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บทคัดย่อ  

การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต แรงจูงใจ และส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่บริเวณชุมชน
รังสิต โดยการสํารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจและ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนรังสิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินชีวิต แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อสินค้า ตลาดนัด 

 
ABSTRACT 

The objective of this research was study the factors in lifestyle, motivation, and 
marketing mix that influence to purchasing decision of customers at bazaar in Rangsit 
Community.  Questionnaire was used as the instruments to collect data from 400 people, 
the statistic used in the analysis are descriptive statistics included frequency, mean, standard 
deviation, and reference statistic is multiple regression analysis.  The result found that the 
factors of motivation and marketing mix influence to purchasing decision of customers at 
bazar in Rangsit community with a statistical significant level of 0.05. 

Keywords: Lifestyle, Motivation, Marketing Mix, Purchasing Decision, Bazaar 
 

บทนํา 
“ตลาดนัด” สถานที่ที่คุ้นเคยของคนไทยมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งรวมกิจกรรมการซื้อขาย

สินค้าบริเวณเขตพ้ืนที่ชุมชนที่จัดขึ้นเฉพาะวัน เวลา และสถานท่ี ที่ได้กําหนดเอาไว้เพียงวันใดวันหน่ึง หรือ
หลากหลายวันในหน่ึงสัปดาห์ไม่เป็นประจําทุกวัน (กิตติพร ใจบุญ, 2549) โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 2 

ประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค  เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ของตลาดนัดน้ันๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า ตลาดนัดยังคงเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยน และเป็น
แหล่งพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชนหรือนอกชุมชนไม่ต่างจากสมัยอดีต โดยในปัจจุบันตลาดนัดกลายเป็นพ้ืนที่
ทํามาหากินของผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักและผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากค่าเช่า
พ้ืนที่มีราคาถูก เวลาค้าขายยืดหยุ่นไม่ตรงกับเวลาทํางาน และเป็นอาชีพที่อิสระที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่าง
ดี ไม่ว่าจะเป็นการผลิตด้วยตนเองหรือซื้อมาขายไปก็ตาม ส่งผลให้ในปัจจุบันมีตลาดนัดเปิดใหม่จํานวนมาก 
หลากหลายพ้ืนที่ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายที่มีมากขึ้น
ทุกวัน ซึ่งหากสังเกตถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันก็จะพบว่า มีแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าที่
หลากหลาย ไม่ได้ยึดติดเพียงแค่ในห้างสรรพสินค้าเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงตลาดนัด ถนนคนเดิน เปิดท้ายขาย
ของ แพลตติน่ัม ฯลฯ เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่มีราคาถูก หลากหลาย และคุณภาพดี จึงทําให้ได้รับความนิยมจาก
กลุ่มผู้บริโภคเป็นจํานวนมาก ดังน้ันธุรกิจตลาดนัดจึงเป็นธุรกิจที่น่าจับตาและควรให้ความสําคัญมากขึ้นใน
ปัจจุบัน    

จากการศึกษาข้อมูลตลาดนัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้เลือกตลาดนัดบริเวณชุมชน
รังสิตเป็นกรณีศึกษา ที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อและการขายสินค้าในตลาดนัดที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ต้องการของผู้ซื้อ เน่ืองจากบริเวณชุมชนรังสิตมีจํานวนของโรงงาน มหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางการสัญจรไป
ยังปริมณฑล ซึ่งยังเป็นบริเวณท่ีมีตลาดนัดอยู่จํานวนน้อยเม่ือเทียบกับตลาดนัดในบริเวณกรุงเทพมหานคร จึง
สามารถเห็นถึงพฤติกรรมการซื้อและการขายที่ค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจตลาดนัดและมีความประสงค์ที่จะศึกษาตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคบริเวณชุมชนรังสิตเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจทําธุรกิจตลาดนัด 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่
บริเวณชุมชนรังสิต โดยมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องทางด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต แรงจูงใจ ส่วนประสมการตลาด และ
การตัดสินใจ ดังน้ี 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ธวัชชัย สุขสมโภชน์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบ
หรือพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคมีความสําคัญต่อการแบ่งส่วนทางการตลาดและมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือที่สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยําถึงความต้องการภายในของผู้บริโภคได้
อย่างแท้จริง ซึ่งทฤษฎีรูปแบบการดําเนินชีวิต หรือ AIO ประกอบไปด้วย กิจกรรม (Activities) จะแสดงให้เห็นถึง
ความช่ืนชอบ งานอดิเรก หรือกิจกรรมที่ผู้บริโภคทําเป็นประจํา เช่น งานอดิเรก กีฬาที่ช่ืนชอบ สถานที่ที่ชอบไป 
เป็นต้น ความสนใจ (Interest) ความต้องการท่ีจะเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่ตนสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงออกผ่าน
ทางการกระทําโดยจะสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามความสนใจของผู้บริโภค และความคิดเห็น (Opinion) การ
แสดงออกทางความคิดผ่านค่านิยมที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะแสดงออกถึงตัวตนและความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคที่มีต่อเร่ืองต่างๆ ดังน้ันหากสามารถทราบถึงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้
อย่างชัดเจนจะส่งผลทําให้สามารถผลิตสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
เช่นกัน  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวไว้ว่า พ้ืนฐานของ
มนุษย์ล้วนแล้วมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด โดยเมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่สามารถกลับมา
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เป็นสิ่งจูงใจสูงสุดได้อีก แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของมนุษย์ยังมีความซ้ําซ้อนอยู่ภายในหลายลําดับขั้น
ความสําคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการระดับพ้ืนฐาน หรือ ระดับตํ่า ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับ
ขั้นที่สูงต่อมาก็จะถูกกระตุ้นให้มีการตอบสนองเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยความต้องการเหล่าน้ีจะเป็นตัวขับเคลื่อนและ
เป็นแรงจูงใจในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมรอบด้านเป็นตัวกระตุ้นความต้องการน้ัน โดยความต้องการ
ต่างๆของมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันเพ่ือตอบสนองความต้องการสูงสุดของตนเอง ตามลําดับขั้นของ
ความต้องการ 5 ขั้นตอน ดังน้ี   

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความต้องการเพ่ือความอยู่รอดในการดําเนินชีวิต เช่น อาหาร นํ้า 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น มนุษย์จึงเกิดสิ่งกระตุ้นจูงใจภายในเพ่ือความอยู่รอดของตน 

2. ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย ในการดําเนินชีวิตตนเอง รวมถึงความมั่นคงในการ
ทํางาน เพ่ือตอบสนองต่อความสุขสบายในระยะยาวของชีวิตตน 

3. ความต้องการความผูกพัน และการยอมรับ เป็นความต้องการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบด้าน 
อยากได้รับการยอมรับจากสังคม และได้รับการช่ืนชมจากผู้อ่ืน 

4. ความต้องการการยกย่อง เป็นความต้องการการได้รับการยกย่องหรือให้เกียรติจากผู้อ่ืน 
5. ความต้องการความสําเร็จ ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตและพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จ       
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4P’s ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ได้ให้

ความหมายของส่วนประสมการตลาดว่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าหรือบริการที่ทําออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจมีความ

แตกต่างกันตามประเภทอุตสาหกรรม ความแตกต่างทางการแข่งขัน รูปแบบสินค้าและบริการ คุณภาพสินค้า 
คุณประโยชน์ ตราสินค้า รวมไปถึงการกําหนดตําแหน่งของผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้บริโภค 

2. ราคา คือ คุณค่าของสินค้า และบริการในรูปของตัวเงิน ซึ่งถ้าคุณค่าที่ได้รับสูงกว่าราคาที่ต้องจ่ายไป
จะสร้างความประทับใจ และเพ่ิมความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างมาก 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย เป็นการนําสินค้าและบริการออกสู่ตลาดส่งต่อไปถึงผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น
การขนส่ง การเก็บรักษา การจําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือจําหน่ายโดยตรง 

4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการส่งเสริมการขายโดยทําให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเก่ียวกับสินค้า และ
บริการของเรามากขึ้นผ่านการโฆษณา การทําสื่อประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการทําโปรโมช่ันกระตุ้นการขายสินค้า
และบริการ สร้างความรู้จัก และการยอมรับให้เป็นที่แพร่หลาย 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจว่าการตัดสินใจประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 1.การตระหนักถึงความต้องการหรือเล็งเห็น
ปัญหา 2.การค้นหาข้อมูลหรือการเสาะแสวงหาข่าวสาร 3.การประเมินทางเลือกก่อนซื้อ 4.การซื้อมักจะ
เกิดขึ้นที่ร้านค้า 5.การอุปโภคบริโภคเป็นการตัดสินใจว่าจะบริโภคหรือไม่บริโภค 6.การประเมินทางเลือกหลัง
ซื้อเป็นการทบทวนถึงปัญหาและประเมินค่าทางเลือก 7.การจัดการกับสิ่งที่เหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็นการทิ้ง การนํา
กลับไปใช้ใหม่ การนําไปขายต่อ เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสนิค้าที่

ตลาดนัดของผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่บริเวณชุมชนรังสิต 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดของ

ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่บริเวณชุมชนรังสิต 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาด

นัดของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนรังสิต 
 
กรอบแนวความคิด 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 
สมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัด 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัด  
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 40 คน ซึ่งเพียงพอที่จะนํามาใช้คํานวณข้อมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือ
ได้ ซึ่งพบว่าค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.8 จากนั้นนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุง แล้วดําเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมอีกจํานวน 400 ชุด 

2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทั่วไปที่ช่ืนชอบการเดินตลาดนัดทั้ง

เพศหญิงและชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณชุมชนรังสิต โดยใช้สูตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างสัดส่วนประชากร (W.G. 
Cochran (1953)) ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกิน ร้อยละ 5 ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างเพ่ิมอีก 15 ตัวอย่าง ดังน้ัน จึงได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 
ตัวอย่าง  
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3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิงคือการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม      
 ผลการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 15–25 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความถี่ในการเดินตลาดนัด เฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อเดือน 
ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันมากที่สุด โดยจะใช้งบประมาณในการซื้อสินค้าภายในตลาด
นัดน้อยกว่า 1,000 บาท  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัด
บริเวณชุมชนรังสิต 

2.1 ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคท่ีอาศัย
อยู่บริเวณชุมชนรังสิต  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.101 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจมีค่าเฉล่ีย
รวมมากที่สุด ได้แก่ ด้านความเพลิดเพลิน และความหลากหลายของสินค้าในตลาดนัด และอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
ด้านพฤติกรรม  

2.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ชุมชนรังสิต 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.32 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจมีค่าเฉล่ียรวมมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านภาพลักษณ์ ด้านการยอมรับ และ อันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านสินค้าตลาดนัดกับการประสบ
ความสําเร็จ 

2.3 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคท่ี
อาศัยอยู่บริเวณชุมชนรังสิต 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.59 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ด้านที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสนใจมีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคาที่ถูกสามารถจับต้องได้ ด้านความ
หลากหลาย และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 1:  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือทดสอบอิทธิพลระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิต แรงจูงใจ 

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัด  
 

ตัวแปรต้น B Beta T Sig 
รูปแบบการดําเนินชีวิต -0.032 -0.042 -0.833 0.405 

แรงจูงใจ 0.213 0.262 5.005 0.000* 

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 0.541 0.548 10.928 0.000* 

           Sig. = *, R Square=0.518, F=141.728, p < 0.05      
  

 จากตารางผลการศึกษาแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภค
บริเวณชุมชนรังสิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.000 เมื่อพิจารณา
แต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (beta=0.548) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่
ตลาดนัดมากที่สุด และรองลงมาคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (beta=0.262) ในขณะท่ีปัจจัยทางด้านรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (beta=-0.042) มีค่า Significance ที่ 0.405 เพียงตัวแปรเดียว 
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R Square = 0.518) พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคบริเวณชุมชนรังสิต 
รวมเท่ากับร้อยละ 51.8 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 48.2 มาจากปัจจัยด้านอ่ืนๆ โดยปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดบริเวณโซนรังสิตที่ t = 10.928 ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดบริเวณโซนรังสิตที่ t = 5.005 และปัจจัยทางด้านรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่ t = -0.833 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 141.728 ค่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 

ส่วนที่ 4 การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภค

บริเวณชุมชนรังสิตในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจถึงปัจจัยทางด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตอยู่
ในระดับปานกลาง โดยจะให้ความสําคัญในเรื่องความหลากหลายของสินค้า และความเพลิดเพลินในการ
เดินตลาดนัดเป็นหลัก ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจทางด้านอาหารและสินค้าแฟช่ัน
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจทางด้านความ
หลากหลายของราคาอยู่ในระดับมาก และ ปัจจัยด้านการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากความต้องการของตนเองเป็นหลักอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้บริโภคนิยมเดินตลาดนัดที่มีสินค้า
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการเลือกซื้ออาหารและเสื้อฟ้าซึ่งอยู่ในปัจจัยสี่ในการดําเนินชีวิต ขณะเดียวกัน
ก็ให้ความสําคัญกับเร่ืองของราคาซึ่งอยู่ในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แสดงว่าการเดินซื้อของตามตลาด
นัดจะมีราคาถูกกว่าการซื้อของในห้าง 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตในภาพรวมไม่ส่งอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคและยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการดําเนินชีวิต หรือ AIO 
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ของ ธวัชชัย สุขสมโภชน์ (2558) ทั้งน้ีเป็นเพราะรูปแบบการดําเนินชีวิตหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งปัจจัยทางสังคม กระแสนิยม สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปและไม่คงที่ ดังน้ันรูปแบบการใช้ชีวิตในภาพรวมจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอยู่เพียงระดับปานกลางและไม้ใช้ปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้า   

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่จะอ้างอิงมาจากความต้องการ
ของตนเองเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านแรงจูงใจของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดนัด ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด 
คือ ตนเอง ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าความต้องการที่เกิดขึ้นจากภายในของผู้บริโภคมักถูกกระตุ้นจากสภาพแวดล้อม
รอบด้านจนนําไปสู่การตอบสนองความต้องการสูงสุดด้วยการทําตามความต้องการหรือการตัดสินใจซื้อสินค้า
น่ันเอง 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งน้ีเป็นเพราะผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อสินค้าจากความ
หลากหลาย และราคาของสินค้าเป็นหลักสําคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านส่วนประสมการตลาดของ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของ สินค้า ราคา สถานที่และ กิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เน่ืองจากเป็นปัจจัยสําคัญที่ผู้บริโภคใช้พิจารณาก่อนการซื้อสินค้า 
 
สรุป 

 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และ
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคบริเวณชุมชนรังสิต
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานมีเพียงแค่ ปัจจัยทางด้าน
แรงจูงใจและปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของที่ตลาดนัด
ของผู้บริโภคบริเวณชุมชนรังสิตเท่าน้ัน ในขณะที่ปัจจัยทางด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตยังไม่ส่งอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคบริเวณชุมชนรังสิต อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์
แบบสอบถามเชิงลึกทั้ง 400 ชุด ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่บริเวณชุมชนรังสิตน้ัน ทําให้ทราบถึงสิ่งที่
ผู้บริโภคให้ความสําคัญมากที่สุดในการการตัดสินใจเดินเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดน้ันคือ ปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด เน่ืองจากตลาดนัดมีสินค้าและอาหารที่หลากหลาย ราคาถูกและมีคุณภาพ อีกทั้งกลุ่ม
ผู้บริโภคมีกําลังซื้อที่หลากหลายทั้งระดับสูงและระดับกลางจนไปถึงระดับตํ่า จึงทําให้ตลาดนัดเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกที่ดีสําหรับผู้บริโภคในการหาซื้อสินค้าและรับประทานอาหารน่ันเอง 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง โอกาส ปัญหาอุปสรรคก่อนที่
จะเริ่มท าการประกอบการ เป็นเครื่องมือในการวางแผนธุรกิจให้สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพที่สุด 
 แผนธุรกิจนี้ด าเนินขึ้นเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งธุรกิจบริการร้านซักรีด WASHER 
WASHING ร้านซักรีดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการด าเนินธุรกิจใหม่ เทคนิคในการจัดท าแผนคือ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์การแข่งขัน และการส ารวจในรูปแบบของแบบสอบถามกับตัวอย่าง
จ านวน 200 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
คือ คือสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน พบว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนไม่สูง มีโครงสร้างไม่
ซับซ้อน จึงท าให้การบริหารและการด าเนินงานนั้นง่ายและคล่องตัว และเนื่องจากเป็นเจ้าของแต่ผเพียงผู้เดียว 
จึงมีอ านาจในการตัดสินใจทันที และผลการวิจัยภายนอกพบว่ากระแสนิยมของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น
กระแสนิยมที่ผู้บริโภคก าลังตื่นตัวมาก และความเร่งรีบของการใช้ชีวิตในเมือง ท าให้มีเวลาน้อยลง ในเรื่องการ
แข่งขันพบว่ามีความรุนแรงมาก แต่ทางร้านเน้นสร้างความแตกต่างของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งจึง
พบว่าได้เปรียบในเรื่องของการบริการรับ-ส่งเสื้อผ้าฟรีถึงบ้าน ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด และมี
มาตรฐาน ASTM WK35985 คือการซักรีดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ
มากที่สุด และข้อเสียเปรียบคือราคาที่สูงกว่าบริการซักรีดทั่วไป จึงเป็นที่มาของการสร้างกลยุทธ์บริการรับ -ส่ง
เสื้อผ้าฟรีถึงบ้าน  

ค าส าคัญ: การรักษาสิ่งแวดล้อม บริการรับ-ส่งเสื้อผ้าฟรีถึงบ้าน มาตรฐาน ASTM WK35985 
 

ABSTRACT  

The purpose of establishing this business plan is to study and analyze business 
structure, opportunities, problems and obstacles before starting a business. It is a planning 
tool to keep the business continuity with maximum efficiency. 
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This research investigates the possibilities of establishing a new laundry ‘WASHER 
WASHING’ which is an environmentally friendly laundry. The techniques and methods of the 
planning are Business Environment Analysis, Competitive Analysis, and a Simple Random 
Sampling survey using questionnaires responded by 200 representative samples. The 
statistics used to analyze the preliminary data is the Descriptive Statistics which are the 
Percentage and Mean. The Internal Environment Analysis shows that this is a small business 
with low investment and non-complex organizational structure which enable a flexible 
management and operation. Furthermore, because this is a sole proprietorship, the owner 
could have complete control and direct decision making power over the business. The 
External Environment Analysis indicates that customers are mindful of the trend in 
environmental protection and the city rush causes them to have less available time. As for 
business competition, the analysis finds a severe competition in the business. According to 
this, the laundry has created differentiation strategies to gain competitive advantages when 
compared with other rivals. These strategies are free home delivery, which is the customers’ 
most needed service, and the standard ASTM WK35985, which guarantees an eco-friendly 
laundry. These strategies influence customers’ purchase decision. However, the 
disadvantage is the higher service price than other laundries. Therefore, the free home 
delivery service strategy is promoted to solve this problem. 

Keywords: Environmental, Service - sending free clothes to home, ASTM WK35985 
 

บทน า  

ในยุคที่มีแต่ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตนอกบ้าน ร้านซักรีดเป็นบริการหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจ านวนร้านซักรีดที่มีอยู่เป็นจ านวนมากไม่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ และจากการศึกษางานวิจัย การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการตลาดของธุรกิจซักอบรีด:กรณีศึกษาร้านปราณีซักอบรีด (รัตติกร ปิยะวาทินทร์,2547) พบว่าสิ่งที่
ผู้บริโภคต้องการที่สุดคือความสะดวกสบายจากการใช้บริการ และเลือกร้านซักรีดที่อยูที่มีท าเลใกล้บ้านเป็น
หลัก แล้วจะท าอย่างไรให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายมากที่สุดในการใช้บริการ ค าตอบคือการไปรับเสื้อผ้า
ถึงหน้าบ้าน จะเป็นค าตอบที่ผู้บริโภคต้องการจริงหรือไม่ เพราะลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ร้าน ไม่ต้อง
เจอปัญหารถติด สามารถพักผ่อนที่บ้านและมีรถไปรับและส่งเสื้อผ้าที่บ้าน เมื่อสามารถสร้างความสะดวกสบาย
ให้ผู้บริโภคได้แล้ว มันเพียงพอหรือไม่ที่ลูกค้าจะกล้าตัดสินใจให้เสื้อผ้าตัวโปรดของเขามาใช้บริการกับร้านที่เขา
ไม่เคยใช้บริการ  

เพราะฉะนั้นมาตรฐาน ASTM WK35985 ซึ่งเป็นมาตรฐานการซักผ้าแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
น้ ายาซักและทุกขั้นตอนไม่มีการท าลายสิ่งแวดล้อม จะสามารถท าให้ผู้บริโภคไว้ใจและเลือกใช้บริการได้ไหม 
และจะมีปัจจัยไหนอีกบ้างที่ผู้บริโภคในยุคที่มีแต่ความเร่งรีบต้องการจากร้านซักรีด จึงเป็นที่มาของการสร้าง
งานวิจัยครั้งนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านซักรีดของประชาชนในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซักรีดของประชาชนในเขตราชเทวี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม  

1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของธุรกิจซักอบรีด: กรณีศึกษาร้านปราณีซักอบรีด (รัตติกร 
ปิยะวาทินทร์, 2547) 

 ในการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดของธุรกิจซักอบรีด : กรณีร้านปราณีซักอบรีด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการวางแผนพัฒนาการตลาดของธุรกิจซักอบรีดโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรในการศึกษาคือผู้ที่มาใช้บริการซักอบรีดที่ร้ านปราณี
ซักอบรีด จ านวน 100 คน และใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป เข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ประมวลผล 

 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 30-39 ปี ส่วนใหญ่สมรสแล้วเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ 15,001-20,000 บาท มีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว 
1-2 คน ในส่วนของพฤติกรรมการใช้บริการร้านซัก-อบ-รีด พบว่าความสะดวกคือเหตุผลที่ท าให้คนกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการซัก-อบ-รีด โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้บริการแบบซัก-อบ-รีด พิจารณาเลือกร้าน
จากคุณภาพของงาน ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ คือ 07.00-13.00 น. ส่วนจ านวนผ้าที่น ามาส่งในแต่ละครั้งคือ 
10-20 ชิ้น โดยมาใช้บริการเดือนละ 3-4ครั้ง และเมื่อมองทางด้านปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ใช้บริการอยู่ ก็จะพบว่าร้านอยู่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ท างานเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด 

 ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดของธุรกิจซักอบรีด : กรณีศึกษาร้าน
ปราณีซักอบรีด จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ดังนี้  

1) จัดให้มีมุมวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับซ่อมแซมเสื้อผ้า ในกรณีที่เสื้อผ้าลูกค้าช ารุดเสียหายให้ลูกค้าได้
เลือกวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใกล้เคียงกับเสื้อผ้าของตัวเองมากท่ีสุด  

2) เพ่ิมในส่วนของการเสริมการขาย เช่น มีการให้ส่วนลดกับลูกค้าเมื่อสมัครเป็นสมาชิก โดยที่ลูกค้า
เป็นคนเลือกเองว่าจะเลือกเป็นส่วนลดแบบใด อาจจะเป็นการลดราคาในการซัก-อบ-รีด หรืออาจจะเป็นการ
ซักผ้าครบจ านวน 50 ชิ้น แถมฟรีซักผ้านวม 1 ครั้ง เป็นต้น  
 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีดของคนท างานที่พักในคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด 
ของคนท างานที่พักในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล กับตัวแทนของ
ประชากรคนท างานที่พักอยู่ในคอนโดมิเนียม และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รวม 400 ตัวอย่าง ซึ่งพ้ืนที่
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ที่ท าการศึกษาครอบคลุม 8 โครงการ ได้แก่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามค าแหง เขตวังทองหลาง 
ลุมพินี คอนโด เขตสาทร เอ สเปซ คอนโด เขตดินแดง The Next ลาดพร้าว 44 เขตลาดพร้าว เมโทรพาร์ค 
สาทร เขตภาษีเจริญ The Room รัชดา-ลาดพร้าว เขตจตุจักร One X Condo เขตคลองเตย และThe 
Rhythm รัชดา คอนโดมีเนียม เขตห้วยขวาง ท าการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนมาตราฐาน และ
ใช้สถิติอ้างอิง โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis) MRA  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย (2) ปัจจัยด้านความภักดีของลูกค้าและ(3)ปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการซักอบรีดของคนท างานที่พักในคอนโดมิเนียม
ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 มาตรฐานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซักรีด WASHER WASHING 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ให้ทราบพฤติกรรมการใช้บริการซักรีดของประชาชนในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. ให้ทราบความต้องการการใช้บริการซักรีดของประชาชนในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เพศชายและหญิงในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพ
มหาคร จ านวน 200 คน ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแบบส ารวจ เพ่ือศึกษาถึง “ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านซักรีด
ของประชาชนในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร” ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random) 
ของประชาชนในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การแจก
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งจะประมวลผลแบะวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปโดย
วิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

จากการศึกษาผลวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 25-35 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่โสด มีอาชีพพนักงานออฟฟิศ รายได้ 10,000-20,000 บาท อาศัยที่อาคาร
พาณิชย์จ านวน 3-5 คนต่อครอบครัว เคยใช้บริการซักรีด และต้องการบริการรับ -ส่งเสื้อผ้าฟรีถึงบ้าน ใช้
บริการซักรีดธรรมดา(เสื้อผ้าทั่วไป) มากที่สุด โดยใช้บริการสัปดาห์ละครั้ง ต้องการการซักรีดด้วยน้ ายาที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่าบริการซักรีดน้ ายาแบบปกติ และจะพิจารณาจากมาตรฐานในการ
ซักรีดเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการเป็นอันดับ 1 การขนส่งเสื้อผ้าถึงบ้านเป็นอันดับ 2 และคุณภาพของ
การซกัรีดเป็นอันดับ 3 
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ตารางท่ี 1: Variables in the Equation 

Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a ท าเลที่ตั้งของร้าน -1.247 .866 2.072 1 .150 .287 

คุณภาพของการซักรีด .160 .904 .031 1 .859 1.174 

มาตรฐานในการซักรีด -.065 .704 .008 1 .927 .937 

ความหลากหลายของบริการ -.892 .780 1.310 1 .252 .410 

การบริการของพนักงาน 1.113 .818 1.850 1 .174 3.043 

การบริการหลังการขาย -.224 .768 .085 1 .770 .799 

ราคาค่าบริการ -1.242 .778 2.546 1 .111 .289 

โปรโมชั่น -.451 .691 .427 1 .513 .637 

ชื่อเสียงของร้าน 1.950 .997 3.825 1 .050 7.028 

ตรายี่ห้อ -.120 .847 .020 1 .887 .887 

บรรยากาศร้าน .378 .817 .214 1 .644 1.459 

ความสะอาดของร้าน -1.056 .760 1.930 1 .165 .348 

ที่จอดรถ -1.797 1.035 3.014 1 .083 .166 

การขนส่งเสื้อผ้าถึงบ้าน -.042 .726 .003 1 .954 .959 

Constant 9.383 4.687 4.008 1 .045 1.189E4 
 

a. Variable(s) entered on step 1: ท าเลที่ตั้งของร้าน, คุณภาพของการซักรีด, มาตรฐานใน
การซักรีด, ความหลากหลายของบริการ, การบริการของพนักงาน, การบริการหลังการขาย, 
ราคาค่าบริการ, โปรโมชั่น, ชื่อเสียงของร้าน, ตรายี่ห้อ, บรรยากาศร้าน, ความสะอาดของ
ร้าน, ที่จอดรถ, การขนส่งเสื้อผ้าถึงบ้าน 
 
 

จากตารางที่ Variables in the Equation แสดงค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้ และค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก เพ่ือท านายปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซักรีด WASHER 
WAHING ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ 

 
สมมุติฐานที่ 1 มาตรฐานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซักรีด WASHER WASHING 
        H0: มาตรฐานไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซักรีด WASHER WASHING 
  H1: มาตรฐานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซักรีด WASHER WASHING 
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  จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่ามาตรฐานมีค่า Sig. 0.859 จึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
แสดงว่ามาตรฐานไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซักรีด WASHER WASHING 

สรุป  

จากการท าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุดของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตของร้าน
ซักรีด WASHER WASHING พบว่าประชาชนในเขตราชเทวีส่วนใหญ่ต้องการบริการรับส่ง-เสื้อผ้าถึงบ้าน 
เนื่องจากอยู่ในตัวเมืองที่มีการจราจรติดขัด และส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศที่ต้องเดินทางออกไปท างานที่
บ้าน จึงไม่ค่อยมีเวลาในการซักผ้า บริการรับส่ง-เสื้อผ้าถึงบ้านจึงเป็นบริการที่ตอบโจทย์ให้ลูกค้าในรูปแบบใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า รวมถึงกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้ลูกค้าตระหนักถึงปัญหา จึงมองหาทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ซึ่งทางร้าน WASHER WASHING ก็ได้สนองความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐานการซักรีดที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงมาตรฐาน ASTM WK35985 ซึ่งเป็นมาตรฐานการ
ซักผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้มีต้นทุนสูงกว่าการซักรีดแบบทั่วไป  

