
responses. The interaction between the agents and the participants was highly natural. 
Based on overall technical acceptability from the evaluation, the current prototype can be 
justified as technically feasible to support language learning and training. 
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การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
Awareness and Participation on IT Governance : ITG  toward Success of IT 

Governance (ITG) of Industrial Estate Authority of Thailand (I-EA-T) 
 

สารสิริ  เดชอิทธิกุล 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1.)  เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  2.) เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักและการมีส่วนร่วมต่อการ
บริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITG) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยในระดับต่างๆ กัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี    ค่าร้อยละ   ค่ามัฌฉิมเลข   
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    และค่าสถิติทดสอบ F – Test , การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression)  ท่ีระดับนัยความสําคัญทางสถิติ 0.05 

การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ใช้แบบสอบถามแบบคําถามปลายปิด  ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํานวน 250 คน  ในสํานักงานใหญ่
และสํานักงานนิคมฯ  4 แห่ง โดยแยกออกเป็น 4 กลุ่มตามระดับของพนักงานได้แก่ ระดับ 3-5 จํานวน 16 คน 
, ระดับ 6-7 จํานวน 152 คน , ระดับ 8-9 จํานวน 61 คนและระดับผู้อํานวยการกองข้ึนไป จํานวน  21 คน 

ในการสร้างแบบสอบถามได้ใช้แนวทางปฏิบัติท่ีดีและเป็นมาตรฐานเป็นกรอบ นํามาสร้างเป็น
แบบสอบถามปลายปิด และได้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้  กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย และนํามาหาค่าความเชื่อมั่น  ของ แบบสอบถามด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่า  ด้วยวิธีของครอนบัค  โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่าของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับเท่ากับ 0.99  

ผลการศึกษา  พบว่า ระดับความสําเร็จด้านธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปาน
กลางท้ัง 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ด้านความสอดรับและเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์องค์กร ,ด้านคุณค่าท่ีส่ง
มอบ  , ด้านการจัดการความเสี่ยง ,  ด้านการจัดการทรัพยากร  , ด้านการตรวจติดตาม  อยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าดําเนินการตามแนวทางท่ีดี เป็นมาตรฐาน ยังไม่ครอบคลุมท้ังทุกรายละเอียดของประเด็น
หลัก  การจําแนกตาม สังกัดและ อายุงาจะมีผลให้ปัจจัยความสําเร็จแตกต่างกัน และปัจจัยการตระหนักรู้และ
การมีส่วนร่วมมีผลต่อปัจจัยความสําเร็จของธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
โดยภาพรวม ระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกันเป็น ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้แตกต่างกันและการมีส่วนร่วม 
 
คําสําคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ  ธรรมาภิบาล 
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Abstract 

The objective of this thesis were (1) to study level of success of being IT 
Governance : ITG of Industrial Estate Authority of Thailand (I-EA-T) and (2) to study level of 
awareness and participation toward ITG of I-EA-T. Questionnaires were used as research tool. 
The sample was 250 I-EA-T officers. The obtained data was analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation and, Multiple Regression at the statistical level of 0.05. 

This thesis was descriptive study, close-ended questions were used as research 
tool. The sample was 250 I-EA-T officers both in head office and 4 I-EA-T offices which 
divided into 4 groups according to level of officers; 16 people in level 3-5, 152 people in 
level 6-7, 61 people in level 8-9, and 21 people in director level. 

To create close end questions, they were framed with good and standard 
guidelines and tested by 30 equivalent samples to I-EA-T officers, found Reliability by Alpha 
Coefficient method of Cronbach. Alpha Coefficient value of all questionnaires was at 0.99 as 
a result.  

Result found that successful level of  IT Governance was at moderate in all 5 major 
issues; Strategic Aliment, Value Derivable, Risk Management, Resource Management, and 
Measurement represented good and standard guideline but it did not cover all details of 
major issues. To classify by subordination and working life, it had different effect on being 
successful ITG and awareness and participation had an effect on being successful ITG. 

And also it was found that different positions as a whole had different effect on 
awareness and participation. 

 
Keyword : Information Technology   Governance 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของเทคโนโลยีท่ีขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานท่ีเกิดข้ึนในองค์กร 

รวมท้ังปรับเปลี่ยนหลักการการจัดการและการปฏิบัติงาน ซ่ึงก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และช่วยให้
ต้นทุนลดลงด้วย ดังนั้น ความเข้าใจในเรื่อง IT Governance  มีผลโดยรวมต่อการบริหารท่ัวท้ังองค์กรจึงเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในยุคของการแข่งขันท่ีรุนแรง ซ่ึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทํางานให้กระชับข้ึน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน   แต่เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์และไอทีท่ีนับวันจะยิ่ง
สลับซับซ้อนมากข้ึน แนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันระบบท้ังจากภายในและภายนอก
จึงต้องมีการตรวจสอบกันและป้องกันกันอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้น
ผู้บริหารองค์กรจึงต้องหามาตรการต่างๆ มาป้องกัน เพ่ือมากําหนดนโยบาย  องค์กรท่ีมีการปฏิบัติงานในระบบ
อัตโนมัติจําเป็นต้องมีกลไกในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมท่ีดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะการควบคุมท้ังระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ท้ังในด้านของ Hardware และ Software ซ่ึงระบบการควบคุมจําเป็นต้อง
พัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและเป็นไปแบบก้าวกระโดด  การบริหาร
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงกลายมาเป็นส่วนสําคัญในการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร (Corporate Governance) ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีกรอบมาตรฐาน เพ่ือให้ทราบถึง
ระดับการยอมรับได้ในการักษาความปลอดภัยและการควบคุมด้าน IT ท่ีเป็นหลักปฏิบัติท่ัวไป เพ่ือเทียบวัดกับ
สภาวะของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและท่ีจะเป็นในอนาคต  ผู้บริหาร ผู้กํากับและผู้ท่ีเก่ียวข้องจึง
จําเป็นต้องเข้าใจและตระหนัก ถึงการบริหารจัดการท่ีดีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ITG)   

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
อุตส าหกรรม  อี ก ท้ั ง มีหน่ ว ย ง านสํ า นั ก ง านคณะกร รมการ รั ฐ วิ ส าห กิจ  ( ส คร . )    ทํ าหน้ า ท่ี 
กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบาย แผน 
กฎหมาย  และมาตรการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ   ได้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ( Performance Agreement) พร้อมท้ังนําระดับผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ผูกกับ
ค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นหน่วยงานจึงจําเป็นต้องมีการบริการจัดการองค์กรท่ีดีเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดท่ี สคร. กําหนด ซ่ึงการจัดการตามธรรมภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITG) เป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวชี้วัดสําคัญตามเป้าหมายในการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงการท่ีจะบรรลุ ITG ได้นั้นพนักงานทุกคนใน
องค์กรจะต้องมีส่วนสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางท่ีดีของธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITG)  
ดังนั้นพนักงานทุกคนต้องมีความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจากการวิจัยนี้คาดว่าจะถึงระดับการตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารนําไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาถึงวิธีการท่ี
จะนําไปสู่ความสําเร็จ บรรลุในการเป็นธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Governance) มุ่งสู่การ
พัฒนาองค์กรท่ีเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ของ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

IT Governance   (ITG) เป็น หน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการท่ีดีทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างความเข้าใจต่อผู้บริหาร รวมท้ังผู้ท่ี
เก่ียวข้อง ก็คือ รูปแบบโครงสร้างของความสัมพันธ์และกระบวนการจัดการและการปฏิบัติในองค์กร ท่ีกํากับ
และควบคุมองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  

สําหรับคนทํางานท่ัวไป นโยบายกับแนวทางปฏิบัติมักจะสวนทางการกันอยู่เสมอๆ นโยบายดีแต่
ปฏิบัติไม่ได้ก็เห็นออกบ่อย เพราะการทํางานจริง การท่ีจะทําให้องค์กรมีมาตรฐานใดๆ ท่ีสามารถตรวจสอบได้
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ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จะต้องทําอย่างต่อเนื่องและใช้เงินลงทุนจํานวนมาก ต้องประสบปัญหากันไปท้ังผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารองค์กร 

ในปัจจุบัน IT Governance เป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับองค์กร เพราะนอกจากจะมีผลสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจแล้วยังมีผลต่อกฎหมายเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีกฏหมายเก่ียวกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ได้บังคับใช้แล้ว ยิ่งทําให้เรื่องของ IT Governance ยิ่งถูกหยิบยกมาพูดถึงกัน
มากข้ึน โดยเฉพาะองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการเงินการธนาคารหรือองค์กรชั้นนําท่ัวไป ในหัวข้อของ " Best 
Practices " หรือ การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพ่ือเข้ายุค  IT Governance     

แนวคิดของ IT Governance  คือการนําไอทีมาใช้ในองค์กรเพ่ือให้ได้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โดย
มุ่งเน้นเน้นไปท่ี 5 องค์ประกอบหลักคือ 

1. Strategic alignment การใช้ทรัพยากรด้านไอที การวางแผนดําเนินงานโดยใช้ไอทีให้
สอดคล้องกับธุรกิจและใช้ไอทีเป็นเครื่องมือในการนําพาธุรกิจให้ถึงจุดหมาย 

2. Value delivery ขบวนการตรวจสอบและควบคุมการลงทุนด้านไอที ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตรงกับจุดมุ่งหมาย เพราะเนื่องจากในปัจจุบันการลงทุนไปกับไอทีระบบใดระบบหนึ่ง ต้องใช้
เงินลงทุนค่อนข้างสูงกับระบบการบริหารองค์กร เช่น Enterprise Resource Planning (ERP), Customer 
Relation Management (CRM) หรือ โปรแกรม (Application) ทางธุรกิจ สําหรับหน่วยงานราชการหรือ
เอกชนท่ีมีจํานวนผู้ใช้หลายร้อย หลายพันคน ซ่ึงส่วนใหญ่ก็มักจะได้ผลตอบการลงทุนท่ีค่อนข้างช้า 

3. Resource management การบริหารจัดการทรัพยากรไอที ผู้ใช้ ขบวนการ ข้อมูล 
โครงสร้างของระบบ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4. Risk management การบริหารและจัดการความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
กระบวนการทํางานใดๆ ของไอทีในองค์กร 

5. Performance measurement การใช้ไอทีเพ่ือติดตามและตรวจสอบ รวมถึงการวัด
ประสิทธิผลของกระบวนการการทํางานต่างๆ ในองค์กร เช่น ความคืบหน้าของโครงการ การใช้ทรัพยากร การ
วัดความสําเร็จของเป้าหมายต่างๆ ท่ีวางไว้ 

แนวคิดของ IT Governance  ท่ีนําไอทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพ่ือให้ได้ประโยชน์
ได้อย่างสูงสุด ท่ีมุ่งเน้นเน้น 5 องค์ประกอบหลัก  เนื่องจาก กนอ. มุ่งหวังจะบรรลุท้ัง 5 องค์ประกอบเพ่ือให้
องค์กรเกิดเป็นธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITG)  นั้นพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนรับรู้
และเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการศึกษาระดับความสําเร็จการเป็น ITG ในปัจจุบัน
ผ่านการวิจัยเรื่องการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรในระดับต่างๆ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG ขององค์กร 
2. เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักและการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ITG) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ใช้แบบสอบถามแบบคําถามปลายปิด (closed ended 
question)  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํานวน 
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250 คน  ในสํานักงานใหญ่และสํานักงานนิคมฯ  4 แห่ง โดยแยกออกเป็น 4 กลุ่มตามระดับของพนักงานได้แก่ 
ระดับ 3-5 จํานวน 16 คน , ระดับ 6-7 จํานวน 152 คน , ระดับ 8-9 จํานวน 61 คนและระดับผู้อํานวยการ
กองข้ึนไป จํานวน  21 คน 

ในการสร้างแบบสอบถามได้ใช้ Best Practice Framework พัฒนาโดย The Information 
Systems Audit and Control Association (ISACA) และ IT Governance Institute (ITGI) นํามาสร้างเป็น
แบบสอบถามปลายปิด และได้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย และนํามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ แบบสอบถาม
ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบัค (Cronbach) โดยได้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่าของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.99  

การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณนี้ประกอบด้วย แบบสอบถาม 1 
ชุด เพ่ือใช้ในการสอบถามประชากรท่ีต้องการศึกษาจากการนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย  โดยแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองในสํานักงานใหญ่และเก็บคืนในวันเดียวกัน  สําหรับสํานักงานนิคมฯ ผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามให้พนักงานผ่านทางรถรับส่งเอกสารและรับคืนในสัปดาห์ถัดไป 

แบบสอบถามจะประกอบด้วยประเด็นข้อคําถามท่ีสร้างข้ึน โดยอาศัยวัตถุประสงค์การวิจัย  และ
ขอบเขตการวิจัย ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ตอน  ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะท่ัวไปของบุคคล ได้แก่  สังกัด  ระดับตําแหน่งและ
ระยะเวลาในการทํางาน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี 2 ส่วน คือ   แบบสอบถามแบบให้เลือกตอบ  ก , ข , ค , จํานวน  4 ข้อ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมและการับรู้ ITG    โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ ใช่ – ไม่ใช่  โดยนําคะแนนท่ีได้
ของท้ัง 2 ส่วนรวมกันและ และแบ่งระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance: ITG แบบสอบถาม
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามให้แสดงความคิดเห็น (Rating Scale) ประกอบด้วย  

• ด้านความสอดรับและเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์องค์กร ( Strategic Aliment )  
• ด้านคุณค่าท่ีส่งมอบ   ( Value Derivable )   
• ด้านการจัดการความเสียง ( Risk Management )   
• ด้านการจัดการทรัพยากร   ( Resource  Management )   
• ด้านการตรวจติดตาม  ( Measurement )   

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวแปรในการวิจัย มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independence  variables)ได้แก่  ระดับ
ตําแหน่ง  สังกัดและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   และการตระหนักรู้  และ ตัวแปรตาม   (Dependent 
variable) คือ ความสําเร็จของการเป็น IT Governance: ITG   5 องค์ประกอบหลัก โดยการวิเคราะห์มี
สมมติฐาน ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล  โดยหาค่าความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) 
และข้อมูลเก่ียวกับการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
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ความสําเร็จของการเป็น IT Governance: ITG ด้วยการหาค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) ตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance: ITG  แตกต่างกัน ใช้ F – test 
และการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่างกัน จะมีปัจจัย
ความสําเร็จของการเป็น IT Governance: ITG  ใช้    Multiple Regression   
 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม ระดับ
ตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน  พบว่าโดยภาพรวม อายุการทํางานท่ีแตกต่างกันทําให้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึง
การบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05  

 
 

ตารางท่ี 1 สังกัดแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกัน 

สังกัด 
สายงานบริหาร สายงานยุทธศาสตร์

และการเงิน 
สายงานบริการและ
สิ่งแวดล้อม 

ส า ย ง า น
ปฏิบัติการ 1 

ส า ย ง า น
ปฏิบัติการ 2 

ส า ย ง า น ท่ า เ รื อ
อุตสาหกรรม 

สายงานผู้ว่าการ F-Test p 

 ปัจจัย 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 

การตระหนักรู้ ถึงการ
บริหารจัดการที่ดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.58 1.0681 2.23 1.0497 2.72 1.1616 2.53 1.0227 2.65 1.0665 3.00 .0000 2.00 . 1.025 .410 

การมีส่วนร่วมในการ
บริหาร จัดการที่ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.47 1.1072 1.20 .7910 1.31 .8218 1.22 .6851 1.74 1.2742 1.00 .0000 1.00 . 1.687 .125 

ด้านความสอดรับและ
เชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์
องค์กร 

2.96 .8802 2.70 1.0427 3.06 .6738 3.10 .9841 2.67 .8083 3.00 1.1547 3.00 . 1.445 .198 

ด้านคุณค่าที่ส่งมอบ 3.23 .8413 3.18 1.0350 3.36 .7617 3.43 1.0206 2.77 .8117 4.00 .0000 3.00 . 2.975 .008* 

ด้านการจัดการความ
เสียง 

3.05 .8255 2.93 1.0473 3.14 .6825 3.37 .9936 2.79 .8035 4.00 .0000 2.00 . 2.912 .009* 

ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากร 

2.87 .7669 2.98 1.0975 2.97 .7741 3.20 1.0202 2.58 .6980 3.50 .5774 2.00 . 2.527 .022* 

งานการตรวจติดตาม 2.88 .6878 2.85 1.0513 2.89 .6223 3.04 1.0400 2.47 .7351 3.50 .5774 2.00 . 2.575 .019* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
จากตาราง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สังกัดของพนักงานแตกต่างกันจะมี และ ปัจจัย

ความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  ด้านคุณค่าท่ีส่งมอบ  ด้านการจัดการความเสี่ยง  ด้านการ
จัดการทรัพยากรและงานตรวจติดตามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ตารางท่ี 2  อายุงานแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกัน 
 

 อายุงาน น้อยกว่า 1 ปี 1-5 ปี 6–10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 
มากกว่า 20 ปีข้ึน
ไป 

F-Test p 
 ปัจจัย 

 

S.D. 
  