2. การบริการรับ-ส่งเสื้อผ้าเป็นบริการที่สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า แต่ก็อาจจะเพ่ิมต้นทุน
ให้กับผู้ประกอบการได้ เพราะถ้าลูกค้าซักผ้าจ านวนน้อยเกินไป ก็อาจจะไม่คุ้มค่าการเดินทาง จึง
ควรมีขั้นต่ าของการใช้บริการที่เหมาะสม 
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บทคัดย่อ  
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1)  เพ่ือศึกษาสมรรถนะการทํางาน ด้านความสามารถในการ

ทํางาน  ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านการบริการ ด้านความเหมาะสมเก่ียวกับตําแหน่งงาน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําของร้านค้าสะดวกซื้อ  2) เพ่ือศึกษาสมรรถนะและ
การทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําของร้านค้าสะดวกซื้อ ประชากรคือ 
ผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อ  ที่บัณฑิตรุ่นที่ 1 ในหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล ได้ทํางานเป็นพนักงาน
ประจําร้าน จํานวน 25 สาขา เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือ คือแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณาหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยเทคนิค 
Regression Analysis ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการทํางานด้านความสามารถในการทํางาน ด้านการ
ทํางานเป็นทีม ด้านความเหมาะสมเก่ียวกับตําแหน่งงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานประจําของร้านค้าสะดวกซื้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการบริการอยู่ในระดับปานกลาง  
สมรรถนะด้าน ด้านความสามารถในการทํางาน ด้านการทํางานเป็นทีม และด้านการบริการ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความ
เหมาะสมเก่ียวกับการทํางาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   
 คําสําคญั: สมรรถนะการทํางาน บัณฑิตรุ่นที่ 1 ในหลักสตูรระบบการศึกษาทางไกล 
 
ABSTRACT 
          The research objectives are involved: 1) The study of capability in a working 
performance, team work, service mind, appropriate working position, morality and working 
effective of Convenience Store personnel 2) The study of capability in a working and 
performance of Convenience Store personnel that be entrepreneur first generation in Tele-
education system, retailing business management of Business Administration Faculty for 
totally Convenience Store 25 branches. Utilize survey research tool which is a questionnaire 
by using descriptive statistics finding a percentage, average and standard deviation of 
inferential statistics to be analyzed correlation of Regression Analysis technic.  
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            The result of research found that working capability, team work, appropriate working 
position, morality and working effective of Convenience Store personnel are in a high level 
except a service mind part has a medium rate evaluation. 
             And, working efficiency in capability, team work and service mind have a statistical 
significance at 0.05 except a morality part. For an appropriate working position, there is no 
relation against working capability statistical significance at 0.05. 
 Keyword: capability, graduate first generation in Tele-education system 
 
บทนํา 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่องค์กรต่าง ๆ กําลังให้ความสําคัญอย่างย่ิง เพราะ
ทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หน่ึงที่ สามารถสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ จึง พยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์
หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent 
Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดย ใช้ทักษะเป็นพ้ืนฐาน (Skill based Human 
Resource Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน ในการขับเคลื่อนองค์กร 

จากเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กล่าวมาแล้ว การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้
สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน (Competency-based Human Resource Management) นับว่า เป็นเคร่ืองมือที่
ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลกําลังให้ความสนใจและนิยมมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสมรรถนะ 
(Competency) จะเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านอ่ืน ๆ ทั้งการบริหารจัดการผู้มี
ความสามารถสูง การบริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนา ความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ เป็นต้น การนํา
สมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากร บุคคลน้ัน จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการ ปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร จากสภาวการณ์
การเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว ทําให้องค์กรต่าง ๆ ต้องหันมาทบทวนพิจารณาสมรรถนะขององค์กร เพ่ือให้
องค์กร สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจากภายนอกได้ หากองค์กรต้องการท่ีจะสร้างความ ได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) และสร้างขีดความสามารถที่จะต้านทาน ต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงน้ันได้จําเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเสียก่อน ซึ่งบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็น
ปัจจัยสําคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้สมรรถนะขององค์กร เป็นสมรรถนะที่แท้จริงและสามารถ
แข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง และสามารถยืนหยัด
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ 
           สมรรถนะเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงที่กําลังได้รับความนิยมและทวีความสําคัญต่อการบริหารทรัพยากร
มากข้ึนเรื่อย ๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน องค์กรช้ันนําต่าง ๆ ได้นําเอาระบบสมรรถนะมา
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทางและ
คุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากน้ียังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บุคลากรในองค์การอีกแนวทางหน่ึงด้วย  

สถาบันการศึกษาเอกชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (Work-based Education)  เป็นการเรียนควบคู่ไปกับการทํางานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ช่ัวโมงการทํางานที่ถูกเพ่ิมเข้ามา ก็ทําให้นักศึกษาเรียนหนักกว่าหลักสูตร
การศึกษาทั่วไป เพราะขณะเรียนต้องฝึกงานจริงจังเหมือนทํางานจริง นักศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชน จึงได้
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สัมผัสประสบการณ์ในการทํางานก่อนคนอ่ืน ได้เจอปัญหาจากการทํางาน เรียนรู้การแก้ปัญหางาน พร้อมกับ
เรียนรู้การแบ่งเวลา ฝึกความอดทน นักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกงานตรงตามสาขาที่เรียนกับกลุ่ม บริษัท XYZ 
จํากัด (มหาชน) ตลอดจนบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท XYZ จํากัด (มหาชน)   บัณฑิตของเราเมื่อเรียน
จบจึงเป็นผู้มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการ มีความพร้อมในการทํางานอย่างมาก ที่สําคัญคือมีทักษะซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาด  

ดังน้ันสมรรถนะด้านการทํางานจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากท่ีนักศึกษาต้องมีเพ่ือให้เป็นไป
ตามที่ผู้ประกอบการต้องการและมีความจําเป็น เน่ืองด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์กร จึงทําให้มีการเปิดการ
เรียนการสอนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยโดยกําหนดเป็นหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล แต่
อย่างไรก็ตามการทํางานในยุคปัจจุบันมีอุปสรรคที่หลากหลาย อาทิ ปัญหาด้านการทํางานเป็นทีม เน่ืองจาก
ความพร้อมของศักยภาพเอกบุคคลมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ผลการทํางานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร 
คุณภาพการให้บริการต่อลูกค้ามีทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ  ในบางสถานการณ์ตามสมรรถนะอันเป็นผล
มาจากการให้บริการของผู้ให้บริการในแต่ละครั้ง ท้ายที่สุดหากมีการละเลยหรือเพิกเฉยแล้วย่อมจะทําให้
ภาพลักษณ์องค์การหรือประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําของร้านค้าสะดวกซื้อ ไม่อยู่ในสายตา
ผู้บริโภคเท่าใดนัก 

ดังน้ันจากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะการทํางานที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําของร้านค้าสะดวกซื้อ เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาต่อฝ่ายบริหาร 
เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับในการพัฒนาสมรรถนะการทํางานของนักศึกษาในหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล 
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้คู่การปฏิบัติงานจริงตามแนวคิดและวิสัยทัศน์ ของบริษัท XYZ จํากัด 
(มหาชน) และนําเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์องค์กรทุกภาค
ส่วนต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
         สมรรถนะการทํางาน  David C. McClelland (1970 อ้างใน: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549, หน้า 
14) ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า “สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะ ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่าน้ีจะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการ ปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือ
เหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
          Boyatzis (1982) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying Characteristic) 
ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) จินตภาพส่วนตน (Self-Image) หรือ
บทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ซึ่งบุคคลจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานสูงกว่า/เหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

Spencer and Spencer (1993) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying 
Characteristic) ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน์ (Self-
Concept) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ี จะเป็นตัวผลักดันหรือมี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคลสามารถ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือ สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง (Criterion – Reference) หรือ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ (2543) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถความ ชํานาญด้านต่างๆ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้บุคคลสามารถกระทําการหรืองดเว้นการ กระทําในกิจการใดๆ ให้ประสบ
ความสําเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งความสามารถเหล่าน้ีได้มาจากการ เรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน และการ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2545) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายของงานใน ตําแหน่งน้ันๆ สมรรถนะ
แต่ละตัวจะมีความสําคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2548) กล่าวว่า “สมรรถนะคือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทํา ให้บุคคลสามารถสร้าง
ผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองค์กร”กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะ แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะ
หน่ึงได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น 
สมรรถนะการบริการที่ดี ซึ่งอธิบายว่า “สามารถให้บริการที่ ผู้รับบริการต้องการได้” น้ัน หากขาด
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ในงานหรือทักษะที่เก่ียวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และ
คุณลักษณะของบุคคลท่ีเป็นคนใจเย็น อดทน ชอบ ช่วยเหลือผู้อ่ืน แล้วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของ
การบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่ ผู้รับบริการต้องการได้ 
 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
 องค์ประกอบของสมรรถนะตามหลักแนวคิดของแมคเคิลแลนด์มี 5 ส่วนคือ (McClelland, 1975) 
 1. ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระสําคัญ เช่น  ความรู้
ด้านเครื่องยนต์  เป็นต้น  
 2. ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะ
ทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้น้ันมาจากพ้ืนฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่าง
แคล่วคล่องว่องไว 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (self – concept) คือ  เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 
 4. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลน้ัน เช่น คนที่น่าเช่ือถือและ
ไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้นํา เป็นต้น 
 5. แรงจูงใจ/เจตคติ (motives/attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทําให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสําเร็จ เป็นต้น ทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิง
อธิบายเปรียบเทียบดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1: Iceberg Model ของสมรรถนะ  
ที่มา: McClelland, 1975 
 

จากภาพจะพบว่า  Skill และ Knowledge อยู่ส่วนบน หมายถึงว่า ทั้ง Skill และ Knowledge 
สามารถพัฒนาขึ้นได้ไม่ยาก จะโดยวิธีการศึกษาค้นคว้า หรือประสบการณ์ตรง และมีการฝึกฝนจนเกิดความ
ชํานาญ 
 ดังน้ันบางคร้ังเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ  ความรู้  ทักษะ  คุณลักษณะ  
ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2004, หน้า 48) สมรรถนะเป็นส่วนประกอบ
ขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ 
ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2: สมรรถนะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ เจตคติจากภาพ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
          ไมใ่ช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหน่ึงที่ทาํให้เกิดสมรรถนะ 
ที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2004 
 
         ในทํานองเดียวกัน  ความสามารถในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ  แต่ความสามารถในการสร้าง
บ้านและนําเสนอให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง  ได้ถือว่าเป็นสมรรถนะหรือในกรณีเจตคติ/แรงจูงใจก็
เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจให้เกิดพลังทํางานสําเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่ากําหนด หรือดีกว่า
มาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ สมรรถนะตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ  
 1. สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็น
ของบุคคลที่ต้องมีเพ่ือให้สามารถที่จะทํางานที่สูงกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะในการพูด  การเขียน  
เป็นต้น   
 2. สมรรถนะที่ทําให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) หมายถึง ปัจจัยที่ทําให้
บุคคลมีผลการทํางานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนทั่วไปจึงทําให้เกิดผลสําเร็จที่แตกต่างกัน 
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ประเภทของสมรรถนะ 
           สมรรรถนะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
 1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี เป็น
ความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของ จา พนม นักแสดงช่ือ
ดังในหนังเรื่อง “ต้มยํากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เป็นต้น   
 2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทํางานใน
ตําแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสํารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิด
คํานวณ ความสามารถในการทําบัญชี เป็นต้น   
 3. สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การ
น้ันเท่าน้ัน เช่น บริษัท XYZ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็น
ต้น 
 4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสําคัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องทํา
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ เช่น พนักงานเลขานุการสํานักงานต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การใช้
คอมพิวเตอร์ได้ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น    

5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ตําแหน่งหน้าที่อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น เป็นข้าราชการตํารวจ
เหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทาง
ปราบปราม เป็นต้น   
 
การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 
           การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) หมายถึง กระบวนการในการประเมิน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ สมรรถนะที่องค์กร
คาดหวังในตําแหน่งงานน้ัน ๆ ว่าได้ตามที่คาดหวังหรือมีความแตกต่างกันมาก น้อยเพียงใดการประเมิน
สมรรถนะควรมีลักษณะ ดังน้ี 

 ประเมินอย่างเป็นระบบ  
 มีวัตถุประสงค์ในการประเมินอย่างชัดเจน  
 เป็นกระบวนการที่สามารถวัดประเมินได้  
 เครื่องมือมีความเที่ยง  และความเช่ือถือได้  

            การประเมินระบบสมรรถนะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนํามาใช้วัดระดับความสามารถท่ีมีอยู่ จริงของ
บุคลากร เปรียบเทียบกับระดับของสมรรถนะท่ีองค์การคาดหวังในแต่ละตําแหน่งงาน ทั้งน้ีการประเมินของแต่
ละองค์กรน้ัน อาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนําระบบ สมรรถนะมาใช้ และความพร้อมของ
บุคลากร ตลอดจนทรัพยากรและเวลาวิธีการประเมิน ระบบสมรรถนะ อาจแบ่งได้หลายรูปแบบ ดังน้ี 

1. การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (Boss Assessment) เป็นเทคนิคการประเมิน สมรรถนะที่ให้
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายเดียวเพราะเช่ือว่าผู้บังคับบัญชา จะรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชามาก
ที่สุด  

2. การประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชา (Self and Boss Assessment) เป็นเทคนิคการ ประเมิน
สมรรถนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาร่วมกันประเมิน 
มีการพูดคุย ปรึกษาหารือและตกลงร่วมกัน วิธีน้ีทําได้ง่าย ประหยัด ค่าใช้จ่าย ข้อจํากัดของวิธีน้ีก็คือการ



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญาภวัิฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฏาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 22 

ประเมินตนเองผู้ประเมินมักจะประเมินตนเองสูงกว่าความเป็นจริงหรือสูงกว่าที่ผู้บังคับบัญชาประเมินให้ และ
ผู้บังคับบัญชาก็มักจะประเมินสมรรถนะของลูกน้องตํ่า แนวทางแก้ไขคือ ผู้บังคับบัญชาจะต้องบันทึก
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชา ในช่วงประเมินไว้เป็นหลักฐานขณะเดียวกัน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะต้องบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ที่ เก่ียวกับสมรรถนะของตนไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกัน 

3. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ (Test : Knowledge & Skill) เป็นเทคนิคการ ประเมิน
สมรรถนะโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้หรือทักษะตามสมรรถนะที่กําหนด เช่นแบบ ปรนัยเลือกตอบ แบบ
อัตนัยโดยให้ผู้เข้าทดสอบเขียนอธิบายคําตอบ แบบทดสอบประเภทน้ี ออกแบบมาเพ่ือวัดความสามารถของ
บุคคล (Can do) ภายใต้เง่ือนไขของการทดสอบ  

4. การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สําคัญๆ (Critical Incident) เป็นเทคนิค
การประเมินสมรรถนะที่มุ่งเน้นให้ผู้ประเมินพฤติกรรมบันทึกพฤติกรรมหลัก ๆ จาก เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่ผู้ถูกประเมินแสดงพฤติกรรมและนํามาเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะ ที่คาดหวัง ว่าสูงหรือตํ่ากว่า 

5. การเขียนเรียงความ (Written Essay) เป็นวิธีการประเมินที่ง่ายที่สุด โดยให้ผู้ถูกประเมิน เขียน
บรรยายผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า ตนใช้ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมอะไรบ้าง หลังจากน้ันผู้
ประเมินจะวิเคราะห์พฤติกรรมจากเรียงความว่าผู้ถูกประเมินมีสมรรถนะแต่ละตัวอยู่ ระดับใด 

6. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเทคนิคที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินทําการ 
สัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมรรถนะที่กําหนด และประเมินว่าเขามีสมรรถนะอยู่ระดับใด  

7. การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม (Rating Scale) เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะที่ สร้างแบบ
ประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ได้แก่แบบประเมินที่ใช้ความถี่หรือปริมาณกําหนดระดับ (Likert Scale) 

8. การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating: BARS) เป็น
เทคนิคการประเมินสมรรถนะที่มุ่งประเมินพฤติกรรมหลักที่คาดหวัง (Key Result Areas) ในสมรรถนะตัว  
น้ัน ๆ โดยแบ่งช่วงการให้คะแนนของแต่ละพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่าง 1-9 ช่วงตามแนวด่ิงลงมา  

9. ประเมินแบบสามร้อยหกสิบองศา (360 Evaluation) การประเมินสมรรถนะแบบ 360 น้ี เป็น
การประเมินโดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม (Rating Scale) หรือแบบประเมิน จากพฤติกรรม การ
ปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถูกประเมินเป็นผู้ ประเมิน
สมรรถนะ  

10. การประเมินแบบศูนย์ทดสอบ (Assessment Center) เป็นเทคนิคการประเมินที่ใช้ เทคนิค
หลาย ๆ วิธีร่วมกันและใช้บุคคลหลายคนร่วมกันประเมิน เช่น แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา กรณีศึกษา เป็นต้น ข้อดีของ การประเมินแบบน้ีคือผลการ
ประเมินมีความเที่ยง และความเช่ือถือได้สูงเพราะใช้เทคนิคหลายวิธี ร่วมกัน ใช้คนหลายคนช่วยกันประเมิน 
ส่วนข้อจํากัดก็คือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก เป็นต้น (บดินทร์ วิจารณ์, 2547)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการทํางานทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการทํางาน  ด้านการ
ทํางานเป็นทีม ด้านการบริการ ด้านความเหมาะสมเก่ียวกับตําแหน่งงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําของร้านสะดวกซื้อ 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการทํางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําของร้าน
สะดวกซื้อ 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research)  เพ่ือศึกษา “สมรรถนะการทํางานที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําของร้านสะดวกซื้อ  กรณีศึกษา : บัณฑิตรุ่นที่ 1 ในหลักสูตร
ระบบการศึกษาทางไกล สถาบันการศึกษาเอกชน”      

ประชากร คือ ผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อที่จ้างงาน บัณฑิต รุ่นที่ 1 ในหลักสูตรระบบการศึกษา
ทางไกล ได้แก่ จังหวัดลําปาง ชลบุรี ขอนแก่น สถาบันการศึกษาเอกชน จํานวน 26 ร้าน โดยส่งแบบสอบถาม
จํานวนทั้งสิ้น 26 ชุด ไปที่สาขาร้านที่บัณฑิตรุ่นที่ 1 เลือกชดใช้ทุนตามที่บริษัทได้กําหนดให้ และให้ผู้จัดการ
ร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการเขต และผู้จัดการเขตหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่แทน เป็นผู้ดําเนินการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง 
       การหาความเที่ยงตรง (Reliability)  ของเคร่ืองมือโดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ที่ปรึกษาด้าน
งานวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของเนื้อหา จากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับปรุงโดยเสนอ
ต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงอีกครั้งก่อนนําไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของกรอนบาค พบว่าแบบสอบถามแต่ละด้านของสมรรถนะในการทํางานและ
ประสิทธิภาพในการทํางานมีระดับความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.713-0.910 สามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามมี
ระดับความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตําแหน่งงานเป็นผู้จัดการร้านประจําตามสาขาร้านสะดวกซื้อ มี
ประสบการณ์ด้านการทํางานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และประจําอยู่สาขาร้านทั้งหมด 25 สาขา   
 สมรรถนะการทํางาน ด้านความ สามารถในการทํางาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานประจําของร้านสะดวกซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายปัจจัยย่อย 
พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่  มีความรวดเร็วในการเรียนรู้งาน ตลอดจนการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน โดยมีระดับค่าเฉล่ีย 4.23  รองลงมาคือ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 
โดยมีระดับค่าเฉล่ีย 4.12 และมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กําหนด/ มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานอย่าง
ละเอียดรอบคอบก่อนการส่งต่องาน/ สามารถจัดการและวางแผนการทํางานได้เสร็จตามเป้าหมาย/ มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ  โดยมีระดับค่าเฉล่ีย  4.08  ดังน้ันจากการวิจัย
ด้านสมรรถนะด้านความสามารถในการทํางาน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ (2543) 
กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถความ ชํานาญด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้
บุคคลสามารถกระทําการหรืองดเว้นการ กระทําในกิจการใด ๆ ให้ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว ซึ่ง
ความสามารถเหล่าน้ีได้มาจากการ เรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ ณรงค์
วิทย์ แสนทอง (2545) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจท่ีมี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายของงานใน ตําแหน่งน้ัน ๆ สมรรถนะแต่ละตัวจะมี
ความสําคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป” 
          สมรรถนะการทํางานด้านการทํางานเป็นทีม  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ประจําของร้านสะดวกซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณารายปัจจัยย่อย พบว่า 
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่  ทํางานโดยยึดแนวทางการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน/ กล่าวถึง
เพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์  โดยมีระดับค่าเฉล่ีย  4.23  รองลงมาคือ รับรู้งานหรือกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบ
กับเพ่ือนร่วมงาน/ มีการแจ้งความก้าวหน้าที่ตนเองรับผิดชอบกับเพ่ือนร่วมงานสม่ําเสมอ โดยมีระดับค่าเฉล่ีย 
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4.15 และทํางานที่ได้รับมอบหมายกับเพ่ือนร่วมงานได้สําเร็จลุล่วง/ รับรู้และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพ่ือน
ร่วมงานโดยมีระดับค่าเฉลี่ย 4.08 ดังน้ันจากการวิจัยด้านสมรรถนะด้านการทํางานเป็นทีมได้สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ ประโยชน์ คล้ายลักษณ์ และคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การทํางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ (Mixed Methods 
Research) พบว่าการพัฒนาสมรรถนะด้านการทํางานเป็นทีมในมิติเก่ียวกับการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน การ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ การไว้เน้ือเช่ือใจ และการยอมรับนับถือส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ 
         สมรรถนะการทํางานด้านการบริการ  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานประจํา
ของร้านสะดวกซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณารายปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ นําปัญหาที่พบเจอในการให้บริการมาวางแผนและพัฒนาในครั้งต่อไป โดยมี
ระดับค่าเฉล่ีย 3.73 รองลงมาคือ รับฟังปัญหา ความต้องการของลูกค้าอย่างต้ังใจ พร้อมหาแนวทางแก้ไขอย่าง
รวดเร็ว โดยมีระดับค่าเฉล่ีย 3.65  และให้ข้อมูลหรือคําแนะนําแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง โดยมีระดับค่าเฉล่ีย 3.46 
เน่ืองจากในด้านการบริการของร้านสะดวกซ้ือ เป็นการบริการที่เน้นด้านความสะดวกและรวดเร็วเพ่ือ
ตอบสนองเรื่องการดํารงชีวิตในปัจจุบันที่เร่งรีบ ที่เวลาค่อนข้างจํากัด ดังน้ันทําให้งานด้านการบริการของร้าน
ต้องทําอย่างรวดเร็ว จึงทําให้ไม่เห็นผลด้านน้ีได้ชัดเจนมากนักเมื่อเทียบกับร้านที่เน้นด้านการบริการ 
       สมรรถนะการทํางานด้านความเหมาะสมเก่ียวกับตําแหน่งงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานประจําของร้านสะดวกซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาราย
ปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่  สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติตามงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีระดับค่าเฉล่ีย 3.77 รองลงมาคือ มีความพยายาม  อุตสาหะ บากบ่ัน ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรค
และปัญหา โดยมีระดับค่าเฉล่ีย 3.73 และค้นคว้าและหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือนํามาพัฒนางานสมํ่าเสมอ/ มี
บุคลิกภาพและการวางตัวได้เหมาะสม  เช่น ทัศคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  การแต่งกาย กิริยาวาจา 
และอื่น ๆ โดยมีระดับค่าเฉลี่ย 3.69 เน่ืองจากในการทํางานของร้านสะดวกซื้อมีระดับความก้าวหน้าด้าน
ตําแหน่งงาน จึงมีการกําหนดภาระงานและหน้าที่ในการทํางานไว้ชัดเจน ทําให้พนักงานในร้านมีความมุ่งมั่น 
ไม่ย่อท้อ และมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ําเสมอ เพ่ือให้ตนเองได้เลื่อนขั้นตําแหน่งงานพร้อม ๆ กับค่าตอบแทนที่
สูงขึ้น 
         สมรรถนะการทํางานด้านคุณธรรม  จริยธรรม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ประจําของร้านสะดวกซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณารายปัจจัยย่อย พบว่า 
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ไม่เห็นแก่ตัว  เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ โดยมีระดับค่าเฉลี่ย  
4.62  รองลงมาคือ รักษาคําพูด และปฏิบัติในสิ่งที่พูดไว้ โดยมีระดับค่าเฉลี่ย 4.58 และมีความซื่อสัตย์ สุจริต  
ไม่เลือกปฏิบัติ/ มีจิตใจดี รู้จักเสียสละ โดยมีระดับค่าเฉล่ีย 4.42 เน่ืองจากในการทํางานในร้านสะดวกซ้ือ น้ันมี
นโยบายชัดเจนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัวเพราะสิ่งเหล่าน้ีหากพนักงานทุกคน
ปฏิบัติได้ก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการร้านไม่มีปัญหา การทํางานราบรื่น 
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         ประสิทธิภาพในการทํางาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานประจําของร้าน
สะดวกซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการโดยมีระดับค่าเฉล่ีย  4.46  รองลงมา
คือ การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีระดับค่าเฉลี่ย 4.08 และมีการดําเนินงานบนพ้ืนฐานของการ
ประหยัดทรัพยากร โดยมีระดับค่าเฉลี่ย  4.00  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรท่ีศึกษามี
ประสิทธิภาพในการทํางานที่โดดเด่นในด้าน มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการและการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และอยู่บนพ้ืนฐานของการประหยัดทรัพยากร ซึ่งร้านสาขาสามารถนําผลน้ีไป
ปรับใช้และพัฒนาด้านประสิทธิภาพอ่ืน ๆ เพ่ือให้การทํางานบรรลุเป้าหมายตามที่ต้ังไว้อย่างเสร็จสมบูรณ์ 
 
ตารางที่ 1: แสดงผลการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการทํางานทั้ง 5 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน 

   การทํางาน 
 

สมรรถนะด้านการทํางาน 

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

t p-value VIF 
สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a)  -1.06 -.705 .489  
1. ด้านความสามารถในการ

ทํางาน   
.223 .397 2.23 .037* 1.261 

2. ด้านการทํางานเป็นทีม   .217 .542 3.11 .005* 1.213 
3. ด้านการบริการ   .207 .394 2.20 .039* 1.276 
4. ด้านความเหมาะสมเก่ียวกับ

ตําแหน่งงาน   
.186 -.228 -1.26 .220 1.305 

5. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม .171 -.104 -.532 .600 1.516 
F = 4.012   p-value =  0.11a     AdjR2 = .376 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* 
 
 สมรรถนะด้านการทํางาน ทั้งหมด 5 ด้านพบว่า มี 3 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพด้านการ
ทํางาน ได้แก่   ด้านความสามารถในการทํางาน  ด้านการทํางานเป็นทีม  และ  ด้านการบริการ  ซึ่งสนับสนุน
ตามสมมุติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  เหตุผลที่เป็นเช่นน้ีเพราะในการทําธุรกิจในด้านธุรกิจ
การค้าปลีกน้ัน ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ แรงจูงใจ ตามแนวคิดของ Spencer and Spencer (1993) กล่าวว่า 
“สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying Characteristic) ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ 
แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน์ (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) 
ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ี จะเป็นตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคล
สามารถ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือ สูง
กว่าเกณฑ์อ้างอิง (Criterion – Reference) หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้  อีกทั้งการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เจอ
ในแต่ละวัน การบริการลูกค้าที่มีความหลากหลาย  



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 26 

ร้านค้าสะดวกซื้อเปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมงทําให้พนักงานสายร้านต้องทํางานเป็นกะ ซึ่งผลัดเปลี่ยน
กัน 3 กะ และในแต่ละช่วงของการทํางานจะมีการจัดการงานที่แตกต่ากกัน การส่งต่องานกันในแต่ละกะก็มี
ความสําคัญดังน้ันนอกจากความสามารถในการทํางานแล้วยังต้องอาศัย การทํางานเป็นทีม พร้อม ๆ กับการ
บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจแม้จะมีเพียงเวลาสั้น ๆ ในการบริการก็ยังคงที่จะปรารถนารอยย้ิมจากลูกค้า 
สิ่งที่กล่าวมาน้ีสามารถสรุปได้ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2548) กล่าวว่า 
“สมรรถนะคือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ที่ทํา ให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองค์กร”กล่าวคือ การที่บุคคลจะ 
แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ทักษะ/ความสามารถ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดี ซึ่งอธิบายว่า “สามารถให้บริการที่ ผู้รับบริการต้องการ
ได้” น้ัน หากขาดองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ในงานหรือทักษะที่เก่ียวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น อดทน ชอบ ช่วยเหลือผู้อ่ืน แล้วบุคคลก็ไม่อาจจะ
แสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่ ผู้รับบริการต้องการได้ 

สมรรถนะการทํางานด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับตําแหน่งงาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานประจําของร้านสะดวกซื้อ  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .171 ซึ่งความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานเท่ากับ -.104 ไม่สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  เหตุผลที่ปฏิเสธเพราะ
เน่ืองมาจากในร้านสะดวกซื้อ ตําแหน่งงานเป็นการแบ่งงานตามโครงสร้างภาระหน้าที่ แต่หากมีการทํางานใน
หน้างานจริงน้ัน ทุกคนย่อมช่วยเหลือกัน สามารถทํางานแทนกันได้ในบางหน้าที่ตามระดับความสําคัญของงาน  

สมรรถนะการทํางานด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ร้านสะดวกซ้ือ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .171 ซึ่งความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ -.104 ไม่
สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  เหตุผลที่ปฏิเสธเพราะตามนโยบายของกิจการจะ
เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมต้ังแต่ขั้นตอนการสรรรหา คัดเลือก เข้ามาทํางานอีกทั้งเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์
ของพนักงานเป็นหลัก การทํางานในร้านน้ันมีกล้องวงจรปิดบันทึกตลอด 24 ช่ัวโมงทําให้พนักงานในร้านมี
โอกาสท่ีจะทุจริตน้อยมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
           จากผลการศึกษาครั้งน้ีทําให้ทราบถึงสมรรรถนะด้านการทํางาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานประจําของร้านสะดวกซื้อ  กรณีศึกษา คือ บัณฑิตรุ่นที่ 1 ของหน่วยการเรียนทางไกล ซึ่ง
หากมีการนําข้อมูลจากการศึกษาไปปรับปรุงใช้ในการเน้นความสําคัญด้านสมรรถนะการทํางานที่เหมาะสมก็
จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการทํางาน อย่างไรก็ตามควรมีการทําการศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป เน่ืองจากบางคร้ัง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะทําให้ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะด้านการทํางานให้มากข้ึน เพ่ือให้ทันต่อ
การแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น 
             อีกทั้งในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยมีหน่วยในการวิเคราะห์จํานวนน้อย ซึ่งทําการเก็บข้อมูลเพียง 26 ราย 
ทําให้ข้อมูลไม่มีการกระจายมากเท่าที่ควร ดังน้ันหากมีการศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลให้มีหน่วย
วิเคราะห์มากขึ้นเพ่ือความชัดเจนของข้อมูล 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ (2) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ (3) 
ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต เพ่ือให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจคลินิกเสริมความงามได้ทราบถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม และสามารถปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการให้ตรงกับความคาดหวังหรือต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มีความ
สนใจและใช้บริการคลินิกเสริมความงามอยู่แล้วทั้งเพศหญิงและชาย อายุ 20 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิธีการสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ และปัจจัยด้านรูปแบบ
การดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการมีอิทธิพลสูงสุด 

คําสําคัญ: คลินิกเสริมความงาม ส่วนประสมตลาดบริการ ภาพลักษณ์ รูปแบบการดําเนินชีวิต ความ
คาดหวัง  

 
ABSTRACT  

The objective of this research was to study factors influencing expectation of beauty 
clinic consumer in Bangkok metropolitan which were (1) service marketing mix (7Ps) (2) 
image (3) lifestyle for the people who interested in starting a business of beauty clinic to 
know factors influencing expectation of beauty clinic consumer in Bangkok metropolitan and 
develop the service to meet customer expectation.  The sample group for this research was 
400 people who interested and used to use beauty clinic and they were 20 years old or 
above from Bangkok metropolitan. Questionnaire was used via convenient sampling method.  
The statistical methods are descriptive statistic which include percentage, mean, and 
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standard deviation and inferential statistic for hypotheses test via multiple regression 
analysis. 