S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

การตระหนักรู้ถึงการบริหาร
จัดการที่ ดี ด้ าน เทคโน โล ยี
สารสนเทศ 

2.00 1.0000 2.75 .9670 2.61 1.0735 2.78 1.0619 2.52 1.0684 2.29 1.0751 1.603 .160 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จั ด ก า ร ที่ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1.00 .0000 1.50 1.2620 1.41 1.1837 1.51 1.0399 1.25 .7668 1.46 .9850 .729 .602 

ด้านความสอดรับและเชื่อมโยง
ต่อยุทธศาสตร์องค์กร 

3.51 .4706 3.18 .7790 2.98 .6176 3.11 .6253 2.92 .6652 2.96 .8468 1.346 .246 

ด้านคุณค่าที่ส่งมอบ 3.20 .8367 3.17 .8630 2.85 .8575 3.10 .9145 2.75 .8249 2.85 1.0170 1.619 .156 

ด้านการจัดการความเสียง 3.80 .8367 3.32 .9449 3.32 .8780 3.17 .7610 3.07 .8718 3.27 1.0888 1.052 .388 

ด้านการจัดการทรัพยากร 3.60 .5477 3.21 .9567 2.97 .8699 3.27 .8263 2.98 .8677 2.96 .9706 1.390 .229 

งานการตรวจติดตาม 3.80 .8367 3.10 .9940 2.91 .8658 3.06 .8445 2.84 .7612 2.75 1.0082 2.007 .078 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตาราง  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม อายุการทํางานท่ีแตกต่างกัน  พบว่า อายุการทํางานท่ีแตกต่างกันไม่ทําให้ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัย
ความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 
ตารางท่ี 3 ระดับตําแหน่งแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการ
ท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกัน 
 

 ระดับ 
 ระดับ 3-5   ระดับ 6-7   ระดับ 8-9   ระดับผู้อํานวยการกอง

ข้ึนไป  
F-Test    p 

 ปัจจัย   
S.D. 

 

S.D. 
  

S.D. 
 

S.D. 

การตระหนักรู้ ถึงการบริหารจัดการที่ ดี ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.81 1.2764 2.47 1.0028 2.39 1.0373 3.43 1.0282 6.213 .000 

การ มีส่ วนร่วมในการบริหาร จัดการที่ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.63 1.3601 1.30 .8903 1.25 .7224 2.33 1.4259 8.289 .000 

ด้านความสอดรับและเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์
องค์กร 

2.94 .8539 2.94 .8782 2.79 .9507 3.05 .9735 .604 .613 

ด้านคุณค่าที่ส่งมอบ 3.13 .8851 3.20 .8692 3.26 1.0472 3.24 .8891 .127 .944 

ด้านการจัดการความเสียง 3.38 1.0878 3.03 .8490 3.07 .9105 3.14 1.0142 .754 .521 

ด้านการจัดการทรัพยากร 3.13 .9574 2.89 .8955 2.95 .8451 2.95 .9207 .380 .767 

งานการตรวจติดตาม 3.00 .8165 2.88 .8684 2.72 .7986 2.81 .8729 .715 .544 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ



 

267 
 

จากตาราง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าโดยภาพรวมระดับตําแหน่งแตกต่างกัน  การตระหนักรู้ถึง
การบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   

 
ตารางท่ี 4 ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance: ITGระดับความเห็นเก่ียวกับปัจจัยความสําเร็จของ
การเป็น IT Governance : ITG 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านความสอดรับและเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์องค์กร 2.92 .8201 ปานกลาง 

ด้านคุณค่าท่ีส่งมอบ 3.28 1.1637 ปานกลาง 

ด้านการจัดการความเสี่ยง 3.09 .7722 ปานกลาง 

ด้านการจัดการทรัพยากร 2.95 .7797 ปานกลาง 

งานการตรวจติดตาม 2.91 .7610 ปานกลาง 
ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG 3.03 .7531 ปานกลาง 

 
ดังนั้น ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG อยู่ในระดับปานกลาง   โดยท่ี ด้าน

ความสอดรับและเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์องค์กร   ด้านคุณค่าท่ีส่งมอบ   ด้านการจัดการความเสี่ยง    ด้าน
การจัดการทรัพยากร   งานการตรวจติดตาม อยู่ในระดับปานกลางท้ังสิ้น 
 
บทสรุป 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม ระดับ
ตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน  พบว่าโดยภาพรวม อายุการทํางานท่ีแตกต่างกันทําให้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึง
การบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05  

2. สังกัดของพนักงานแตกต่างกันจะมี และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  
ด้านคุณค่าท่ีส่งมอบ  ด้านการจัดการความเสี่ยง  ด้านการจัดการทรัพยากรและงานตรวจติดตามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

3.   อายุงานแตกต่างกัน จะมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกัน 
 4.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม อายุ
การทํางานท่ีแตกต่างกัน  พบว่า อายุการทํางานท่ีแตกต่างกันไม่ทําให้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมี
ส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT 
Governance : ITG  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

5.  ระดับตําแหน่งแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหาร
จัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกัน 

6. ภาพรวมระดับตําแหน่งแตกต่างกัน  การตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .05  
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7.   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่างกันจะมีปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance: ITG  แตกต่างกัน 
 
ผลจากวิเคราะห์  พบว่า พนักงานท่ีมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างกันจะมีปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance: ITG  แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
อภิปรายผล  
 

จากวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือเพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  และ
เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักและการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ITG) 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า 

1. ระดับความสําเร็จของการเป็น IT Governance ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT 
Governance : ITG  ท่ีมี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านความสอดรับและเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์องค์กร 
(Strategic Alignment) , ด้านคุณค่าท่ีส่งมอบ (Value Delivery) , ด้านการจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) , ด้านการจัดการทรัพยากร (Resource Management) , งานการตรวจติดตาม 
(Performance Measurement) อยู่ในระดับปานกลางท้ังสิ้น แสดงให้เห็นว่า การดําเนินการตามรายละเอียด
ขององค์ประกอบหลักยังไม่ครอบคลุมทุกรายละเอียดของ 5 องค์ประกอบหลัก แต่จะเห็นว่าด้านคุณค่าท่ีส่ง
มอบ (Value Delivery) ซ่ึงได้แก่ขบวนการตรวจสอบและการควบคุมการลงทุนด้านไอที มีค่าทางสถิติสูงสุด 
แสดงว่าองค์กรให้สําคัญด้านนี้มากกว่าด้านอ่ืนๆ  

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม ระดับ
ตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน  พบว่าโดยภาพรวม อายุการทํางานท่ีแตกต่างกันทําให้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึง
การบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่าง 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของ กนอ. พบว่าพนักงาน   
กนอ. รับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ของ กนอ.  ผ่าน สื่อ / ประกาศขององค์กร มากกว่า จากผู้บังคับบัญชา
โดยตรง แสดงให้เห็นว่าช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ / ประกาศ  เป็นช่องทางท่ีสามารถถ่ายทอดนโยบายไปยัง
พนักงานได้มากท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายด้าน ITG ก็ยังการดําเนินการเป็นครั้ง
คราว  แต่อย่างไรก็ตามพนักงานส่วนใหญ่ 

4. การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าหมาย ยังเป็นไปอย่างไม่สมํ่าเสมอ และจะให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เม่ือถูก
ถามเป็นส่วนใหญ่ ทําให้องค์กรขาดการพัฒนาเชิงแนวคิด ซ่ึงส่งผลให้ปัจจัยความสําเร็จของ ITG อยู่ใน
ระดับกลาง และถ้าหากมีการเสนอข้อคิดเห็น ของพนักงาน ผู้บริหารลําดับสูงกว่าจะนําเพียงข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะเฉพาะบางส่วนเป็นส่วนใหญ่  แต่พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการ      ธรร
มาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่รับทราบว่าองค์กรจะต้องมุ่งสู่การเป็น 
ITG แต่พนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า ITG คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การท่ีไม่มีส่วนร่วมในการดําเนินการด้านการวางแผน หรือ กําหนดนโยบาย  และไม่ได้เป็นคณะกรรมการ ITG 
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ทําให้ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม รวมถึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อการดําเนินการด้าน ITG เลยไม่เข้า
เรื่อง ITG อย่างถ่องแท้ และไม่เคยรับรู้เรื่อง Best Practice Framework ด้าน ITG 
  
สรุปผลวิจัย 

ระดับตําแหน่งแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจําแนกตาม ระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน  พบว่าโดยภาพรวม อายุการทํางานท่ีแตกต่างกันทําให้ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่าง 

สังกัดแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกัน 

สังกัดของพนักงานแตกต่างกันจะมี และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  ด้าน
คุณค่าท่ีส่งมอบ  ด้านการจัดการความเสี่ยง  ด้านการจัดการทรัพยากรและงานตรวจติดตามแตกต่างกัน  

อายุงานแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม อายุการ
ทํางานท่ีแตกต่างกัน  พบว่า อายุการทํางานท่ีแตกต่างกันไม่ทําให้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วม
ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  
แตกต่างกัน 

ระดับตําแหน่งแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้  การมีส่วนร่วมถึงการบริหารจัดการท่ีดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยความสําเร็จของการเป็น IT Governance : ITG  แตกต่างกัน 

โดยภาพรวมระดับตําแหน่งแตกต่างกัน  การตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

จากผลการวิจัยและข้อสรุป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะพ่ือประโยชน์ต่อการขยายผลของงานวิจัยตลอดจน
การพัฒนางานวิจัยเพ่ือให้ครอบคลุมการตรวจประเมินสภาพองค์กรกับ IT Governance ดังนี้  

1. ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์กรมิได้มีแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ หรือการแนวทางปฏิบัติท่ีดีมาใช้ โดยการดําเนินการจํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มบุคคล ทําการ
ดําเนินงานท่ีจะทําให้องค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์  ไม่ได้รับความร่วมมือโดยท่ัวถึง ดังนั้นองค์กรควรปรับ
กระบวนการดําเนินการโดยควรนําระบบท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น Cobit  หรือ Best Practice มาใช้เพ่ือเป็นกรอบ
การบริหารจัดการ 

2. การมีส่วนร่วมและการสื่อสารเป็นองค์ประกอบสําคัญในการท่ีจะทําให้บุคลากรขององค์กร
สนับสนุนให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ดังนั้นควรมีบุคลากรหลากหลายเข้ามาเป็นคณะกรรมการ หรือ 
คณะทํางาน  
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3. ควรแบ่งประเภทของผู้เข้ารับการอบรมให้มากข้ึนตามระดับและมีการกําหนดค่าน้ําหนักท่ี
แตกต่างกันของเกณฑ์ในแต่ละด้าน ท้ังนี้เพ่ือกระจายน้ําหนักให้สอดรับกับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงาน ซ่ึง
อาจจะต้องมีการกําหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับบุคคล 

4. ควรมีการขยายการเก็บข้อมูลกับรัฐวิสาหกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพ่ิมเติมเพ่ือการ
หลากหลายของข้อมูลท่ีมีมากข้ึน  

5. ควรมีการเปรียบเทียบผลการประเมินกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนเพ่ือผลการวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบต่อ
มิติต่าง ๆ ด้าน ITG  
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มารตฐาน CobiT ซ่ึงทําให้เกิด Framework ด้านการตรวจสอบภายในเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน (IT Internal 

audit) CobiT  พัฒนาโดย The Information Systems Audit and Control Association 
(ISACA) และ IT Governance Institute (ITGI) 
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บทความวิจัยท่ีแสดงในรูปแบบโปสเตอร์บทความวิจัยท่ีแสดงในรูปแบบโปสเตอร์  
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ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Factor of  Attitude and  Behavior of  Participants  in Bangkok  
Metropolitan  Areas toward  Chilled Foods  Consumption 

 
จารุณยี์  สาทรกิจ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่อง
สําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทาง
การตลาด ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีซ้ือหรือบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คน โดยวิธีท่ีใช้ในการสุ่มแบบบังเอิญ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและป้ายรถเมล์ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุงานมากกว่า 5 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน อาศัยอยู่เป็นครอบครัวสามี/ภรรยา/บุตร ลักษณะท่ีอยู่อาศัยเป็นบ้านเด่ียว 2) ทัศนคติด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านสถานท่ีวางจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการขายเก่ียวกับอาหารกล่อง
สําเร็จรูปแช่แข็งพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย ส่วนด้านความคุ้มค่าและราคา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 3) ด้านพฤติกรรมการบริโภค พบว่านิยมบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง
ในช่วงดึก โดยจะซ้ืออาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีร้านเซเว่น อิเลฟเว่น เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง ผู้ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือคือตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง 4) ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับสําคัญมากในทุกด้าน 5) ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ทัศนคติของผู้บริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง ได้แก่ รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะท่ีอยู่
อาศัย และปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ได้แก่ สถานภาพ อายุ อาชีพ และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริโภค  อาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง 
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Abstract 

The study aims to clarify affects of marketing factors on participants’ attitude and 
behavior toward chilled food consumption, particularly of those in Bangkok Metropolitan 
Area (BAM). Four hundred participants were selected, by random sampling technique. 
Questionnaire survey was employed to collect data from participants those who had 
experienced purchasing a chilled food for their own consumption. Data analysis techniques 
and presentation such as means, median, standard deviation (S.D.), one-way ANOVA and 
Pearson’s Chi Square were deployed in this study to confirm and disconfirmed hypotheses.   
Key research findings are summarized as followed; 1) Most participants were female with 
bachelor degree and had working experiences more than five years. They were employed by 
private firms with average income lesser than 20000 baht/ month and live in a single house.  
2) Most participants claimed that they had knowledge and agreed upon exiting distribution 
channels and promotional activities about the chilled foods’ marketing programmed and 
activities, but yet to conclude about price and worthiness of the product for general 
consumption. 3) Most participants consumed chilled food as supper, especially at home. 
Interestingly, they had purchased chilled food at C.P. 7-Eleven stores (2-3 times/ months) 
and stock them for later consumption. No key influencer but self-decision to purchase or 
not purchase the product. 4) Most participants placed much emphasize on marketing 
factors, particular to product, price, place and promotion at ‘most important’ levels across 
most aspects studied. 5) Participant’s income levels, number of family members, and living 
conditions had significant relationship with attitude toward chilled food consumption. 
Participants’ status, age and career types had strong relationship with consumption behavior 
at significant levels (0.05). 
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ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเน้นความประหยัดและ กําลังซ้ือ
ท่ีถดถอยจากภาวะเศรษฐกิจท่ีรุมเร้า สินค้าอาหารท่ีได้รับผลกระทบน้อยมาก คือ สินค้าอาหารสด เนื่องจาก 
คนกรุงเทพมหานคร เลือกท่ีจะเปลี่ยนสถานท่ีซ้ือได้ ในขณะท่ีสินค้าอาหารท่ีได้รับผลกระทบในการปรับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคคือ สินค้าอาหารก่ึงสําเร็จรูปและสินค้าอาหารสําเร็จรูป สําหรับอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
ถือกําเนิดเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร โดยยังคงรสชาติเดิมของอาหารไว้ และ
ไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้จะเห็นได้
ว่า  อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเริ่มเปิดในตลาดเมืองไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 แต่คนไทยเพ่ิงจะยอมรับและหันมา
นิยมรับประทานอาหารประเภทนี้ เม่ือ 4-5 ปีท่ีผ่านมา มูลค่าตลาดของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเติบโตอย่างก้าว
กระโดด ในช่วงระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา มูลค่าการตลาดของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในปี พ.ศ. 2550 สูงถึง 3,000 
ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 30.0 จากในปี พ.ศ. 2547 และยังมีอัตราการขยายตัวในเกณฑ์สูง
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคบาง
กลุ่มต้องทํางานหนักมากข้ึน เวลาท่ีจํากัด และไม่ต้องการเสียเวลาในการตระเตรียมอาหาร อาหารสําเร็จรูปแช่
แข็งจึงมีความสะดวก ราคาไม่แพง ท้ังยังมีให้เลือกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว หวาน หรือ เบเกอรี่  
ทําให้มีผู้ผลิตท้ังรายเก่าและรายใหม่รุกขยายตลาดมากข้ึน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2549) กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารและรีเทล ต่างวางกลยุทธ์เพ่ือต้องการพ้ืนท่ีในตลาดนี้อย่างเต็มรูปแบบ โดยต่างมองเห็นโอกาสของธุรกิจ
นี้เหมือน ๆ กัน นั่นคือ การใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป คนมีเวลาน้อยลง การใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ ท้ังของคนวัย
ทํางานและกลุ่มคนท่ีมีครอบครัวแล้ว และท่ีสําคัญราคาระหว่างอาหารปรุงสําเร็จตามร้านค้าท่ัวไปและอาหาร
กล่องสําเร็จรูปแช่แข็งมีราคาท่ีไม่แตกต่าง ประกอบด้วยผู้บริโภคมีความเข้าใจและยอมรับผลิตภัณฑ์อาหาร
กล่องสําเร็จรูปแช่แข็งมากข้ึน โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อรสชาติ ความสะอาด และยังคงคุณค่าทาง
โภชนาการ ซ่ึงผู้ผลิตรายใหญ่ไม่ได้จํากัดอยู่อาหารกล่องแต่อย่างเดียว แต่ฉีกแนวออกเป็นอาหารทานเล่นหรือ
สําหรับทานคู่กับอาหารอ่ืน ๆ รวมท้ังยังเจาะสู่กลุ่มลูกค้าท่ีสนใจสุขภาพ และมีการจัดทําอาหารเฉพาะฤดูกาล 
วิวัฒนาการของขบวนการทําอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ สภาพตลาดส่วนใหญ่
มักแข่งขันกันท่ีเมนู ความอร่อย เมนูต่าง ๆ ถูกผลิตให้มีหน้าตาใกล้เคียงกับอาหารท่ัวไปมากข้ึน ขณะเดียวกัน
ตราสินค้ายังเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค ทําให้เกิดการแบ่งส่วนทางการตลาดมากข้ึน อย่างไร
ก็ตามกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มนี้ ได้ให้ความสําคัญกับการแย่งชิงตลาดอย่างเข้มข้น โดยใช้สื่อหลากหลาย
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (ผู้จัดการ. มีนาคม  2552) ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมา ทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจในการ
ท่ีจะศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ลักษณะท่ีอยู่อาศัย กลุ่มผู้มีอิทธิพลท่ีมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่
แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อทัศนคติการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ลักษณะท่ีอยู่อาศัย และผู้ท่ีมีอิทธิพล และส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคอาหารกล่อง
สําเร็จรูปแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทําให้ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทท่ีทําการตลาดด้านสินค้าอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ในการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของตน ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