The results of the research found that service marketing mix factor, image factor, and 
lifestyle factors have influencing expectation of beauty clinic consumer in Bangkok metropolitan 
at the statistical significant level of 0.05.  Service marketing mix has the highest impact on 
expectation of beauty clinic consumer in Bangkok metropolitan. 

Keywords: Beauty Clinic, Service Marketing Mix, Image, Lifestyle, Expectation  
 
บทนํา  

ปัจจุบันธุรกิจคลินิกเสริมความงามเป็นหน่ึงในธุรกิจที่มีการเติบโตและมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ โดยคาดหวังว่า
การใช้บริการคลินิกเสริมความงามน้ันสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านบุคลิกภาพที่ดีขึ้นของตนเองได้ 
ทั้งน้ีจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ได้สํารวจไว้เมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่า ที่ผ่านมาความสนใจในการดูแล
รักษารูปร่าง หน้าตาและผิวพรรณจะอยู่เฉพาะในกลุ่มของผู้หญิงที่มีกําลังการซื้อสูงและเป็นหญิงในวัยกลางคน 
แต่ปัจจุบันเรื่องความสวยความงามน้ัน ได้กระจายความสนใจออกไปยังกลุ่มนักศึกษา วัยรุ่นทั้งเพศหญิงและ
เพศชายเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นน้ี เน่ืองจากแรงหนุนของคนยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินชีวิต มีเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่กว้างขึ้น สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้มากขึ้น จึงทํา
ให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะมีรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นตามไปด้วย เพ่ือช่วยเสริมสร้างบุคลิกและความมั่นใจ
ให้กับตนเอง บวกกับความนิยมของกระแสเกาหลีในปัจจุบัน จึงย่ิงทําให้เกิดการผลักดันในตลาดธุรกิจการดูแล
หน้าตาและผิวพรรณท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า ในปัจจุบัน ทิศทางของตลาดเสริมความงามใน
ประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีการเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด จนมีมูลค่าธุรกิจรวมกว่า 30,000 
ล้านบาท ในขณะที่ "การแพทย์และความงาม" สามารถครองอันดับธุรกิจเด่นติดต่อกันกว่า 4 ปี (ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2557) และเช่ือว่ามูลค่าตลาดรวมสามารถเติบโตสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ 
มา อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งวัดจากมูลค่าตลาดและจํานวนของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง (AEC 
TOURISMTHAI, 2558) ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่ยังคง
สามารถสร้างผลกําไรให้กับนักลงทุนในธุรกิจน้ีได้อย่างต่อเน่ืองท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยํ่าแย่ และมีความ
ประสงค์ที่จะศึกษาถึงตัวแปรที่สําคัญที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจน้ีได้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังหรือ
ความต้องการของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม และสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ตรงกับความ
คาดหวังหรือต้องการของผู้ใช้บริการได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 

คลินิกเสริมความงาม หมายถึง คลินิกหรือสถานพยาบาลท่ีจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและ
สามารถดําเนินการได้ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประเภทเวชกรรมที่มีบริการเสริมความ
งาม หรือเป็นสถานพยาบาลท่ีจัดให้บริการด้านเวชกรรมท่ีเป็นเวชปฏิบัติทั่วไปและดําเนินการโดยผู้ประกอบ
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วิชาชีพเวชกรรม (ภูมิพลอดุลยเดช, ป.ร., 2541) โดยมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม
ให้คําแนะนํา ปรึกษา วินิจฉัย รักษา โดยวิธีทางการแพทย์ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทย์สภา (ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๙) 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับสว่นประสมการตลาดบริการ (7Ps) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 461 อ้างถึงในบุศรา จิรเกษมสุข, 2555: 16-19) กล่าวถึงทฤษฎี

ส่วนประสมตลาดบริการ ของ Philip Kotler, 2003 ว่า ส่วนประสมตลาดบริการ หมายถึง ปัจจัยที่ใช้ในการ
ตอบสนองความต้องการและให้เกิดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมตลาด
บริการถึง 7 ปัจจัย ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์/บริการ (Product) 2.ราคา (Price) 3.ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.บุคลากร (People) 6.ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) 7.กระบวนการให้บริการ (Process)  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์ (Image) 
สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม (2550) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจของ

มนุษย์เก่ียวกับการดําเนินงานขององค์กรหรือตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่แต่
ละบุคคลได้รับมา โดยต้องอาศัยระยะเวลาและใช้สื่อในการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธ์ิ ธรีสรณ ์
(2552) ที่อธิบายเพ่ิมเติมว่า การเกิดขึ้นของภาพลักษณ์ไม่ได้เกิดจากการใช้สื่อเพียงไม่ก่ีครั้ง แต่เกิดจากหลาย
ปัจจัยรวมกัน ได้แก่ ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์/บริการท่ีดี มีคุณภาพ มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการให้บริการ เป็นต้น 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) 
Antonides & Raaij (1998 อ้างถึงใน จินดา พรธาดาวิทย์, 2552) ว่า วิถีชีวิตวัดได้จาก 3 องค์ 

ประกอบสําคัญ คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2000) ได้ให้ความหมาย
ของ วิถีชีวิต (Lifestyle) หรือ แบบแผนหรือรูปแบบการดําเนินชีวิต ว่า เป็นการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลที่
แสดงออกมาเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.กิจกรรมท่ีทํา (Activities) 2.ความสนใจ (Interest) 3.ความคิดเห็น 
(Opinion) ที่สะท้อนถึงความเป็นบุคคลหรือตัวตนซึ่งเก่ียวพันกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และอาชีพ  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2000) ให้ความหมายเก่ียวกับ

ความคาดหวังว่าเป็นความเช่ือ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อบางสิ่ง
บางอย่างว่าควรจะเกิดขึ้นหรือควรจะเป็น 

ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2554: 6) ได้ให้ความหมายของ ความคาดหวัง ว่าเป็นความคิดที่คิดไว้ก่อน
ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตนเองคิดไว้ แต่จะมีความสําคัญต่อบุคคลน้ันๆ ในด้านของพฤติกรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 31 

กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 

รูปที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ในกรุงเทพมหานคร 

2. ภาพลักษณ์ของธุรกิจเสริมความมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามใน
กรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามใน
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาแผนงานวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องความสวยความงามทั้ง

เพศหญิงและเพศชายที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร ที่มีกําลังซื้อและเป็นบุคคลที่ใช้บริการคลินิก
เสริมความงาม ซึ่งยังไม่สามารถทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอนได้ 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความสนใจและใช้บริการคลินิกเสริมความงามอยู่แล้ว ทั้ง

เพศหญิงและชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการคํานวณของ W.G. Cochran (Cochran, 
1977) ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และทําการเก็บตัวอย่างเพ่ิมอีก 15 ตัวอย่าง ดังน้ันจึงได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง  

3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามบริเวณ คลินิกเสริมความงาม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล
ที่มีแผนกความงาม อาคารสํานักงาน ในกรุงเทพมหานคร 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ ส่วนประสมตลาดบริการ ภาพลักษณ์ 

และรูปแบบการดําเนินชีวิต 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษา

เก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมตลาดบริการ ภาพลักษณ์ และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมี
อิทธิพลกับความคาดหวังของผู้ที่ต้องการใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนประสมตลาดบริการ 
ภาพลักษณ์ 
รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิก
เสริมความงาม 
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6. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแผนงานวิจัยครั้งน้ีเป็นการคํานวณหา ค่าความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Scale: S.D.) และ
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ

ระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้อยู่
ระหว่าง 20,000-29,999 บาท จะตัดสินใจเลือกใช้คลินิกเสริมความงามด้วยตัวเอง ความถี่ในการใช้บริการ
คลินิกเสริมความงาม 1 เดือนต่อครั้ง มีคลินิกประจํา และส่วนใหญ่ใช้บริการทางด้านผิวหน้า  

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 
ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ 
พบว่า ผู้ที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ทั้ง 7 

ด้าน โดยด้านที่ให้ความสําคัญมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามลําดับ 
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 
 พบว่า ผู้ที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ โดยให้ความสําคัญ
มากที่สุด คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม รองลงมา คือ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับ 
ตามลําดับ 
 ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต 
 พบว่า ผู้ที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต ทั้ง 3 
ด้าน โดยด้านที่ให้ความสําคัญมากที่สุด คือ ด้านความคิดเห็น รองลงมา คือ ด้านความสนใจ และลําดับสุดท้าย 
คือ ด้านกิจกรรม  

 
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 

 
ตารางที่ 1: ผลความสัมพันธ์ของ ส่วนประสมตลาดบริการ ภาพลักษณ์ รูปแบบการดําเนินชีวิตกับความ

คาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม 
 

ตัวแปรอิสระ   B  Beta  T  Sig. 
ส่วนประสมตลาดบริการ  .422  .365  5.738  .000* 
ภาพลักษณ์   .313  .309  4.927  .000* 
รูปแบบการดําเนินชีวิต  .260  .268  7.995  .000* 
R2 = .589, F = 191.413, p < 0.05 
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จากผลการศึกษาทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการ ภาพลักษณ์ และ
รูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้ทั้ง 3 สมมุติฐาน โดยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ และปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความ
งามในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทราบจากค่า Significance (Sig.) ของทั้ง 3 
ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ และปัจจัยด้านรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต จะมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000* ตามลําดับ 

สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานครมาก
ที่สุด คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ โดยทราบได้จากค่า Beta ซึ่งปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ
มีค่า Beta เท่ากับ 0.365 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ มีค่า Beta เท่ากับ 0.309 และปัจจัยด้าน
รูปแบบการดําเนินชีวิต มีค่า Beta เท่ากับ 0.268 ตามลําดับ  

ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ และปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตมี
อิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 58.9% โดยทราบได้
จากค่า R Square (R2) ซึ่งเท่ากับ 0.589 ส่วนอีก 41.1% จะเป็นปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร 

สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ คือ ค่า F เท่ากับ 191.413 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ด้าน
บุคลากร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 และด้านผลิตภัณฑ์/บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 โดยจะเห็นได้ว่า 
ทั้ง 2 ด้านเป็นการบริการท่ีสัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามมากที่สุด ซึ่งผู้ใช้บริการให้
ความสําคัญกับบุคลากรแพทย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของประสบการณ์ในการรักษา ความ
เช่ียวชาญและความชํานาญเฉพาะด้าน เน่ืองจากเก่ียวข้องกับความเช่ือมั่นและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้คําแนะนํา/ปรึกษาและพนักงานต้อนรับ จะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ แนะนําได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ต้องผ่านการฝึกอบรม มีมนุยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ในส่วน
ของด้านผลิตภัณฑ์/บริการก็เช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์/บริการน้ันจะต้องมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง ผ่าน
มาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) ใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือที่ทันสมัย และมีบริการท่ีหลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีส่งผลประทบโดยตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเป็น
อย่างมาก เป็นการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะเรื่องผลลัพธ์ในการ
รักษา โดยผู้ใช้บริการคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงหลังจากที่เข้ารับบริการ 
สามารถแก้ปัญหาและเพ่ิมความม่ันใจในด้านบุคลิก รูปร่าง หน้าตา ให้กับผู้ใช้บริการได้ 

สําหรับด้านที่มีระดับความสําคัญมาก ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านราคา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 ตามลําดับ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ด้านกระบวนการให้บริการน้ัน ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าจะต้องได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
แพทย์และเจ้าหน้าที่การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้ารับการรักษา 
หากมีกระบวนการให้บริการท่ีมีขั้นตอนและเป็นระบบ จะทําให้ผู้ใช้บริการรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการอีก
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เรื่อยๆ เน่ืองจากไม่เป็นการทําให้เสียเวลามากนัก ด้านลักษณะทางกายภาพ เน่ืองจากคลินิกเสริมความงามน้ัน
เป็นสถานที่ที่ต้องเน้นด้านความสะอาดเป็นหลัก ปลอดเช้ือ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา 
และอุปกรณ์ต่างๆ ในคลินิกที่ใช้ในการบริการ รวมถึงการตกแต่งและบรรยากาศรอบข้างจะต้องเป็นบริเวณท่ี
สะอาด ปลอดภัย และมีความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการด้วย เช่น มีเครื่องด่ืมเพ่ือบริการ สถานที่น่ังรอ 
ป้ายติดหน้าห้อง เป็นต้น เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพเหล่าน้ีเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้บริการได้เห็นและสัมผัส เป็น
สิ่งที่ทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นและรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ สําหรับด้านราคาน้ัน 
ควรจะมีการแจ้งราคาก่อนทุกคร้ังเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสในการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการ ไม่ควรยัดเยียดการ
ขายหรือโปรแกรมการรักษาที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการ ควรต้ังราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ ไม่ทํา
ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เมื่อผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและรู้สึกว่าคุ้มค่า ก็จะทําให้
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและเกิดความเต็มใจที่จะบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเป็นการส่งผลดีให้กับ
ธุรกิจ แต่เน่ืองจากธุรกิจคลินิกเสริมความงามมีคู่แข่งขันเป็นจํานวนมาก เพราะฉะนั้น การต้ังราคาของ
โปรแกรมการรักษาต่างๆ จึงจําเป็นต้องเปรียบเทียบกับคลินิกอ่ืนๆ ด้วย ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควร
เลือกทําเลที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่ใจกลางเมือง ไม่ว่าจะต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือต้ังแบบ
เด่ียวๆ จะต้องมีการเดินทางที่ความสะดวกสบาย เช่น อยู่ติดกับ MRT BTS เป็นต้น มีพ้ืนที่จอดรถ อยู่ใกล้
สถานที่ทํางาน เป็นการตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการในด้านความสะดวกสบายเม่ือมาใช้บริการ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดน้ัน สําหรับธุรกิจคลินิกเสริมความงามควรให้ความสําคัญกับลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้า
ประจํา เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเก่าน้ีมีผลต่อยอดขายของคลินิกในระยะยาว ถ้าลูกค้าเก่าเกิดความพอใจและมี
ความจงรักภักดีในตราสินค้า ก็จะเกิดการบอดต่อแบบปากต่อปากไปเร่ือยๆ ทําให้ธุรกิจได้ลูกค้าใหม่ตามมา 
ดังน้ัน สําหรับลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าประจําน้ัน ควรมีส่วนลดพิเศษให้พร้อมกับการทําโปรโมช่ันร่วมกับบัตร
เครดิต และมีบัตร Member Card ให้ลูกค้า เพ่ือสร้างความรู้สึกพิเศษให้กับบุคคลกลุ่มน้ี สําหรับลูกค้าใหม่ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเช่ียลมีเดีย เช่น จําหน่ายโปรแกรมต่างๆ การโฆษณาและโปรโมช่ัน การ
เผยแพร่ผลลัพธ์ เป็นต้น ซึ่งผลของการศึกษานี้ตรงกับสมมุติฐานที่ 1 ที่ต้ังไว้ คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาด
บริการมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 จะเห็นได้ว่า 
การทําธุรกิจคลินิกเสริมความงามน้ัน ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญ เน่ืองจาก ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวมมีผล
ต่อความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก เช่น ต้องเป็นคลินิกที่ดูสะอาดเรียบร้อย 
คลินิกมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เปิดมานาน มีความมั่นคง มีช่ือเสียง เป็นคลินิกที่เป็นผู้นําในตลาดเสริมความงาม
ภาพลักษณ์ของคลินิกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น เมื่อใดก็ตามที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
ปรากฎขึ้นในใจของลูกค้าได้ตามท่ีลูกค้าได้คาดหวังไว้ เมื่อน้ันการดําเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงามก็ไม่ใช่เรื่อง
ยากอีกต่อไป สําหรับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์/บริการ ก็จําเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไม่แพ้กัน โดยเน้นการ
สร้างภาพลักษณ์ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในการให้บริการ รวมถึงภาพลักษณ์ในด้านการมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการให้บริการ หรืออาจจะเน้นภาพลักษณ์ของการได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วจากการ
ใช้บริการ เป็นต้น เมื่อผลิตภัณฑ์/บริการดี ได้มาตรฐาน และเห็นผลเร็ว จะทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
และสร้างความรู้สึกทางด้านบวกให้กับคลินิกได้ ซึ่งผลของการศึกษาน้ีตรงกับสมมุติฐานที่ 2 ที่ต้ังไว้ คือ 
ภาพลักษณ์ของธุรกิจเสริมความมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใ ช้บริการคลินิกเสริมความงามใน
กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีระดับความสําคัญมาก คือ ด้านความคิดเห็น โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.90 และด้านความสนใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 ส่วนด้านที่มีระดับความสําคัญปานกลาง คือ ด้าน
กิจกรรม จะเห็นได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจคลินิกเสริมความงามสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการได้ 
ภาพลักษณ์น้ันก็จะส่งผลถึงความคิดเห็นของลูกค้าในด้านของความคาดหวังในการใช้บริการ เช่น ผู้ที่เข้าใช้
บริการจะมีความคิดเห็นว่า คลินิกเสริมความงามสามารถช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพหน้าตาได้เป็นอย่างดี เป็นการ
คาดหวังถึงผลลัพธ์หลังจากการใช้บริการ ในเรื่องความคาดหวังทางด้านความปลอดภัยในการรักษา ผู้ใช้บริการ
มีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีเสริมความงามในปัจจุบันน้ีมีความปลอดภัยสูง เมื่อผู้ใช้บริการมีความรู้สึกมั่นใจแล้ว 
ก็จะมาใช้บริการเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดความเคยชิน สําหรับด้านความสนใจของผู้ใช้บริการน้ัน ส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มที่มีความสนใจเรื่องความสวยความงามเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว เช่น สนใจในเรื่องข่าวสาร นวัตกรรมความงาม 
ชอบทดลองผลิตภัณฑ์ความงามใหม่ๆ และสนใจท่ีจะพัฒนารูปร่าง หน้าตาของตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ ซึ่ง
ผู้ใช้บริการกลุ่มน้ีจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องเสริมความงามว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 
เน่ืองจากสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การมีบุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญ แต่สําหรับผู้ที่ไม่มีความ
สนใจในเรื่องของความสวยความงาม ก็จะมาใช้บริการบ้าง เป็นบางคร้ังบางคราว ความถี่ในการเข้าใช้บริการ
จะน้อยมาก แต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเลย และในส่วนของกิจกรรมของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่
มักจะไม่มีเวลาว่างในการดูแลผิวด้วยตัวเอง มีบางกิจกรรมที่ต้องใช้หน้าตาและรูปร่างเป็นหลัก หรือไม่ก็มี
กิจกรรม/หน้าที่การงานกลางแจ้งบ่อย สังสรรค์บ่อย ทําให้นอนดึก จึงทําให้หันมาใช้บริการคลินิกเสริมความ
งามเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผลของการศึกษาน้ีตรงกับสมมุติฐานที่ 3 ที่ต้ังไว้ คือ ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตมี
อิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร  

โดยผลการศึกษาได้สอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler, 2000 ที่ว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตบ่งบอกถึง
ความเป็นตัวตนและส่งผลถึงสภาพแวดล้อมในชีวิต และยังสอดคล้องกับ ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 
ที่ว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้บริโภค นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณฎาร์ ประทุมทอง (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการส่ือสารแบบ
บอกต่อ ความคาดหวัง และการรับรู้ของผู้รับบริการคลินิกความงามวุฒิศักด์ิคลินิกในกรุงเทพมหานคร โดย
ความคาดหวังผู้รับบริการมีความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยผู้รับบริการจะมีความคาดหวัง
ในด้านการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคาดหวังสูงกว่าระดับการรับรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านผู้
ให้บริการ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการบริการและด้านการส่งเสริมการตลาดมีคุณภาพตํ่า
กว่าที่คาดหวัง และการสื่อสารแบบบอกต่อมีความสัมพันธ์กับความคาดหวัง โดยความถี่ในการรับรู้ข้อมูลแบบ
บอกต่อมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้ใช้บริการในด้านการจัดจําหน่าย ด้านราคา ด้านผู้ให้บริการ และ
ด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนทางด้านการส่งเสริมการตลาดจะไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญ และผลงานวิจัยของ ณภัทร ทวีแสงศิริ (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับความคาดหวัง
ของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการบริการสปาและภาพลักษณ์ธุรกิจนวดสปาที่มีต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการในสายตาลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างต่อ
ปัจจัยส่วนแบ่งทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อธุรกิจสปาในสายตาของ
ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญ และปัจจัยประสมทางตลาดในสายตาของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญ 
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สรุป 
 จากผลการศึกษา สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมตลาด

บริการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ และปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยปัจจัยมี
อิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านส่วน
ประสมตลาดบริการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และปัจจัยด้านรูปแบบการดํารงชีวิต ตามลําดับ 
 
ข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามในกรุงเทพมหานครเพียง 3 ปัจจัยเท่าน้ัน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ และปัจจัยด้านการดําเนินชีวิต ในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัยด้านการ
สื่อสารแบบบอกต่อ ทั้งในด้านของคุณภาพและความปลอดภัยของบริการ เน่ืองจากผู้ใช้บริการมีความคาดหวังใน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่สูง เมื่อทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความม่ันใจ ก็จะทําให้มีผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นส่วน
ด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ จะต้องหาวิธีการที่ทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจในการบริการ เมื่อผู้ใช้บริการ
เกิดความประทับใจ ก็ทําให้เกิดการสื่อสารแบบบอกต่อ สามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้ และสามารถนําข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และดําเนินการวางแผนการทํางานในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสาเหตุที่ทําให้การบริหารจัดการของเจ้าของร้านแฟรนไชส์ 
7Eleven ประสบความสําเร็จ (2) ศึกษาแนวทางความสําเร็จในการบริหารจัดการของเจ้าของร้านเเฟรนไชส์ 
7Eleven เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และแบบสอบถามแนวทางความสําเร็จใน
การบริหารจัดการของเจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven 
จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สาเหตุที่ทําให้การบริหารจัดการของเจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven ประสบความสําเร็จ มี 4 
ด้าน คือ (1) ข้อมูลส่วนตัว เป็นเพศชาย 6 คน หญิง 14 คน อยู่ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป อาชีพ (ก่อน) มีทั้ง
พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี (2) ทัศนคติ 
สนใจร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven เพราะความม่ันคง ช่ือเสียง เสี่ยงตํ่า การจัดการดี ผลตอบแทนที่แน่นอน น่า
ลงทุน เช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ มีเคยเป็นพนักงานหรือผู้จัดการร้าน มินิ
มาร์ท ค้าขาย ร้านกาแฟ ตัดสินใจซื้อธุรกิจ เพราะเช่ือมั่น ผลกําไร สมาชิกในครอบครัวสนับสนุน มีจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องความสําเร็จ อนาคต ผลตอบแทน และผลกําไร มองว่าอนาคตธุรกิจจะเติบโตอย่างรวดเร็ว บริการครบ
วงจร แข่งขันสูง คู่แข่งขันมีศักยภาพมากขึ้น (3) ขั้นตอนการเป็นเจ้าของร้าน รู้จักทั้งจากครอบครัว ญาติ 
โฆษณา หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คอลเซ็นเตอร์ เจ้าหน้าที่ติดต่อและชักชวน โดยจะต้องรับฟังนโยบาย การ
สัมมนาการลงทุน การคัดเลือก อบรมการบริหารจัดการร้าน และเริ่มบริหารจัดการร้าน (4) คุณลักษณะด้าน
การบริหาร ได้แก่ การอบรม ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รับรู้ถึง
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง วางกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบ และการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเมื่อมีปัญหา 
 2. แนวทางความสําเร็จในการบริหารจัดการของเจ้าของร้านเเฟรนไชส์ 7-Eleven โดยมีองค์ประกอบ 
ดังน้ี (1) ด้านคน การคัดเลือกพนักงาน จากบุคลิกภาพ รูปร่าง หน้าตา ไหวพริบ รักการให้บริการ 
ประสบการณ์ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ โดยจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมในแต่ละผลัดการทํางาน เป็นแบบอย่าง
ที่ดี ให้เกียรติ จริงใจ เป็นกันเอง มีการสอนงาน ตักเตือนอย่างมีเหตุมีผล และรับฟังความคิดเห็น มีการสร้าง
แรงจูงใจ มีการพัฒนาการทํางานโดยนําความรู้ ความสามารถ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วางแผน ลง
มือทํา ตรวจสอบ และปรับปรุง การนําความรู้ไปถ่ายทอดโดยการประชุม สอนงานและทําให้ดูเป็นตัวอย่าง มี
วิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีโดยทําเหมือนพนักงานทั่วไป ย้ิมแย้มแจ่มใส หรือการทานข้าวร่วมกัน การสร้างแรง
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กระตุ้นให้พนักงานโดยการให้รางวัล ชมเชย ให้อิสระในการทํางาน การรักษาพนักงานให้อยู่ทํางานไปนานๆ 
คือ ต้องชัดเจนในเร่ืองความคาดหวัง สนใจและใส่ใจ สื่อสารอย่างให้เกียรติ และให้ผลตอบแทนอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม (2) ด้านเงิน มีการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม แบ่งเป็นรายรับ รายจ่าย ผลกําไร โดยการทํา
บัญชี มียอดขายเฉลี่ยต่อวัน 48,000-150,000 บาท ดูแลรักษาเงินด้วยตัวเองตามกฎระเบียบที่บริษัทกําหนด 
ตรวจสอบสม่ําเสมอ จํานวนเงินที่อยู่ที่แคชเชียร์ไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนการจัดทําบัญชี ใช้การจ้างสํานักงาน
บัญชี การจัดการเงินค่าล่วงเวลา (OT) คือให้ตามเวลาที่ทําจริง หากเงินสูญหาย จะตรวจสอบให้เร็วที่สุด 
สามารถหาสาเหตุ การเพ่ิม/ลดของยอดขาย โดยการวิเคราะห์ยอดขาย จํานวนลูกค้า สินค้า หรือจากปัจจัย
ภายนอก เช่น สภาพอากาศ วันหยุดเทศกาล เป็นต้น ส่วนการจัดการกับผลประกอบการด้านยอดขายให้ตรง
ตามความคาดหวัง จะประชุม เสนอแนวทาง ลงมือทําและสรุปผล (3) ด้านสินค้า ให้เหมาะสม เพียงพอ เช็ค
สต็อกอย่างสม่ําเสมอ การจัดการสินค้าในสต็อกให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม ดูกลุ่มสินค้า และพื้นที่จัดเก็บ หมั่น
ตรวจสอบให้พอดี หน้าร้านต้องจัดให้เต็ม เป็นระเบียบ การตรวจนับจํานวนสินค้าตามความเป็นจริงโดยใช้
เครื่อง EOB ส่วนคุณภาพสินค้า จะจัดเก็บให้ตรงจุด รักษาความสะอาด ระมัดระวังสินค้าเสียหาย ตรวจสอบ
คุณภาพ เช็ควันหมดอายุ การจัดวางสินค้า ต้องให้เห็นเด่นชัด เข้าถึงสะดวก น่าสนใจ สด และสะอาด วาง
สินค้าให้อยู่ในระดับสายตา เติมสินค้าใหม่จากด้านหลัง ติดป้ายช่ือ และราคาให้ชัดเจน สินค้าใหม่ ควรนําขึ้น
วางที่ช้ันทันที และแยกตามประเภท การเลือกสินค้าให้เข้ากับเทศกาลและโอกาส จะดูสถิติการขายที่ผ่านมา 
และข้อมูลจากส่วนกลางที่แนะนํา ส่วนการจัดการกับสินค้าชนิดเดียวกันแต่มีหลายย่ีห้อ จะเอาที่ขายดีจัดวาง
ช้ันบนสุด และถ้าหลายขนาด ให้ขนาดเล็กอยู่บนขนาดใหญ่อยู่ล่าง การตรวจสอบและจัดการกับสินค้า
หมดอายุ จะตรวจสินค้าทุกวัน ผลักดันขาย ไม่หมดให้ตัดจ่าย นําออกจากช้ันภายใน 24.00 น. ของวัน
หมดอายุ และทําลายต่อหน้ากล้อง CCTV (4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ต้องใช้งานให้ถูกประเภท ทําความสะอาด 
พร้อมใช้งาน เก็บให้เป็นที่ และหากชํารุดควรซ่อมแซมก่อนนําไปใช้ จัดวางให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบ 
(5) ด้านการจัดการ หมั่นตรวจสอบ มีการตรวจรับสินค้า วางให้เป็นระเบียบ ดูแลเอาใจใส่ สอนให้พนักงานมี
ความรู้และเข้าใจ การดูแลร้านให้มีมาตรฐาน (QSSI) โดยวิธีการทําความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุก
คน ส่วนการบริหารร้านให้ได้เกรด (E = Excellent) จะช่วยกันรักษามาตรฐาน ความสะอาด การบริการ และ
การจัดเรียงสินค้าให้ดูใหม่ เป็นระเบียบ มีการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในพ้ืนที่ จะสังเกตและทําความคุ้นเคย
กับลูกค้า สํารวจสภาพรอบร้าน สังเกตการซื้อสินค้า การบริโภค ดูข้อมูลการขาย และการวิเคราะห์ยอดขาย
ส่วนการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามหลัก SAVEQC เช่น การบริการที่ดี มีสินค้าครบ สะอาด 
ปลอดภัย เป็นต้น  