3. ทําให้ทราบถึงระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผู้บริโภคอาหารกล่อง
สําเร็จรูปแช่แข็ง นําไปใช้กําหนดกลยุทธ์ในการให้บริการ คัดสรรสินค้า ปรับปรุง และพัฒนา ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

4. เป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งหรือผู้ท่ีสนใจจะดําเนินธุรกิจ
อาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ออกสู่ตลาด โดยอาศัยข้อมูล
เก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด ไปวางแผนทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎีอาหารแช่แข็ง 

การกําจัดความร้อนสัมผัสออกในระหว่างการแช่แข็ง  ทําให้อุณหภูมิของอาหารลดลงสู่จุดเยือกแข็ง
ปริมาณความร้อนเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดขนาดเครื่องแช่แข็ง ความร้อนแผงในการตกผลึกจะถูกกําจัด
ออกไปและทําให้เกิดผลึกน้ําแข็งข้ึน อาหารส่วนใหญ่มีน้ําเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนสูง ส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
ต้องการตกผลึกเพียงเล็กน้อย  น้ํามีคําความร้อนจําเพาะ (4,200 จูล/กิโลกรัมเคลวิน) และคําความร้อนแฝง
สําหรับการหลอมเหลวสูง (335 กิโลจูล/กิโลกรัม) จึงต้องใช้พลังงานในการแช่แข็งอาหารสูงด้วยพลังงาน
ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า เพ่ือใช้อัดก๊าซหรือสารทําความเย็นในเครื่องแช่แข็งเชิงกลหรือเพ่ืออัด
และทําให้ไฮรโอเจนมีอุณหภูมิลดตํ่าลง (วิไล รังสาดทอง. 2547: 391-396) 

 
ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ตําราทางวิชาการท่ีได้มีการอ้างอิงจาก
เอกสารและทําการศึกษาทฤษฎีต่างๆ ดังต่อไป Eagel (1968) ให้ความหมายของ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ว่า
เป็นการกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวข๎องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ  รวมไปถึงกระบวนการ
ตัดสินใจท่ีมีอยู่ก่อนและมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้
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ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ 
ประเมิน หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์บริการ  และแนวคิดต่างๆ ซ่ึงผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้ เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ท้ังเงิน เวลา และกําลัง 
เพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซ้ืออะไร ทําไมจังซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่
ไหน 

คอตเลอร์ (2547) ได้สร้างโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) ซ่ึงเป็นการศึกษา
ถึงเหตุจูงใจท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีทําให้
เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือน
กล่องดําซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้
ซ้ือ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer’s purchase 
decision) ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ  
ท่ีมา : การจัดการการตลาด , Philips Kolter, 2547 :249 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริต (2550) ได้ทําการศึกษาภาวะตลาดอาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งในประเทศสเปน พบว่าผู้บริโภคชาวสเปนท่ีบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ร้อยละ 70 เชื่อว่า
เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ในปี 2549 มียอดจําหน่ายท้ังสิ้น 871  ล้านยูโร โดยมี
อาหารทะเลและปลาแช่แข็งมีการขยายตัวสูงสุด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 มีมูลค่า 139 ล้านยูโร โดยมีกลยุทธ์สําคัญ
ในการขยายตลาด ผู้ผลิตสินค้าอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจะเน้นไปท่ีการพัฒนาอาหารประเภทพร้อมรับประทาน
มากข้ึนเนื่องจากมีอัตราการทํากําไรสูง 

ชาญวิทย์ ตระกูลวรสิน (2548 : 1-117) ได้ทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็ง เลือกอาหารประเภทอาหารไทยมากท่ีสุด และรับประทานในม้ือเย็น สถานท่ีบริโภคคือท่ีบ้าน 
และพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันเลือกรับประทานอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งประเภทอาหารไทย อายุท่ีแตกต่างกันมี
การเลือกชนิด/ประเภทอาหารท่ีบริโภคแตกต่างกันออกไป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและนักศึกษามีการ
เลือกรับประทานอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ รายได้ท่ีแตกต่างกันเป็นปัจจัยหนึ่งจะใช้เป็น
ข้อพิจารณาในการเลือกรับประทานอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเช่นกัน ส่วนปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งคือ  ปัจจัยในด้านช่องทางการจําหน่ายมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่เข็งเพราะไม่มีเวลาเตรียมอาหารเอง และ
สามารถเก็บไว้ได้นานในตู้เย็น มีให้เลือกหลากหลายชนิด สะดวก รวดเร็ว ในการรับประทาน 
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นันทนา เจริญพิบูล (2546 : 1-122) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเก่ียวกับ
อาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับทัศนคติ
เก่ียวกับอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งพบว่า ในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติเก่ียวกับ
อาหารกล่องสําเร็จรูปแข็งส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ทัศนคติเก่ียวกับอาหารกล่องสําเร็จรูปแข็งความสัมพันธ์ในด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต ในด้านกิจกรรมการเล่น
กีฬา  และความสนใจ การเลือกซ้ืออาหารราคาถูกและการมีของแถม มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติเก่ียวกับ
อาหารกล่องสําเร็จรูปแข็งส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแข็งพบว่า
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่อง
สําเร็จรูปแข็งส่วนราคาและการส่งเสริมทางด้านการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกัน ทัศนคติเก่ียวกับอาหาร
กล่องสําเร็จรูปแช่แข็งไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์และส่วนประสมทาง
การตลาดว่ามีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งกันอย่างไร 
สําหรับประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  และจะต้องเป็นผู้ท่ีเคย
บริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง ซ่ึงไม่สามารถทราบจํานวนประชากรผู้บริโภคได้ จึงต้องทําการกําหนด
ขนาดตัวอย่างด้วยสูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวน ได้จํานวนตัวอย่าง 384 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากทําเลบริเวณข้ึนและลง รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน และ
ป้ายรถเมล์ ในช่วงเวลา 16.00 น.จนถึง 20.00 น. เนื่องจากเป็นจุดท่ีมีประชากรหลากหลาย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ประกอบด้วย  

ส่วนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเป็นแบบหลายตัวเลือก  
ส่วนท่ี 2 เก่ียวกับทัศนคติของผู้บริโภคเก่ียวกับอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง ลักษณะคําถามเป็น

มาตรประมาณค่า (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ 
ส่วนท่ี 3 เก่ียวกับพฤติกรรมการการซ้ือและบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นลักษณะคําถาม

ปลายปิด และแบบเรียงลําดับ  
ส่วนท่ี 4 เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการบริโภคการอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง 

ลักษณะคําถามเป็นมาตรประมาณค่า (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
วิเคราะห์์สมมติฐานการวิจัย ด้วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.5 และเพศชาย ร้อยละ 44.5 มี
สถานภาพโสด ร้อยละ 63.8 และสมรส ร้อยละ 36.2 เป็นกลุ่มผู้ท่ีมีอายุงานมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 56.2 
รองลงมาเป็นกลุ่มผู้เริ่มทํางานอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 32.5 และรองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา ร้อยละ 8.8  โดยเป็นเกินกว่าครึ่งเป็นผู้ท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 61.8 รองลงมา
คือน้อยกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.5  และปริญญาโท ร้อยละ 11.5 ตามลําดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 
20,000 บาท ร้อยละ 53.2  อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 59.8 รองลงมาอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ  27.0 อาศัยอยู่เป็นครอบครัวลักษณะสามี/ภรรยา/บุตร  ร้อยละ 36.5 ซ่ึงมีลักษณะท่ีอยู่
อาศัยเป็นบ้านเด่ียว ร้อยละ 33.8 และเป็นหอพัก/ห้องเช่า ร้อยละ  24.5 ตามลําดับ 

ทัศนคติของผู้บริโภคเก่ียวกับอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ทัศนคติเก่ียวกับอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งจําแนกตามความรู้สึกโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.89 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าผู้บริโภคเห็นด้วยว่าปัจจุบันอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งมีเมนูให้เลือกซ้ือ
หลากหลายประเภท อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาผู้บริโภคเห็นด้วยว่า ผู้บริโภครู้สึกว่า
อาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งมีความสะดวกกว่าการประกอบอาหารทานเอง ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.06 ผู้ประกอบการมีการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีนํามาทําอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งมีคุณภาพมากกว่าอาหารตาม
สั่งหรือข้าวราดแกงท่ีซ้ือตามตลาด อยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ย 3.56 ผู้บริโภคเห็นด้วยว่าปัจจุบันอาหาร
กล่องแช่แข็งมีความปลอดภัย สะอาดและถูกสุขอนามัย อยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ย 3.49 ผู้บริโภคเห็นด้วย
ว่าปัจจุบันอาหารกล่องแช่แข้งมีความสด ใหม่ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ย 3.14 ผู้บริโภครู้สึกว่าผู้ท่ีบริโภค
อาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งเป็นผู้ท่ีทันสมัย อยู่ในระดับไม่เห็นด้วย ค่าเฉลี่ย 2.93 และผู้บริโภครู้สึกอาหาร
กล่องสําเร็จรูปแช่แข็งมีคุณภาพเท่ากับอาหารท่ีทําสดใหม่ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.79 ตามลําดับ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีใน
การทําอาหารรับประทานเองในช่วงวันหยุด ร้อยละ 41.8 โดยปกติผู้บริโภคมักจะบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูป
แช่แข็งในช่วงม้ือดึกมากท่ีสุด ร้อยละ 32.8 สถานท่ีท่ีผู้บริโภคมักจะบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งมาก
ท่ีสุดคือท่ีบ้าน ร้อยละ  41.5 โดยเฉลี่ยในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา พบว่าผู้บริโภคมีความถ่ีในการซ้ืออาหารกล่อง
สําเร็จรูปแช่แข็งบ่อยท่ีสุด คือ เดือนละ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 31.0 ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารกล่อง
สําเร็จรูปแช่แข็งคือตัวผู้บริโภคเอง ร้อยละ 63.8  

ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในภาพรวม 
ดังนี้คือด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสําคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านราคาอยู่ในระดับสําคัญมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
4.24 ด้านช่องทางการจําหน่ายอยู่ในระดับสําคัญมาก ค่าเฉลี่ย 3.65 และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับ
สําคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ รายได้ สมาชิกในครอบครัว และ ลักษณะท่ีอยู่

อาศัย ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยพบว่า  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง ได้แก่ รายได้ สมาชิกในครอบครัว 
และ ลักษณะท่ีอยู่อาศัย ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 

จากการวิจัย พบว่า ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  โดยการศึกษาถึง  ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง มีประเด็นท่ี
นํามาอภิปรายดังนี้คือ ทัศนคติของผู้บริโภคเก่ียวกับอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง ด้านความรู้สึกในเรื่องท่ี
ผู้บริโภครู้สึกว่าอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งมีคุณภาพเท่ากับอาหารท่ีทําสดใหม่ และผู้บริโภคเห็นว่าปัจจุบัน
อาหารกล่องแช่แข็งมีความสดใหม่ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ  

การทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีทัศนคติแตกต่างเก่ียวกับ
อาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง  พบว่า เพศแตกต่างกัน  มีทัศนคติเก่ียวกับอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่าง
กัน เม่ือวิเคราะห์ทัศนคติเป็นรายด้านพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติเก่ียวกับอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง
แตกต่างกัน ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งสามารถเก็บได้นาน 6 เดือน 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็ง
แตกต่างกัน โดยพบความแตกต่างในทุกด้านได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ย อาชีพ สมาชิกในครอ
ครอบครัวและลักษณะท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ นันทนา เจริญผล (2546 : 1-122) ซ่ึง
ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมแตกต่างในการบริโภคอาหาร
กล่องส าเร็จรูปแช่แข็ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวิทย์ ตระกูลวรสิน (2548: 1-117) ซ่ึงศึกษาเรื่อง  
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เลือกรับประทานในม้ือเย็น สถานท่ีท่ีบริโภคคือท่ีบ้าน และพบว่า  
อายุท่ีแตกต่างกันมีการเลือกชนิด/ประเภทอาหารท่ีบริโภคแตกต่างกันออกไป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
และนักศึกษามีการเลือกรับประทานอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ รายได้ท่ีแตกต่างเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีจะใช้ในเป็นข้อพิจารณาในการเลือกรับประทานอาหารกล่องสําเร็จรูป ปัจจัยส่วนบุคคล ได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ต่างกัน ข้ันตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว ลักษณะการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแต่ละข้ันตอนมี
อิทธิพลต่อทัศนคติและค่านิยมของบุคคลทําให้เกิดความต้องการของผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีต่างกัน
อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็น และความต้องการสินค้าและบริการท่ีต่างกัน พบว่า ผู้ท่ีมี
การศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาต่างกัน (Betch and Beleh. 
1990 : 127) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารกล่องสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญในเรื่องของมีฉลากบอกวันผลิตและ
วันหมดอายุอยู่ในระดับสําคัญมาก นั่นแสดงว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อสุขภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี
ผู้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจ และ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอาหารกล่องสําเร็จรูป
แช่แข็ง ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่าได้กับอาหารสดใหม่อย่างไร  

2. ด้านราคา  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญในเรื่องของผู้บริโภคคํานึงถึงราคาของ
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อาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็ง และปริมาณและคุณภาพของสินค้ามีความเหมาะสมกับราคา จะเห็นได้ว่า  
ผู้บริโภคคํานึงถึงความคุ้มค่าของราคาเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ และจะต้องไม่มีความแตกต่างกับราคาอาหารท่ี
ขายอยู่ตามท้องตลาดในประเภทเดียวกัน 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญในเรื่องของอาหาร
กล่องสําเร็จรูปแช่แข็งมีวางจําหน่ายในร้านสะดวกซ้ือพร้อมบริการอุ่นฟรี และต้องการให้มีบริการอาหารกล่อง
สําเร็จรูปแช่แข็งเป็นตู้หยอดเหรียญต้ังตามสถานท่ีทํางานหรือใกล้สถานท่ีพัก ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการ
เพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่าย จัดตู้แช่ไปต้ังไว้ตามใต้ถุนอพาร์ทเม้นท์ อาคารสํานักงาน สถาบันการศึกษา หรือ 
บริเวณท่ีออกกําลังกายมากข้ึน 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญในเรื่องการเปิดโอกาสให้
ลูกค้าได้ชิมก่อนการตัดสินใจ และการจัดทําบัตรสมาชิกเพ่ือได้สิทธิประโยชน์ นั่นก็เนื่องมาจากการท่ี
ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน และมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ผู้บริโภคในบางครั้งเกิดความไม่แน่ใจในเรื่องของรสชาดอาหาร หากผู้ประกอบการมีการส่งเสริม
การขาย  โดยการจัดให้มีการชิมอาหารอาจจัดเป็นช่วง ๆ  จะทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซ้ือมารับประทาน
ง่ายข้ึน ทางผู้ประกอบการสามารถแทรกข้อมูลในเรื่องของโภชนาการได้ง่ายข้ึน  อาทิเช่น การอธิบายว่าสินค้า
อาหารของเราไม่มีส่วนผสมของผงชูรส ไม่มีสารกันบูด เด็กและคนชรา สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องกังวล 
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พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการนํามันปตท. 
ในจังหวัดชลบุรี 

 
จันทร์เพ็ญ  จันทร์ทรง 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ลักษณะพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการมาใช้
บริการของผู้บริโภคในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการนํามันปตท. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ  ผู้บริโภคท่ีมาเลือก
ซ้ือสินค้าและมาใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 396 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไคว์สแควร์  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปพบว่า ผู้บริโภคท่ีเลือกซ้ือสินค้าและมาใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท.  ในจังหวัดชลบุรี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ  21-30 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนตัวรวมต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี  ปัจจัยท่ีผู้บริโภคมาใช้บริการและซ้ือสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องใกล้บ้าน / ใกล้ท่ีทํางาน คิดเป็นร้อยละ 23.1  กลุ่มสินค้าท่ีซ้ือ ส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องด่ืม 
คิดเป็นร้อยละ 36.3  ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและใช้บริการส่วนใหญ่คือตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
เอง คิดเป็นร้อยละ 75.5 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งท่ี 101 – 200 
บาท เป็นร้อยละ 41.9  และผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสําคัญ
ในเรื่องสินค้าท่ีมีคุณภาพสดใหม่ ไม่หมดอายุ  ด้านราคาผู้บริโภคให้ความสําคัญเก่ียวกับราคาสินค้าประเภท
อาหารของกิน ขนมขบเค้ียว ซ่ึงมีราคาถูกกว่าร้านสะดวกซ้ืออ่ืน  ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายผู้บริโภคให้
ความสําคัญในเรื่องทําเลท่ีต้ังของสาขาท่ีมีจํานวนมาก สะดวกสบาย  ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้
ความสําคัญในรายการโปรโมชั่น “รายการแลกซ้ือ 10 20 30 บาท”ด้านพนักงานท่ีให้บริการผู้บริโภคให้
ความสําคัญในเรื่อง พนักงานผู้ให้บริการใส่ใจในการบริการอย่างรวดเร็ว  ด้านลักษณะทางกายภาพผู้บริโภคให้
ความสําคัญในเรื่อง  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในร้านให้สะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวนมาก  ด้าน
กระบวนการผู้บริโภคให้ความสําคัญในเรื่อง  การคิดราคาสินค้าถูกต้องมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และผู้มีอิทธิพล  มีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายท่ีมาใช้บริการหรือมาซ้ือสินค้าเฉลี่ยต่อครั้ง  อาชีพ  รายได้  ระดับการศึกษามีผลต่อการเข้าใช้บริการ
ร้านสะดวกซ้ืออ่ืนท่ีไม่ใช่เซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.  และระดับการศึกษายังมีผลต่อความถ่ีใน
ท่ีมาใช้บริการหรือมาซ้ือสินค้าท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.  ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์  ด้านราคามีผลต่อค่าใช้จ่ายท่ีมาใช้บริการหรือมาซ้ือสินค้าเฉลี่ยต่อครั้ง  และด้านพนักงานผู้
ให้บริการมีผลต่อความถ่ีท่ีเข้ามาใช้บริการหรือมาซ้ือสินค้า    
  
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า, ผู้ใช้บริการ 
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Abstract 

The study is designed to explore purchasing behavior of PTT’s Seven-Eleven store 
customers in Chonburi province. The data was collected from 396 participants those who 
experience purchasing of goods and services at PTT’s Seven-Eleven stores. Frequency, 
percentage, standard deviation (S.D.) and Pearson’s Chi-square were employed to analyze 
the data. The findings showed females aged 21-30 years old with a bachelor degree was the 
majority respondent. Interestingly, they were employed at private firms with average 
monthly incomes between 10,001-20,000 baht.  