คําสําคัญ: แนวทางความสําเร็จ การบริหารจัดการ เจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven 
 
ABSTRACT 

This research aimed to: (1) study causes of the successful administration methods of 
7Eleven franchise shop owners, and (2) to study successful administration methods of 7-
Eleven franchise shop owners. The tools applied in this research were participatory 
observation and the questionnaire of successful administration methods of 7-Eleven 
franchise shop owners. The sample group was twenty shop owners of 7-Eleven franchises. 
The results showed that:  
 1. There are three causes that led the 7Eleven franchise shop owners to success, 
including: (1) personal information; there are six males and fourteen females, their ages 
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range from 45 and up, their previous occupations included office employees, self-employed, 
and government officers, and most of their education level is a bachelor’s degree; (2) 
attitude; they are interested in the 7Eleven franchise because of its security, good 
reputation, low risk, good management, guaranteed returns, and worthwhile investment, and 
the belief in the director’s attitude. In addition, most of them have never had experience 
with the business before, some of them used to be a cashier or manager at a minimart, a 
shop, or a coffee shop, and they decided to purchase the franchise because they believed 
in the returns, the support from families, and having goals of success, future, returns, and 
benefits. Moreover, they thought that the business would grow rapidly with integrated 
service, and at the same time there would be high competition and more capable 
competitors; (3) the steps of being the shop owner; they obtained the information in various 
ways, including families, advertisement, internet, and call centers. Furthermore, some of 
them were contacted by the staff and were persuaded, in which they had to listen to the 
policies, attended investment seminars, joined shop management training, and started to 
manage the shop; and (4) management attributes; including training, ability to think and 
analyze, problem-solving on-hand, being aware of competitors’ movements, setting 
strategies for advantages, and coordination with the units concerned whenever there were 
problems. 
 2. Successful administration methods of the 7Eleven franchise shop owners consisted 
of the following factors: (1) people; the selection of employees by considering appearance, 
resourcefulness, service-mind, experience, honesty, and responsibility, from which employees 
were appropriately organized for each work shift. Moreover, the shop owners were a good 
example for their employees and treated them with honor, sincerity, and friendliness, as well 
as providing training courses, reasonable advice, and listening to their opinions; furthermore, 
the shop owners also created motivation for their employees, developed their work using 
knowledge and ability efficiently, such as planning, operating, monitoring, and improving, and 
transferred knowledge by organizing meetings, work coaching, and demonstrations. In addition, 
the shop owners created a good work atmosphere by behaving themselves like one of the 
employees, smiling, and sometimes having a meal with employees as well as motivating 
employees by providing rewards, complementation, and the freedom to work. Also, in order 
to keep employees continuously working for the shops, the shop owners had to be clear 
about their expectations, pay attention, communicate with respect, and provide reasonable 
and appropriate salary; (2) finance; there should be an appropriate budget allocation, which 
divides into income, expenses, and benefits by doing accounting. The average sales per day 
were about 48,000 - 150,000 Baht, and the shop owners took care of the income by 
themselves according to the company’s regulations as well as always monitoring and making 
sure that there should not be more than 20,000 baht at the cashiers. Regarding accounting, 
they hired the accounting firm to manage it, and the overtime payment was paid according to 
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actual work hours. In case money was missing, there would be an investigation as quickly as 
possible. Moreover, the shop owners were able to find causes of the increase or decrease of 
the sales by doing the analysis of sales, customer numbers, products, and external factors, 
such as weather condition and holidays. Concerning the turnover management to meet with 
sales expectations, there would be meetings to gather suggestions, then operating it and 
summarizing the results; (3) products, the products should be appropriate and abundant 
enough, and inventory should always be checked, managing products in the inventory to 
make sure there are appropriate amounts, checking product groups and storage space, 
checking that the shop should be full of products and tidy, and the product counting should 
be done using the EOB machine. Regarding products’ quality, they should be kept in the right 
place, be clean, have no damage, and expiry dates should be checked. For product 
arrangement, they should be visible, easy to access, interesting, fresh, and clean; moreover, 
products should be placed at eye level and refilled with more products from the back, 
product names and prices must be placed clearly, and new products should be on shelves 
immediately and separated by types. The selection of products to suit seasons and occasions 
was based on the previous sales and data from the central office. For the management of the 
same products but different brands, the one that sells well will be placed on the top shelf, 
and if there are many sizes, the small size should be on top and the bigger one down below. 
In addition, there will be an everyday check for expired products, a push to sell, and if there 
are any left that cannot be sold before the expiry date, then they should take the products 
off from the shelf at 24.00 hours of the expiry date and destroy them in front of the CCTV 
camera; (4) equipment; equipment should be used appropriately, be clean, be ready to use, 
be  put in the right place according to types, and stay tidy, and if there is any equipment 
broken, then it should be fixed before use; (5) management; there should always be a 
monitor, products receiving checks, products arranged nicely and taken care, and attention 
paid to employees and making sure that they understand the work to assure that the shop is 
QSSI certified by making an understanding that it is everyone’s responsibility to accomplish the 
certification. Regarding the shop management in order to get an E grade (E=Excellent), both 
shop owners and employees would work together to maintain standards, be clean, provide 
service, and arrange products to look fresh and tidy; moreover, they would also do behavior 
analysis of customers in the area by observing and getting to know customers, surveying the 
area around the shop, observing customer’s purchases and consumption behavior, checking 
sales data, and analyzing sales volume to meet customers’ needs according to the SAVE QC 
principle, such as good service, the availability of products, cleanliness, safety, etc. 

Keywords:  Successful, Administration Methods, 7-Eleven Franchise Shop Owner 
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บทนํา  
 การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุหลักอาจเน่ืองมาจากมีนัก
ลงทุนหน้าใหม่ ๆ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ออกมาทําธุรกิจของตนเองมากย่ิงขึ้น ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ธุรกิจแฟ
รนไชส์จึงเป็นอีกโมเดลหน่ึงที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจลงทุนประกอบธุรกิจ ปัจจุบัน “ร้านแฟรนไชส์” คงเป็น
ทางเลือกหน่ึงของใครหลายๆ คน ที่อยากหันมาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเป็นธุรกิจที่มีสูตรสําเร็จใน
การบริหารจัดการ ทั้งทางด้านการผลิต และระบบการบริหารงานที่ครบครัน ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบการขยายธุรกิจ
โดยขายแฟรนไชส์ และร้านของบริษัทแฟรนไชส์เองที่ขยายสาขาของตัวเอง รวมไปถึงกิจการก่ึงแฟรนไชส์ที่
เป็นร้านขนาดเล็ก “ร้านแฟรนไชส์” จึงเป็นที่สนใจของคนในยุคน้ี (วีระเดช ชูแสงกิจ, 2556) 
 ร้าน 7-Eleven มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์ เป็นผู้นําธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้การ
บริหารงานของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกที่ถนนพัฒน์พงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 
2532 ปัจจุบันมีกว่า 8,222 สาขาทั่วประเทศ ถือเป็นร้านค้าปลีกที่มีเครือข่ายมากท่ีสุด โดยมียอดขายเฉลี่ย 
65,019 บาท ต่อวันต่อสาขา การที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะมีการให้บริการตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีความเร่งรีบ และต้องการความสะดวกสบาย เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมงในทุกสาขา การคัดเลือก
สินค้าที่มีคุณภาพ ความหลากหลายและมีความสดใหม่เข้ามาจําหน่ายในร้าน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น บริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิส รับชําระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า - ค่าไฟ เติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 7-Eleven มีการวิจัย
และพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรองรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกเพศทุกวัยที่เข้ามาใช้บริการ 
ส่งผลให้ 7-Eleven อยู่เหนือคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน (ทศ คณนาพร, 2533) 
 นอกจากน้ี ร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจํานวนมาก มีนโยบายที่ต้องการ
เพ่ิมสัดส่วนร้านแฟรนไชส์มากขึ้น มีการปรับกลยุทธ์อย่างมาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน 
การจัดซื้อ และการขนส่ง 
 การขยายธุรกิจในรูปแบบของผู้ร่วมธุรกิจ หรือแฟรนไชส์ เป็นอีกกลยุทธ์ของบริษัท ซี.พี.ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) ที่จะทําให้มีความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน และปัจจุบันได้มีการเพ่ิมสัดส่วนของร้านแฟรน
ไชส์มากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบทั้งบุคคลที่จะเป็นผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติงาน และบริหารงานร้าน        
7-Eleven ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนดไว้ 
 จากการที่ผู้วิจัยเป็นวิทยากรในหลักสูตร “การบริหารจัดการร้านแฟรนไชส์” ด้านมาตรฐาน กลุ่มแฟ
รนไชส์ ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาถึงแนวทางความสําเร็จในการบริหารจัดการของเจ้าของร้านแฟรน
ไชส์ 7-Eleven ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน และพัฒนางานด้านหลักสูตร “การ
บริหารจัดการร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven ให้เจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะใน
การปฏิบัติงาน และสามารถบริหารร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทําให้การบริหารจัดการของเจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven ประสบ
ความสําเร็จ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางความสําเร็จในการบริหารจัดการของเจ้าของร้านเเฟรนไชส์ 7-Eleven 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสังเกต 
(Participant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีแหล่งข้อมูล คือ         
1) แหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่มีคอลัมน์หรือบทความเก่ียวกับการบริหารจัดการของ
เจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7Eleven รวมถึงวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่าง ๆ 2) แหล่งข้อมูลบุคคล คือ เจ้าของ
ร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติในด้านการประสบ
ความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จในการบริหารร้านแฟรนไชส์ที่มีสาขาเดียวและมากกว่า 1 สาขา เฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ทําการวิเคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาและนําเสนอโดยมองผ่านประสบการณ์และ
การตีความของผู้วิจัยเป็นหลัก โดยเช่ือมโยงกับแนวคิดต่าง ๆ  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบประเด็นในเร่ือง “แนวทางความสําเร็จในการบริหารจัดการของเจ้าของร้านแฟรน
ไชส์ 7-Eleven กรณีศึกษา: เจ้าของแฟรนไชส์ที่บริหารร้านในพ้ืนที่กรุงเทพฯ” ดังน้ี 1) สาเหตุที่ทําให้การ
บริหารจัดการประสบความสําเร็จ ได้แก่  
 (1) ข้อมูลส่วนตัว เป็นเพศชาย 6 คน หญิง 14 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป ทางด้านอาชีพ
มีทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท ประกอบธุรกิจ และรับราชการ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในปริญญาตรี ทางด้าน
จํานวนร้านที่เป็นเจ้าของ และการประสบความสําเร็จมีจํานวนอย่างละเท่ากันๆ คือ 10 คน  
 (2) ทัศนคติเก่ียวกับการเป็นเจ้าของร้าน สนใจร้านเเฟรนไชส์ 7-Eleven เพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่
มั่นคง มีช่ือเสียง มีมาตรฐาน เสี่ยงตํ่า การจัดการที่ดี ระบบมีประสิทธิภาพ ผลตอบแทนที่แน่นอน น่าลงทุน 
เช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร อยากมีธุรกิจ ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมาก่อน ด้าน
สาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจซื้อสิทธ์ิการเป็นเจ้าของร้าน เพราะมองว่าเป็นงานที่ถนัด รักการบริการ เช่ือมั่น ต้องการ
ปรับตัวตามยุคสมัย ต้องการฝึกฝนตัวเอง สมาชิกในครอบครัวทุกคนเห็นด้วย มีความเป็นห่วงบ้างแต่ก็พร้อมให้
การสนับสนุน ด้านจุดมุ่งหมาย คือในเรื่องของความสําเร็จ อนาคต เติบโตและย่ังยืน ผลตอบแทนและผลกําไร 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจแบบแฟรนไชส์และอนาคตของร้านสะดวกซื้อ ส่วนใหญ่มองว่าจะเติบโตขยาย
อย่างรวดเร็ว การบริการครบวงจร แข่งขันกันสูง คู่แข่งขันมีศักยภาพมากขึ้น ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายใน
การใช้ชีวิตประจําวัน  
 (3) ขั้นตอนการเป็นเจ้าของร้าน รู้จักและติดต่อกับทางบริษัท ทั้งจากคําแนะนําของคนในครอบครัว 
ญาติ โฆษณา บางคนเป็นพนักงานของบริษัทอยู่แล้ว มีการหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต คอลเซ็นเตอร์ บาง
คนมีเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ติดต่อและชักชวน ด้านการมาเป็นเจ้าของ ทุกคนผ่านการติดต่อกับบริษัท 
โดยทุกคนจะต้องได้รับการอบรมการเป็นเจ้าของร้าน รับฟังนโยบาย และเข้าสู่กระบวนคัดเลือกตาม
กระบวนการ ทุกคนทราบและผ่านขั้นตอน ต้ังแต่การเข้าฟังการสัมมนาการลงทุน การคัดเลือกโดยทีมงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ อบรมการบริหารจัดการร้าน และเริ่มบริหารจัดการร้าน  

(4) คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการร้าน ทุกคนได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ช่วยในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นํามาใช้กับการทํางานได้จริง ทราบถึงขั้นตอนการทํางาน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีและทันท่วงที เมื่อเกิดปัญหา 
ส่วนใหญ่จะปรึกษาแฟรนไชส์ หรือผู้มีประสบการณ์ นอกจากน้ีเจ้าของร้านจะรับรู้ถึงสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของคู่แข่ง ทั้งจากสื่อ การเดินสํารวจ ลูกค้าที่มาใช้บริการ มีการแจ้งหน่วยงานส่วนกลางมาช่วยดูแล 
และมีการวางกลยุทธ์โดยการบริการที่ดี เอาใจใส่และเข้าใจความต้องการของลูกค้า เน้นสินค้าดี มีคุณภาพตาม
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มาตรฐาน และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ส่วนใหญ่สามารถประสานงานได้ โดยผ่านแฟรนไชส์ที่ดูแลร้าน หรือแจ้ง
ผ่านคอลเซ็นเตอร์  
 2) แนวทางความสําเร็จในการบริหารจัดการ ได้แก่ 
 (1) องค์ประกอบในการบริหารจัดการ ด้านคน ได้แก่ ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, พนักงาน, 
พนักงาน Part–time เจ้าของร้านจะคัดเลือกพนักงานด้วยตนเอง มีการจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมในแต่ละ
ผลัด จะดูแลโดยเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นกันเอง ให้เกียรติ จริงใจ ให้คําแนะนํา อยู่กันแบบครอบครัว สอนทั้ง
เรื่องการทํางาน และการใช้ชีวิตประจําวัน การสอนงาน ให้พนักงานเชื่อฟัง และปฏิบัติตาม จะสอน หรือ
ตักเตือนอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ อธิบายข้อดีข้อเสีย คอยตรวจทานงาน และรับฟังความคิดเห็น วิธีการทํา
ให้พนักงานทํางานได้ตามเป้าหมาย คือให้รู้เป้าหมายในการทํางาน ช้ีแจง ให้เข้าใจตรงกัน กําหนดนโยบาย 
แนวทางให้ชัดเจน และสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัลชมเชย หรือรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ส่วนกลวิธีในการ
พัฒนาการทํางาน จะใช้ความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติให้สําเร็จ มีการ
วางแผน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ มีความคิดริเริ่ม ความสามารถในการบริหารงาน คือ 
วางแผน ลงมือทํา ตรวจสอบ และปรับปรุง การนําความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านไปเผยแพร่และถ่ายทอด
ให้กับพนักงาน ใช้วิธีการจัดอบรม การประชุมกันภายในร้าน สอนงาน นอกจากน้ีเจ้าของ มีวิธีการสร้าง
บรรยากาศที่ดีโดยการให้ความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ใกล้ชิด ย้ิมแย้มแจ่มใส ให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการขาย มี
ความสุขกับการทํางาน การทานข้าวร่วมกัน และการพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ ด้านการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการทํางาน เจ้าของร้านใช้การสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น ใส่ใจในการพูดและการฟัง แก้ไขปัญหา
ทีละจุด เพ่ิมแรงกระตุ้นในการทํางาน ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ให้อิสระในการทํางาน ทางด้านการรักษาพนักงาน
ให้อยู่ทํางานไปนาน ๆ ต้องชัดเจนในเรื่องความคาดหวังและกฎกติกา 
 ด้านเงิน มีการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม ทําอย่างเป็นระบบ โดยการทําบัญชี มีการต้ังเป้าหมาย 
วางแผน และควบคุมให้เหมาะสม ด้านการบริหารยอดขายให้เติบโต เน้นการจัดการสินค้าให้พอเพียงและตรง
กับความต้องการของลูกค้า ให้ความสําคัญกับสินค้าใหม่ ผลักดันสินค้าโปรโมช่ัน Plus Sale จัดเรียงให้สะดุด
ตา ให้ความใกล้ชิดแก่พนักงาน โดยหมั่นสังเกตพฤติกรรม มีการติดตามผลงานของพนักงาน มีกิจกรรมส่งเสริม
การขาย และวิเคราะห์คุณภาพสินค้า ด้านยอดขายเฉล่ียต่อวันมีต้ังแต่ 48,000–150,000 บาท ยอดขายบัตร
โทรศัพท์อีกวันละ 10,000–20,000 บาท การดูแลรักษาเงินจากยอดขาย ใช้วิ ธีการดูแลด้วยตัวเอง 
ต้ังเป้าหมาย วิเคราะห์ยอดขาย ควบคุมตามกฎระเบียบที่บริษัทกําหนด ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ จํานวนเงิน
ที่อยู่ที่แคชเชียร์จะไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนการจัดทําบัญชี จะใช้วิธีการจ้างสํานักงานบัญชี โดยจะทําการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปรายรับ รายจ่าย กําไร ด้วยตนเองก่อน การจัดการเงินค่าล่วงเวลา (OT) ให้ตามเวลา
ที่พนักงานทําจริง และต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน ด้านการจัดการกับเงินที่เกิดการสูญหาย จะใช้
วิธีการตรวจสอบให้เร็วที่สุด การตรวจสอบ และสามารถหาสาเหตุ การเพ่ิม/ลดของยอดขายในแต่ละวัน โดย
การวิเคราะห์ยอดขาย จํานวนลูกค้า สินค้า สอบถามจากพนักงาน หรือจากปัจจัยภายนอก นอกจากน้ีจะ
ตรวจสอบทั้งจากเอกสารบัญชี และการเดินตามช้ันวางสินค้า การจัดการกับผลประกอบการด้านยอดขายให้
ตรงตามความคาดหวัง ประชุมร่วมกันและเสนอแนวทาง ลงมือทําและสรุปผลที่เกิดขึ้น หากไม่ตรงตามความ
คาดหวังก็จะหาวิธีแก้ไข 
 ด้านสินค้า การบริหารสินค้าให้เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ใช้การสั่งตามที่บริษัท
กําหนดมา และดูยอดขายตามความเป็นจริง สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า สินค้าใหม่ โปรโมช่ัน เช็คสต็อกอย่าง
สม่ําเสมอ หาปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า และตัดสินค้าขายไม่ดีออก การจัดการสินค้าให้
คงเหลือในสต็อกให้เหมาะสม จัดการโดยดูกลุ่มสินค้า และพ้ืนที่จัดเก็บ หมั่นตรวจสอบให้มีความพอดี หน้าร้าน
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ก็ต้องจัดให้เต็ม เรียงให้เป็นระเบียบ เพ่ือง่ายต่อการเช็คสินค้าคงเหลือ ด้านการตรวจนับจํานวนสินค้า จะ
จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ นับตามความเป็นจริงโดยใช้เครื่อง EOB ทางด้านคุณภาพสินค้า จะวางแผนและ
ควบคุม จัดเก็บให้ตรงจุด ถูกประเภท รักษาความสะอาด ระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ หมั่น
เช็ควันหมดอายุ สั่งซื้อตามจํานวนที่พอขาย การจัดวางสินค้า คือ เห็นเด่นชัด เข้าถึงสะดวก จัดเรียงน่าสนใจ 
และดูแลให้สินค้าบนช้ันใหม่สดเสมอ และสะอาดน่าซื้อ จัดให้อยู่ในระดับสายตา เติมให้เต็ม เติมสินค้าใหม่จาก
ด้านหลัง ติดป้ายช่ือ ขนาดบรรจุ ราคาให้ชัดเจน สินค้าใหม่นําขึ้นวางที่ช้ันทันที และแยกตามประเภท การ
เลือกสินค้าให้เข้ากับเทศกาลและโอกาส จะใช้วิธีการโปรโมทสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคท่ีมีความต้องการสินค้า 
ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับเทศกาล ตกแต่งหน้าร้าน จัดเรียงให้เด่นชัด ดูสถิติการขายที่ผ่านมา และข้อมูลจาก
ส่วนกลางที่แนะนํามา ด้านการจัดการกับสินค้าชนิดเดียวกันแต่มีหลายย่ีห้อ คือ เอาย่ีห้อที่ขายดีจัดวางช้ัน
บนสุด สินค้าที่ใกล้เคียงให้นํามาขายรวมหมวด กรณีที่มีหลายขนาด ให้ขนาดเล็กอยู่บนขนาดใหญ่อยู่ล่าง การ
ตรวจสอบและจัดการกับสินค้าหมดอายุ คอยตรวจทุกวัน ตรวจสอบสินค้าที่จะหมดอายุก่อน 2 เดือน ผลักดัน
ขาย หากไม่หมดให้ตัดจ่าย และนําออกจากช้ันภายใน 24.00 น. ของวันที่หมดอายุ และนําไปทําลายต่อหน้า
กล้อง CCTV 
 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ช้ันวางสินค้า, ตะกร้า, กล้องวงจรปิด, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคิดเงิน 
(P.O.S), เตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ จัดการการใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์ คือ ต้องใช้ให้ถูกประเภท ทําความ
สะอาด พร้อมใช้ตลอดเวลา เก็บให้เป็นที่ และหากชํารุดควรซ่อมแซมก่อนนําไปใช้ในครั้งต่อไป ด้านการจัดวาง
จัดเป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบ 
 ด้านการจัดการ การบริหารจัดการร้านเพ่ือป้องกันการ Audit Short-Over มีวิธีคือ ทําตามกฎของ
บริษัท หมั่นตรวจสอบ มีการตรวจรับสินค้า วางให้เป็นระเบียบ สังเกตการทํางานของพนักงาน ดูแลเอาใจใส่ 
สอนให้มีความรู้และเข้าใจ ตรวจสอบเอกสารภายในร้าน และตรวจสอบจากกล้อง ด้านการดูแลร้านให้มี
มาตรฐาน (QSSI) ที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยทําความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน 
หากผ่านมาตรฐานจะได้รางวัลเป็นเงินพิเศษ พนักงานจะต้องเข้าใจในหน้าที่ หากเกิดข้อผิดพลาดต้องร่วมกัน
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ด้านการบริหารร้านให้ได้เกรด (E = Excellent) ทุกคนในร้านจะช่วยกันรักษา
มาตรฐาน ความสะอาด การบริการ และการจัดเรียงสินค้าให้ดูใหม่ เป็นระเบียบ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
ในพ้ืนที่ จะสํารวจสภาพรอบร้าน สังเกตว่าลูกค้าเป็นใคร ซื้อสินค้าอะไร เพราะอะไร และซื้อเมื่อไร ดูข้อมูลการ
ขาย และการวิเคราะห์ยอดขายสินค้า ส่วนการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามหลัก SAVEQC 
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การบริการดี สินค้าครบ สะอาด ปลอดภัย เป็นต้น สินค้าต้องเพียงพอ
กับความต้องการ ตรวจคุณภาพสินค้า ต้ังแต่ขั้นการรับสินค้า จัดเก็บสินค้า ตรวจสอบบนช้ันวางเสมอ ฟังความ
คิดเห็น หากมีข้อแนะนําเก่ียวกับปัญหาต้องรีบแก้ไขทันที 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา สามารถสรุปและอภิปรายผลเก่ียวกับแนวทางความสําเร็จในการบริหารจัดการของ
ร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven ดังน้ี 
 1. บทบาทของเจ้าของร้าน ต้องมีความรู้ ความสามารถ ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง มีการสื่อสารและทํา
ความเข้าใจกับพนักงานทุกคนอย่างชัดเจน มุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีวิสัยทัศน์ มองการณ์
ไกล มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง เป็นที่ยอมรับ เสียสละ อุทิศเวลาในการทํางาน เช่ือมั่นในตนเอง มีทักษะในการบริหาร
จัดการ เปิดโอกาสให้พนักงานทํางานอย่างเป็นอิสระ เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน สอดคล้องกับแนวคิด 
Balanced Scroecard ของพสุ เดชะรินทร์ (2551) ที่กล่าวว่าผู้นําต้องเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทําการ
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สื่อสารและทําความเข้าใจให้ชัดเจน เช่นเดียวกับบทบาทของเจ้าของร้านที่เป็นศูนย์รวมของร้าน ต้องเป็นคนท่ี
มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดสิ่งใหม่ ๆ มองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลา คิดค้นการเปลี่ยนแปลงท่ีสร้างผลดี มีการ
ต้ังเป้า เป็นนักปฏิบัติที่ดี และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักด์ิ คงเที่ยง (2552) และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 
(2552) ที่กล่าวไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เช่นเดียวกับการบริหารร้านของเจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-Elevenนอกจากน้ีสอดคล้องกับเร่ือง
คุณสมบัติของผู้ประกอบการค้าปลีกของ ขุนทอง ศาลางาม (2553) ที่กล่าวว่าผู้ประกอบการค้าปลีกต้องเป็นผู้
ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการวางแผน เป็นผู้ให้เวลาในการบริหาร สามารถการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ทํางานในรูปทีม มีการใช้ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับคุณสมบัติของเจ้าของร้านแฟรนไชส์ 
7-Eleven 
 2. บทบาทของพนักงาน (ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, พนักงาน, พนักงาน Part–time) มีการ
แสดงบทบาทของตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้ความรู้ความสามารถ การร่วมตัดสินใจเก่ียวกับผลประโยชน์ของ 
การร่วมแสดงความคิดเห็น คอยตรวจสอบการดําเนินงาน ทําทุกบทบาทและหน้าที่ให้ดีที่สุด รับผิดชอบงานใน
ส่วนของตัวเอง มีความซื่อสัตย์ รักที่จะให้บริการผู้อ่ืน ดูแลเอาใจใส่เพ่ือนร่วมงานด้วยกันเอง มีทัศนคติที่ดีใน
การทํางาน มีความภูมิใจในตัวเอง บทบาทของพนักงานน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลา วัฒนาศักด์ิดํารง 
(2556) ที่กล่าวว่า การจัดการภายในร้าน คนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ร้านประสบความสําเร็จ ต้องมีคุณภาพ 
ไหวพริบ และซื่อสัตย์ หากนํามาเปรียบเทียบกับแนวคิดของ อุทัยวรรณ อัครวุฒิ (2540) พบว่าสอดคล้องกัน 
เพราะการดําเนินงานทุกประเภท ล้วนต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ การจัดการสําเร็จได้ต้องมีความร่วมมือร่วม
ใจของบุคคล ไม่ใช่ใครก็ได้ แต่ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีมีคุณธรรม จะ
ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวล้วนขึ้นอยู่กับคนทั้งสิ้น ซึ่งในงานวิจัยน้ีก็คือ พนักงานร้าน 
 3. การบริหารจัดการด้านการเงิน ต้องมีการจัดการที่ดี ทั้งด้านการจัดสรรงบ ประมาณ การบริหาร
ยอดขาย การดูแลรักษาเงิน การจัดทําระบบบัญชี การจัดการเงินค่าล่วงเวลา (OT) การจัดการกับเงินที่สูญหาย 
การตรวจสอบและสามารถหาสาเหตุการเพ่ิม/การลดของยอดขาย และการจัดการกับผลประกอบการด้าน
ยอดขายตรงตามความคาดหวัง สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองทรัพยากรในการบริหารจัดการของ ธงชัย สันติวงษ์ 
(2543) ที่กล่าวว่า เงินทุน เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือหล่อเลี้ยงและ
เอ้ืออํานวยให้องค์การดําเนินไปโดยไม่ติดขัด ซึ่งในงานวิจัยน้ี ทรัพยากรคือสินค้า กิจกรรมขององค์กรคือการ
จําหน่ายสินค้าให้ได้ตามที่ต้ังเป้าและประสบความสําเร็จ นอกจากน้ี สอดคล้องกับแนวคิดของอุทัยวรรณ    
อัครวุฒิ (2540) ที่กล่าวว่า เงิน เป็นปัจจัยที่ส่งผลในการสนับสนุนให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน รวมถึง
การมีเครดิต ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเงินและสามารถใช้เครดิตเพ่ือการลงทุนได้ ซึ่งในการบริหารจัดการร้านแฟ
รนไชส์ 7-Eleven เจ้าของร้านต้องมีเงินลงทุนระดับหน่ึงถึงสามารถดําเนินธุรกิจประเภทน้ีได้  
 4. การบริหารจัดการด้านสินค้า ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
การจัดการน้ันต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ด้านคุณภาพก็ต้องใส่
ใจ สด สะอาด ปลอดภัย หมั่นตรวจสอบวันหมดอายุ จัดวางเป็นระเบียบ แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน หาก
เป็นช่วงเทศกาลก็ควรจัดเตรียมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการด้วย สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองแฟรนไชส์ ของ
พรสวรรค์ วงษ์กาญจนกุล (2543) ที่กล่าวว่าการบริหารจัดการด้านสินค้าช่วยให้สินค้าและบริการเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ครอบคลุมในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผู้บริโภคจะมีทางเลือกและได้รับสินค้าและบริการที่สะดวก และ
ธานี ปิติสุข (2543) ที่กล่าวว่า การจัดการสินค้าช่วยให้ผู้ประกอบการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่าง
กว้างขวาง และยกระดับคุณภาพสินค้า  
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 5. การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นการจัดการเกี่ยวกับการใช้ การบํารุงรักษา และการจัด
วาง โดยจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบ เป็นการแยกประเภทของการใช้งาน ทําความสะอาดหลังการ
ใช้งานทุกคร้ังและเป็นประจํา เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2541) 
ที่กล่าวว่าในทางบริหารต้องมีวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการขององค์กร เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2543)  และสมคิด บางโม (2545) กล่าวถึงปัจจัยในการจัดการ
ที่เป็นมูลเหตุและทุกคนต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ คือ วัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่มีปริมาณและ
มูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอ่ืน ๆ เพราะจะต้องมีการจัดหามาใช้ดําเนินการผลิต เช่นเดียวกับวัสดุอุปกรณ์
ในร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven ที่มีราคาสูงและมีความสําคัญในการช่วยบริหารจัดการร้าน นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ มาลา วัฒนาศักด์ิดํารง (2556) ที่ศึกษาเร่ืองการจัดการภายในร้านสะดวกซื้อ ที่
กล่าวว่า วัสดุอุปกรณ์ คือ วัสดุที่ใช้ในการดําเนินงาน เปรียบเสมือนปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างราบร่ืน ต้องมีการจัดให้เป็นระเบียบ แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน รักษาและทําความสะอาดอย่าง
สม่ําเสมอ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven หากขาดแคลนหรือ
ชํารุด ทําให้กระบวนการขายสินค้าหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อความต้องการผู้บริโภค ส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้
ซื้อ และคู่แข่งอาจได้ลูกค้าไป 
 6. การบริหารด้านการจัดการ ทําให้การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล นอกจากน้ียังช่วยให้
คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น และยังเป็นการแสวงหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด เป็นการบริหารจัดการร้านเพ่ือ
ป้องกันการ Audit Short-Over เป็นการดูแลร้านให้มีมาตรฐานท่ีดีและเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ สอดคล้องกับเรื่องความหมายของการจัดการ ของอุทัยวรรณ 
อัครวุฒิ (2540) ว่าหมายถึง วิธีการบริหารหรือการจัดการ ให้งานหรือองค์กรมีคุณภาพนําไปสู่ความสําเร็จใน
ทุกๆ ด้าน เช่นเดียวกับการบริหารด้านการจัดการของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven ที่ต้องมีวิธีการจัดการที่ดี เพ่ือ
ช่วยให้ทุกอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของสินค้า บริการ พนักงาน และวัสดุอุปกรณ์ และในเรื่องลักษณะ
ของการบริหารจัดการ ที่ว่าการจัดการต้องปฏิวัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
ต้องมีจุดมุ่งหมาย ต้องมีความร่วมมือร่วมใจ ต้องใช้กําลังกาย กําลังใจ กําลังสมอง เวลา เป็นการปรับปรุง
วิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จําเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ รวมทั้ง
บุคคลที่ได้รับการฝึกฝนในวิชาชีพน้ัน ๆ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลา วัฒนาศักด์ิดํารง (2556) 
การบริหารด้านการจัดการ ช่วยให้ร้านดําเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน รู้วิธีการบริหารร้านให้ได้ผลดี 
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดังต่อไปน้ี 1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 2. ปัจจัย
คุณค่าของตราสินค้า 3.ปัจจัยการใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาทําการโฆษณา ที่มีผลต่อการเลือกซื้อหรือบริโภค
สินค้าเคร่ืองแต่งกายรูปแบบ Street Wear ของวัยรุ่น โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปในช่วงอายุ 15-25 ปีที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน มาทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยคุณค่าของตราสินค้า และ
ปัจจัยการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงมาทําการโฆษณานั้น ล้วนแต่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท้ังสิ้น 