In consideration to their purchasing behavior, participants visited PTT’s Seven-
Eleven store because of its convenience (close to commute to and from the store).The 
most purchased product was beverage.The Average product and service purchased was 101-
200 baht and most decided to purchase by themselves.  

Most participants placed more emphasiz on the quality of goods and price 
(especially on food and snacks that they believe are cheaper than other stores). 10, 20, 30 
promotion campaign was the most popular promotion type. Physical environment such as 
noise, smell and accuracy of price tas were prioritising to customers. Participants also 
perceived that PTT’s Seven-Eleven store was excellent in fast and reliable service.  

In conclusion, demographic factors including gender, sex, age and influencer had 
strong influence to average spent at the store. Occupation, income and education levels 
had significant relationship with destination choice other than PTT’s Seven-Eleven store, but 
education level alone had a strong relationship with frequency of purchase product or 
services from the store. Marketing factors and front staff had significant influence to average 
spent a visit. 
  
Keywords: purchasing behavior, customers 
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บทนํา 

ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีเปิดให้บริการในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีอยู่ท่ัวประเทศ  ท้ังใน
กรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด ซ่ึงขนาดของร้านแตกต่างกันตามขนาดของพ้ืนท่ีสถานีบริการน้ํามัน  และ
กลุ่มสินค้าท่ีมีจําหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.  จะมีท้ังสินค้าอุปโภค  บริโภค  
เครื่องด่ืม  และอาหารพร้อมทาน  นอกจากนี้ยังมีบริการรับชําระค่าสาธารณูปโภคต่างๆไว้คอยบริการลูกค้า 
ธุรกิจสถานีบริการน้ํามันมีการแข่งขันสูงข้ึนจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ  ปัญหาทางการเมือง  ราคา
น้ํามันท่ีข้ึนลง  ทําให้สถานีบริการน้ํามันในแต่ละแห่งต้องมีการปรับตัวให้ทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลง  โดย
สถานีบริการน้ํามันท่ีมีสัดส่วนการครองตลาดท่ีมากท่ีสุดในประเทศ  คือ  สถานีบริการน้ํามัน  ปตท.  จํานวน  
1,154  แห่งและ ปตท.ท่ีมีการปรับโฉมใหม่สถานีบริการน้ํามันเจ็ทอีก  จํานวน  146  แห่ง ซ่ึงกระจายอยู่ท่ัว
ประเทศ  โดยปัจจุบันสถานีบริการน้ํามัน ปตท. มีการปรับภายในสถานีบริการน้ํามันภายใต้รูปแบบ Platinum 
Gas Station  เป็นจุดแวะพักท่ีมีบริการครบทุกอย่างแบบ  One Stop Service ซ่ึงมีร้านอาหารพร้อมทาน 
ธนาคาร  ร้านขายยา ร้านขายของฝาก ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น (ผู้จัดการ 8 
เมษายน 2552 : 10) 

จากการขยายตัวของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ท่ีมีการร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ในการเปิดร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน  ปตท.ท่ัวประเทศ ต้ังแต่ปี 2545 จนถึงปีปัจจุบัน(2552)มีจํานวนร้านสาขา 
700 สาขาและมีแผนการท่ีจะเปิดสาขาทุกปี  ปีละ 100 สาขา จากจํานวนสาขาท้ังหมดดังกล่าวมีจํานวนสาขา
ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 22 สาขา(ข้อมูลการตลาด บมจ. ซีพี ออลล์ 2552) ซ่ึงการเปิดสาขาในจังหวัดชลบุรีปี  
2549 จํานวน 3 สาขา ในปี  2550 จํานวน 4 สาขา ปี  2551 จํานวน 5 สาขา และในปี 2552 จํานวน 7 
สาขาและมีแผนการเปิดสาขาปี 2553 อีก 10  สาขา จากข้อมูลดังกล่าวร้านธุรกิจร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟ
เว่น  เป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มและโอกาสในการเจริญเติบโตสูง เพ่ือเป็นการรองรับการขยายสาขาของร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน  ปตท. ในจังหวัดชลบุรี จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาสนใจท่ี
จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใน สถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภค สิ่งท่ีผู้บริโภคคาดหวังในเรื่องของสินค้า การใช้บริการใน
ร้าน  และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการวางรูปแบบร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท.ในอนาคต รวมถึงการนําไปวางแผนการตลาดให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้บริโภค 

 
ความมุ่งหมายในการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และกลุ่มผู้ท่ีมี
อิทธิพล ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน 
ปตท. จังหวัดชลบุรี  

2.  เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. จังหวัดชลบุรี 
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สมมติฐานการศึกษา 

ในการการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ผู้ศึกษากําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบอยู่ท่ี  .05  โดยมี
สมมติฐานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ไว้ดังนี้  

1. เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

2. อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

3. อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

4. รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

5. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

6. ผู้ท่ีมีอิทธิพลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

7. ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

8. ด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานี
บริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

9. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

10. ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

11. พนักงานผู้ให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

12. ด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี  

13. ด้านกระบวนการมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัด  ชลบุรี   

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
ความหมายประชากรศาสตร์ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529 : 312–315) ได้กล่าวถึงลักษณะผู้รับสาร

ท่ีวิเคราะห์ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปโดยมีความแตกต่างทาง
ประชากรศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสารลักษณะประชากรศาสตร์ คือ 1) เพศ 2) อายุ   3) การศึกษา  4) 
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ   
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DeFleur (1996) ได้เสนอหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฏีความแตกต่างระหว่างปัจเจก บุคคลดังนี้ 
1) มนุษย์เรามีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสภาพทางจิตใจ 2) ความแตกต่างกันดังกล่าวนี้เป็น
เพราะบุคคลมีการเรียนรู้จากสังคมแตกต่างกันบางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวภาคหรือทางร่างกายของ
แต่ละบุคคล 3) มนุษย์ซ่ึงถูกชุบเลี้ยงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ จะเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างกันไปอย่าง
กว้างขวาง 4) การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันท้าให้บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม ความ เชื่อและ
บุคลิกภาพต่างกันถือรวมเป็นลักษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไปความแตกต่างดังกล่าวนี้ได้
กลายเป็นสภาวะเง่ือนไข และมีบทบาทอย่างส้าคัญต่อการรับรู้ข่าวสาร จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาจะ
เห็นได้ว่าลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น้ากรอบ
แนวความคิดนี้มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาคําตอบเก่ียวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เพ่ือศึกษาลักษณะความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินคําและการใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในจังหวัดชลบุรี  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  

ความหมายเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค มีผู้ให้คําจํากัดความของคําว่า พฤติกรรมผู้บริโภค ไว้
หลากหลาย ดังนี้  

ธงชัย สันติวงษ์ (2540 : 29) ให้คําจํากัดความของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่า การกระท้าของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ้ือสินคําและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาก่อนแล้ว และเป็นบางสิ่งท่ีมีส่วนในการก้าหนดให้เกิดการกระท้าดังกล่าว  จอห์น 
บี แมททิวส์ จูเนียร์ และเพ่ือนได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคว่า  หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล
หรือกลุ่มของบุคคลตัดสินใจว่าจะซ้ือสินคําและบริการอะไรหรือไม่  ถ้าซ้ือจะซ้ือท่ีไหนเม่ือไรตลอดจนจะมี
วิธีการซ้ือการใช้สินคําและบริการนั้นอย่างไรจากกระบวนการตลาดขององค์การธุรกิจ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2546 : 192) ได้อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีผู้บริโภคท้าการค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การประเมินผล ในสินคําและบริการซ่ึงคาดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการของเขา 
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ระเบียบวีธีวิจัย 

ภาพท่ี  1   รูปแบบพฤติกรรมผู้ซ้ือ  ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2539) หน้า 110.   
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เนื่องจากกลุ่มประชากรท่ีจะทําการศึกษานั้น เป็นประชากรท่ีเดินทางมาในพ้ืนท่ีและอาศัยอยู่ใน
จังหวัดชลบุรี ท่ีมาใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี ซ่ึงไม่สามารถ
ทราบจํานวนประชากรท่ีมาใช้บริการได้ จึงต้องทําการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร  
ในการทําการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกประชากรท่ีศึกษา คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการร้านเซเว่น

อีเลฟเว่น ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท .ในจังหวัดชลบุรี ท่ีมีอายุต้ังแต่ 13 ปีข้ึนไป ท่ีเป็นบุคคลท่ัวไป ท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงท่ีมาใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท .ในจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงมี
จํานวน 22 สาขา (ข้อมูลจากหน่วยงานสถิติภูมิภาคตะวันออก  บริษัท ซี พี ออลล์  จํากัด  (มหาชน)  :  2552)    

วิธีการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการของ John T. Roscoe เป็นเกณฑ์ในการคํานวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95  เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีสูตรดังนี้ โดยท่ี  n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   
z = ค่ามาตรฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ s = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน    e = ความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดท่ี
ยอมรับได้ เม่ือกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ท่ี 0.05   ทําให้ค่า z  =  1.96  และ ความคลาดเคลื่อนมาก
ท่ีสุดท่ียอมรับได้เท่ากับ 1ใน 10  ส่วน ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทําให้ค่า  e = (1/10)  s แทนคําลงในสูตร
ได้ดังนี้ จะได้ s = 384.14  จากการคํานวนพบว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเท่ากับ 384.14  
ตัวอย่าง  (บุญธรรม กิจปรีดาบริศุทธ์ .2536 .“ระเบียบวิจัยทางสังคม” :155-156.)  

การสุ่มตัวอย่างและจํานวนตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีใช้
บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท .ในจังหวัดชลบุรี โดยการกําหนดขนาดของกลุ่ม
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ตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่าง จํานวน 396 คน จากประชากรในการศึกษาท้ังหมดโดยมีข้ันตอนดังนี้ 1. จํานวน
สาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท .ในจังหวัดชลบุรี  ท่ีจะแจกแบบสอบถาม ท้ังหมด 22 
สาขา 2. กําหนดจํานวนตัวอย่างไว้ในแต่ละสาขาให้ครบท้ัง 22 สาขา  โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก 
เวลา 06.00 – 11.30  น. ช่วงท่ี 2 เวลา 11.31–16.30 น. และช่วงท่ี 3  เวลา 16.31–21.30 น. ช่วงเวลาละ 6 
คนใน 1 สาขา   3.ผู้ศึกษาทําการเก็บตัวอย่างจากผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี แบบบังเอิญ  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช้สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้รวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีมาเลือกซ้ือสินค้าและมาใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท .ใน
จังหวัดชลบุรี  และมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้   

 
การสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า มีรายละเอียดดังนี้   
1. กําหนดเรื่องท่ีต้องการสอบถามให้สอดคล้องกับหัวข้อการศึกษาค้นคว้าและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด  
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค  

 
ส่วนประกอบเครื่องมือของการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ  แบบสอบถาม  โดย
แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย   

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะคําถามเป็นแบบ
คําตอบหลายตัวเลือก จํานวน 5 คําถาม  แต่ละข้อคําถามมีระดับการวัดข้อมูลประเภทต่างๆ ดังนี้ เพศ เป็น
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) รายได้ เป็นระดับการ
วัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) การศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal 
Scale)  

แบบสอบถามส่วนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงผู้ศึกษาค้นคว้า
ต้องการทราบข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและการ
มาใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในสถานีบริการน้ํามัน  ปตท.ในจังหวัดชลบุรี ลักษณะคําถามเป็นมาตร
ประมาณค่า  มี 5  ระดับ  โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  

แบบสอบถามส่วนท่ี 3  เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซ้ือ สินค้าและการใช้บริการใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ลักษณะคําถามเป็นแบบคําตอบหลายตัวเลือก     

แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะ  ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะคําถามปลายเปิด         
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บแบบสอบถามครบถ้วนตามจํานวนแล้ว ผู้ศึกษาได้นํามาตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูล

ท้ังหมด ทําการลงรหัส  และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการ
วิเคราะห์เพ่ือนําเสนอและสรุปผลการศึกษา ดังนี้   
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1  สําหรับข้อมูลทางประชากรศาสตร์  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยนํามาแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ   

2. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยการใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3.การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3  พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและ
การใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ใช้สถิติไคว์สแควร์   

4.การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
วิเคราะห์โดยการใช้อธิบายเชิงพรรณา    
 

 
กระบวนการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภู มิ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ท่ีเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท .จังหวัดชลบุรี การเก็บรวบรวมข้อมูลจริง กระทําโดยตัวผู้ศึกษาและ ผู้ช่วยจํานวน 5 คนโดยก่อน
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต้องทําการซักซ้อมทําความเข้าใจในแบบสอบถามและเทคนิคต่างๆ ในการตอบ
คําถามก่อน หลังจากนั้นจึงทําการเก็บข้อมูลตามสาขา ท่ีกําหนดไว้  ซ่ึงจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ในช่วงเดือน  ธันวาคม ใช้เวลาในการเก็บโดยประมาณ 1 เดือน สําหรับแบบสอบถาม 396 ชุดท่ีผ่านการ
ทดสอบแล้ว ผู้ศึกษาจะนําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องตามจํานวน
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้เวลาท้ังสิ้น 10 เดือน โดยเริ่มจากเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ในเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2552  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 396 คน เป็นเพศชาย จํานวน 158 คน และเพศหญิง จํานวน 
238 คน โดยช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
41.2 และช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุดอยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.0 
สําหรับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชนมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 54.0 และอาชีพเกษตรกรของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 1.3 สําหรับรายได้
ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือนมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.6 และมีระดับรายได้มากกว่า 40,000 บาท ของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุด คิดเป็น
ร้อยละ 6.1ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
47.5 และระดับการศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 8.6 ความถ่ี
ในการเข้าใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ 2 – 3 ครั้งต่อเดือน มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.5 และมีความถ่ีน้อยกว่าเดือนละครั้งของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 
10.1 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งท่ี 101 – 200 บาท มากท่ีสุด เป็น
ร้อยละ 41.9 และใช้จ่ายมากกว่า 300 บาทของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 10.4 นอกจากร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น(ท่ีไม่อยู่ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.1  และท่ีไปซ้ือสินค้าและใช้
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บริการร้าน Family mart ของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 3.0 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าและใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 75.5 และสื่อโฆษณา อาทิเช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น ของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุด คิดเป็นร้อย
ละ 3.8 ประเภทสินค้าท่ีซ้ือและบริการภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ประเภทเครื่องด่ืมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.3 และประเภทสินค้าท่ีซ้ือและบริการภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
น้อยสุดคือของใช้ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 14.0 ปัจจัยท่ีมาใช้บริการและซ้ือสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้บ้าน / ใกล้ท่ีทํางาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.1 และปัจจัยเรื่อง
การบริการของพนักงานน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 8.0 

ผลการวิเคราะห์แสดงข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซ้ือสินค้าและ
ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี ในด้านต่างๆ มีดังนี้   

1. ระดับความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี ในด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษาข้อมูลระดับความสําคัญ
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องสินค้าท่ีคุณภาพสดใหม่/ไม่หมดอายุ มีระดับ
ความสําคัญเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.68 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 ส่วนเรื่องขนาดของสินค้าหลากหลาย
ตรงความต้องการ มีระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด 4.06 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79   

2. ระดับความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี ในด้านราคา  จากการศึกษาข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา มีค่าระดับความสําคัญมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.15 และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องราคาสินค้าประเภทอาหาร/ของกิน(ขนมขบ
เค้ียว)ไม่แพงกว่าร้านสะดวกซ้ืออ่ืน มีค่าระดับความสําคัญสูงท่ีสุด 4.24 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 
ส่วนเรื่องราคาสินค้าประเภทเครื่องด่ืมถูกกว่าร้านสะดวกซ้ืออ่ืน มีค่าระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด 4.08 และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88  

3. ระดับความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในสถานีบริการน้ํามันปตท.ในจังหวัดชลบุรี ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  จากการศึกษาข้อมูลระดับ
ความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.39 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องทําเลท่ีต้ัง
ของร้าน มีค่าระดับความสําคัญสูงท่ีสุด 4.42 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 ส่วนเรื่องมีท่ีสําหรับจอด
รถ มีค่าระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด 4.36 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79   

4. ระดับความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี ในด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาข้อมูลระดับ
ความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญมาก โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.14 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องรายการแลกซ้ือ 10 
20 30 บาท มีค่าระดับความสําคัญสูงท่ีสุด 4.15 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 ส่วนเรื่องรายการ
สะสมแสตมป์ มีค่าระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด 4.12 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 

5. ระดับความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี ในด้านพนักงานท่ีให้บริการ  จากการศึกษาข้อมูลระดับ
ความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านพนักงานท่ีให้บริการ มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
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โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.38 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องพนักงาน
ใส่ใจในการบริการอย่างรวดเร็ว มีค่าระดับความสําคัญสูงท่ีสุด 4.49 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 
ส่วนเรื่องความสามารถในการสร้างความสนใจและดึงดูดใจลูกค้าของพนักงาน มีค่าระดับความสําคัญ  น้อย
ท่ีสุด 4.23 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76   

6. ระดับความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี ในด้านลักษณะทางกายภาพ  จากการศึกษาข้อมูลระดับ
ความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.41 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่อง
บรรยากาศสภาพแวดล้อมในร้านสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน มีค่าระดับความสําคัญสูงท่ีสุด 4.48 และโดยมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 ส่วนเรื่องทางเดินในร้านสะดวกสําหรับการเลือกซ้ือสินค้า มีค่าระดับความสําคัญน้อย
ท่ีสุด 4.35 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64  

7. ระดับความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดชลบุรี ในด้านกระบวนการ  จากการศึกษาข้อมูลระดับความสําคัญ
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการ มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.51 
และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องการคิดราคาสินค้าถูกต้อง มีค่า
ระดับความสําคัญสูงท่ีสุด 4.54 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ส่วนเรื่องการรับช้าระเงินรวดเร็ว มีค่า
ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด 4.47 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71   

 
การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อมูลท่ีค้นพบจากศึกษาค้นคว้า  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการของผู้บริโภค  ตามหนังสือการ

บริหารการตลาดยุคใหม่  ของศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2541) พบว่า  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย กลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมีรายได้ส่วนตัวรวมต่อเดือนอยู่ระหว่าง10,001 – 20,000 บาท ซ่ึงผลการสํารวจสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  ภาสกร  สุวรรณนิมิตร (2540 : บทคัดย่อ)  ท่ีศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ช่วง  10,000 – 20,000  บาท      

ผู้บริโภคซ้ืออะไร  ผลการสํารวจพบว่า  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่  ซ้ือสินค้าประเภทเครื่องด่ืมมากท่ีสุดซ่ึง
มีราคาถูกกว่าร้านสะดวกซ้ืออ่ืน ซ่ึงผลการสํารวจสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช  วงศ์ทัศนีโย  (2547: 
บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซ้ือเครื่องด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมของผู้บริโภคซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ ซ้ือด่ืม
ทุกวันตามปกติ  ครั้งละ 1-3  ขวด   

ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ ผลการสํารวจพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้าและ
บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพราะอยู่ใกล้บ้าน/ใกล้ท่ีทํางานสะดวกและมีการบริการท่ีดีของพนักงาน ซ่ึงผล
การสํารวจสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายบุญเก้ือ ไชยสุริยา  (2542 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ต่อการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ํามันในเขตอ้าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้าน
สถานท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ ผลการสํารวจพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจซ้ือและใช้
บริการเอง รองลงมาเป็นสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ ท่ีมีส่วนทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือมากข้ึน      
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ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด ผลการสํารวจพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการ 2-3 ครั้ง/ เดือน และ
รองลงมาน้อยกว่าเดือนละครั้ง ซ่ึงผลการสํารวจบางส่วนต่างจากงานวิจัยของ  นุจรี  พัฒนผลินทร์ (2538 : 
บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อกิจการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและเซ็นทรัลมินิมาร์ท ในเขตกกรุง
เทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการ 1- 2 ครั้ง / สัปดาห์ และช่วงเวลา 18.01- 21.00 น. มาก
ท่ีสุด  

ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน  ผลการสํารวจพบว่า  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใน
สถานีบริการน้ํามันปตท.มากท่ีสุดรองลงมาเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีอยู่นอกสถานีบริการน้ํามัน ปตท.ซ่ึงผล
การสํารวจสอดคล้องกับงานวิจัยของนพวรรณ  ทรัพย์ศิริพันธ์  (2546)  ได้ทําการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินค้าผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือและร้านขายของช้าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า  ผู้บริโภค
ท่ีเลือกซ้ือสินค้าท่ีร้านสะดวก  สินค้าท่ีซ้ือเป็นประเภทอาหารว่างเลือกซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ      

ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  ผลการสํารวจพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินต่อครั้งอยู่ระหว่าง   
101 – 200 บาท และใช้มากกว่า 300 บาทรองลงมาซ่ึงผลงานวิจัยบางส่วนต่างจากของ นพวรรณ  ทรัพย์ศิริ
พันธ์  (2546)  ได้ทําการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือและร้าน
ขายของช้าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า  ผู้บริโภคท่ีเลือกซ้ือสินค้าท่ีร้านสะดวกซ้ือ  เฉลี่ยครั้งละ  51-100  
บาท 
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การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของเคเบิลทีวี 
บริษัท ไฮ - เทค เคเบิล เทเลวิช่ัน จํากัด 

Study Service Marketing Mix Factors Influencing Subscription to Cable TV Service of  
Hi-tech Cable Television Co., Ltd. 

 
มนัสสินี เฮาเตียง 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

บทคัดย่อ 
ตลาดบริการท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีของสมาชิก บริษัท ไฮ – เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการให้ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการ ตลาดบริการท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการ
เคเบิลทีวี จําแนกตามประชากรศาสตร์ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐานสถิติ ท่ี
ใช้คือ ค่า t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน และค่า F-test เป็นการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เม่ือพบความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีแอลเอสดี ( LSD ) 
เพ่ือเปรียบเทียบว่าคู่ใดมีความแตกต่างกันผลการศึกษาพบว่า 1) ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการของสมาชิกเคเบิลทีวีอยู่ในระดับมาก 2) สมาชิกท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญท่ีแตกต่างกันในส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
ผลิตภัณฑ์ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สมาชิก ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีแตกต่าง
กันให้ความสําคัญท่ีแตกต่างกันในส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสถานท่ีและจัดจําหน่ายท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 สมาชิกท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญท่ี
แตกต่างกันในส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 
คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาด ,การตลาดบริการ 
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Abstract 
This study aimed to: 1) study service marketing mix factors influencing subscription to 

cable TV service of Hi-tech Cable Television Co., Ltd.,and 2) compare the Service Marketing 
Mix Factors influencing cable TV service subscription by sampling groups. The study was 
conducted by using questionnaire. The statistics used for analyzing data were Frequency, 
Percentage, Mean and Standard Deviation as well as t-test in order to find out difference 
between the averages of two independent group of people. In addition, F-test and LSD 
method were applied to compare whenever there were differences of groups 

The study revealed the followings: 
1. service marketing mix factors had influence on subscription to cable TV service at 

higher level. 
2. The subscribers having different ages paid different attention to service marketing 

mix factors in terms of production at the statistical significant level of 0.05; the subscribers 
having different education paid different attention to service marketing mix factors in term of 
place and distribution at the statistical significant level of 0.01; the subscribers having 
different jobs paid different attention to Service Marketing Mix Factors in terms of process at 
the statistical significant level of 0.05.  

 
Keywords: marketing mix, service marketing 
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บทนํา 

การบริโภคข่าวสารยุคปัจจุบันได้พัฒนาก้าวหน้า แตกต่างจากในอดีตโดยสิ้นเชิง สังคม ปัจจุบันมี
ทางเลือกในการบริโภคสื่อมากข้ึน เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง “เคเบิลทีวี” เป็นหนึ่ง
ในสื่อท่ีได้รับความนิยมและมีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของคนไทยมากข้ึน ด้วยจุดแข็งท่ีมีช่องรายการให้เลือก
ชมมากกว่าฟรีทีวี และสามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการใน แต่ละ ช่วงเวลา ทําให้ “เคเบิลทีวี” กลายเป็
นสื่อท่ีคนรุ่นใหม่เลือกใช้บริการ แม้จะต้องเสียค่า สมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ตาม  

“เคเบิลทีวี” เป็นช่องทางการรับสัญญาณโทรทัศน์หนึ่งในวงการสื่อสารมวลชนใน ประเทศไทย ข้อมู
ลจากสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ระบุว่า ปี 2551 มีผู ้ประกอบการเคเบิลทีวี ท่ี         จดทะเบียน
สมาชิกในสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยรวม 277 บริษัท ซ่ึงมีสถานีเครือข่ายครอบ คลุมท่ัวประเทศจํานวน 
500 สถานี และมีผู้ชมมากกว่า 2.5 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นจํานวนกว่า 12 ล้านคน ส่วนใหญ่ธุรกิจเคเบิล
ทีวีท้องถ่ินเป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็กซ่ึงบริหารงานในรูปแบบ ครอบครัวท่ีใช้เงินลงทุนต้ังแต่ 500,000 บาท
ข้ึนไป ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเหล่านี้สามารถเรียกเก็บ ค่าสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นท่ีเดือนละ 100-450 บาท 
โดยแพร่ภาพรายการโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ ต้ังแต่ 20-80 ช่อง (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ,2551)  

หลังการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 ท่ีออกใบอนุญาตให้แก่ผู ้ประกอบการรายเล็กและกลางสามารถดําเนินธุรกิจ โทรทัศน์บอกรับ
สมาชิกหรือประกอบกิจการวิทยุชุมชน และเคเบิลทีวีในท้องถ่ินนั้นๆ ได้ ส่งผลให้ ธุรกิจเคเบิลทีวี มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อเนื่องและมีการแข่งขันอย่าง รุนแรง  

บริษัทไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี  ภายใต้ชื่อ “ Hit TV” ทํา การแพร่
สัญญาณภาพเคเบิลทีวีให้แก่สมาชิกต้ังแต่ปี 2548 ด้วยระบบเคเบิลใยแก้ว ทําให้สามารถ ติดต้ังได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถรับส่งสัญญาณได้อย่างชัดเจน  มากกว่า 80 ช่องสัญญาณ ท้ังจากคลื่นสัญญาณต่างๆ ท้ัง
ในและต่างประเทศ  ส่งผลให้สมาชิกสามารถเลือกชมช่องสัญญาณ ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และครอบคลุม
ทุกกลุ่มผู้ชม ท้ังชาย หญิง  ผู้สูงอายุ วัยรุ่น และเด็ก จุดแข็งอีกด้าน ของบริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่นฯ คือ 
การให้บริการรายเดือน และรายปี โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง ทําให้ผู้ชมไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ส่งผล
ให้ “Hit TV” เป็นท่ีนิยมใน ผู้บริโภคระดับกลาง ท่ีมีฐานะปานกลาง (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย , 
2551)  

ด้วยความพร้อมในด้านการเงิน บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทําให้บริษัท ไฮ-เทค เคเบิล 
เทเลวิชั่น จํากัด มีแผนท่ีจะขยายการลงทุน โดยขยายเขตการให้บริการไปยังพ้ืนท่ี         เป้าหมายใหม่ พร้อม
ลงทุนด้านการจัดวางโครงข่ายระบบไฟเบอร์ออพติก เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกครัวเรือน ท้ังใน
พ้ืนท่ีเดิมและพ้ืนท่ีใหม่ โดยในปี 2554 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะ ขยายฐานสมาชิกให้ได้มากกว่า 10,000 ราย 
จากปัจจุบันท่ีมีสมาชิกกว่า 4,000 ราย  

ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง บริษัทไฮ-เทคเคเบิล เทเลวิชั่นจํากัด จําเป็นต้องมี
ปรับปรุงและพัฒนา กลยุทธ์การบริการในการสร้างจุดแข็งของการดําเนินธุรกิจเคเบิล ทีวีเพ่ือสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขัน การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงการให้ความสําคัญของปัจจัย ส่วนประสมการตลาดบริการของ
สมาชิกสามารถเป็นประโยชน์และนํามาเพ่ือปรับปรุง ให้เกิดความ       พึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิกของ บริษัทฯ  

การค้นคว้าผลงานวิจัยของบริษัทฯท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยเรื่อง  ”พฤติกรรมและ ความพึง
พอใจทัศนคติของผู้ชมยูบีซีเคเบิลทีวี ของ กรุงเทพมหานคร” แต่ยังขาดการวิจัยในเรื่อง      ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีของสมาชิก บริษัท ไฮ – เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจหัวข้อดังกล่าวเพ่ือผู้บริหาร บริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด 
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ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในการสร้างโอกาส
ในการขยายฐานสมาชิกใหม่ และรักษาฐาน สมาชิกเดิมให้เกิดความจงรักภักดีต่อบริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเล
วิชั่น จํากัด ในระยะยาว  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพ่ือศึกษาความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่
อการเลือกใช้ บริการเคเบิลทีวีของสมาชิก บริษัท ไฮ – เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด  

เพ่ือเปรียบเทียบการให้ความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อการเลือก ใช้บริการ
เคเบิลทีวี บริษัท ไฮ – เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด จําแนกตามลักษณะทาประชากรศาสตร์  

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 
คอตเลอร์ Phillip Kotler ( อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2542) ส่วนประสมการตลาดบริการประกอบด้วยปั

จจัยต่างๆ เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยปัจจัยต่างๆ  ดังนี้  
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีนํามาเสนอในตลาดเพ่ือตอบสนองความจําเป็นและ

ความต้องการของมนุษย์ และต้องสร้างคุณค่า ( Value) ให้เกิดข้ึน ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
1.1 ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องได้ เช่น รถยนต์ บ้าน ท่ีดิน หนังสือ ฯลฯ  
1.2  ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ เช่นธุรกิจในรูปของการบริการ เช่นโรงแรม การ ขนส่ง บริการของ

บริษัท เคเบิลทีวี เป็นต้น ลักษณะธุรกิจของโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก หรือ เคเบิลทีวี นั้น ถือว่าเป็นธุรกิจด้
านบริการ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในรูปของ การบริการ ( Service Product) ดังนั้น 
การท่ีบริษัทจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามีความประทับ ใจบริษัทจะ ต้องสร้างและนําเสนอผลงานเป็นรูป
ธรรม เพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์แทนการบริการท่ีไม่ สามารถจับต้องได้เช่น การนําเสนอรายการท่ีรวดเร็ว และถูกต้
อง ทันสมัย หรือการให้บริการหลัง การขายท่ีรวดเร็วแลตรงกับความคาดหวังของสมาชิกท่ีคาดหวังไว้  

2. ราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนท้ังหมดท่ีลูกค้าต้องจ่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ ลูกค้
าจะทําการเปรียบเทียบระหว่างราคา Price กับคุณค่า Value ของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าผลิตภัณฑ์นั้นมีค่า
มากกว่าราคา จะทําให้ลูกค้าซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ดังนั้น กลยุทธใ์นการ กําหนดราคาต้องคํานึงถึงคุณค่าท่ี
ลูกค้าจะได้รับ Perceived Value ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงจะต้องมี การพิจารณา เช่น ต้นทุนสินค้ารายการต่าง 
ๆ และต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง เช่น การเปรียบเทียบราคาการ ให้บริการกับคู่แข่งอ่ืน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่
าใช้จ่ายในการติดต้ังอุปกรณ์ การรับสัญญาณ ภาพ และปัจจัยอ่ืน ๆ เช่นเวลาความรวดเร็วในการให้บริการ
หลังการขาย  

3. สถานท่ีและการจัดจําหน่าย (Place) เป็นกระบวนการทํางานท่ีจะทําให้สินค้าหรือ การให้ บริการ
ไปสู ่ตลาด เพ่ือให้ผู ้บริโภคได้เลือกบริโภคสินค้าหรือบริการตามความต้องการในการศึกษาครั้งนี้ สถานท่ี  
หมายถึง การศึกษาในด้านทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีท่ีจอดรถพอเพียงกับความต้
องการของลูกค้า มีหมายเลขโทรศัพท์เพียงพอต่อการให้บริการตอบรับกับสมาชิกการจัดจําหน่าย  จะเป็
นลักษณะสมาชิกแนะนําสมาชิก ในกรณีพ้ืนท  ี่ห่างไกลจากจุดบริการผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกจะรวมกลุ่มให้
ครบ 10 หลังคาเรือน และติดต่อ กลับมาท่ีบริษัท เพ่ือทําการต่อสายเคเบ้ิลเข้าไปในพ้ืนท่ีให้บริการ  
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารทางการตลาด ท่ีต้องแน่ใจว่า การตลาด กลุ่
มเป้าหมายเข้าใจ และให้คุณค่าแก่สิ่งท่ีเสนอขายเพ่ือสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการ ซ้ือ การติดต่อ สื่อสารท่ี
ใช้ท้ังพนักงานขาย  (Personal Selling) หรืออาจเป็นสมาชิกแนะนําสมาชิก ใหม่ เช่น บอกต่อสมาชิก 3 ราย
ได้ดูฟรี 1 เดือน รวมถึงการสื่อสารด้านโฆษณาต่างๆ เช่น ใน การศึกษาครั้งนี้ การส่งเสริมการตลาด หมายถึง 
การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ การแจกใบปลิว หรือ ติดแผ่นป้ายโฆษณา (Bill Board) หรือแผ่นป้ายติดข้างรถทําข่
าวในชุมชนเพ่ือแจ้งข่าวสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์ของบริษัท  

5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) เป็นการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม 
(Training) และการจูงใจพนักงาน (Motivation) เพ่ือทําให้เกิดความแตกต่างในการทําให้ลูกค้าพอใจได้เป็นอย่
างมาก พนักงานต้องมีความสามารถมีทัศนคติท่ีดีต ่อบริษัทและลูกค้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและสามารถสร้างค่านิยม ให้กับบริษัทได้ ในการศึกษาครั้งนี้ 
บุคลากร หรือพนักงานหมายถึง พนักงานผู้ท่ีให้บริการกับสมาชิก เช่น พนักงานสายสํานักงานและพนักงานทีม
การตลาดและทีมการติดต้ังหรือทีมการให้ บริการหลังการขาย มีทัศนคติท่ีดีในการทํางานมีความสุภาพอ่อนน้
อมมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส สามารถให้บริการได้ถูกต้องและรวดเร็ว  

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของการโดยผ่านการใช้
หลักฐานท่ีมองเห็นได้  เพ่ือให้ลูกค้ามองเห็นคุณค่าของการบริการท่ีส่งมอบโดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management) ในการศึกษาครั้งนี้ ลักษณะทาง กายภาพ หมายถึง ความทันสมัยของ
เทคโนโลยี  อุปกรณ์การรับส่งสัญญาณ มีความรวดเร็ว และมี ความเป็นมืออาชีพของการทําธุรกิจของบริษัท  