คําสําคัญ: เครื่องแต่งกาย วัยรุ่น การตัดสินใจซื้อ ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าของตราสินค้า 
 

ABSTRACT 
 The study was aimed to study as follow: 1. Marketing mix factor 2. Brand equity 
factor 3. The use of a famous person to make the advertisement factor that influence to the 
purchase or consumption costume styles Street Wear of adolescents.   Questionnaires were 
used to collect quantitative data on a sample group of individuals in the age range 15-25 
years in Bangkok, 400 people were analyzed by a computer program.  The descriptive 
statistical used for data analysis are percentage, mean, and standard deviation.  The 
inferential statistic use for testing hypotheses is multiple regression analysis.  The study 
found that the marketing mix factor, brand equity factor, and the use of a famous person to 
make the advertisement have influenced on purchasing decisions of consumers. 
 Keywords: Costume, Adolescents, Purchasing Decision, Marketing Mix, Brand Equity 
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บทนํา  
ในปัจจุบันน้ีเราจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายล้วนแต่มีความสําคัญและจําเป็นกับทุกคนแทบทั้งสิ้น 

ไม่ว่าจะมีรสนิยมบริโภคเสื้อผ้าในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าตัดสําเร็จ เสื้อผ้ามือสอง หรือ
บางคนก็เลือกที่จะซื้อเสื้อผ้าเฉพาะในตอนช่วงเซลล์จัดราคาก็ตาม ทั้งหมดน้ันล้วนแต่มีผลต่ออุตสาหกรรม
แฟช่ัน นอกจากน้ีสื่อต่างๆก็ยังมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคเสื้อผ้า ทําให้เกิดความต้องการของ
สินค้าแฟช่ันที่มีไม่จํากัด จึงเกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมแฟช่ันอยู่เรื่อยๆจนมีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยในอนาคตยังได้มีการคาดว่าน่าจะโตได้ถึง 2 เท่า หรือ 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 10 
ปีข้างหน้าโดยในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟช่ันมีการว่าจ้างแรงงานเป็นจํานวนสูงถึง 60 ล้านคนทั่วโลก ในไทยคิด
เป็นจํานวนเฉลี่ยมากกว่า 600,000 คน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยรายได้จากการส่งออกอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะไม่
โดดเด่นเท่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ก็มีโครงการท่ีให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ในอดีตที่มี
โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟช่ัน หรือในปัจจุบันที่เกิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ันสู่การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมอาเซียน (Thailand ASEAN Fashion Center) โดยได้รับเงินสนับสนุนสูงถึง 160 ล้านบาท เพ่ือ
นํามาใช้พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมแฟชั่น 100 ล้านบาท และ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟช่ัน
อีก 60 ล้านบาท โดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมไปที่กลุ่มของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลัก 
(ที่มา: สืบค้นจาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1392200880) 

ซึ่งจากข้อมูลในเบ้ืองต้นน้ีทําให้ผู้ศึกษามองเห็นแนวโน้มในการทําธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟช่ัน จึงได้
ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองแต่งกายรูปแบบ Street Wear ของวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (ศริิวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) 
 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ข้อดังต่อไปน้ี 
 1.1 ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product or Service) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแก่ตลาดเพ่ือให้เกิด
ความสนใจ การใช้ การบริโภค หรือสามารถตอบสนองความต้องการให้เกิดการพึงพอใจ 
 1.2 ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงิน เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใช้เปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งส่งผลกระทบทางจิตวิทยากับผู้บริโภคใน
ระดับหน่ึง 
 1.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) สามารถแยกได้เป็นสองประเด็นคือหมายถึง ที่ต้ัง สถานที่
ให้บริการ และหมายถึงช่องทางที่จะสินค้าหรือบริการน้ันๆไปยังผู้บริโภค  

 1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้ขายและ
ผู้บริโภค เป็นการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อให้เกิดขึ้น โดยผ่านทางการทําโฆษณา หรือ การขายโดยใช้
พนักงาน เป็นต้น 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า 
 คุณค่าตราสินค้าประกอบไปด้วย 2 ส่วนสําคัญ คือ 
 2.1 คุณค่าที่เป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่ส่งผลต่อเงินที่จะเช่ือมโยงไปสู่ตราสินค้า ซึ่งจะเพ่ิมหรือลดได้
จากตัวของสินค้าหรือบริการน้ันๆ 
 2.2 คุณค่าที่เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า โดยนําไปสู่ความช่ืนชอบและตัดสิน 
ใจซื้อและใช้สินค้าหรือบริการ 
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 โดย Feldwick (1999) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าไว้ดังน้ี 
 1. มูลค่าตราสินค้า (Brand Valuation) 
 2. ความแข็งแกร่งของตราสินค้า (Brand Strength) ใช้วัดความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้าได้ 
 3. คําอธิบายเก่ียวกับตราสินค้า (Brand Description) ใช้อธิบายถึงการเช่ือมโยงตราสินค้ากับ
ความเช่ือที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้า 
 3.  แนวคิดคุณค่าตราสินค้าในใจผู้บริโภค 
 Keller (2008) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า เป็นผลที่เกิดมาจากความรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า
น้ันๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
 - ผลกระทบที่แตกต่าง ถ้าไม่มีตัวน้ีสินค้าช้ินน้ันก็จะไม่ต่างกับตัวอ่ืนๆ 

 - ความรู้เก่ียวกับตราสินค้า ทําให้เกิดเป็นคุณค่าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค 
 - การตอบสนองของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตลาด เป็นผลมาจากการรับรู้ ความช่ืนชอบและพฤติกรรม
ที่มีต่อการตลาดของตราสินค้า 
 ความตระหนักรู้ในตราสินค้า  
 เป็นความสามารของผู้บริโภคท่ีจะจดจําตราสินค้าและนํามาเพ่ือช่วยในการประเมินตราสินค้า 
Keller (2008) 
 ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 เป็นการสร้างความเชื่อมโยงในเร่ืองของตราสินค้าในผู้บริโภคจดจําได้ โดยสามารเช่ือมโยงได้ 3 
ประเภทด้วยกัน 
 - การเช่ือมโยงตามคุณสมบัติ ที่เป็นไปตามลักษณะของสินค้าและบริการ 
 - การเช่ือมโยงตามคุณประโยชน์ เป็นความคิดของผู้บริโภคท่ีคิดว่าสินค้าและบริการเหล่าน้ี
สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง Keller (1993) 
 - การเช่ือมโยงตามทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งแปรผกผันไปตามได้ตามช่ืนชอบ ความแข็งแกร่ง 
และมีเอกลักษณ์ของตราสินค้า 
 ความชื่นชอบจากการเชื่อมโยงตราสินค้า 
 เช่ือมโยงด้วยความเก่ียวพัน ความโดดเด่น และความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่
ดีต่อตัวสินค้าและเกิดเป็นความช่ืนชอบตามมา 
 ความแข็งแกร่งจากการเชื่อมโยงสินค้า 
 ขึ้นอยู่กับปริมาณและความถ่ีที่ผู้บริโภคคิดเก่ียวกับสินค้าน้ันๆ 
 ความมีเอกลักษณ์จากการเชื่อมโยงตราสินค้า 
 หรือการสร้างจุดขายที่มีเอกลักษณ์ที่ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตราสินค้าน้ี 
 4.  แนวความคิดเก่ียวกับการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นําเสนอโฆษณา 
 4.1 ความหมายและคุณลักษณะของบุคคลที่มีช่ือเสียง 
 ดนัย เรียบสกุล (2551, อ้างถึงใน ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) ได้แบ่งบุคคลที่มีช่ือเสียง
ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ กลุ่มดารานักแสดง กลุ่มนักร้อง กลุ่มบุคคลที่มีช่ือเสียงเพราะประสบความสําเร็จ
มากกว่าหน่ึงอย่าง กลุ่มนักกีฬา กลุ่มผู้ประกาศข่าวและพิธีกร กลุ่มนางงาม และกลุ่มไฮโซ ซึ่งสิ่งที่เหมือนกัน
ของบุคคลที่ช่ือเสียงในแต่ละกลุ่ม ก็คือการมีช่ือเสียงและประสบความสําเร็จ ทําให้กลายเป็นที่สนใจและช่ืน
ชอบของประชาชน 
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 4.2 ความหมายและลักษณะของการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นผู้นําเสนอโฆษณา 
 เป็นการนําผู้มีช่ือเสียงมาช่วยในการแนะนําสินค้าหรือบริการใหม่ ซึ่งทําให้สินค้าหรือบริการ

ดังกล่าวเป็นที่รู้จักและสนใจในกลุ่มผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว (นันท์ โฆษิตสกุล, 2551) 
 ซึ่งการเลือกบุคคลมาน้ันจะดูจากระดับความนิยม บุคลิกภาพ ความน่าเช่ือถือ ทักษะในการ
นําเสนอ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะทําให้คนดูเกิดความรู้สึกสนใจได้ (สมวงศ์ พงศ์สภาพร, 2546) 
 4.3 ทฤษฎีแหล่งสาร 
 4.3.1 ทฤษฎีความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร 
 Ohanian (1990 cited in Cortini, Vicenti, & Zuffo, 2010) ได้ให้ความหมายว่า 
ความน่าเช่ือถือจะเกิดต่อเมื่อ ผู้บริโภครับรู้ได้ว่าผู้นําเสนอมีความรู้หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับสินค้าที่นําเสนอ
อยู่ ซึ่งจะส่งผลอิทธิพลต่อความเช่ือ ความเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 การยอมรับข่าวสาร เกิดขึ้นเมื่อผู้รับสารได้รับแรงจูงใจจากข้อมูลข่าวสารท่ีดูน่าเช่ือถือ 
ทําให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ จนกลายเป็นความเช่ือ (Belch & Belch, 1993) 
 4.3.2 ทฤษฎีความดึงดูดใจของแหล่งสาร 
 นักวิจัยหลายคนได้พบว่า แหล่งสารที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าสนใจน้ันมักมีอิทธิพล
และแรงกระตุ้นในการทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ทําให้หลายธุรกิจหันมาใช้การสื่อสารทางการตลาดโดยใช้
บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นผู้นําเสนอสินค้าหรือบริการต่าง (Ohanian, 1990) 
 5.  แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการตัดสินใจซ้ือ 
 โดยมีคําถามหลักอยู่ 7 ข้อ เพ่ือเข้าถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ 
 - ใครอยู่ตลาดเป้าหมาย? เพ่ือให้ทราบคุณลักษณะของประชากรพฤติกรรมศาสตร์ ของกลุ่มลูกค้า
ที่ต้ังไว้ 
 - ผู้บริโภคซื้ออะไร? เพ่ือให้ทราบถึงคุณสมบัติหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ทําให้
ผู้บริโภคเกิดการซื้อ 
 - ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ? เพ่ือทราบว่าเป็นการตอบสนองทางร่างกายหรือทางจิตวิทยา 
 - ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินซื้อ? เพ่ือให้ทราบถึงผู้ที่มีส่วนต่อการตัดสินใจ 
 - ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด เพ่ือให้ทราบถึงช่วงเวลาต่างๆที่มีผลต่อการเลือกซื้อ เช่น น่าเทศกาล หรือ 
ฤดูกาลต่างๆ 
 - ผู้บริโภคซื้อที่ไหน? เพ่ือได้ทราบถึงว่าสถานที่มีผลต่อการเลือกซื้อหรือไม่  
 - ผู้บริโภคซื้ออย่างไร? เพ่ือได้ทราบถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม ซึ่งใช้เป็นสิ่งกําหนดและควบคุมความประพฤติของคนในสังคม 
ให้แตกต่างจากสังคมอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็น วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมกลุ่มย่อย  
 2. ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อชีวิตประจําวัน และมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะของแต่ละบุคคลก็มีผลต่อการซื้อ เช่น อายุ วงจรชีวิตครอบครัว 
อาชีพ รายได้ รูปแบบการดํารงชีวิต เป็นต้น 
 4. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลที่มีผลต่อการซื้อและเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของ
ตนเอง 
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 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
 1. การตัดสินใจที่ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าหรือมีแบบอย่างอยู่แล้ว เป็นการกระทําที่เราทําเป็นประจํา มี
ทางเลือกน้อย 
 2. การตัดสินใจที่ไม่มีการกําหนด หรือมีแบบแผนมาก่อน โดยผู้ตัดสินใจจะต้องคํานึงถึงความเสี่ยง
และความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 160-166) กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อน้ันมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การตระหนักถึงความต้องการ โดยเกิดมาจากตัวกระตุ้นในระดับที่สูงพอจะกลายเป็นแรงผลักดัน 
2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร เป็นการหาข้อมูลเพ่ิมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
3. การประเมินทางเลือก เป็นการที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการเลือกย่ีห้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละ

ช่วงด้วย 
4. การตัดสินใจซื้อ โดยมีการจัดลําดับความชอบภายในใจและตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีความชอบมาก

ที่สุด 
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังการซื้ออาจทําให้ผู้บริโภคเกิดความชอบหรือไม่ชอบก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่า

สินค้าจะสามารถตอบสนองตามความคาดหวังของผู้ซื้อได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้าของวัยรุ่น 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณค่าของตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของวัยรุ่น 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยอิทธิพลของผู้มีช่ือเสียงในสังคมและสื่อโฆษณา ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของ
วัยรุ่น 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

ปัจจัยด้านอิทธิพลของผู้มีช่ือเสียงในสังคมและสื่อ

การตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าของ
วัยรุ่น 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร  

 กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางถึงตอนปลายทั่วไปที่อยู่ในช่วงอายุ 15-25 ปี 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คาดว่าเคยมีพฤติกรรมบริโภคสินค้ารูปแบบ Street Wear มาก่อนและอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเท่าน้ัน เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ดังน้ันผู้ทําแผนจึงใช้วิธีการคํานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้สูตรคํานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, น. 74) โดยได้กําหนดระดับความเช่ือมั่น
ที่ 95% ซึ่งจะทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 384.16 หรือ 385 คน และได้เพ่ิมการเก็บแบบสํารวจอีก 15 คน 
รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคือ 400 คน 
 วิธีดําเนนิการ 
 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยทําการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้วัยรุ่นตามสยามที่
มีแนวโน้มว่าจะบริโภคเสื้อผ้าแนว Street Wear จํานวน 400 คน 
 เครื่องมือทีใ่ช ้

ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากวัยรุ่นตามสยามที่มีแนวโน้มว่าจะบริโภค
เสื้อผ้าแนว Street Wear โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 5 
ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามท่ีมีหลายคําถามให้
เลือก และแบบสอบถามท่ีมีคําตอบให้เลือกแบบ 2 ทาง 

ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด จํานวน 12 ข้อ 
ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า จํานวน 8 ข้อ 
ส่วนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงในการโฆษณา จํานวน 6 ข้อ 
ส่วนที่ 5 เป็นคําถามเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค จํานวน 10 ข้อ 
ซึ่งในส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 จะเป็นแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินคําตอบ Likert Scale เป็น

สเกลวัดทัศนคติ มี 5 ระดับ ดังน้ี 5 หมายความว่า มากที่สุด, 4 หมายความว่า มาก, 3 หมายความว่า ปาน
กลาง, 2 หมายความว่า น้อย และ 1 หมายความว่า น้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
จากการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย พบว่าจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งสิ้นจํานวน 

400 คน เป็นเพศชายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีจํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุวัย 15-19 ปี 
จํานวน 251 คน ร้อยละ 62.8 เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 159 คน 
ร้อยละ 39.8 ซึ่งมีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 318 คน ร้อยละ 79.5 มีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ตํ่า
กว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือนจํานวน 148 คน ร้อยละ 37 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คุณลักษณะทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
211 
189 

 
52.8 
47.2 

อาย ุ
ตํ่ากว่า 15 ป ี
15 – 19 ปี 
20 – 24 ปี 
25 ปีข้ึนไป 

 
34 
251 
43 
72 

 
8.5 
62.8 
10.8 
18 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
ลูกจ้างเอกชน/พนักงานบริษัท 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
อ่ืนๆ 

 
318 
15 
62 
5 
0 

 
79.5 
3.8 
15.5 
1.2 
0 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าระดับมัธยมปลาย 
ระดับมัธยมปลาย/ปวช./ปวส 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

 
116 
120 
159 
5 

 
29 
30 

39.8 
1.2 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตํ่ากว่าหรือกับ 5,000 
5,001 – 10,000 
10,001 – 15,000 
15,001 – 20,000 
20,001 ข้ึนไป 

 
148 
120 
45 
50 
37 

 
37 
30 

11.3 
12.5 
9.2 

 
ในส่วนของการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าของตราสินค้า การใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงมาทําการโฆษณา และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นพบว่า กลุ่มผู้บริโภคน้ันมีความเห็นว่าเน้ือผ้าที่
นํามาใช้ วัสดุที่นํามาตกแต่ง น้ันมีผลต่อการซื้อเสื้อผ้า Street Wear มากที่สุด โดยมคี่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.18 ส่วนใน
เรื่องของการออกแบบ ดีไซน์น้ันมีผลต่อการซื้อเสื้อผ้า Street Wear น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีผลต่อปัจจัยต่างๆ ในการเลือกซื้อเครื่องแต่งกาย
รูปแบบ Street Wear 

 
ข้อคําถาม ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1.) การออกแบบ ดีไซน์ มีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
2.) ความหลากหลายของสินค้ามีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street 

Wear 
3.) คุณภาพของสินคา้มีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
4.) เนื้อผ้าท่ีใช้ วัสดุท่ีนํามาตกแต่ง มีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street 

Wear 
5.) ชื่อเสียงของแบรนด์มีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
6.) เสื้อผ้า Street Wear ท่ีมีราคาสูง ย่อมเป็นเสื้อผ้าท่ีดี 
7.) ท่ีต้ังของงร้านค้ามีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
8.) บรรยากาศหน้าร้านมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
9.) การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
10.) การใช้พรีเซนเตอร์ท่ีมีชื่อเสียงมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street 

Wear 
11.) การมีส่วนลดให้สมาชิกมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
12.) การแจ้งข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่นมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า 

Street Wear 

 
3.56 
4.09 

 
4.17 
4.18 
4.09 
3.75 
3.97 
3.95 
4.04 

 
3.90 

 
4.13 
3.96 

 
0.64 
0.80 

 
0.68 
0.72 
0.78 
0.94 
0.78 
0.77 
0.78 

 
0.79 

 
0.72 
0.83 

 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยปานกลาง 

 

ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า 
1.) ภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
2.) ภาพลักษณ์ของตราสินค้าสามารถบ่งบอกลักษณะสินค้าได้ 
3.) ภาพลักษณ์ของตราสินค้า สามารถบ่งบอกรสนิยมของผู้ซ้ือได้ 
4.) ตราสินค้าท่ีมีรูปแบบท่ีจดจําง่ายมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street 

Wear 
5.) ตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียงมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
6.) ตราสินค้าท่ีคุ้นเคยมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
7.) ตราสินค้าใหม่ๆกระตุ้นความสนใจผู้ซ้ือ 
8.) ท่านยอมรับราคาท่ีสูงข้ึนได้ เม่ือตราสินค้ามีชื่อเสียงมากข้ึน 

 
3.8 
4.08 
3.94 
3.91 

 
3.89 
3.99 
3.80 
3.70 

 
0.86 
0.70 
0.77 
0.82 

 
0.76 
0.72 
0.86 
0.97 

 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 

 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 

ปัจจัยด้านการใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงมาโฆษณา 
1.) การแต่งกายของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมีผลต่อแฟชั่นในปัจจุบัน 
2.) ผู้ท่ีมาเป็นแบบโฆษณา ควรมีภาพลักษณ์สอดคล้องกับตรา

สินค้า 
3.) บุคลิกของผู้ท่ีมาเป็นแบบโฆษณามีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street 

Wear 
4.) ชื่อเสียง ความนิยมของผู้ท่ีมาเป็นแบบโฆษณามีผลต่อการซ้ือ

เสื้อผ้า Street Wear 
5.) คําแนะนําของผูท่ี้มีชื่อเสียงมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า Street Wear 
6.) การใช้ผู้มีชื่อเสียงมาร่วมในการออกแบบมีผลต่อการซ้ือเสื้อผ้า 

Street Wear 

 
4.07 
3.93 

 
4.01 

 
3.93 

 
3.80 
3.82 

 
0.73 
0.74 

 
0.81 

 
0.74 

 
0.76 
0.82 

 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยปานกลาง 
 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 
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ข้อคําถาม ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภค 

1.) สินค้าท่ีนํามาจัดจําหน่ายในร้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
2.) ราคาสินค้าท่ีร้านต้ังไว้มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
3.) ช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
4.) โปรโมชั่นและการทําการตลาดของร้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
5.) ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
6.) การอัพเดตข้อมูลข่าวสาร สินค้ารุ่นใหม่ๆของร้านมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ 
การเลือกผู้มีชื่อเสียงมาเป็นแบบของร้าน มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือ 

7.) การให้บริการของพนักงานในร้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
8.) คําแนะนําของพนักงานในร้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
9.) การเปรียบเทียบร้านค้ากับร้านอ่ืนๆมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