7. กระบวนการ (Process) เป็นข้ันตอนในการให้บริการ เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการ ให้บริการท่ีดี 
รวดเร็ว และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
ความพึงพอใจของสมาชิกของบริษัท ไฮ – เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด กระบวนการ (Process) หมายถึง การ
ดูแลลูกค้าท่ีมีความต้องการเป็นสมาชิก  การให้บริการ การให้บริการในการติดต้ังอุปกรณ์ในการรับสัญญาณ 
การให้บริการเม่ือเกิดปัญหาการรับสัญญาณไม่ได้ ระยะเวลาในการติดต้ังและการให้บริการ  และการจัดเก็บ
เงินค่าบริการสมาชิก  การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและคุณค่าในงานบริการ  

ปัจจัยท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจในมุมของของลูกค้าในปัจจุบัน คือ  คุณภาพ การบริการ 
(Service Quality) ท่ีผู้ให้บริการหยิบยื่นและส่งมอบความประทับใจของการบริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้าเพ่ือสร้
างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริการท่ีดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ  (Customer Satisfaction) และก่อให้เกิด
ความสัมพันธภาพท่ีดีแก่ลูกค้า (Customer Relationship) รวมท้ังเพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าเหล่านี้กลับมาซ้ือสินค้า
หรือใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง (Customer Retention)   ตลอดจนการสร้างฐานให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ใน
ระยะยาวและก่อให้เกิดความจงรัก ภักดีกับสินค้าหรือบริการของเราตลอดไป (Customer Loyalty)  

การบริการ (Service) หมายถึง สิ่งท่ีผูใ้ห้บริการหรือผู้ขายทําการส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้ซ้ือท่ี
ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เม่ือผู้รับบริการได้รับบริการไปแล้วเกิดความประทับใจกับสิ่งเหล่านั้น เราสามารถแบ่
งระดับความความสําคัญของการบริการได้อยู่ 2 ระดับดังนี้  

ระดับแรก ความสําคัญท่ีมีต่อตัวผู้รับบริการ (ลูกค้า)  คือ จะทําให้ลูกค้า การได้รับ บริการท่ีดีจะ
ทําให้ผู้รับบริการมีความสุข  มีความปิติยินดี และมีความระลึกถึงในการท่ีจะมาขอรับ บริการในครั้งต่อไป  

ระดับท่ีสอง ความสําคัญในด้านผู้ให้บริการทําให้กิจการสามารถการรักษาลูกค้าเดิม (Customer 
Retention) การให้บริการเพ่ือจะรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้เป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าท่ีมี ความจงรักภักดี และ
นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมลูกค้าใหม่  (Customer Acquisition) ผู้ให้บริการต้อง พยายามกระทําทุกวิถีทางท่ี
จะเพ่ิมลูกค้าใหม่เพราะเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่หน่วยงาน   ด้วย มีจํานวนลูกค้าใหม่ท่ีเพ่ิมข้ันเป็
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นตัวชี้วัด นอกจากนี้ ธุรกิจบริการยังมีลักษณะเฉพาะท่ีมีความ แตกต่างจากสินค้าท่ัวไปท่ีเจ้าของกิจการและ
นักการตลาดต้องคํานึงถึงดังต่อไปนี้  

1.  เป็นสินค้าท่ีไม่อาจจับต้องได้ (Intangibility) บริการโดยท่ัวไปมีลักษณะท่ีค่อนข้าง เป็นนามธรรม 
ไม่มีตัวตน ไม่มีรูปร่าง ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีเราจะสามารถรับรู้ถึงการบริการผ่าน ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของ
เราได้ เช่น เราไม่สามารถมองเห็น “รูปร่าง” ของ “การท่องเท่ียว” ดังนั้น ความไม่มีตัวตนของการบริการท่ี
ทําให้เราไม่อาจจับต้องบริการได้ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ ผู้บริโภคคือ ทําให้ผู้บริโภคเกิด “ความเสี่ยง” ในการ
เลือกซ้ือบริการได้  

2. มีคุณภาพไม่คงท่ี (Variability Heterogeneity) คุณภาพของการบริการโดยท่ัวไปมี ความไม่แน่
นอนค่อนของสูงเนื่องจากมักจะข้ึนอยู่กับ พนักงานท่ีเป็นผู้ส่งมอบบริการ เวลาท่ี ให้บริการของผู้ส่งมอบบริการ 
วิธีการในการให้บริการ และสถานท่ีท่ีให้บริการแก่ลูกค้า  

3. ไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริโภคได้ (Inseparability) โดยท่ัวไปบริการ มักจะถูกเสนอ
ขายก่อน และหลังจากนั้นการผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดข้ึนในระยะเวลา เดียวกัน (Simultaneous 
production and consumption) โดยลูกค้าท่ีเป็นผู้ซ้ือบริการมักจะต้องมีส่วน     ร่วมในกระบวนการผลิต
บริการนั้นด้วย เช่น บริการร้านตัดผม เม่ือลูกค้าตกลงใจซ้ือบริการตัดผม ข้ันการผลิตจะเริ่มต้นท่ีลูกค้านั่งลงบน
เก้าอ้ีตัดผม ช่างตัดผมจะนําผ้ากันเปื้อนมาคลุมเสื้อให้เรา และจะถามว่า ต้องการให้ตัดทรงผมแบบไหน  และ
จะเริ่มลงมือตัดผมของลูกค้า โดยจะเห็นว่า ขณะท่ีช่างตัดผมทําการตัดผม ลูกค้าก็จะทําการบริโภคสินค้าไปพร้
อม ๆ กัน  

4. ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้ (Perish ability) โดยท่ัวไปเราไม่สามารถท่ีจะเก็บรักษา บริการไว้ในรูป
ของสินค้าคงคลังได้  ทําให้องค์กรเสียโอกาสในการขายบริการได้ เพราะสาเหตุมา จากเราไม่สามารถแยกการ
ผลิตออกจากกการบริโภคของลูกค้าได้ ดังนั้นเม่ือลูกค้ามาซ้ือในเวลาใด ผู้ขายจึงจะเริ่มทําการผลิตได้เม่ือนั้น  
(ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา , 2547: 14 -15)  

 
ระเบียบวีธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

    ประชากร  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็น 

เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากลุ่มลูกค้าตัวอย่าง ประชากร คือ สมาชิกท่ีเลือกผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีของ บริษัท ไฮ 
- เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด ท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีลาดพร้าว  บางกะปิ  วังทองหลาง บางเขน ห้วยขวาง 
และจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ( บริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด , 2552 )  

เก็บข้อมูลเฉพาะ หอพัก อาคารชุด คอนโดมิเนียม อาพาร์ทเมนท์ แมนชั่น จํานวนประชากร
ท้ังหมด 260 เลือกสุ่มตัวอย่าง จํานวน 158 ตัวอย่าง เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์  

กลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิก บริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด ท่ีอาศัยอยู่ใน พ้ืนท่ีลาด

พร้าว บางกะปิ เขตพ้ืนท่ีวังทองหลาง  บางเขน ห้วยขวาง  และจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการ
คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากร หรือกรณีท่ีประชากรมีจํานวนจํากัดท่ีนับได้ 
ใช้สูตรของ Yamane 1970 ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) กําหนดระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยกําหนดความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 มีสูตรดังนี้  

n= N 1+N (e)
2 
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โดยท่ี n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง N= ขนาดจํานวนประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาด
เคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง เม่ือ N = 260, e =0.05 จะได้ว่า  

n = 260 1+(260*0.05
2
) = 157.57 ~ 158  

จากการคํานวณโดยสูตร ถ้าจํานวนประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ท่ีต้องการสุ่มตัวอย่าง 158 ตัวอย่
าง และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.05 พบว่า ในการวิจัย ครั้งนี้ใช้โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น( Stratified Random Sampling ) จากตาราง 3.1 งานวิจัยครั้งนี้จะสุ่มตัวอย่าง
จํานวนสมาชิกท่ีเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีตาม พ้ืนท่ีลาดพร้าว บางกะปิ  วังทองหลาง  บางเขน ห้วยขวาง  และ
จตุจักร จํานวนประชากร 260 คน  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการศึกษา งานเคเบิล ทีวี เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. ปรับปรุงและดัดแปลงเป็นแบบสอบถามท่ีมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนว คิดและ
ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจัย  

3.  นําร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระเพ่ือ ทําการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือใหไ้ด้ข้อคําถามท่ีมีข้อความตามวัตถุประ สงค์ของการวิจัย  

4.  นําร่างแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (content validity) 
และปรับปรุงแก้ไข วิธีท่ีใชใ้นการตรวจสอบคือการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ คําถามกับเนื้อหาหรือ 
IOC (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546 ) กรณีนี้คําถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ตํ่ากว่า 0.5 แบบสอบถาม
ในข้อนั้นจะถูกนําไปปรับปรุงแก้ไขจนได้ค่า IOC เกิน 0.5 จากนั้นนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขก่อนนําไปทดลองใช้  

5.  นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและแก้ไขไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี แล้วนําผลท่ีได้ไป
วิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของชุดคําถามของแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(Alpha Coefficiency) ของ Cronbach (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) ได้ค่า ความเชื่อม่ันไม่ตํ่ากว่า 0.75  

ตารางท่ี 1 : จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเขตพ้ืนท่ี  

เขตพ้ืนท่ี  จํานวนประชากร  ตัวอย่าง 
ลาดพร้าว  100  158x100 260  =  61 

บางกะปิ  3  158x3 260  =  2  

วังทองหลาง  31  158x31260  =  19  

บางเขน  15  158x15 260  =  9 
ห้วยขวาง  10  158x10 260  =  6 

จตุจักร  101  158x101 260  =  61 

รวม  260   158   
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6.   นําข้อมูลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงก่อนนําไปใช้จริง โดยจัดพิมพ์แบบสอบถาม ฉบับสมบูรณ์ 
เพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย 
  
เครื่องมือในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามแบบปลายปิด  (Closed -Ended) ท่ีได้มี การ
ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังเอาไวโ้ดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ตอบ แบบสอบถาม
โดยคําถามจะเป็นแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว จํานวน 5 ข้อ  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีระดับความ สําคัญต่อการ
เลือกใช้บริการเคเบิลทีวีของสมาชิก บริษัท ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีลาดพร้าว บางกะปิ       วังทองหลาง บางเขน 
ห้วยขวาง  และจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ของสมาชิกเคเบิลทีวี อยู่ในระดับ ใด เกณฑ์การวัด มีความสําคัญใช้
มาตรวัดของลิเคิร์ท ( Likert’ s Scale ) 5 ระดับ (อาภาภรณ์            ผดุงสัตยวงศ์, 2544) วัดระดับเก่ียวกับ
ความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีของสมาชิก บริษัท ไฮ – เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ระดับความสําคัญของปัจจัยสามารถ      แบ่งได้ เป็น 5 ระดับ แต่ละระดับจะมีคะแนนของ
ความสําคัญ  ดังนี้ มีจํานวน 29 ข้อ ต้ังแต่ข้อ          6 – 29 การให้คะแนนของเครื่องมือ ในการแบ่งระดับ
ความสําคัญของปัจจัย ซ่ึงสามารถแบ่งได้ เป็น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีคะแนนของความสําคัญ ดังนี้  

มีความสําคัญมากท่ีสุด  เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ  5  
มีความสําคัญมาก   เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ  4  
มีความสําคัญปานกลาง เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ  3  
มีความสําคัญน้อย   เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ  2  
มีความสําคัญน้อยท่ีสุด  เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ  1  
โดยอันตรภาคชั้นของระดับความสําคัญแต่ละชั้นจะมีวิธีการคํานวณดังนี้  
อันตรภาคชั้น = ค่าสูงสุด -ค่าตํ่าสุด จํานวนชั้น  

= 5 -1  = 0.8 
     5  

ดังนั้น การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การใช้ของ Best มีดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.21 -5.00 หมายความว่า ระดับความสําคัญมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 -4.20 หมายความว่า ระดับความสําคัญมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.61 -3.40 หมายความว่า ระดับความสําคัญปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 -2.60 หมายความว่า ระดับความสําคัญน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 -1.80 หมายความว่า ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด  
 

การออกแบบแผนการวิจัย  
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบการวิจัยแบบสํารวจ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีระดับความสําคัญของสมาชิกเคเบิลทีวีต่อการเลือกใช้บริการ บริษัท ไฮ – เทค เคเบิล 
เทเลวิชั่น จํากัด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู ้ตอบแบบ 
สอบถามโดยคําถามจะเป็นแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว จํานวน 5 ข้อ  
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีระดับความ สําคัญต่
อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีของสมาชิก บริษัทฯ ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีลาดพร้าว  บางกะปิ       วังทองหลาง 
บางเขน ห้วยขวาง  และจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 29 ข้อ  

โดยก่อนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้ทําการซักซ้อมความเข้าใจในแบบ สอบถามและ
เทคนิคต่างๆ ในการตอบคําถามก่อนดําเนินการจริง  หลังจากนั้นจึงทําการเก็บรวบ รวมข้อมูลตามสถานท่ีท่ีได้
กําหนดไว้ ซ่ึงจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม 2553 ใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมท้ังสิ้น 15 วัน 
สําหรับแบบสอบถามจํานวน  158 ชุด เม่ือเก็บแบบสอบ ถามครบตามจํานวนแล้ว ผู้วิจัยจะนํามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ถูกต้องของชุดข้อมูลท้ังหมดด้วย ตนเอง หลังจากนั้นจะทําการลงรหัสแล้ววิเคราะห์ ประมวล
ผลข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ ทําการ    วิเคราะห์ในทางสถิติ การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาท้ังสิ้นประมาณ 6 
เดือน เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
1. นําแบบสอบถามไปทําการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกระจายเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่าง ท่ี

ใช้บริการเคเบิลทีวีของบริษัทฯ เช่น หอพัก อาคารชุด อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม แมนชั่น ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
ลาดพร้าว  บางกะปิ วังทองหลาง  บางเขน ห้วยขวาง และจตุจักร กรุงเทพมหานคร และใช้ จํานวน 158 
ตัวอย่าง และนําแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบข้อมูลความ ถูกต้อง  

2. แจกแบบสอบถามและจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้จัดการ/เจ้าของหอพัก อาคารชุด อพาร์ทเมนท์ 
คอนโดมิเนียม แมนชั่น ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ีของทุกตัวแปร  
คํานวณหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอข้อมูลในรูปของตารางเปรียบเทียบค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานด้วย
การใช้สถิติทดสอบค่า t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน ค่า F-test       
เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  เม่ือพบความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี เอล เอส 
ดี (LSD ) เพ่ือเปรียบเทียบว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน  (Reliability) 95%  

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพ่ือทําการตรวจสอบ ความถูกต้องและความสมบูรณ์   
4. นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี กําหนดไว้ 

 
การจัดกระทําข้อมูลการวิจัย  

การประมวลผลข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและ ออกแบบ

และแยกแยะแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก  
2. การลงรหัส (Coding) แบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ลงรหัสตามท่ีได้ กําหนดไว้ล่วงหน้า  
3. ผู้วิจัยทําการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
หลังจากรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้แล้ว  ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้        
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับท่ีมีความ สมบูรณ์มา

ทําการวิเคราะห์ และตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
2. ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติ  
3. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์  ของข้อมูลทุกชนิดก่อนท่ีจะนํามา ลงรหัส  

3.1 บันทึกข้อมูลท่ีเป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์  
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3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
3.3 ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติ  โดย   

พิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังนี้  
1) สถิติพ้ืนฐาน ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard 

Deviation หรือ S.D.) ใช้รวมกับค่าเฉลี่ย เพ่ือแสดงการกระจายของข้อมูล  
2) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยค่า t-test ใช้วิเคราะห์ความแตกต่าง        

ระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน ค่า F-test เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  เม่ือพบ
ความแตกต่างจะ ทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีเอล เอส ดี  (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบว่าคู่ใดมีความแตกต่าง
กัน 

 
ผลการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวี
ของสมาชิก บริษัท ไฮ – เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด โดยส่วนรวมให้ความสําคัญในระดับ มากของสมาชิกต่อส่
วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวี  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการให้ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อการ เลือกใช้
บริการเคเบิลทีวี บริษัท ไฮ – เทค เคเบิลเทเลวิชั่น จํากัด สมาชิกท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีลาดพร้าว       บางกะปิ 
บางเขน ห้วยขวาง วังทองหลาง และจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มลูกค้าตัวอย่าง ให้ความสําคัญของปั
จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการ เคเบิลทีวีของสมาชิก บริษัท ไฮ – 
เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จํากัด ซ่ึงเม่ือพิจารณาจําแนกตามส่วน ประสมการตลาดบริการ จะมีรายละเอียดดังนี้  

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีผลทําให้การให้ ความสําคัญต่อส่
วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกันใน ด้านผลิตภัณฑ์  (Product)  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีผลทําให้การให้ ความสําคัญต่อส่
วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกันใน ด้านราคา (Price)  

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีผลทําให้การให้ ความสําคัญต่อส่
วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกันในด้านสถานท่ี และจัดจําหน่าย (Place)  

4. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีผลทําให้การให้ ความสําคัญต่อส่
วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกันในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

5. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีผลทําให้การให้ ความสําคัญต่อส่
วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกันในด้านบุคลากร  (People) 

6. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีผลทําให้การให้ ความสําคัญต่อส่
วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีผลทําให้การให้ ความสําคัญต่อส่
วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกันในด้านกระบวนการ (Process)  

สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาด บริการท่ีมี
ความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีของสมาชิก พบว่า  

1. ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีด้านผลิตภัณฑ์ กับปั
จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ปั
จจัยด้านราคา สถานท่ีและจัดจําหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะทาง กายภาพ และกระบวนการ 
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กับปัจจัยด้านเพศมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0 .05  
2. ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีด้าน ผลิตภัณฑ์ กับปั

จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม พบว่า ความแปรปรวนของส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวี ด้านผลิตภัณฑ์กับปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านอายุมีความแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่ง กลุ่มแตปัจจัยด้านราคา สถานท่ีและจัดจําหน่าย 
ส่งเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ กับปัจจัยด้านอายุ ไม่มีความแตกต่างกัน 

3. ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีด้าน สถานท่ีและจัด
จําหน่ายกับปัจจัยตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านการศึกษา แตกต่างกันอย่าง น้อยหนึ่งกลุ่มพบว่า 
ความแปรปรวนของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือก ใช้บริการเคเบิลทีวีด้านสถานท่ี
และการจัดจําหน่ายกับปัจจัยด้านการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่าง  น้อยหนึ่งกลุ่มท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 แต่ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ส่งเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ กับปั
จจัยด้านการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน  

4. ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีด้านกระ บวนการ 
กับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านตําแหน่งงาน แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ ่ม พบว่า ความ
แปรปรวนของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิล ทีวี ด้านกระบวนการ 
กับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านตําแหน่งงาน มีความแตกต่างกัน อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แต่ความแปรปรวนของส่วนประสมการตลาด บริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้
บริการเคเบิลทีวีด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและจัดจําหน่าย ส่งเสริมการขาย บุคลากร และลักษณะทาง
กายภาพ กับปัจจัยด้านตําแหน่งงาน ไม่มีความแตกต่าง กัน  
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของเคเบิลทีวี บริษัท ไฮ - เทค 
เคเบิล เทเลวิชั่น สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา และสมมติฐานการศึกษา โดย นํามาอภิปราย
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 26 -35  ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน 
ประมาณ 100,001 บาทข้ึนไป และมีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการศึกษา
ของ รัตนา อินทร์แก้ว (2543) ท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างของสมาชิกเคเบิลทีวี ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุอยู่
ระหว่า 20-40 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในครอบครัวมีผู้ ประกอบ อาชีพ 2 คนเป็นส่วน
มาก รายได้ของครอบครัวท่ีระดับ 10,001-20,000 บาท  

สําหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือก ใช้บริการ
ของสมาชิก จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในระดับมากทุกปัจจัย ซ่ึงแตกต่างจากผล
การศึกษาของจิระศักด์ิ กาญจนะ (2544) ท่ีทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับชมราย การโทรทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และพบว่าความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาไม่เหมือนกันและ ปัจจัยท่ีนํามาศึกษาเป็นคนละปัจจัยกัน 
ส่งผลให้ผลการศึกษาท้ังสองมีความแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
1. ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีด้าน ผลิตภัณฑ์ กับปั

จจัยด้าน เพศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอด คล้องกับผลการศึกษาของ
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กรอบแก้ว ปันยาระชุน (2539) ท่ีพบว่า ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่าง กันรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกต่าง
กันการเปิดรับข่าวสารทางโทรทัศน์ท่ีแตกต่างกัน มีความพึง พอใจในการเป็นสมาชิกโทรทัศน์บอกรับสมาชิก 
รวมถึงการใช้ประโยชน์และส่วนประสมทางการ ตลาดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเป็นสมาชิกโทร
ทัศน์บอกรับสมาชิก เนื่องจากเพศท่ี แตกต่างกันก็จะมีความต้องการรูปแบบของการจัดผังรายการท่ีไม่
เหมือนกัน อาทิ ผู ้ชายมักจะชอบ รายการแข่งขันกีฬาหรือภาพยนต์แอกชั่น ขณะท่ีผู้หญิงจะชอบรายการ
ทําอาหาร ท่องเท่ียว หรือ ภาพยนตร์ซ่ีรี่มากกว่า จากแนวคิดเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชา ประชากรศาสตร์และประชาวรรณาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) 
พบว่า เพศ เป็น สรีรวิทยาท่ีสังเกตเห็นได้และมักไม่มีปัญหายุ่งยากในการเก็บข้อมูล ประชากรในสภาพปกติจะ 
ประกอบด้วยเพศเพียงสองเพศ คือ เพศชายและเพศหญิง ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างทางเพศ ยังมี ความสําคัญ
ในการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ คือ ใชใ้นการประเมินคุณภาพของข้อมูลทาง ประชากร ผู้หญิงกับผู้ชายมี
ความแตกต่างกันทางความคิด ค่านิยม และทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรม ความต้องการตลอดจนการตัดสินใจซ้ือสิ
นค้าและบริการ  

2. ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีด้าน ผลิตภัณฑ์ กับปั
จจัยด้านอายุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผล การศึกษาของสาภาพร 
ทิพย์รัตน์ (2547) ท่ีพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ี แตกต่างกันมีความสําคัญโดยรวมต่
อการชมยูบีซีเคเบิลทีวีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากผู้ท่ีมีอายุต่างกันก็จะชอบชมรายการท่ีมี
ความแตกต่างกัน อาทิ เด็กๆ มักจะนิยมดูการ์ตูน วัยรุ่นมักจะดูรายการกีฬาหรือเพลง ส่วนผู้ใหญ่ก็มักจะดู
รายการสารคดีหรือข่าว เป็นต้น นอกจากนี้ จํานวนของ       ช่องรายการก็มีส่วนสําคัญต่อต่อการเลือกใช้
บริการ โดยจะเห็นว่าผู้ใหญ่มักจะมีช่อง รายการท่ีติดตามชมอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว แต่สําหรับวัยรุ่นท่ีต้องการ
ความหลากหลายก็จะมีความ ต้องช่องรายการท่ีมากตามไปด้วย สําหรับเด็กๆ ก็อาจมีเพียงแค่รายการการ์ตูน 
2-3 ช่องรายการก็เพียงพอ จากแนวคิดเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 
ประชากรศาสตร์และ      และประชาวรรณาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) พบว่า อายุ 
หมายถึง อายุเต็มปี หรืออายุเม่ือวันเกิดครั้งหลังสุด โดยท่ัวไปมักจะนําเสนอข้อมูลอายุของ ประชากรในรูปเป็
นช่วงอายุหรือกลุ่มอายุ (age interval or age group) ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มอายุท่ี ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันตาม
แต่ช่วงหรือ กลุ่มท่ีต้องการจัด โดยปกติแล้วมักจะจัดเป็นกลุ่มอายุ 5 ปี สามารถให้ข้อมูลท่ีละเอียดมากเพียงพอ 
อายุมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและพฤติกรรมการ ตัดสินใจซ้ือ อายุเป็นปัจจัยท่ีทําให้คนมีความแตกต่าง
กันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม และเป็นสิ่ง กําหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย  

3. ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีด้านลักษณะทางกายภาพและด้
านกระบวนการกับปัจจัยด้านรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสาภาพร ทิพย์รัตน์ (2547) ท่ีพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กันมีความสําคัญโดยรวมต่อการชมยูบีซีเคเบิลทีวีแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงก็สะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้ท่ีมีรายได้น้อยถึงปานกลางก็จะเลือกผู้ให้บริการท่ีคิด ค่าใช้จ่ายในราคาท่ีตํ่า ซ่ึงความทันสมัยของเทคโนโลยี 
การรับสัญญาณ และภาพลักษณ์ของบริษัท อาจจะไม่ดีมากเท่าท่ีควร ขณะท่ีผู้ท่ีมีรายได้สูงมักจะนิยมเลือกใช้
บริการจากผู้ให้บริการท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงมีเทคโนโลยี การรับสัญญาณ และภาพลักษณ์ของบริษัทท่ีดีกว่า และมีค่
าใช้จ่ายท่ีสูงกว่ามาก นอกจากนี้ ก็ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ ผู้สร้างรายได้ให้แก่บริษัทมา
กกว่าก็ มักจะได้รับการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วกว่า  

จากแนวคิดเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ประชา
กรศาสตร์และประชาวรรณาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) พบว่า รายได้เป็น ปัจจัยท่ีมีความ
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สัมพันธ์กับการบริโภค รายได้เป็นเครื่องมือกําหนดความต้องการของคนตลอดจน กําหนดความคิดของคน 
กํากับสิ่งต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ รายได้เป็นสิ่งท่ีนักการตลาดและนัก โฆษณาตระหนักถึงเสมอในการวาง
แผนการโฆษณา นอกจากนี้ การกําหนดนโยบายด้านราคาจะ สัมพันธ์กับรายได้ของผู้บริโภคด้วย รายได้จึงเป็
นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อทัศนคติและ พฤติกรรมการบริโภคด้วย  

4. ส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีด้านสถานท่ี กับแต่ละปั
จจัยด้านการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ
ทานตะวัน จันทร์สระบัว (2542) ท่ีพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียมในอําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการจําหน่าย ได้แก่ ตัวแทนจําหน่ายขาดการติดตามในการบริการ
หลังการขาย ซ่ึงปัจจัยเรื่องของการให้บริการหลังการ ขายนี้ถือเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ท่ีผู ้บริโภคจะนํามา
พิจารณาในการเลือกใช้บริการ โดยผู้ท่ีมีการศึกษา ต่างกันก็จะให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆ กัน ผู้ท่ีมีระดับ
การศึกษาน้อย ส่วนใหญ่มักจะพิจารณา เฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าผู้ให้บริการรายได้ให้ราคาท่ีตํ่ากว่า แต่
สําหรับผู้ท่ีมีการศึกษาสูงข้ึนก็จะ นําปัจจัยเรื่องของการให้บริการหลังการขายมาพิจารณาด้วย ว่า สถานท่ีต้ัง
ของบริษัทมีตําแหน่งท่ี ชัดเจนและ น่าเชื่อถือ สถานท่ีต้ังของบริษัทใกล้กับท่ีพักอาศัย หรือสถานท่ีต้ังของ
บริษัทสะดวกใน การติดต่อ เพ่ือท่ีเม่ือเกิดปัญหาก็จะสามารถทําการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  

จากแนวคิดเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ประชา
กรศาสตร์และประชาวรรณาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) พบว่า ระดับ การศึกษาท่ีได้รับ 
หมายถึง ระดับชั้นสูงสุดท่ีเรียนจบจากสถาบันการศึกษา ในการวัดถึงระดับ การศึกษาท่ีได้รับมิได้นับจํานวนปี
ท่ีบุคคลศึกษาอยูใ่นสถาบันการศึกษาหากแต่ใช้ชั้นสูงสุดท่ี บุคคลเรียนจบ ถ้าบุคคลใดได้รับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ประเทศ ไทย ท่ีจําเป็นท่ีจะต้องเทียบเคียงเปลี่ยนปรับให้เข้ากับระบบ
การศึกษาของประเทศไทยการศึกษา ของบุคคลจะมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกันไปตามระดับ
ของความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการเคเบิล
ทีวีด้าน กระบวนการ กับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านตําแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง 
สถิติ 0.05 ซ่ึงก็ เป็นลักษณะของผู้ท่ีทํางานในตําแหน่งท่ีสูง มักจะต้องคิดและพิจารณาการเลือกผู้ให้ บริการอย่
างรอบคอบ ท้ังเรื่องของระบบการติดต้ังท่ีเป็นมาตรฐาน ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ในขณะให้บริการ ความ
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และเนื่องจากการมีเวลาท่ีน้อย ความสะดวกใน การชําระค่าบริการก็เป็น ปัจจัยท่ี
จะช่วยให้การเลือกผูใ้ห้บริการท่ีมีระบบการชําระเงินท่ีสะดวกกว่ามี ความได้เปรียบ  
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์์ต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล. 

Factors Related to Mobile Phones Consumers’ Buying Behavior  
through the Internet in Bangkok and Neighborhood Area 

 
สุนีย ์ไทรย้อย 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์์ต่อ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์์เคล่ือนท่ี
ของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ใช้วิธีการส่ ุมตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Sampling) กล่ ุมตัวอย่างเป็นเพศชายและ เพศหญิงท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปจํานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ ข้อมูล สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสถิติไคสแควร ์ ผลการศึกษาพบว่า ผ้ ูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 213 คน 
อายุระหว่าง 18-22 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และคนได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
5,001-10,000 บาท เหตุผลในการซื้อโทรศัพท์์เคล่ือนท่ีผ่านอินเทอร์เน็ตคือ ค้นหาสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ผ่าน 
www.pantipmarket.com วิธีการชําระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร โดยราคาโทรศัพท์์เคล่ือนท่ีท่ีจะส่ังซื้อประมาณ 
2,500-5,000 บาท บทวิจารณ์/กระท้ ูในเว็บไซต์เป็น แหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ (เพศ อาย  ุอาชีพ ระดับการศึกษา 
และคนได้) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตได้แก่ ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่อง ทางการจัดจําหน่าย  
การสื่อสารทางการตลาด สังคมออนไลน ์และตราสินค้า มีความสัมพันธ์์กับ พฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ี
ของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงให้ความสําคัญมาก ท่ีสุดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์์และตราสินค้า จาก
ผลการวิเคราะห์ขอเสนอแนะว่า ผ้ ูประกอบการบนอินเทอร์เน็ตควรให้ความสําคัญ กับผลิตภัณฑ์์และตราสินค้า 
เนื่องจากผ้ ูบริโภคต้องการความม่ันใจในการซ้ือสินค้าและได้รับสินค้า ตรงตามความต้องการ 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการซ้ือสินค้า  โทรศัพท์์เคลื่อนท่ี  การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 
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Abstract 

The independent study aimed to study factors related to mobile phones 
consumers’ buying behavior on the internet in Bangkok metropolitan area. 400 Samples 
aged from 18 years up answered questionnaires. Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation and Chi-square test were applied.  

The research results revealed that 213 female samples were major respondents. 
Most of respondents were between 18-22 years, they were bachelor's degree holders, their 
income range was between 5,001-10,000 Baht. Their main reasons to buy mobile phones 
through the Internet was easy access through www.pantipmarket.com, payment could be 
easily made through bank account, price of mobile phones they paid for was mostly about 
2,501-5,000 Baht, critique on website influencing their buying decisions.  

Results of hypothesis testing at the 0.05 statistical significance found that 
1 Demographic factors (gender, age, occupation, education level and income) 

related to mobile phones consumers’ buying behavior through the internet.  
2 Internet Marketing Mix (product, price, distribution, communication, community 

and brand) was related to mobile phones consumer’ buying behavior through the 
internet. The most important factors were product and brand.  
Suggestion: Product and brand should be more focused by entrepreneurs to 

gain consumers’ confidence and help satisfy customer needs.  
 

Keyword : Consumers’ Buying Behavior, Mobile Phones, Consumers’ Buying Behavior 
through the Internet 
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ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

โทรศัพท์์เคลื่อนท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญท่ีช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและ รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน จึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีความสําคัญรองลงมาจากปัจจัย 4 ท่ีมนุษย์์ทุกคน สมควรจะมี (อดิ
ศัก ด์ิ  สุ ขุมวิทยา. 2552) จากการให้ความสํา คัญต่อปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารดังกล่าว  
ทําให้การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จํานวนการใช้โทรศัพท์์
เคลื่อนท่ีเครื่องใหม่่ในปี 2552 จะมีประมาณ 8.8-9 ล้านเครื่อง ใกล้เคียงกับปี 2551 ท่ีมีประมาณ 9 ล้านเครื่
อง ส่วนมูลค่าตลาดปรับลดลงมาอย่ ูท่ีประมาณ 30,000-31,500  ล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ 10-15 
จากปี 2551 ท่ีมีมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ 5 โดยผ้ ูบริโภคจะให้ความสําคัญ
กับโทรศัพท์์ท่ีมีราคาถูกมากข้ึน เนื่องจาก นําไปใช้เป็นเครื่องท่ีสอง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย: 2552) อย่างไรก็ดี
ความเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูงมาก ธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากมีผ้ ูค้าปลีกจํานวนมากและหลากหลายรูปแบบ 
ผ้ ูค้าคนใหม่สามารถเข้ามา ดําเนินธุรกิจได้ไม่ยากนัก ประกอบกับอํานาจต่อรองของผ้ ูซ้ือและผ้ ูผลิตโทรศัพท์์
เคลื่อนท่ีมีค่อนข้างมาก ผ้ ูค้าปลีกคนย่อยจึงจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคา ซ่ึงรวมถึงการขายสินค้ามือสอง
และ สินค้าคุณภาพต่ําราคาถูก และการเลือกทําเลท่ีต้ังร้านค้าท่ีดีเป็นกลยุทธ์หลักในการดําเนินธุรกิจ แต่
สําหรับผ้ ูค้าปลีกโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีในระบบ จําเป็นต้องมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่างเพราะการใช้กลยุทธ์ ด้านราคา
จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในระยะยาว ผ้ ูค้าปลีกในระบบจึงเน้นการสร้าง ความแตกต่างในด้านค
วามหลากหลายของสินค้า คุณภาพการให้บริการ การเลือกทําเลท่ีต้ัง ปริมาณสาขาท่ีลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ 
การให้บริการหลังการขายและความน่าเชื่อถือของแบรนด์เป็น กลยุทธ์หลักในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงทิศทาง
ของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสารมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีพัฒนาการก้าวหน้ามากข้ึน
โดยจะม่ ุงเน้นไปในทิศทางการหลอมรวมกัน ทางเทคโนโลยี(Convergence of Technology) และการ
หลอมรวมกันทางด้านการให้บริการ (Service convergence) โดยอินเทอร์เน็ตจะเป็นตัวกลางของการ
หลอมรวม (Convergence) ของสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศและวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกัน (สํานักงานส่งเส
ริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: 2552)  