 
4.01 
3.91 
3.91 
4.02 
4.06 
3.98 

 
3.87 
3.85 
3.78 
3.69 

 
0.75 
0.87 
0.74 
0.73 
0.79 
0.77 

 
0.79 
0.76 
0.82 
0.98 

 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
 
เห็นด้วยปานกลาง 

 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 
ตารางที่ 3: แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ เพ่ือทดสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัย 

คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยการใช้บุคคลทีม่ีช่ือเสียงมาทําการโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าของวัยรุ่น  

 
ตัวแปรตาม: การตัดสนิใจซือ้เสื้อผ้าของวัยรุ่น B Beta    T Sig. 
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  .337 .295 5.921 .000* 
2. ปัจจัยคุณคา่ตราสินค้า .189 .197 4.062 .000* 
3. ปัจจัยการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงมาทําโฆษณา .299 .314 6.510 .000* 
R2 = .478, F = 120.701, P<0.05 
  

ผลการศึกษาตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยแยกเป็นปัจจัยต่างๆ จะเห็นได้ว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยคุณคา่ตราสินค้า และปัจจัยการใช้บุคคลที่มีช่ือเสยีงมาทําโฆษณามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้าของวัยรุ่น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก Signifance (Sig) ของ
ทั้ง 3 ปัจจัย โดยสามารถอ่านค่า Sig เท่ากับ .000* 

 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของวัยรุ่นมากที่สุดคอื ปัจจัยด้านการใช้
บุคคลที่มีช่ือเสยีงมาทําโฆษณา อ่านค่า  Beta ได้เท่ากับ .314 รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด อ่าน
ค่า Beta ได้เท่ากับ .295 และลําดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยคณุค่าตราสินค้า โดยมีค่า Beta เท่ากับ .197 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการทําแบบวิจัยข้างต้นโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ที่มี
แนวโน้มว่าจะบริโภคสินค้าเสื้อผ้า Street Wear พบว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญท่ี่มีความสนใจในสินค้าเสื้อผ้า 
Street Wear น้ันเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15 – 19 ปี ซึ่งอยู่ในกลุม่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ตํ่ากว่า 5,000 ไปจนถึง 10,000 บาท  
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ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความเห็นว่า การออกแบบดีไซน์มีผลต่อการ
เลือกซื้อเสื้อผ้า ความหลากหลายของสินค้าที่มีอยู่ในร้านมีผลต่อการซื้อเสื้อผ้า Street Wear คุณภาพของ
สินค้า เน้ือผ้าและวัสดุที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าล้วนแต่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้า Street Wear ช่ือเสียงของแบรนด์เสื้อผ้า
ของแบรนด์มีผลต่อการซื้อสินค้า Street Wear ลูกค้ากลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าหากเสื้อผ้า Street Wear สูงแสดง
ว่าเป็นเสื้อผ้าที่ดี มีความเห็นว่าที่ต้ังของร้านค้าและบรรยากาศหน้าร้านสามารถส่งผลต่อการซื้อเสื้อผ้า การ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การใช้พรีเซนเตอร์ของแบรนด์ที่มีช่ือเสียง การมีส่วนลดให้สมาชิกของทางร้าน การแจ้ง
ข่าวสารผ่านแอพลิเคช่ัน สิ่งเหล่าน้ีล้วนมีผลกระทบต่อการซื้อสินค้า Street Wear ของกลุ่มลูกค้าทั้งสิ้น 

ในส่วนของคุณค่าของตราสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความเห็นว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าน้ันมีผล
ต่อการซื้อสินคา้ Street Wear ซึ่งมีความเห็นด้วยว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้าน้ันสามารถบ่งบอกลักษณะ
สินค้าและรสนิยมของผู้ซื้อได้ โดยการมีตราสินค้าที่มีรูปแบบจดจําได้ง่าย เป็นตราสินค้าที่มีช่ือเสียง หรอืมี
ความคุ้นเคยกับลูกค้าอยู่แล้ว จะทําให้ลกูค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากกว่า แต่ตราสินค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นในตลาดก็มี
ผลทําให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าเช่นกัน และกลุ่มลูกค้ายอมรับได้ถ้าหากสินค้าของแบรนด์น้ันๆจะมี
การปรับราคาให้สูงขึ้น เมื่อตราสินค้าน้ันได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

ความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าทีม่ีต่อการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงมาโฆษณานั้น กลุ่มลูกค้ามีความเห็นว่า การ
แต่งกายของบุคคลที่มีช่ือเสียงน้ันสามารถสง่ผลต่อกระแสแฟช่ันในปัจจบัุนได้ ดังน้ันผู้ที่มาเป็นแบบโฆษณา 
ควรมีภาพลักษณ์หรือบุคลิกที่สอดคล้องกับตราสินค้า เพ่ือส่งเสริมต่อกระแสแฟช่ันและความนิยมในตัวสินค้า 
Street Wear นอกจากน้ีช่ือเสียงและความนิยมของผู้ที่มาเป็นแบบก็มีผลต่อความนิยมในสินค้า คําแนะนําของ
ผู้มีช่ือเสียงและการใช้ผู้มช่ืีอเสียงมาร่วมในการออกแบบเสื้อผ้า มผีลต่อการเลือกซื้อเสือ้ผ้า Street Wear ของ
กลุ่มลูกค้าด้วย 

ในส่วนของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคน้ัน กลุ่มลูกค้ามีความเห็นว่า สินค้าที่นํามาจัดจําหน่าย ราคา
สินค้าที่ร้านค้าต้ังไว้ ช่องทางการให้บริการลูกค้า โปรโมช่ัน การทําการตลาด ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ของแบรนด์
สินค้า ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าทั้งสิ้น นอกจากน้ีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องสินค้า การเลือกใช้ 
พรีเซนเตอร์ การให้คําแนะนําและบริการของพนักงานหน้าร้าน การเปรียบเทียบร้านค้ากับร้านคู่แข่ง สิ่งต่างๆ
เหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีทั้งสิ้น ดังน้ันจากผลการวิจัยในครั้งน้ี ทําให้ผู้วิจัยทราบ
ถึงความคิดเห็นและสิ่งต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า โดยสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปคิด
วางแผน กําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจของตนเองได้ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ตรงจุด 
 ในส่วนของการอภิปรายผลด้านส่วนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2539) กล่าว
ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเหตุผล
หน่ึงที่ทําให้วัยรุ่นตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบบ Street Wear น้ัน เน่ืองจากเน้ือผ้าที่ใช้ หรือว่าวัสดุที่นําใช้ตกแต่งมี
ผลต่อการตัดสินใจ หรือกล่าวง่ายๆก็คือ คุณภาพของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 
 ในปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า คุณค่าที่เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า โดยนําไปสู่ความ
ช่ืนชอบและตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบบ Street Wear ของวัยรุ่นน้ัน จากการศึกษาผลว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้าน้ันสามารถบ่งบอกลักษณะสินค้าน้ันๆ ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ 
ความรู้สึก และมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของลูกค้า 
 ในปัจจัยด้านการใช้บุคคลที่มช่ืีอเสียงในการโฆษณา จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นที่ว่า
การแต่งกายของบุคคลที่มีช่ือเสียงมีผลต่อแฟช่ันในปัจจบัุน ซึ่งทําให้เกิดการเลียนแบบ และกลายเป็นแฟช่ันที่
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เป็นที่นิยมในเวลาถัดมา ซึ่งตรงกับที่ สมวงศ์ พงศ์สภาพร (2546) ได้กลา่วไว้ว่า การเลือกบุคคลมาน้ันจะดูจาก
ระดับความนิยม บุคลิกภาพ ความน่าเช่ือถือ ทักษะในการนําเสนอ ซึ่งสิง่เหล่าน้ีจะทําให้คนดูเกิดความรู้สึก
สนใจได้  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาพฤติกรรมการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ
(Accident Sampling) จํานวน 400 ตัวอย่าง 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.5 
(294 คน) และ 26.5 (106 คน) ตามลําดับ มีอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64 (256 คน) และส่วน
ใหญ่สมรสแล้วที่ร้อยละ 43.5 (174 คน) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 (150 คน) มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 57.8 (231 คน) โดยพฤติกรรม
การออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุทั่วไป พบว่า ระยะเวลาการออมอยู่ในช่วง 1-5 ปี มากท่ีสุด   
ร้อยละ 44.5 (178 คน) จํานวนเงินออมโดยเฉล่ียอยู่ที่ 1,001-5,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
47.3 (189 คน) และมีวัตถุประสงค์การออมเพ่ือเก็บไว้ใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรและตนเอง มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 50.3 (201 คน) และนิยมรูปแบบการออมในแบบกองทุนสํารองเล้ียงชีพมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
51.5 (206 คน) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุด้านรายได้มีผล
ต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านปริมาณการออมอย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ (Significant .002) แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านรูปแบบ
การออม (Significant .255) วัตถุประสงค์การออม (Significant .176) และระยะเวลาการออม (Significant 
.137) ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุด้านผลิตภัณฑ์การ
ออมมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านปริมาณการออม (Significant .000) 
และด้านระยะเวลาการออม (Significant .003) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในทางกลับกัน ปัจจัยการออม
เพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุด้านผลิตภัณฑ์การออมไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์การออม (Significant .453) และด้านรูปแบบการออม (Significant 
.226) ตามลําดับ 

คําสําคญั: ปัจจัยการออม พฤติกรรมการออม กรุงเทพมหานคร  
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ABSTRACT  
The objectives of this study were 1) to study saving for retirement plans of 

individuals in Bangkok and 2) to study the saving for retirement plan factors affecting savings 
behavior of people in Bangkok. The tool used in this research was questionnaire. The 400 
samples were selected based on accident sampling.  

From the results, it was found that most respondents were female at 73.5 % (n=294) 
and male at 26.5% (n=106), most were between 31- 40 years at 64 % (n= 256), and most 
were married, 43.5 % (n= 174), most had monthly income more than 30,000 THB 37.5 % 
(n=150). The majority of those who worked were private company staffs at 57.8 % (n= 231).  
Concerning general saving for retirement plan, it was found that the time period for savings 
in the range of 1-5 years was the most at 44.5 % (n= 178), the savings at an average of 1001-
5000 THB per month was the most at 47.3 % (n= 189), the intention for the savings to be 
used for the cost of their children education and their own spending at 50.3 % (n= 201), and 
the most popular form of savings was Provident fund at 51.5% (n= 206).   

From the hypothesis testing, it was found that the saving for retirement plan factors 
affected the savings behavior of people in Bangkok in the aspect of the amount of savings 
with statistical significance at .002, but did not affect the savings behavior of people in 
Bangkok in the aspect of form of savings with statistical significance at .255, the intention for 
the savings with statistical significance at .176, and savings period statistical significance at 
.137, respectively. From the hypothesis testing, it was found that the saving for retirement 
plan factors affected the savings behavior of people in Bangkok in the aspect of the amount 
of savings with statistical significance at .000 and savings period with statistical significance at 
.003. Conversely, saving for retirement planning, life and savings products did not affect the 
savings of people in Bangkok in the savings with statistically significant at .453 and form of 
savings with statistically significant at .226, respectively. 

Keywords: Saving Factors, Savings Behavior, Bangkok  
 
บทนํา  

จากสถานการณ์ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกสูงขึ้น 
ทําให้อํานาจซื้อของประชาชนลดลง ผู้บริโภคจึงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยและมีความสําคัญในเรื่องการ
ใช้จ่ายเงินมากขึ้นจากเดิม ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในการบริหารจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลและคํานึงถึงการออมเพ่ือสํารองใช้ในอนาคตมากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งปัญหาการไม่ออมหรือออมไม่พอ
น้ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และเมื่อคนไทยมีอายุยืนขึ้นอย่างต่อเน่ืองประเทศไทยจึงเข้าสู่ภาวะสังคม
ชราภาพมากขึ้น โดยในอนาคตประชากรถึงหน่ึงในสามของประเทศจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เรา
ต้องกังวลใจน้ัน มาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป และสถาบันหลักที่คอยอุ้มชู
ผู้สูงอายุเหล่าน้ี ทั้งในด้านรายจ่าย อาหาร สุขภาพ ซึ่งก็คือสถาบันครอบครัว กําลังอ่อนแอลง จากอดีตพ่อแม่มี
ลูก 3-4 คน และเมื่อพ่อแม่มีอายุเข้าสู่ช่วงวัยชรา ลูกๆ ก็มาช่วยกันแบ่งเบาภาระการดูแล แต่ปัจจุบันน้ีแต่ละ
ครอบครัวมีลูกแค่ 1 คน ภาระก็จะมากขึ้น นอกจากน้ีค่านิยมสังคมในการเป็นครอบครัวใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2556) 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 63 

จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคโลกาภิวัตน์ 
และระบบเศรษฐกิจโลก จนไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ จึงทําให้ประชาชนเล็งเห็นว่าการออมมี
ความสําคัญอย่างมาก ทั้งมีประโยชน์ต่อตนเอง คือเงินออมเป็นปัจจัยที่จะทําให้เป้าหมายที่กําหนดไว้ในอนาคต 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ หรืออีกหน่ึงคือเป็นหลักประกันความม่ันคงในชีวิตระยะยาว ส่วน
ประโยชน์ต่อประเทศน้ัน คือ เงินออมเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการช่วย
สนับสนุนการลงทุน การผลิตของประเทศ และการจ้างงาน อีกทั้งยังเสริมสร้างความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
และลดผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ในตลาดเงินโลกอีกด้วย 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ถือว่ามีความสําคัญในการดําเนินชีวิตของประชาชน 
รวมถึงรูปแบบการออมเพื่อการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ เพ่ือให้ประชาชนมีแนวทางที่ดี มีระเบียบวินัยในการ
ออม เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความม่ันคงในอนาคต 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. ทฤษฎีการออม (Saving) 

ความหมายของการออม คําศัพท์ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยาม
ไว้ว่า การออม คือ การประหยัด การเก็บหอมรอบริบ การถนอม และ การสงวน สิ่งที่จะประหยัดหรือเก็บหอม
รอบริบ ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง ดังน้ัน การออม หมายถึง การใช้ทรัพย์สินเงินทั้งหลายอย่างระมัดระวัง อย่าง
ไม่ประมาท อย่างมีเหตุผล ทรัพย์สินเงินทองเป็นปัจจัยในการดํารงชีพ ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ การออมจะเกิดขึ้น
ได้ก็เพราะประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ มีผู้แนะนําสั่งสอนให้เห็นความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่เกิดจาก
การออม 

2. ทฤษฎีความต้องการถือเงิน 
จากทฤษฎีความต้องการถือเงินของ Milton Friedman (วเรศ อุปปาติก, 2554) Milton 

Friedman อธิบายไว้ในปี 1968 ได้พัฒนามาจากแนวคิดของนักทฤษฎีปริมาณเงินของสํานักเคมบริดจ์ซึ่ง
อธิบายปัจจัยที่กําหนดความต้องการถือเงินโดยมองว่าเงินเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) บุคคลมี
อุปสงค์ต่อเงินเพราะเห็นว่าเงินจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ขึ้นได้พฤติกรรมการเลือกถือเงินของบุคคลเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับรายได้ที่เป็นตัวเงินและมีบางส่วนมีความคิดคล้ายคลึงกับ John Maynard Keynes ที่
เรียกว่าทฤษฎีความพอในสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) ซึ่งอธิบายความต้องการถือเงินของ
บุคคลออกเป็น 3 ประการคือ 1) ความต้องการถือเงินไว้เพ่ือใช้สอยในชีวิตประจําวัน 2) ความต้องการถือเงิน
เพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 3) ความต้องการถือเงินเพ่ือเก็งกําไร 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
บุรินทร์ แสงแก้ว (2553) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาล

เมืองจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการออม พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ออมของพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถามจากพ่อค้า
แม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดเชียงรายจํานวน 200 ตัวอย่าง แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและ
พฤติกรรมการออมของครัวเรือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การออมของครัวเรือนโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและหาความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปรด้วยค่าสถิติ Chi-square ซึ่ง
ผลการศึกษา พบว่า จากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน มีผู้ที่ออมทั้งสิ้น 166 คน และโดยส่วนใหญ่จะเป็น
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ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ในด้านพฤติกรรมการออม พบว่า พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้
จ่ายโดยมีการพิจารณาถึงความจําเป็นของสินค้าก่อนซื้อ และมักมีการออมเงินในช่วง 4-6 ปีที่ผ่านมาโดย
จํานวนเงินออมไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน โดยออมอยู่ในรูปแบบเงินฝากต่างๆ การประกันชีวิต สลากออมสิน
และพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมมากที่สุด คือ ความปลอดภัย
ในการออมเงิน และจากการทดสอบ Chi-square พบว่า อายุและรายจ่ายของพ่อค้าแม่ค้ามีความสัมพันธ์กับ
การออมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

อนงค์นุช เทียนทอง และ กัญญารัตน์ วงษ์ชมพู (2554) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออม
และรูปแบบการออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการ พบว่า กลุ่มพนักงานสถาบันการเงินซึ่งจะมี
รายได้มากกว่ากลุ่มข้าราชการส่งผลให้กลุ่มพนักงานสถาบันการเงินจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย และจะเห็น
ว่าสองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีเงินออมและมีการลงทุนทางการเงิน ซึ่งในส่วนการเลือกการออมเงิน
และการลงทุนทางการเงินจะเห็นว่าในส่วนของกลุ่มข้าราชการและพนักงานสถาบันการเงินเลือกที่จะออมเงิน
มากกว่าการลงทุนทางการเงิน ซึ่งการออมเงินจะออมในรูปแบบการออมแบบฝากออมทรัพย์ รองลงมาจะฝาก
แบบสหกรณ์ออมทรัพย์ตามหน่วยงานที่สังกัดอยู่  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรในการวิจัย ได้แก่ 
ประชาชนทั่วไปท่ีทํางานและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5,692,284 คน (สํานักทะเบียนกลาง, 
กรมการปกครอง, 2557: ออนไลน์) 

โดยผู้วิจัยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน จากการกําหนดขนาดตัวอย่างสําหรับระดับความ
เช่ือมั่น 95% และระดับความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accident Sampling)  

ปัจจัยการออม 

1. ด้านรายได้ 
2. ด้านผลิตภัณฑ์การออม 
 

พฤติกรรมการออม 

1. ปริมาณการออม 
2. วัตถุประสงค์ของการออม 
3. รูปแบบการออม 
4. ระยะเวลาการออม 
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ผู้วิจัยทําการเลือกสถานที่สําหรับเก็บข้อมูล เริ่มจาก  
1)  ย่านสีลม บริเวณอาคาร ซีพี ทาวเวอร์ จํานวน 50 ตัวอย่าง  
2)  ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณสถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จํานวน 50 ตัวอย่าง  
3)  ย่านบางนา บริเวณห้างเซ็นทรัล บางนา จํานวน 50 ตัวอย่าง  
4)  ย่านบางขุนเทียน บริเวณห้างเซ็นทรัลพระราม 2 จํานวน 50 ตัวอย่าง  
5)  ย่านบางกอกน้อย บริเวณห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํานวน 50 ตัวอย่าง  
6)  ย่านจตุจักร บริเวณห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว จํานวน 50 ตัวอย่าง  
7)  ย่านบางแค บริเวณห้างซีคอนบางแค จํานวน 50 ตัวอย่าง  
8)  ย่านบางกะปิ บริเวณห้างเดอะมอลล์บางกะปิ จํานวน 50 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้มีการกําหนดเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีโดยการสร้างแบบสอบถามที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยได้รวบรวมเน้ือหาจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้และ
วรรณกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออมและพฤติกรรมการออมเพื่อการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ 
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ และ อาชีพ 
เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การออม ปริมาณการออม รูปแบบ
การออม และ ระยะเวลาการออม  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุ ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
รายได้ และ ด้านผลิตภัณฑ์การออม  

โดยได้ทําการทดสอบแบบสอบถามจากการตรวจสอบความเท่ียงตรงแม่นยําของเน้ือหาว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยและสอดคล้องกับการศึกษาคร้ังน้ีโดยสุ่มเก็บตัวอย่างจํานวน 30 ตัวอย่าง และใช้สูตร
ของครอนบาค (Cronbach) หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นรวม 0.90 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเป็นรูปแบบการพรรณนา Descriptive Analysis แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ผลการวิจัย

เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการออม โดยแสดงผลในรูปแบบค่าร้อยละ (Percentage) และผลการ
ทดสอบสมมติฐานปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครแสดงโดยใช้สถิติ F-test 

1. ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ออม 
จากทั้งหมด 400 คน มีผลสํารวจดังนี้ เพศชายจํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และเพศ

หญิง จํานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ  73.5 ต่อมาช่วงอายุมากที่สุด คือ อายุ 31-40 ปี จํานวน 256 คน คิด
เป็นร้อยละ 64 รองมาคือ อายุ 21 -30 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ขณะที่ด้านสถานภาพมากที่สุด
คือ สมรสแล้ว จํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองมาคือ โสด จํานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
ด้านการศึกษา มากที่สุดคือ ปริญญาตรีจํานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี 
จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 แล้วส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน จํานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8  
รองลงมามีพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 โดยมีรายได้ส่วนใหญ่มากกว่า 30,000 
บาทข้ึนไป จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองมาคือ 15,001-20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.3 
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ตารางที1่: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ ร้อยละ ข้อมูลประชากรศาสตร์ ร้อยละ ข้อมูลประชากรศาสตร์ ร้อยละ 
เพศ 100 ระดับการศึกษา 100 อาชีพ 100 

ชาย 26.5 ต่ํากว่าอนุปริญญา 8.8 ราชการ 4.3 
หญิง 73.5 ปริญญาตร ี 70.0 พนักงานเอกชน 57.8 

อายุ 100 สูงกว่าปริญญาตร ี 21.3 รัฐวิสาหกจิ 11.3 
น้อยกว่า 20 ปี 4.5   นักศึกษา 5.0 
21-30 ปี 29.8   ธุรกจิส่วนตัว 13.8 
31-40 ปี 31.8 สถานภาพ 100 อื่นๆ 8.0 
41-50 ปี 28.8 โสด 32.8 รายได้ต่อเดือน 100 
51 ปีข้ึนไป 5.3 สมรส 43.5 ต่ํากว่า 15,000บาท 18.5 

  หม้าย / หย่ารา้ง 23.8 15,001-20,000 บาท 24.3 

    20,001-25,000บาท 13.3 

    25,001-30.000บาท 6.5 

    มากกวา่ 30,000บาท ข้ึนไป 37.5 
 

2. ด้านพฤติกรรมการออม 
จากทั้งหมด 400 คน ระยะเวลาการออมมากท่ีสุด 1-5 ปี จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 

รองมาคือ มากกว่า 10 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ซึ่งจํานวนเงินที่ออมโดยเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
1,001-5,000 บาท จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองมาคือ ไม่เกิน 1,000 บาทจํานวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.5 แล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บไว้ใช้จ่ายในการศึกษา จํานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 รอง
มาคือ เพ่ือเก็บไว้ใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินจํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 โดยมีรูปแบบการออมมาก
ที่สุดคือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองมาคือ ซื้อพันธบัตรจํานวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.8 
 
ตารางที ่2: พฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการออม จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
( % ) พฤติกรรมการออม จํานวน 

( คน ) 
ร้อยละ 
( % ) 

ระยะเวลาการออม 400 100 วัตถุประสงค์การออม 400 100 
น้อยกว่า 1 ป ี 71 17.8 เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน 18 4.5 
1-5 ปี 178 44.5 เพื่อเก็บไว้ใช้จา่ยในการศึกษา 201 50.3 
6-10 ปี 58 14.5 เพื่อเก็บไว้ใช้จา่ยในการซ้ือทรัพย์สิน 113 28.3 
มากกวา่ 10 ป ี 93 23.3 เพื่อหาผลประโยชน์จากดอกเบี้ย 68 17 
    เพื่อเก็บไว้ใช้จา่ยในยามชรา 0 0 

จํานวนเงินท่ีออมโดยเฉลี่ย 400 100 เพื่อเป็นหลักประกันใหก้ับครอบครัว 0 0 
ไม่เกิน 1,000 บาท 78 19.5 อื่นๆ 0 0 
1,001  - 5,000 บาท 189 47.3 รูปแบบการออม 400 100 
 5,001 - 10,000 บาท 76 19 เก็บไว้เองเป็นเงินสด 4 1 
10,001 - 15,000บาท 21 5.3 ฝากเงินกับธนาคาร 57 14.3 
มากกวา่ 15,000 บาท 0 0 กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 206 51.5 

    ซ้ือพันธบัตร 67 16.8 
    กรมธรรม์ประกันชีวิต 66 16.5 
    สลากออมสิน 0 0 
    อื่นๆ 0 0 
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยการออมเพื่อการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ 

อายุด้านรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านปริมาณการออมอย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant .002) แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ในด้านรูปแบบการออม (Significant .255) วัตถุประสงค์การออม (Significant .176) และ ระยะเวลาการออม 
(Significant .137) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3: ปัจจัยการออมด้านรายได้และค่าใช้จ่ายมีผลต่อพฤติกรรมการออม 

พฤติกรรมการออม 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Significant 

ออมเงินโดยเฉลี่ย ภายในกลุ่ม 30.184 8 3.773 3.051 .002* 
ระหว่างกลุ่ม 483.566 391 1.237   
ท้ังหมด 513.750 399    

วัตถุประสงค์ ภายในกลุ่ม 7.744 8 .968 1.445 .176 
ระหว่างกลุ่ม 261.854 391 .670   
ท้ังหมด 269.598 399    

รูปแบบ ภายในกลุ่ม 9.124 8 1.141 1.274 .255 
ระหว่างกลุ่ม 349.986 391 .895   
ท้ังหมด 359.110 399    

ระยะเวลาการออม ภายในกลุ่ม 13.265 8 1.658 1.553 .137 
ระหว่างกลุ่ม 417.412 391 1.068   
ท้ังหมด 430.678 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุด้านผลิตภัณฑ์การออมมีผล
ต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านปริมาณการออม (Significant .000) และ ด้าน
ระยะเวลาการออม(Significant .003)อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในทางกลับกันปัจจัยการออมเพ่ือการ
วางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุด้านผลิตภัณฑ์การออมไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครในด้านวัตถุประสงค์การออม (Significant .453) และ ด้านรูปแบบการออม (Significant 
.226) ตามลําดับ 
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ตารางที ่4: ปัจจัยการออมด้านผลิตภัณฑ์การออม และคา่ใช้จ่ายมีผลต่อพฤติกรรมการออม 

พฤติกรรมการออม 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Significant 

ออมเงินโดยเฉลี่ย ภายในกลุ่ม 39.401 8 4.925 4.060 .000* 
ระหว่างกลุ่ม 474.349 391 1.213   
ท้ังหมด 513.750 399    

วัตถุประสงค์ ภายในกลุ่ม 5.289 8 .661 .978 .453 
ระหว่างกลุ่ม 264.308 391 .676   
ท้ังหมด 269.598 399    

รูปแบบ ภายในกลุ่ม 9.530 8 1.191 1.332 .226 
ระหว่างกลุ่ม 349.580 391 .894   
ท้ังหมด 359.110 399    

ระยะเวลาการออม ภายในกลุ่ม 24.747 8 3.093 2.980 .003* 
ระหว่างกลุ่ม 405.930 391 1.038   
ท้ังหมด 430.678 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายและสรุปผล 
จากสมมติฐานปัจจัยการออมเพ่ือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 73.5 ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 
64 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 57.8 รายได้มากกว่า 
30,000 บาท ร้อยละ 37.5 สถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 43.5 พฤติกรรมการออมส่วนใหญ่เลือกใช้ระยะเวลา
การออมมาก 1-5 ปี ร้อยละ 44.5 จํานวนเงินที่ออมโดยเฉล่ีย 1,001-5,000 บาท ร้อยละ 47.3 วัตถุประสงค์
ในการออมเพ่ือเก็บไว้ใช้จ่ายในการศึกษาร้อยละ 50.3 รูปแบบการออมคือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ร้อยละ 51.5 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อนงค์นุช เทียนทอง, กัญญารัตน์ วงษ์ชมพู, 2554) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการ พบว่า กลุ่มพนักงาน
สถาบันการเงินจะมีรายได้มากกว่ากลุ่มข้าราชการส่งผลให้กลุ่มพนักงานสถาบันการเงินจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงตาม
ไปด้วย และจะเห็นว่าสองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีเงินออมและมีการลงทุนทางการเงิน ส่วนเรื่องการ
ออมเงินและลงทุนจะออมในรูปแบบฝากออมทรัพย์ ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการออมและรูปแบบการ
ออมพบว่าทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการออมไม่ต่างกัน และปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการออมและลงทุนทั้งสองกลุ่ม
ให้ความสําคัญในระดับเท่ากัน 

ข้อเสนอแนะการวิจัย  
ควรมีการจัดทําข้อมูลการโฆษณาตามสื่อต่างๆ ในการให้ข้อมูลด้านการออมเงินเพ่ือให้ประชาชนได้รับ

รู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และควรมีพนักงานในจุดต่างๆ ของธนาคารเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการออมเงินใน
รูปแบบต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน แล้วจากผลการวิจัยครั้งน้ีที่พบว่าการสํารวจการออมควรจะศึกษา
เจาะจงไปยังสถานท่ีสําหรับการออมอย่างเช่นธนาคาร ว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารไหนในการออม 
หรือลงทุนมากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องอิทธิพลของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) 
ต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เกม Dota2 และ League of 
Legends กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคท้ังเพศชายและหญิง ซึ่งมีอายุ 15-50 ปี ที่เล่นเกมใดเกมหน่ึง และเคยเข้า
ร่วมกิจกรรมของทางเกม อาทิ งานเกม บูธเกม และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ กางส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย การดึงดูดความ
สนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ และการชักนํา สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเคร่ืองมือ IMC มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 หรือ League of Legends อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

คําสําคญั: การตลาดเชิงกิจกรรม การตัดสนิใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
This study aims at investigating the influence of event marketing on decision making 

to play online game: A case study on Dota2 and League of Legends The samples of both 
male and female consumers who have played Dota2 or League of Legends. Questionnaire 
was used as a tool to collect the respondents’ data. The 400 respondents were client of 
player who have played online game and data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation and multiple regression analysis. A questionnaire was used in the 
study. The statistics used for data analysis were Descriptive Statistics and inferential Statistics 
were Multiple Regression. The hypothesis testing found that expectations regarding Brand 
Experience, Deliver any message, Gain more attention from niche targets and agree with 
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Lead, support, amplification for any IMC tool influenced the decision making to play online 
game in term of Interest Marketing. Application with a statistical significance of 0.05. 