ปัจจุบันมีผ้ ูขายออนไลน์ได้นํากลยุทธ์การดําเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาผนวกรวม กับ
กระแสนิยมของสังคมออนไลน ์เพ่ือสร้างเครือข่ายลูกค้าและเครือข่ายในการขายสินค้ากันบนโลกอินเทอร์
เน็ต ด้วยหลักการสร้างกล่ ุมผ้ ูซ้ือผ้ ูขายสินค้าออนไลน ์โดยท่ีทุกคนสามารถระบุความต้องการ สินค้าโดยการ
แสดงคนชื่อสินค้า ราคาสินค้า หรือคนละเอียดสินค้าท่ีต้องการซ้ือขาย หรือต้องการซ้ือ ในอนาคต (Wish 
List) เม่ือเพ่ือนๆ ในกล่ ุมมาเห็นสิ่งท่ีต้องการซ้ือก็จะเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยตนเอง หากตนเองไม่มีสินค้านั้น
ก็จะส่งต่อให้เพ่ือนสมาชิกท่ีมีสินค้าคนอ่ืนต่อไป จากการค้าขายแบบเดิมท่ีต่างคนต่างทําเว็บไซต์นําเสนอ
สินค้าของตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต เริ่มมีการทําการตลาดแบบรวมกลุ่มกัน (Social Networking Marketing)  
และทําการตลาดผ่านตัวแทนกันมากข้ึน (Affiliate Marketing) จึงทําให้การนําเสนอขายสินค้าผ่านทางเว็บ
บล็อกต่างๆ ในปัจจุบันเป็นเรื่องท่ีทําได้ง่าย โดยผู้ขายไม่จําเป็นต้องผลิตสินค้าเองแต่จะได้รับค่าคอมมิชชัน
จากผ้ ูผลิตสินค้าท่ีขายได้ผ่านเว็บบล็อกอีกทอดหนึ่ง 

ดังนั้น ผ้ ูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ โทรศัพท์์เคลื่อนท่ี
ของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ศึกษาประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไปใน เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เนื่องด้วยเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติในการสมัครบัตรเสริมของผ้ ูให้บริการ สินเชื่อต่างๆ อีกท้ังใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นจังหวัดท่ีมีผ้ ูมีโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย (สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2552) โดยจะ นําข้อมูลท่ีได้มาทําการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทําให้
ผ้ ูบริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยข้อมูลบนเว็บไซต์ ซ่ึงเป็นการ
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พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย โทรศัพท์์เคลื่อนท่ีผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตให้ผ้ ูบริโภคซ้ือสินค้าได้ตลอดเวลา 
เพ่ือช่วยประหยัดต้นทุน และช่วยผู้ประกอบการในการหาช่องทางในการดําเนินธุรกิจให้อย่ ูรอดในยุควิกฤติ
เศรษฐกิจ รวมท้ังยัง เพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีอีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ใน เขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

2. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบน อินเทอร์เน็ต 
(Internet Marketing Mix)  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ 
การศึกษา และคนได้กับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ใน 
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต กับ 
พฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑล 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

1. ทราบถึงความต้องการของผ้ ูบริโภค ซ่ึงจะนําไปใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจให ้ตอบสนองความ
พึงพอใจของผ้ ูบริโภคโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีต่อไป  

2. ผลการวิจัยจะสามารถนําไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจผ่านช่องทาง อินเทอร์เน็ต 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายอีกทางหนึ่ง 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

พันธ์ศักด์ิ  ศิริรัชตพงษ์ (2553) ได้ทําการสํารวจกล่ ุมผ้ ูใช้อินเทอร์เน็ตปี 2552 พบว่า พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ต มีสิ่งท่ีน่าสนใจสรุปได้ดังนี้ พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างจากเดิม คือ ลักษณะของผ้ ู
ตอบแบบสอบถามในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตจากแต่ละ
สถานท่ี สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตจากท่ีบ้านมีสัดส่วนเพ่ิม สูงข้ึน ขณะท่ีการใช้จากท่ีทํางานมีสัดส่วนลดลง 
สําหรับรูปแบบในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีมี
สัดส่วนเพ่ิมสูงข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ปัญหาของการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความเร็วของ
การให้บริการไม่ตรง ตามท่ีระบุไว้กิจกรรมท่ีทําบนอินเทอร์เน็ต ผ้ ูตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการ
เรียนร้ ูผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต (e-learning) เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ขณะท่ีการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตยังคง
เป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด สําหรับพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้
อย คือ การซ้ือสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต พบว่า ผ้ ูใช้อินเทอร์เน็ตมีการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์
เพ่ิมข้ึนเพียง เล็กน้อย โดยการสั่งซ้ือหนังสือและสั่งจองบริการต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ต๋ัวภาพยนตร์ 
โรงแรม ยังคงได้รับความนิยมในอัตราท่ีสูง ขณะท่ีการสั่งซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตในปีนี้มีสัดส่
วนลดลง เหตุผลท่ีไม่ซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ผ้ ูตอบแบบสอบถามระบุว่าการไม่ไว้ใจ ผ้ ูขายเป็นเหตุผลหลักท่ี
ทําใหไ้ม่ซ้ือสินค้า สําหรับประเด็นทางด้านอินเทอร์เน็ตท่ีควรได้รับการ พิจารณาเป็นลําดับต้นๆ ได้แก่ ประเด็น
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เรื่องไวรัสและการรักษาความม่ันคงของเครือข่ายเป็นประเด็นท่ีผ้ ูตอบได้ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ ซ่ึงจะ
สอดคล้องกับปัญหาท่ีพบจากการใช้อินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ การกระจายความท่ัวถึงของบริการอินเทอร์เน็ต 
และการป้องกันแก้ไขปัญหาการ หลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตและอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

นัฐพงค์  รัตนพิทักษ์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติผ้ ูใช้อินเตอร์เน็ตต่อการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส 
ผลการศึกษา สรุปได้ว่า กล่ ุมตัวอย่าง 38.5% เคยซ้ือสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตใน ขณะท่ี 61.5% ไม่
เคยซ้ือสินค้า และในกล่ ุมตัวอย่างมีสนใจท่ีจะซ้ือในอนาคตประมาณ 54.5% ส่วนอีก 45.5% ไม่มีความสนใจท่ี
จะซ้ือเลย เนื่องจาก ความย่ ุงยากของข้ันตอน และยังไม่ม่ันใจในระบบการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล สําหรับปัจจัยท่ีทําให้กล่ ุมตัวอย่างสนใจซ้ือสินค้าและบริการ ทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก ช่วย
ประหยัดเวลาในการค้นหาสินค้า ความสะดวกของข้อมูลสินค้าท่ีมีให้เปรียบเทียบ สินค้าทันสมัยและแปลกใหม่ 
สําหรับส่วนทัศนคติของผ้ ูใช้อินเตอร์เน็ตเก่ียวกับการค้าพาณิชย์ในด้านองค์ประกอบการประยุกต์ใช้มีระดับ
ทัศนคติท่ีดีมีค่าเฉลี่ยได้ 3.61ด้านองค์ประกอบ โครงสร้างพ้ืนฐานมีระดับทัศนคติท่ีดีมีค่าเฉลี่ย 3.33 ด้านองค์
ประกอบการสนับสนุนมีระดับทัศนคติปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.37 ด้านองค์ประกอบการจัดการมีระดับทัศนคติ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.22 ในส่วน ของทัศนคติท่ีอย่ ูในระดับปานกลาง ควรทําการพิจารณาและแก้ไข โดยให้
ความสําคัญทัศนคติด้าน ระบบการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัว 

กนกกาญจน์  จันทกาศ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของ
ลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของลูกค้า 
พบว่า ผ้ ูท่ีซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีเครื่องท่ีใช้อย่ ูในปัจจุบันส่วนใหญตัดสินใจด้วยตนเอง สาเหตุท่ีซ้ือโทรศัพท์์
เคลื่อนท่ีมาใช้เพราะโก้หรูเป็นท่ียอมรับในสังคม ระบบโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีท่ีใช้อย่ ูในปัจจุบันเป็นระบบ AIS ส่วน
ยี่ห้อโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีเครื่องท่ีใช้อย่ ูในปัจจุบัน ยี่ห้อ Nokia ราคาโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีเครื่องท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน มี
ราคา 10,001-15,000 บาท และผ้ ูให้คําแนะนําในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีเป็น พนักงานขาย 2) ระดับ
การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของลูกค้า ในด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด อย่ ูในระดับปานกลางทุกด้าน 3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ือ
โทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ส่วนลูกค้าท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีระดับ การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีแตกต่างกันทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ จัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 4) ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ือ โทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตาม
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ โทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของลูกค้า พบว่า ลูกค้าท่ีมีระบบโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีท่ีใช้อย่ ูใน
ปัจจุบัน ยี่ห้อ โทรศัพท์์เคลื่อนท่ีเครื่องท่ีใช้อย่ ูในปัจจุบันและราคาโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีเครื่องท่ีใช้อย่ ูในปัจจุบัน
แตกต่าง กัน มีระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีแตกต่างกัน 5) ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัย สวนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และคนได้ต่อเดือนของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ ตัดสินใจซ้ือ
โทรศัพท์์เคลื่อนท่ีในเรื่องของผ้ ูท่ีซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีเครื่องท่ีใช้อย่ ูในปัจจุบัน เพศ อาย  ุระดับการศึกษา 
สถานภาพ และคนได้ต่อเดือนของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ ตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีในเรื่อง
ของสาเหตุท่ีซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีมาใช้ระบบโทรศัพท์์เคลื่อนท่ียี่ห้อ/ราคาโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีและผ้ ูให้คําแนะนํา
ในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบการวิจัยแบบสํารวจเพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์์ต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 
โดยประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป มีการซ้ือสินค้าและบริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการส่ ุมตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) เป็นการส่ ุมตัวอย่างจากกล่ ุมเป้
าหมายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 6,570,192 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย: 2551) 
โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 คน แบ่งตามสัดส่วน ดังนี้ 
ได้แก่ เขตกรุงเทพฯ จํานวน 258 คน นนทบุรี จํานวน 49 คน ปทุมธานี จํานวน 42 คน และสมุทรปราการ 
จํานวน 51 คน กําหนดให้ค่าความคาดเคลื่อนของข้อมูลท่ีระดับ 0.05  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed - Ended Questions) ท่ีได้
มีการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังเอาไว โ้ดยเป็นแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย  ุอาชีพ 
ระดับการศึกษา และคนได้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์
เน็ต ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของผู้บริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
วิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย ด้วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ (Chi–Square)  
 
ผลการวิจัย 

ผ้ ูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน เป็นเพศชาย จํานวน 187 คน เป็นเพศหญิง จํานวน 213 คน 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จํานวน 210 คน รองลงมาคือ 23-27 ปี จํานวน 77 คน อายุต้ังแต่ 33 ปี
ข้ึนไป จํานวน 65 คน และอายุระหว่าง 28-32 ปี จํานวน 48 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
228 คน รองลงมาเป็นพนักงาน บริษัทเอกชน/ลูกจ้างจํานวน 118 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จํานวน 269 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จํานวน 46 คน ส่วนใหญ่มีคนได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 5,00110,000 บาท จํานวน 118 คน รองลงมามีคนได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 
จํานวน 112 คน 

พฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผ ้ ูบริโภคผ ่านช ่องทางอินเทอร ์ เน็ต พบว ่า ผ ้ ูตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เพราะ ค้นหาสินค้าได้ง่าย
และรวดเร็ว จํานวน 163 คน รองลงมาเป็นสินค้าหายากในท้องตลาด จํานวน 111 คน ม่ันใจในผู้ขายและการ
ชําระเงิน จํานวน 80 คน เหตุผลอ่ืนๆ จํานวน 31 คน และซ้ือให้เป็นของขวัญ จํานวน 15 คน ตามลําดับ โดยส่
วนใหญ่สั่งซ้ือผ่านเว็บไซต์ www.pantipmarket.com จํานวน 126 คน รองลงมาเป็น www.ebay.com 
จํานวน 120 คน ผ่าน www.weloveshopping.com จํานวน 52 คน ซ่ีงส่วนใหญ่ใช้วิธีการชําระเงินโดยโอน
เงินผ่านธนาคาร จํานวน 216 คน ชําระปลายทางเม่ือได้รับสินค้าแล้ว จํานวน 105 คน และชําระด้วยบัตร
เครดิต/บัตรเดบิต จํานวน 47 คน ตามลําดับ ซ่ึงการสั่งซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่
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ราคาโดยประมาณ 2,501-5,000 บาท จํานวน 129 คน ราคาประมาณ 5,001-7,500 บาท จํานวน 110 คน 
และราคาประมาณ 7,501-10,000 บาท จํานวน 72 คน สําหรับแหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจโดยส่
วนใหญ่อ่านบทวิจารณ์/กระท้ ูในเว็บไซต์ จํานวน 133 คน สื่อโทรทัศน์/นิตยสาร จํานวน 124 คน และเพ่ือน/
สมาชิกในครอบครัว จํานวน 107 คน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานท่ี 1 เพศและอายุมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการซ้ือ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภค ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดย เพศ มีความสัมพันธ์กับเว็บไซต์ในการสั่งซ้ือ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต สําหรับตัวแปร อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และราย
ได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับวิธีการชําระเงิน ซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  

สมมติฐานท่ี 2 ป ัจจัยด ้านการสื่อสารทางการตลาด มีความสัมพันธ ์กับเหตุผลในการซ้ือ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การสื่อสารทางการตลาด สังคมออนไลน์ และตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร ์ 
ผ้ ูตอบแบบสอบถามท้ฎงหมด 400 คน เป็นเพศชายจํานวน 187 คน เป็นเพศหญิง 213 คน ส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 18-22 ป ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
5,001-10,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์ สิทธิชัยโอภาส (2544: บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า ผ้ ูใช้
บริการร้านอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น
นักเรียน/นักศึกษา มีคนได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท  

2. ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
2.1 ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ผ้ ูบริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ การรับประกันสินค้า และสินค้าท่ีมี

คุณภาพ/ทันสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา นกน้อย และวรรณภรณ์ บริพันธ์ (2551: บทคัดย่อ) 
ระบุว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการตลาดทางอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ  

2.2 ปัจจัยด้านราคา ผ้ ูบริโภคให้ความสําคัญกับสินค้าท่ีมีราคาถูกกว่าท่ีร้านค้า การปรับลดราคา 
สินค้ารวดเร็วกว่าร้านค้าปลีก และมีส่วนลดให้กับลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา นกน้อย 
และวรรณภรณ ์บริพันธ์ (2551: บทคัดย่อ) ท่ีระบุว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการตลาดทางอินเทอร์เน็ตว่า
ประกอบด้วย ราคาและต้นทุนสินค้าท่ีตํ่า 

2.3 ปัจจัยด้านเว็บไซต์ (ช่องทางการจัดจําหน่าย) ผ้ ูบริโภคให้ความสําคัญต่อระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า ตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซ้ือได้ตลอดเวลา แบ่งเป็นสัดส่วนใช้
ง่ายและสะดวกต่อการสั่งซ้ือ และเว็บไซต์น่าเชื่อถือ/สวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎา นกน้อย, 
และวรรณภรณ์  บริพันธ์ (2551: บทคัดย่อ) ท่ีระบุว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการตลาดทางอินเทอร์เน็ต
ประกอบด้วย เว็บไซตใ์ช้งานง่ายและมีข้อมูลครบถ้วน และความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

2.4 ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดผ้ ูบริโภคให้ความสําคัญกับการมีอุปกรณ์เสริมเป็นของแถม มี
แบนเนอร์โฆษณาเชิญชวน และผ้ ูขายให้คําแนะนําและมีบริการห่อของขวัญ ซ่ึงสอดคล้องตามการวิเคราะห์  
7 C’s ของ Rayport and Jaworski (2002:183-237) ในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับทางเว็บไซต์ 

2.5 ปัจจัยด้านสังคมออนไลน์ ผ้ ูบริโภคให้ความสําคัญในการติดต่อกับผ้ ูขายได้สะดวกรวดเร็ว  
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มีกระท้ ูให้อ่านและแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ปรับแต่งเว็บบอร์ดได้ ซ่ึงคล้อยตามการวิเคราะห์  
7 C’s ของ Rayport and Jaworski (2002:183-237) ในเรื่องชุมชนออนไลน์ (Community)  

2.6 ปัจจัยด้านตราสินค้า ผ้ ูบริโภคให้ความสําคัญกับตราสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับในตลาด ด้านคุณภาพ
และนวัตกรรมของสินค้า ด้านบริการหลังการขาย และนอกจากนั้นตราสินค้ายังเป็นท่ียอมรับในตลาดด้านรา
คาอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์ สิทธิชัย โอภาส (2544: บทคัดย่อ) ท่ีพบว่าผ้ ูใช้บริการร้านอิน
เตอร์เน็ตให้ความสําคัญมากกับตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียง  

3. การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทาง อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนกกาญจน ์จันทกาศ (2548: บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า อาย  ุระดับการศึกษา และรายได้มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเรื่องของผ้ ูท่ีซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเครื่องท่ีใช้อย่ ูใน 
ปัจจุบัน  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย การสื่อสารทางการตลาด สังคมออนไลน ์และตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคล้องกับ Mohammed (2004: 13) ใน
เรื่องส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing Mix) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา  
ช่องทางการจัดจําหน่าย การสื่อสารทางการตลาด (Promotion/Communication) สังคมออนไลน์ 
(Community) และตราสินค้า (Branding) 
 
ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้ 

การศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภค
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และราย
ได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์์เคลื่อนท่ีของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
สื่อสารทางการตลาด สังคมออนไลน์ และตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ของผ้ ูบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผ้ ูประกอบการจะต้องทําให้ผ้ ูบริโภครับร้ ูและม่ันใจว่า สั่งสินค้าแล้ว 
ผ้ ูบริโภคได้รับสินค้าตรงตามความต้องการและตรงเวลานัดหมาย โดยสามารถติดต่อผู้ประกอบการได้สะดวก 
รวมถึงการตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซ้ือได้ตลอดเวลา หากต้องการให้ผ้ ูบริโภคเกิดความประทับใจ
ควรต้องมีการบริการเป็นกรณีพิเศษด้วย เช่น การห่อของขวัญ หรือการทําบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม 
เนื่องจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงถึงกล่ ุมเป้าหมายได้ 
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