Keywords : Event Marketing, Decision making to play online games.  
 
บทนํา 

ปัจจุบัน ได้มีผู้คนให้ความสนใจการเล่นเกมแนว MOBA มากย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเล่นเพ่ือ 
การต้ังกลุ่มของตนเองข้ึนมา เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัล หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการแข่งขัน ซึ่งเกม
ที่ได้รับการตอบรับหรือเป็นที่นิยมกันมาในหมู่นักเล่นเกมคงหนีไม่พ้น Dota2 และ League of legends ได้มี
ผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยทั้งสองเกมน้ีมีสวนแบ่งทางการตลาดมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว ได้
แบ่งออกเป็นของ League of legends 66 เปอร์เซ็นต์ และ Dota2 14 เปอร์เซ็นต์ (League of legends จะ
คลองส่วนแบ่งตลาด MOBA มากที่สุดในปี 2016, 2015) โดยเฉพาะในช่วง 3ปี ที่ผ่านมามีคนเล่นอินเทอร์เน็ต
ประมาน 13ล้านคน คิดเป็นประมาน 20% ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ น้ันหมายความว่ามีคนไทยอีก
ประมาน 50ล้านคนที่ยังไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตและยังไม่ได้เล่นเกม จากตัวเลขที่เพ่ิมมากขึ้น และส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่สูงขึ้น อาจมีส่วนจากการที่รูปแบบของเกมน้ันมีการเล่นกันเป็นทีม มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย
แม้จะเป็นตัวละครที่เหมือนกันก็สามารถมีการเล่นที่แตกต่างกัน และอาจมาจากการที่ทางเกมมีการจัดของ
รางวัลในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดการแข่งขันซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหน่ึงในการจัดงาน
ตามโอกาสต่างๆ สถานที่ต่างๆ จึงมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่ให้ความสนใจของเกม ซึ่งกิจกรรมที่ทางเกม
จัดขึ้น อาทิ การแข่งขัน Pro League  2016 spring เป็นการจัดการแข่งขันให้นักแข่งทั่วประเทศไทยแสดง
ทักษะ ความสามารถในการเล่นเกม โดยมีการจัดแข่งเป็นรอบให้แต่ละทีมมาเจอกัน หรือจะเป็นการแข่งของ 
Dota2 ในกิจกรรม MSI DOTA2 tournament ซึ่งเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่ดึงดูดผู้เล่นที่สนใจเป็นอย่างดี และ
จากงานวิจัยในอดีตที่ได้มีการสืบค้นมาจากงานวิจัยหลายๆงานได้ให้มุมมองของการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมว่า
มีความสําคัญในการตอบสนองความต้องการ การสร้างการรับรู้ของตราสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากงานวิจัยการ
มีส่วนร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาบทความและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการตลาดเชิงกิจกรรม, การตัดสินใจในการ
เลือกอกเล่นเกมDota2 หรือ League of legendของเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2549), Kotler,2003,  
เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม (2551), ศญาภรณ์ บุญยารุณ (2553), จิตรภัทร์ จึงอยู่สุข (2543), วิลสา กลางณรงค์ 
(2543)สรุปออกมาได้ดังน้ี 

การตลาดเชิงกิจกรรม  คือ เครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรม ที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา 
เพ่ือดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้มาเจอกับสินค้า และบริษัทสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจัดงานได้ทันที การทํา
กิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทําแรลลี่ การสัมมนา 
เป็นต้น Event marketing น้ันหมายถึง “สื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่วนคําจํากัดความของ Event 
marketing คือ “เครื่องมือที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ตรงของกลุ่มเป้าหมายด้วย
สัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง”ซึ่งหมายความว่า การให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ว่าตราสินค้าน้ันเป็นเช่นไร โดยตราสินค้าน้ัน
จะถูกสื่อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และจดจําผ่านสัมผัสทั้งห้า คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส จาก
ประสบการณ์ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยวิธีอ่ืนๆ นอกจากน้ียังให้ความหมายขององค์ประกอบ
ของการตลาดเชิงกิจกรรมว่าประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของตราสินค้า (Brand 
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experience) 2) การสื่อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม(Deliver any messages) 3) การเลือกกลุ่มเป้าหมายศึกษา
ลงไปในแนวลึก(Gain more attention from niche targets) 4) เครื่องมือผสมผสานเพ่ิมแรงผลักสู่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล (Lead, support, amplification for any IMC tools) 

การตัดสินใจ (Kotler ,2003) คือกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลายๆ ทางเลือกที่
ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การการตัดสินใจ
เป็นสิ่งสําคัญ และเก่ียวข้องกับหน้าที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการ
จัดองค์การการจัดคนเข้าทํางานการประสานงาน และการควบคุมการตัดสินใจได้มีการศึกษามานาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) ของเกม 
Dota2 และ league of legends  

2. เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจเข้าเล่นเกมของผู้เล่นเกมที่สนใจเล่นเกม Dota2 และ league of legends  
3. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

เล่นเกมของผู้บริโภคในการเข้าเล่นเกม Dota2 และ league of legends 
 

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ทําให้สามารถสรุปข้อสมมุติฐานออกมาได้ดังน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 การตลาดเชิงกิจกรรม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of 

legends 
สมมติฐานท่ี 1.2 ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 

และ League of legends  
สมมติฐานที่ 1.3 การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ 

League of legends  
สมมติฐานที่ 1.4 การดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 

Dota2 และ League of legends  
สมมติฐานที่ 1.5 การชักนํา สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเครื่องมือ IMC มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of legends  
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วิธีดําเนินวิจัย  
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามซึ่งประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ผู้ที่เล่นเกมDota2 หรือLeague of legends ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ตารางของ Yamane ที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 90 และค่าความคลาดเคล่ือนที่ระดับร้อยละ ±10 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

โดยจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อยโดยการแบ่งจาก จํานวนเขตในกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต 
โดยวิธีสุ่มจับสลาก 3 เขต ได้แก่ เขตบางเขน, เขตบางกะปิ, เขตบางมด ซึ่งจะทําการแจกโดยใช้วิธีการสุ่มตัง
อย่างแบบสะดวกจากน้ันจึงนํามาวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยแบบสอบถามจะมีส่วนข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเป็นคําถาม
ปลายปิดแบบให้เลือกตอบ และส่วนที่เป็นการวัดระดับความคิดเห็นต่อการการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นคําถาม
ปลายปิดโดยคําถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามน้ันจะมีการตรวจสอบเนื้อหาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นโดยประเมินค่าสัมประสิทธ์ิ ครอนบัค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ง
ผลการตรวจสอบ 30 ชุดพบว่า ค่าความเช่ือมั่นรวมของการตลาดเชิงกิจกรรม คือ .941 และ ด้านการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Dota2 หรือLeague of legends .724 ส่วนการตรวจสอบ 400 ชุดพบว่า ค่าความเช่ือมั่นรวม
ของการตลาดเชิงกิจกรรม คือ .927 และ ด้านการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 หรือ League of legends 
.743 ซึ่งการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของเครื่องมือที่มีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่าใช้ได้ (ศิริชัย, 2544) 
 
ผลการวิจัย 

สรุปปัจจัยทั่วไปของผู้ที่เข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมของเกมDota2 หรือLeague of legends เป็น 
เพศชาย ร้อยละ73.8 อยู่ในช่วงอายุ 16 – 20 ปี ร้อยละ 50 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 21 – 25 ปี  อยู่ใน
สถานภาพโสด มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 บาท ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา รองลงมาเป็น
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่เลือกสถานที่เล่นเกม
เป็นที่บ้าน 

สรุปพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมของเกม Dota2 หรือ League of legends ซึ่งส่วน
ใหญ่เลือกสถานที่เล่นเกมเป็นที่บ้าน รองลงมาเป็นร้านเกม ซึ่งเล่นเกม 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ และในการเล่นหน่ึง
ครั้งใช้เวลาประมาน 3 – 4 ช่ัวโมง รองลงมาใช้เวลาในการเล่นประมาน 1 – 2 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่เล่นเกม Dota2 
หรือ League of legends มาเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี ร้อยละ 53 รองลงมาเล่นเกทเป็นระยะเวลา 3 – 4 ปี และ
เลือกเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ(PC) รองลงมาเป็นโน้ตบุ๊ค/Laptop มักที่จะเล่นกับเพ่ือนๆ โดยส่วนมากจะมี
การเติมเงินเพ่ือร่วมกิจกรรมของทางเกมประมาน 1,001 – 5,000 บาท โดยรับข่าวสารของกิจกรรมต่างๆผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของทางเกม รองลงมารับข้าวสารจากการบอกต่อของเพ่ือนๆ  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้า
ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมของทางเกม โดยมีจุดประสงค์ในการเข้าร่วมงานเกมเพื่อไปร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ 
ภายในงานเกมท่ีมีการจัดขึ้น รองลงมาเป็นการเข้าร่วมเพ่ือไปดูเกมใหม่ๆ ที่มีการจัดขึ้นภายในงาน  

จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตลาดเชิงกิจกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามน้ัน
เห็นในด้านประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ (Brand experience) มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการชักนํา 
สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเคร่ืองมือIMC (Lead, support, amplification for any IMC 
tools), การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Deliver any message), การดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
(Gain more attention from niche targets) ตามลําดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 หรือ League of 
legends โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นของ ท่านมักตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
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หรือซื้อสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของท่าน โดยอยู่ในระดับมาก รองลงมาตามลําดับเป็นการตัดสินใจเลือก
เล่นเกมของท่านมาจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก การตัดสินใจของท่านมีผล
มาจากส่ิงกระตุ้นทางการตลาดอื่นๆ นอกจากตัวเกม อาทิ ค่ายเกม การโฆษณา กิจกรรมที่หลากหลาย โดยมี
ความคิดเห็นในระดับมาก การตัดสินใจเล่นเกมของท่านเป็นการเลือกทางเลือกหน่ึงจากหลายๆทางเลือกเสมอ 
โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก ท่านได้มีการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเข้าเล่นเกม Dota2 หรือ League of 
Legends โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก และท่านเลือกเล่นเกมDoat2 หรือ League of legends เพราะ
เห็นว่าเป็นทางเลือกของเกมที่ดีที่สุด โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก 

การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) น้ันมีค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 0.691 ซึ่งหมายความ
ว่าค่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการ
ตัดสินใจของผู้เลือกเล่นเกมได้ Dota2 หรือ League of legends ได้ 69.1% โดยอีก 30.9% น้ันเกิดจากตัว
แปรอ่ืนๆที่ไม่ได้ทําการศึกษา และมีค่า F-statistic เท่ากับ 224.551 ซึ่งมากกว่าค่า F จากตาราง แสดงว่า
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 หรือ League 
of legends อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 การตลาดเชิงกิจกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of 
legends  

การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) น้ันมีค่า Sig อยู่ที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of 
legends อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.833 ซึ่งหมายความว่าการตลาดเชิง
กิจกรรม (Event marketing) น้ันส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of 
legends ถ้าหากมีการทําการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) มากขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเล่นเกม Dota2 และ League of legends เพ่ิมขึ้น 0.833 หน่วย   
 
ตารางที่ 1: ผลการวิจัยด้านอิทธิพลของการตลาดเชิงกิจกรรมกับการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ

League of Legends 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig 
ค่าคงท่ี .822  8.408 .000 
การตลาดเชงิกิจกรรม (Event marketing) .795 .833 29.983 .000 
R Square = 0.693 ,Adjusted R2 = 0.692 ,F= 898.99 *มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  

 เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์, การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย, การดึงดูด
ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่, การชักนํา สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเคร่ืองมือ IMC พบว่า
ค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ .691 ซึ่งหมายความว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบ
รนด์, การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย, การดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่, การชักนํา สนับสนุน และ
ขยายผลในการนําเสนอผ่านเคร่ืองมือ IMC สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Dota2 และ League of legends ได้ 69.1% โดยอีก 30.1% น้ันเกิดจากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในสมการ และมี
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ค่า F-statistic เท่ากับ 224.551 ซึ่งมากกว่าค่า F จากตาราง แสดงว่าประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ 
(Brand experience), การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Deliver any message), การดึงดูดความสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมายใหม่ (Gain more attention from niche targets) และการชักนํา สนับสนุน และขยายผลใน
การนําเสนอผ่านเคร่ืองมือ IMC (Lead ,support ,amplification for any IMC tools) มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 หรือ League of legends อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 
และ League of legends  

ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ น้ันมีค่า Sig อยู่ที่ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of 
legends อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.3 การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ 
League of legends  

การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย น้ันมีค่า Sig อยู่ที่ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ประสบการณ์ตรง
ในการสัมผัสแบรนด์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of legends อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 การดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Dota2 และ League of legends  

การดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ น้ันมีค่า Sig อยู่ที่ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of 
legends อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5 การชักนํา สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเครื่องมือ IMC ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of legends 

การชักนํา สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเคร่ืองมือ IMC น้ันมีค่า Sig อยู่ที่ .000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 แสดงว่า ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ 
League of legends อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 2: ผลการวิจัยด้านอิทธิพลของการตลาดเชิงกิจกรรมตามปัจจัยย่อยกับการตัดสินใจเลือกเล่นเกม

Dota2 และLeague of Legends 
 

การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) B Beta T Sig. Tolerance Vif 
ค่าคงท่ี .811 - 8.194 .000 - - 
ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ (Brand experience) .253 .281 5.560 .000 .303 3.306 
การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Deliver any message) .187 .220 4.129 .000 .271 3.685 
การดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่  
(Gain more attention from niche targets) 

.157 .184 3.214 .001 .237 4.218 

การชักนํา สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเคร่ืองมือ IMC 
(Lead ,support ,amplification for any IMC tools) 

.201 .220 3.812 .000 .232 4.306 

R Square = 0.695 ,Adjusted R2 = 0.691 ,F= 224.551 *มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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การอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 การตลาดเชิงกิจกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of 

legends อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) 
เป็นปัจจัยที่มีผลทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเล่นเกม ซึ่งการจัดกิจกรรมในรูปแบบงานเกม บูธเกม ตามสถานที่
และโอกาสต่างๆ อาทิ การจัดงานตามห้างสรรพสินค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธภาพระยะยาว 
เพราะการจัดกิจกรรมจะทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงตราสินค้า มีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมที่จัด ยกระดับความสัมพันธ์
ให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการในการเล่นเกมต่อ และมาเข้าร่วมกับกิจกรรมงานเกมที่จะมีขึ้นในครั้ง
ถัดๆไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ หนังสือEvent marketing (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ,2555) ที่กล่าวถึง 
ความสําคัญของการจัด อีเวนท์ มาร็เก็ตต้ิง ว่าควรทําอย่างไร ควรทําเมื่อไหร่ ถึงจะได้ผลมากที่สุด และภายใน
หนังสือยังกล่าวถึงการประสบการณ์ตรงร่วมกับแบรนด์ การใช้เครื่องมือIMC เป็นส่วนหน่ึงของการจัดอีเวนท์ 
และการดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่  โดยการสื่อสารการการจัดอีเวนท์ในลักษณะที่แตกต่างกัน  
ผลของการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเก่ียวกับการตลาดเชิงกิจกรรมน้ันซึ่งผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ 
League of legends ซึ่งโดยรวมเห็นด้วยในด้านของกิจกรรมที่จัดขึ้นของทางเกมทําให้ผู้บริโภคได้รับความ
สนุกสนานและประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิ เทคนิคในการเล่น ,จังหวะในการใช้สกิลของตัวละคร เป็นต้น และการ
สื่อสารผ่านการตลาดเชิงกิจกรรม อาทิ งานเกม จัดบูธ ทําให้ท่านเข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าการ
จัดงานเกม บูธเกม สามารถทําให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ได้รับประสบการณ์ตรงจากแบรนด์ ซึ่งกิจกรรม
ที่จัดขึ้นอาจเป็นการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้บริโภคน้ันๆ นํามาแชร์ความรูปเทคนิคซึ่งกันและกันซึ่งสอง
คล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญสุดา ประถมกรึก (2545) ที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับระดับการเช่ือมโยงการตลาดเชิง
กิจกรรมและตราสินค้ากับทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม ศึกษาวามสัมพันธ์ของทัศนคติของ
ผู้บริโภคต่อการตลาดเชิงกิจกรรมที่มีระดับความเช่ือมโยงกับตราสินค้าต่างกัน กับทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีตรา
สินค้าสนับสนุน พบวา ทัศนคติของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์ดับ
ทัศนคติของผู้บริโภคและภาพภาพลักษณ์ต่อตราสินค้าที่สนับสนุนกิจกรรมในเชิงบวก อาจกล่าวได้ว่าการผู้ล่น
หรือผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกิจกรรมและตราสินค้าจะช่วยเพ่ิมทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าน้ันๆ 

สมมติฐานที่ 3 การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ 
League of legends  ซึ่งสรุปโดยรวมผู้บริโภคเห็นด้วยในด้านการแจ้งข่าวสารถึงกิจกรรมภายในงานผ่าน
ทางเว็ปไซต์เกม ,นิตยสารเกมสร้างความสนใจต่อท่านในการเข้าร่วมงาน และเกมมีการส่ือสารถึงกิจกรรมการ
แข่งขันชิงรางวัลผ่านทางเว็ปไซต์ ,นิตยสารเกม ทําให้ท่านทราบได้อย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่า การแจ้ง
ข่าวสาร กิจกรรม รางวัล สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมน้ันอย่างชัดเจน จะช่วยสร้างความไว้วางใจ 
สร้างความเช่ือมันต่อการเข้ารวมกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคได้มากขึ้นซึ่งมีมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สเติร์น (1997) ที่กล่าวถึง การไว้วางใจ คือ พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางด้านการติดต่อสื่อสารในการบริการ
ให้กับลูกค้า บริษัทหรือองค์กรต่างๆจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้เก่ียวกับทฤษฏีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความคุ้นเคยเพ่ือ
จะได้ครองใจลูกค้า (Stern, 1997, pp. 7-17 อ้างใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549, หน้า 18) ในด้านของความใส่
ใจลูกค้า และการให้บริการ ซึ่งก็พบว่าการติดต่อสื่อสารในการบริการ ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน ช่วยสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ 

สมมติฐานที่ 4 การดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 
และ League of legends ซึ่งสรุปโดยรวมผู้บริโภคเห็นด้วยในด้านงานเกม ,บูธเกมที่ทางค่ายเกมจัดขึ้น ตรง
กับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เล่นเกม) ที่ต้องการเล่นเกม และการจัดงานเกมสามารถส่ือสารไปยัง
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กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย(ลูกค้าเฉพาะของเกม) ได้อย่างถูกต้อง อาจกล่าวได้ว่า สิ่งสําคัญของการจัดงาน
จะต้องทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้ได้รับความสนใจมากที่สุดจึงต้อง
คํานึงถึงจุดน้ี และทําการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงไกร กาญจนา
โภคิน (2555) กล่าวว่า สําหรับ “อีเวนท์ มาเก็ตต้ิง” สิ่งแรกที่ต้องคํานึงถึงคือ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนท่ี
ต้องการส่ือสารด้วย จากนั้นเริ่มต้นคิดว่า ควรทําอีเวนท์รูปแบบใด ถึงจะสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ อาจ
เลือกจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ความช้ือชอบ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย   

สมมติฐานที่ 5 การชักนํา สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเคร่ืองมือ IMC ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of legends ซึ่งสรุปโดยรวมผู้บริโภคเห็นด้วยกับการที่ทางเกมมี
การจัดถ่ายทอดสดการแข่งขันช่วยส่งเสริมให้ท่านอยากเข้าร่วมชมในคร้ังต่อไป และทางเกมมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ งานเกม การแข่งขัน การจัดถ่ายทอดสด เป็นการจัดงานที่น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้สนใจ ติดตามเกม 
Dota2 และ League of legends อาจกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมรูปแบบอ่ืน นอกจากงานเกมที่ให้ผู้บริโภค
เข้าร่วมด้วยแล้วน้ัน แจจัดในรูปแบบของการแข่งขันของทางเกมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันภายใน หรือภายนอก
ประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ youtube เว็ปไวต์ของทางเกมท่ีมีการถ่ายทอดสด จะทําให้ผู้บริภคสนใจ ติดตาม
มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ ธนะสิทธิชัย (2552) กิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดที่
มีผลต่อระดับความต้ังใจซื้อครีมบํารุงผิวพรรณของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในด้านการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมคือการจัดกิจกรรมที่ศูนย์การค้าหรือสถานที่ต่างๆ กลุ่มผู้บริโภคช่วงอายุ 22-55 ปี ให้
ความสําคัญในด้านการให้ข้อมูลสินค้าโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง
ที่เหมาะสม คือ การใช้ป้ายโฆษณาและนิตยสาร ในด้านการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมคือการออกบูธที่ศูนย์การค้า
หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความสําคัญของการใช้เครื่องมือ IMC ในการช่วยสือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างถูกต้อง และสร้างความสนใจในคร้ังต่อไปอย่างต่อเน่ือง  

ซึ่งสรุปได้ว่าการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ 
โดยมีองค์ประกอบตามท่ีกล่าวมา ซึ่งประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์(Brand Experience) จะความ
คิดเห็นมากที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์    
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับนําผลไปใช้ 

 ค่ายเกม หรือบริษัทเกมอ่ืนๆ ที่สนใจในการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้การตลาดเชิงกิจกรรม 
(Event marketing) สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ได้ดังน้ี 

จากผลการวิจัยเร่ือง การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Dota2 หรือ League of legends เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทางธุรกิจเกมที่
เก่ียวข้องสามารุนําผลการศึกษาไปใช้ได้ดังน้ี 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเรื่องการตลาดเชิงกิจกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม 
Dota2 หรือ League of legends เป็นแนวทางในการต่อยอดเพ่ือการศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 หรือ League of legends ต่อไปเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

การตลาดเชิงกิจกรรม โดยรวมน้ันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 หรือ League of 
legends  ดังน้ัน ทางค่ายเกม หน่วยงานหรือองค์กรที่ดําเนินการจัดกิจกรรมแบบการตลาดเชิงกิจกรรม ควร
ให้ความสําคัญในการกําหนดแนวทางการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน และเพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน ที่พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเข้าถึงสื่ออย่างรวดเร็ว ดังน้ันกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมต้องการ
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พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อพิจารณาข้อสมมติฐานย่อยจากข้อที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of legends มากที่สุดตามลําดับ 

การตลาดเชิงกิจกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 หรือ League of legends คือด้าน
ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ (Brand Experience) ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องกิจกรรมที่จัด
ขึ้นของทางเกมทําให้ท่านได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิ เทคนิคในการเล่น ,จังหวะในการ
ใช้สกิลของตัวละคร เป็นต้น สื่อให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความต้องการในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช้แค่การเข้าร่วมงาน
ตามปกติ แต่เริ่มให้ความสําคัญกับเทคนิคในการเล่น จังหวะในการใช้สกิล ซึ่งผู้บริโภคจพสามารถนําความรู้ไป
ประยุคใช้ให้เข่ากับเทคนิคของแต่ลพบุคคลแตกต่างกับไปตามความช่ืนชอบ ดังน้ันการมีการจัดกิจกรรม และ
ภายในกิจกรรมมีการนําผู้เล่นที่มีช่ือเสียงอาจมาจากการลงแข่งขันแล้วได้รับรางวัล นํามาบอกถึงเทคนิคการ
เล่นต่างๆให้กับผู้บริโภคจะช่วยให้ได้รับเสียงตอบรับดีมากย่ิงขึ้น ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมมากขึ้นด้วย 

การชักนํา สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเครื่องมือ IMC (Lead, support, amplification 
for any IMC tools) ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องการท่ีทางเกมมีการจัดถ่ายทอดสดการแข่งขันช่วยส่งเสริม
ให้ท่านอยากเข้าร่วมชมในคร้ังต่อไป และการจัดงานเกมท่ีมีรูปแบบผสมผสานผ่านหลากหลายกิจกรรมทําให้ท่าน
สามารถเข้าถึงกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ อาทิ เติมเงินลุ้นรางวัลพิเศษ, โปรโมชันส่วนลดแลกของรางวัล, การ
แข่งขัน เป็นต้น ดังน้ันทางค่ายเกมควรมีการจัดการแข่งขันเพ่ือเป็นการดึงดูดผู้บริโภค เน่ืองด้วยปัจจุบันไม่ว่าจะ
เป็นเกม Dota2 หรือ League of legends ก็มีการจัดการแข่งขันชิงเงินรางวัลมากมายหลายกิจกรรม รวมไปถึง
การแข่งขันเพ่ือชิงทุนการศึกษา จึงมองได้ว่าผู้บริโภคเร่ิมให้ความสําคัญกับการเล่นที่จิงจังมากขึ้นไม่ใช้แค่เล่นเพ่ือ
ความสนุกแต่เล่นเพ่ือการกีฬาดังน้ันทางค่ายเกมควรมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเพื่อชิงเงินรางวัล หรือ
มอบทุนการศึกษา โดยมีการแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นการสมัคร หรือรูปแบบการแข่ง 
จะช่วยให้เกิดความสนใจต่อตัวเกมมากขึ้นและเสียงตอบรับที่ดีต่อการเล่นเกมไปด้วย 

การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Deliver any message) ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องเกมมีการ
สื่อสารถึงกิจกรรมการแข่งขันชิงรางวัลผ่านเว็ปไซต์ นิตยสารเกม ทําให้ท่านทราบได้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยี และการสื่อสารน้ันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้บริโภคสามารุเข้าถึงแหล่งข่าวได้จากเคร่ืองมือ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ดังน้ันการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบท้วน เข้าใจง่าย แล้วรวดเร็ว อย่า
การแจ้งข่าวสารผ่านทางแอพพลิเคช่ันของ Garena ที่มีเกม League of legendsก็สามารถทําให้ผู้บริโภค
เข้าถึงข่าวสารได้ง่าย และรวดเร็ว ทางค่ายเกมควรมีการแจ้งข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะทางใดก็ตามจะทํา
ให้ผู้บริโภคมีความสนใจมากกย่ิงขึ้น ทั้งน้ีก็ยังรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ หรือโปรโมช่ันก็ดีจะทําให้มีการตอบรับ
มากขึ้น 

การดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Gain more attention from niche targets) ซึ่งส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องงานเกม ,บูธเกมที่ทางค่ายเกมจัดขึ้น ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้เล่น
เกม) ที่ต้องการเล่นเกม ดังน้ันทางค่ายเกมควรรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายของตัวเองว่าช่ือชอบอะไร กิจกรรมอะไรท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด เช่น ภายในงานเกมมีการจัดการแข่งขันระหว่างผู้เล่น ไม่ว่าจะ
เป็นแข่งแบบทีม หรือจะเป็นแบบแบ่งหน่ึงต่อหน่ึง แม้กระทั้งกิจกรรมการประกวดแต่งกายเหมือนตัวละครใน
เกม(คอสเพลย์)ของกลุ่มผู้ช่ืนชอบ ก็สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพียงต้องรู้ถึงความ
ต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเสียก่อน ก็จะส่งผลให้เกิดกระแสตอบรับอย่างมากอีกด้วย 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 79 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังต่อไปสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากข้ึนอันจะเป็นประโยชน์ในการ

อธิบายปรากฏการณ์ และปัญหาทางด้านการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of legends ของ
ผู้บริโภคหรือปัญหาอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการทําการศึกษากับผู้ที่ที่เล่นเกม Dota2 หรือ League of legends ซึ่งได้มีการเข้า
ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมของทางเกม ดังน้ันในอนาคตควรมีการทําการศึกษาการตลาดเชิงกิจกรรมของเกม
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะแตกต่างจากงานวิจัยช้ินน้ี เน่ืองจากการที่มีการตลาดเชิงกิจกรรมของเกมอ่ืนๆ ทําให้มี
ผู้บริโภคท่ีเข้าร่วมต่างกันซึ่งอาจมีความหรือรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกันซึ่งน่าส่งผลให้ผลตอบรับที่ได้
กลับมานั้นต่างกัน ซึ่งความแตกต่างน้ันอาจส่งผลให้สามารถทําความเข้าใจผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้นและเกิดแนว
ทางการพัฒนาการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมให้ดีย่ิงขึ้น 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยที่ใช้ทฤษฏีการตลาดเชิงกิจกรรมของ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2549) ซึ่งมี
ปัจจัยย่อยคือ ประสบการณ์ตรงในการสัมผัสแบรนด์ (Brand experience) การส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
(Deliver any message) การดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Gain more attention from niche 
targets) การชักนํา สนับสนุน และขยายผลในการนําเสนอผ่านเครื่องมือ IMC (Lead, support, amplification 
for any IMC tools) อย่างไรก็ตามยังมีทฤษฏีเก่ียวกับการตลาดเชิงกิจกรรมอีกของหลายๆท่านที่ทางผู้วิจัยน้ันยัง
ไม่ได้ทําการศึกษา เพราะฉะน้ันหากทําการศึกษาทฤษฏีน้ีในบริบทของท่านอ่ืนๆ  อาจจะทําให้สามารถเข้าใจ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากย่ิงขึ้น 

งานวิจัยช้ินน้ีมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) ซึ่ง
สามารถทําให้อิทธิพลของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) ต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 
และ League of legends ได้แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกเล่นเกม Dota2 และ League of legends 
อาจจะไม่มีอิทธิพลจากการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) เพียงอย่างเดียว แต่อาจมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือทางสถิติตัวอ่ืน เพ่ือจําทําให้สามารถเข้าใจผู้บริโภคได้มากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในจังหวัดนครปฐมท่ีมีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและระดับความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัด
นครปฐมที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐม ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ประสบการณ์ในการ
คํานวณและยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ใช้รับข้อมูลข่าวสาร ตัวแปรตาม 
คือความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐมท่ีมีต่อหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในจังหวัดนครปฐม ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีที่ผ่านมา มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ทราบ
จํานวนประชากรท่ีแน่นอน และไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมดได้ จึงใช้วิธีการคํานวณโดยใช้สูตรหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค่าความคลาดเคลื่อน .05 เก็บตัวอย่างจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 385 คน โดยแบ่งโควตาเท่าๆ กันในแต่ละเขตพ้ืนที่ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี และร้อยละ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square test 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
ระดับการศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา และอาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ประสบการณ์ในการคํานวณและยื่นแบบแสดงรายการ
เพ่ือเสียภาษี และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ใช้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจ
ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคญั: ความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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ABSTRACT  
The purpose of this research was to study 1) The level of knowledge and 

understanding of Taxpayers of the personal income tax calculation rules in Nakhon Pathom 
Province. 2) To study the relationship between personal factors and the knowledge and 
understanding of taxpayers of the personal income tax calculation rules in Nakhon Pathom 
Province. 3) To study the problems and obstacles as well as recommendations for the 
personal income tax calculation rules. Independent variables are personal factors. The 
dependent variable is the knowledge and understanding of Taxpayers of the personal 
income tax calculation rules in Nakhon Pathom Province. The samples are 385 personal 
income taxpayers in Nakhon Pathom Province. Data was collected by questionnaires and 
analyzed by descriptive analysis statistic. Chi-Square test was used to test hypothesis. It was 
found that most taxpayers have knowledge about the personal income tax calculation rules 
in the medium level. Personal factors, including gender, age, marital status and highest 
educational levels did not correlate with the level of knowledge and understanding on the 
personal income tax calculation rules. And occupations, personal income per month, 
experience in calculating and filing for tax purposes and channel perception correlated with 
the level of knowledge and understanding on the personal income tax calculation rules, 
have significance level of 0.05.  

Keywords: Knowledge and Understanding, The personal income tax calculation rules  
 
บทนํา  

ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บน้ันถือเป็นรายได้หลักของรัฐบาลไทยโดยคิดเป็นร้อยละ 88 ของรายได้
ทั้งหมด ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บน้ันมีทั้งภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
ภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดเก็บ
ภาษีอากรประเภทต่างๆ โดยมอบหมายให้หน่วยงานกลางในสังกัด คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรม
สรรพสามิตดําเนินการจัดเก็บ วัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาลน้ันเพ่ือหารายได้ไป
สนับสนุนรายจ่ายของรัฐ ซึ่งจัดว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุด วัตถุประสงค์ประการที่สองเพ่ือการกระจาย
รายได้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม เช่น จัดเก็บภาษีในอัตราสูงกับผู้ที่มีรายได้มาก และจัดเก็บในอัตราตํ่ากับผู้
มีรายได้น้อย ประการที่สามเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ในภาวะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลจะเพ่ิมภาษีเพ่ือลดอํานาจซื้อของประชาชนลง และประการที่สี่เพ่ือควบคุม
หรือส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การควบคุมการบริโภค โดยรัฐบาลจํากัดการนําเข้าสินค้า
ฟุ่มเฟือยด้วยการเพ่ิมอัตราภาษีศุลกากรในการนําเข้าให้สูงขึ้น (สายพิน วงษารัตน์, 2553) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรงตามประมวลรัษฎากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บจากบุคคล
ทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามกฎหมายกําหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด โดย
ปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้ที่มีรายได้มีหน้าที่แสดงรายการเงินได้ของตนเองตามแบบ
แสดงรายการภาษีภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป ผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกําหนดให้ย่ืนแบบ
แสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตอนครึ่งปีอีกด้วย เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชําระและเงินได้บางกรณี
กฎหมายกําหนดให้ผู้จ่ายทําหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่าย เพ่ือให้มีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงิน
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ได้เกิดขึ้น (กรมสรรพากร, 2556) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นภาษีอากรที่ใกล้ตัวประชาชนคนไทยมาก
ที่สุด นอกจากน้ีกฎหมายรัฐธรรมนูญยังได้กําหนดหน้าที่ของบุคคลว่า บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่
กฎหมายกําหนด การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภาษี ถือเป็นส่วนหน่ึงที่เก่ียวกับ
หน้าที่การเสียภาษี (สุเทพ พงษ์พิทักษ์, 2553) 

 การออกมาตรการทางภาษีของรัฐบาลเพ่ือกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตเศรษฐกิจ
แฮมเบอร์เกอร์ในปี 2551 ซึ่งมีผลทําให้กําลังซื้อของประเทศต่างๆ ลดลง มีผลต่อการส่งออกของประเทศไทย 
ทําให้เกิดผลกระทบต่อทุกธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจโดยรวม ประชาชนมีอํานาจซื้อลดลง ส่งผลต่อการ
จัดเก็บภาษีของหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงออกมาตรการทางภาษีด้วยการลด
ภาระภาษีของผู้มีเงินได้โดยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกสําหรับ
เงินได้สุทธิจากการคํานวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็น
ต้นไป โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 470 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 เพ่ือบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงิน
ได้ และเพ่ิมอํานาจซื้อเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  การเพ่ิมค่าลดหย่อนเพ่ือคืนภาษีแก่ผู้มีเงินได้เพ่ือเพ่ิม
อํานาจซื้อให้แก่ประชาชนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ (ชลทิชา ทรัพย์ส่งเสริม, 2554: 2) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 
2555 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภรรยาตามหลักการ
เดิมที่กําหนดให้ถือว่าเงินได้ของภรรยาเป็นเงินได้ของสามี เป็นการเลือกปฏิบัติไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของ
ชายและหญิง และใช้บังคับไม่ได้ กรมสรรพากรจึงมีความจําเป็นต้องเร่งแก้ไขหลักการจัดเก็บภาษีจากคู่สมรส
ใหม่โดยด่วน เพ่ือให้ทันต่อการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีที่เริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา โดยการออก 
เป็นพระราชกําหนด แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 ซึ่งหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
คู่สมรสแบบใหม่ ได้เพ่ิมทางเลือกให้กับคู่สมรสมากข้ึน และต่อมามีมติประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2555 ได้อนุมัติการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
โดยมีผลบังคับในปีภาษี 2556 ที่จะไปย่ืนรายการในปี 2557 โดยโครงสร้างอัตราภาษีใหม่ได้กําหนดให้ถี่ขึ้นเป็น 
7 อัตรา กําหนดสูงสุดที่อัตราร้อยละ 35 สําหรับเงินได้สุทธิต้ังแต่ 4 ล้านบาทข้ึนไป เทียบจากอัตราปัจจุบันที่ใช้
อยู่ที่ร้อยละ 37 ขณะที่อัตราตํ่าสุดกําหนดที่ร้อยละ 5 สําหรับการคํานวณเงินได้สุทธิต้ังแต่ 0-300,000 บาท 
เทียบอัตราปัจจุบันที่ร้อยละ 5 บนฐานเงินรายได้สุทธิที่ 0-100,000 บาท เพ่ือกระจายรายได้และสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมน้ัน (สาธิต รังคสิริ, 2556) จะเห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดามีการปรับเปลี่ยนทั้งเน้ือหาในหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บ และโครงสร้างภาษีตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี และการปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีในแต่ละปีน้ันย่อมส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจ และการนําหลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไปใช้ประกอบการคํานวณเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี นอกจากน้ีเหตุผลที่กรมสรรพากร
พบอยู่บ่อยคร้ังในการจัดเก็บภาษีน่ันคือคําถามที่ถามเจ้าหน้าที่ว่า ผมหรือดิฉันถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วยังต้อง
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกหรือ แสดงให้เห็นว่าประชาชนอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรมสรรพากร, 2556: 8 - 9) 

จากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
โครงสร้างทางภาษีดังกล่าวส่งผลต่อองค์ความรู้ในเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยองค์ความรู้ในเรื่องภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาเป็นส่วนหน่ึงของวิชาระบบภาษีอากรธุรกิจ ที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรต่างๆ ของโครงการ
จัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เช่น หลักสูตร
การบัญชีบริหาร หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรการตลาด นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมี
ภารกิจหลักในการบริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ
ด้านการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 84 

บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน โดย
จากการให้บริการวิชาการดังกล่าวพบว่าผู้เข้ารับการบริการทางวิชาการยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรอยู่เป็นจํานวนมาก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2555) ทั้งยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้ันย่อมส่งผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรอีกด้วย การขาดความรู้
ความเข้าใจอาจส่งผลให้มิได้ย่ืนแบบแสดงรายการหรือย่ืนแบบแสดงรายการแต่ชําระภาษีขาดหรือตํ่าไป 
อย่างไรก็ตาม หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ่ายภาษีไม่ตรงตามเวลาท่ีกําหนดจะต้องถูกเรียกเก็บ 
“เงินเพ่ิม” ตามกฎหมายในอัตราเดือนละ 1.5% และถ้าเจ้าพนักงานออกหมายเรียกและพบว่าผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีไม่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการไว้ หรือเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือตํ่ากว่าจํานวนที่ต้องเสีย จะต้องเสีย
“ค่าปรับ” เพ่ิมอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องชําระ (เดลินิวส์, 2556) และหากมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วจะทําให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติหลายประการ เช่น ประการที่หน่ึงผู้มีเงินได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด อันเป็นค่านิยมของสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประการที่สอง ผู้ที่เสียภาษีถูกต้อง ย่อมสามารถ
ถ่ายทอดความภาคภูมิใจไปยังลูกหลานเพ่ือปลูกฝังปรัชญาในการดําเนินชีวิตที่ดีให้แก่ลูกหลานได้เป็นอย่างดี
ก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นแก่สังคมและครอบครัว ประการที่สาม การที่ได้เสียภาษีเงินได้น้ันไม่ต่างจากการ
บริจาคหรือเสียสละทรัพย์ของตนซึ่งเท่ากับได้ปฏิบัติธรรมไปในตัว และประการสุดท้าย เม็ดเงินภาษีที่รัฐได้รับ
ถูกนํากลับคืนสู่สังคมในรูปสาธารณูปโภค สวัสดิการด้านพลานามัย ความมั่นคงทั้งภายในภายนอกประเทศและ
บริการของรัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การประกอบสัมมาอาชีพอย่างเสรี เป็นต้น (สุเทพ พงษ์พิทักษ์, 
2553) 

จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของผู้มี
หน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เพ่ือนําผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมระดับความรู้ความเข้าใจในการย่ืนแบบแสดงรายการ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งยังสามารถนําข้อมูล
ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในครั้งต่อๆ ไป นําไป
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องยัง
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและภาษีอากรประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐมท่ี
มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษาไว้ดังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้ คือ ข้อมูลหรือสารสนเทศที่สะสมอยู่ในตัวบุคคลผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ และจะ

เพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ ตลอดชีวิตของบุคคลบุคคลน้ัน ส่วนความเข้าใจน้ัน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
แปล สรุปความ และถ่ายทอดเน้ือหาน้ันได้ก่อนนําไปใช้หรือไปปฏิบัติจริง (สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548: 8 อ้างในกรมโยธาธิการและผังเมือง, มปป, วิจารณ์ พานิช, 2548: 5-6, Edward 
Sallis and Gary Jones, 2002 อ้างใน แก้วเวียง นํานาผล, ม.ป.ป., จักรกริช, 2542 อ้างใน วิกรม อารีราษฎร์
, 2547: 15-18 และ Bloom, Benjamin S. and Others, 1956: 201-207 อ้างใน ธิดา เจริญสุขพลอยผล, 
2553: 6)  
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ความรู้และความเข้าใจน้ันมีความหมายค่อนข้างตรงไปตรงมาก ความเข้าใจเป็นองค์ประกอบหน่ึงของ
องค์ความรู้ เมื่อมีความเข้าใจในเรื่องน้ันๆ แสดงว่ามีองค์ความรู้ในเรื่องน้ันด้วย ดังน้ันคลังความรู้คือความเข้าใจ 
(Pritchard, D., 2014) ตามแนวคิดของ James Brain Quinn (สํานักงาน ก.พ.ร และสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ, 2548: 16 อ้างในกรมโยธาธิการและผังเมือง, ม.ป.ป.) แบ่งระดับความรู้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ระดับที่ 1 
Know-what รู้ว่าคืออะไร ระดับที่ 2 Know-how รู้ว่าเป็นอย่างไร/รู้วิธีการ ระดับที่ 3 Know-why รู้ว่าทําไม/
รู้เหตุผล และระดับที่ 4 Care-why ใส่ใจกับเหตุผล ส่วน Pritchard, D. (2013) กล่าวว่าความรู้แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ ความรู้เชิงประพจน์ (Propositional Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ทั่วๆ ไปที่บอกกล่าวเล่ากันต่อๆ 
มา เช่น โลกแบน สองบวกสองเท่ากับสี่ เป็นต้น ส่วนความรู้อีกประเภท คือ ความรู้ความสามารถหรือเรียกว่า
ความชํานาญน่ันเอง ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล และจํานง (2535: 24-29 อ้างในวิกรม อารี
ราษฎร์, 2547: 15-18) กล่าวว่า การวัดความรู้น้ันส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบน้ีเป็นเคร่ืองมือ
ประเภทข้อเขียนที่นิยมใช้กันทั่วๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบอัตนัยหรือแบบความเรียง โดยให้เขียน
ตอบเป็นข้อความตามความเหมาะสม และแบบปรนัย แบ่งเป็นแบบเติมคํา แบบถูก-ผิด แบบจับคู่ และแบบ
เลือกตอบ ข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นข้อสอบที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เน่ืองจากสามารถวัดได้ครอบคลุม
จุดประสงค์และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน ส่วนการวัดระดับความเข้าใจ ต้องเป็นคําถามที่ได้นําเรื่องราวซึ่งเคย
เรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ตามเง่ือนไขที่กําหนดขึ้น เน้ือหาที่ถามจะต้องมีลักษณะที่ทําให้ผู้เรียนได้ระลึกถึง
ความรู้ที่จําเป็นซึ่งเคยเรียนรู้มาเพ่ือนํามาใช้ในการแก้ปัญหา ระดับความเข้าใจแบ่งออกได้อีก 3 ระดับคือ 
ระดับการแปลความ การตีความ และการขยายความ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คอื ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทัว่ไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตาม 
ที่กฎหมายกําหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้
มีรายได้มีหน้าที่ต้องนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราคมถึง
มีนาคมของปีถัดไป สําหรับผู้มีเงินได้ บางกรณีกฎหมายยังกําหนดให้ย่ืนแบบเสียภาษีตอนครึ่งปี สําหรับรายได้
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชําระและเงินได้บางกรณี นอกจากน้ี
กฎหมายยังกําหนดให้ผู้จ่ายทําหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพ่ือให้มีการทยอยชําระภาษี
ขณะท่ีผู้มีเงินได้มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย (กรมสรรพากร, 2556) โดยเกณฑ์เงินได้ขั้นตํ่าที่ต้องย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีข้อกําหนดที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1. ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส บํานาญ เพียงประเภทเดียว ไม่มีเงินได้
ประเภทอ่ืน และเป็นคนโสดหรือผู้ที่ไม่มีคู่สมรสมีเงินได้เกินกว่า 50,000 บาท ส่วนผู้มีคู่สมรสและมีเงินได้ฝ่าย
เดียวหรือทั้งสองฝ่ายต้องมีเงินได้เกินกว่า 100,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.91 ทั้งน้ี ในกรณีที่ความ
เป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีและต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ดังกล่าว ไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะมีเงินได้เป็นจํานวนเท่าใด 
หากมีเงินได้รวมกันไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนด มิต้องย่ืนแบบ ภ.ง.ด.91 กรณีนายจ้างย่ืนแบบแทนลูกจ้างให้ใช้แบบ 
ภ.ง.ด.92 

2. ผู้มีเงินได้ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน หรือมีเงินได้หลายประเภทรวมท้ังเงินได้จาก
การจ้างแรงงาน หรือเงินได้เน่ืองจากการทําธุรกิจการค้าทั่วไป และเป็นคนโสดหรือผู้ที่ไม่มีคู่สมรส ท่านต้องมี
เงินได้เกินกว่า 30,000 บาท ส่วนท่านที่มีคู่สมรสท่านต้องมีเงินได้รวมกันเกินกว่า 60,000 บาท จึงจะมีหน้าที่
ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 
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3. ผู้มีเงินได้ที่เป็นคนต่างด้าวทํางานเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยประกอบกิจการเป็น “สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค” (ROH) และเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้เป็นเวลา 4 ปีนับแต่วันที่เข้าทํางาน ให้ย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 95  

4. กองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่งต้องมีเงินได้เกินกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 
5. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลต้องมีเงินได้เกินกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรท่ีกรมสรรพากรกําหนด

เพ่ือการนําไปใช้ประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบไปด้วยผู้มีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภทของเงินได้พึงประเมิน การคํานวณภาษี เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการ
ยกเว้นการหักค่าใช้จ่าย สิทธิในการหักลดหย่อน การย่ืนแบบรายการ การชําระภาษีและบัญชีอัตราภาษี 
(กรมสรรพากร, 2556 และสุเทพ พงษ์พิทักษ์, 2553) 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
สมประสงค์ กัณหะเสน (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาที่มีต่อการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี
ความรู้ ความเข้าใจต่อการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก่ียวกับการ
คํานวณภาษีมากที่สุดเรื่องกรณีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90, 91 และขอคืนภาษี ในระดับมาก และมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เรื่องการหักค่าใช้จ่ายเงินได้ที่ได้
จากวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป์ในระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า เพศ อายุ ตําแหน่งงาน และประสบการณ์ในการคํานวณภาษีเงินได้ มีความรู้ ความเข้าใจต่อการคํานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเว้นด้านระดับการศึกษา ไม่แตกต่าง
กัน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งผู้สอบบัญชี นักบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี และผู้บริหารมีความรู้ ความ
เข้าใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างตําแหน่งผู้จัดการ ผู้อํานวยการฝ่าย และตําแหน่งอ่ืนๆ 

สายสมร สังข์เมฆ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวุฒิ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐมท่ี
มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและระดับความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐมท่ีมีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัด
นครปฐมที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

                 ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  
สมมติฐานของการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการคํานวณและย่ืนแบบแสดงรายการ และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ใช้รับข้อมูลข่าวสาร มี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐมที่มีเงินได้
เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีที่ผ่านมามีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรในการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551: 138) กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ความคลาดเคลื่อน .05 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน โดยแบ่งโควตาเท่าๆ 
กันในแต่ละเขตพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอกําแพงแสน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี 
อําเภอสามพราน อําเภอดอนตูม และอําเภอบางเลน (สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม, 2555) อําเภอละ 55 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และ
ค่าความถ่ี ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square test ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จากแบบสอบถามซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่หน่ึงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 
ตอนที่สองระดับความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคลอบคลุมข้อมูลหลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในด้านประเภทเงินได้พึงประเมิน เงินได้ที่ได้รับยกเว้น การหักค่าใช้จ่าย 
สิทธิการหักลดหย่อน อัตราภาษีและการคํานวณ และวิธีการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ที่มีคําตอบ 3 ตัวเลือก คือ “ถูก” “ไม่แน่ใจ” และ“ผิด”
ประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 30 ข้อ โดยให้คะแนน 1 เมื่อตอบถูกและให้คะแนน 0 เมื่อตอบผิดหรือไม่แน่ใจ 
คะแนนสูงสุดหรือผู้ตอบถูกทุกข้อ เท่ากับ 30 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดหรือมีผู้ตอบผิดหรือไม่แน่ใจทุกข้อ 
เท่ากับ 0 คะแนน มีข้อคําถามที่ต้องการคําตอบว่า “ถูก” จํานวน 20 ข้อซึ่งเป็นข้อคําถามเชิงบวก (Positive)  
และต้องการคําตอบว่า “ผิด” จํานวน 10 ข้อซึ่งเป็นข้อคําถามเชิงลบ (Negative) เมื่อกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนข้างต้นแล้วสามารถอธิบายความหมายของข้อมูลได้ดังน้ี (ขณาลักษณ์, 2545) 

ความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐมที่มี
ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ    
- อายุ  
- สถานภาพ    
- ระดับการศึกษาสูงสุด  
- อาชีพ    
- รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน  
- ประสบการณ์ในการคํานวณและย่ืนแบบแสดงรายการ 
  เพ่ือเสียภาษี  
- ช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีใช้รับข้อมูลข่าวสาร 
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     1 – 10 คะแนน เท่ากับ มีความรู้ความเข้าใจในระดับตํ่า 
  11 – 20 คะแนน เท่ากับ มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 
  21 – 30 คะแนน เท่ากับ มีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง  

และตอนที่สาม ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นคําถามปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เน้ือหา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลมดัีงต่อไปน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 1: จํานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

       ข้อมูลท่ัวไปของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           จํานวน           ร้อยละ 
1. เพศ 
 เพศชาย          90        23.4  

เพศหญิง       295       76.6 
    รวม       385        100 
2. อายุ 
 ไม่เกิน 25 ปี         78         20.3 
 26 – 35 ปี      105         27.3 
 36 – 45 ปี         76         19.7 
 46 – 55 ปี        93         24.2 
 มากกว่า 55 ปีข้ึนไป       33             8.6 
    รวม       385         100 
3. สถานภาพ 

โสด       229         59.5 
 สมรส       127         33 
 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่       29            7.5 
    รวม       385        100 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 อนุปริญญาหรือตํ่ากว่า        85  22.1 
 ปริญญาตรี      197        51.2 
 สูงกว่าปริญญาตรี      103  26.8 

รวม       385        100 
5. อาชีพ 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ 261  67.8 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว        20     5.2 
 พนักงานบริษัทเอกชน        92  23.9 
 อ่ืน ๆ          12   3.1 

รวม       385        100 
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ตารางที่ 1: (ต่อ)  

       ข้อมูลท่ัวไปของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           จํานวน           ร้อยละ 
6. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 
 ไม่เกิน 15,000 บาท     100  26  

15,001 – 25,000 บาท     114  29.6 
 25,001 – 35,000 บาท         63        16.4 

35,001 – 45,000 บาท         58  15.1 
 สูงกว่า 45,000 บาท       50  13.0 

รวม       385        100 
7. ประสบการณ์ในการคํานวณและยื่นแบบด้วยตนเอง 
 ไม่เคย       135  35.1 
 1 – 10 คร้ัง      119  30.9 
 11 – 20 คร้ัง         47  12.2 
 21 – 30 คร้ัง         40  10.4 
 31 – 40 คร้ัง         29    7.5 
 สูงกว่า 40 คร้ัง         15          3.9 

รวม       385        100 
8. ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรมสรรพากร 

เว็บไซต์ของกรมสรรพากร     245  63.6 
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์        46  11.9 
 ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (สรรพากร Call Center)    15   3.9 
 การจัดสัมมนา            4    1.0 
 อ่ืนๆ         75  19.5 

รวม       385        100 
 

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้น 385 คน ได้ดังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 76.6 
และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 23.4 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.3 มากที่สุด รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2 อันดับ 3 มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.3 อันดับ 4 มีอายุ
ระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.7และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.6 มี
สถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 33 และน้อยที่สุดมี
สถานภาพหย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 7.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 51.2 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.8 และน้อยที่สุดมีการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือตํ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 22.1 มีอาชีพข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงาน
ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 23.9 อันดับ 3 มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 5.2 และน้อยที่สุดมีอาชีพอ่ืน ได้แก่ อาชีพอิสระ เช่น ตัวแทนขายประกัน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คิดเป็นร้อยละ 3.1 มีรายได้ต่อเดือนสูงสุด 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.6 
รองลงมาเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทอันดับ 3 มีรายได้ 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.4 
อันดับ 4 มีรายได้35,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.1และน้อยที่สุดมีรายได้สูงกว่า 45,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการคํานวณและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมามีประสบการณ์ในการคํานวณและยื่นแบบแสดงรายการด้วย
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ตนเอง 1-10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.9 อันดับ 3 มีประสบการณ์ในการคํานวณและยื่นแบบแสดงรายการด้วย
ตนเอง 11-20 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 12.2 อันดับ 4 มีประสบการณ์ในการคํานวณและยื่นแบบแสดงรายการด้วย
ตนเอง 21-30 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 10.4 อันดับ 5 มีประสบการณ์ในการคํานวณและยื่นแบบแสดงรายการด้วย
ตนเอง 31-40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.5 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์ในการคํานวณและย่ืนแบบแสดงรายการ
ด้วยตนเองสูงกว่า 40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.9 มีการติดต่อสื่อสารกับกรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาติดต่อผ่านทางช่องทางอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 19.5 อันดับ 
3 ติดต่อผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากร คิดเป็นร้อยละ 11.9 อันดับ 4 ติดต่อผ่านทาง
ศูนย์บริการข้อมูลกรมสรรพากรหรือสรรพากร call center คิดเป็นร้อยละ 3.9 และน้อยที่สุดผ่านช่องทางการ
จัดสัมมนาของกรมสรรพากร คิดเป็นร้อยละ 1.0 

 
ส่วนที่ 2 ระดับความรูค้วามเข้าใจของผูต้อบแบบสอบถามในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อหลักเกณฑ์

และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 

ตารางที่ 2: จํานวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ 

               จดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ระดับความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ           จํานวน      ร้อยละ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ระดับตํ่า (1-10 คะแนน)         128         33.2 
 ระดับปานกลาง (11-20 คะแนน)        190         49.4 
 ระดับสูง (21-30 คะแนน)            67         17.4 

รวม             385             100 
 

จากตารางที่ 2 เมื่อดําเนินการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยศึกษาเป็นภาพรวมของระดับความรู้ความเข้าใจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 385 คน ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในระดับปานกลาง จํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมามีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับตํ่าจํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และมี
ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับสูงจํานวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.4 

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ ์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ประสบการณ์ในการคํานวณและยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ใช้รับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
ระดับการศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ประสบการณ์ใน
การคํานวณและย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ใช้รับข้อมูลข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์เน้ือหาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ

วิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้เป็นภาษากฎหมาย ตีความได้ยาก ทําให้เกิดความสับสน 

ไม่แน่ใจ 
2. มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายให้ทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอๆ จึงไม่สามารถติดตามการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทัน หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการทําความเข้าใจ และยังมีความสับสน 
3. ปริมาณรายการในการคํานวณและย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีมากเกินไป ยากต่อการทํา

ความเข้าใจและจดจํา จึงไม่มั่นใจในความถูกต้อง 
4. มักเกิดปัญหาและอุปสรรคในการย่ืนแบบแสดงรายการทางผ่านเว็บไซต์ อาทิเช่น Internet ช้า 

Internet ล่ม มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการย่ืนแบบแสดงรายการทุกปีทําให้เกิดความซับซนและบางครั้ง
ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดีต้องเสียภาษีให้แก่ประชาชนโดยเร่ิมต้ังแต่วัยเรียนโดยจัดให้มีหลักสูตร

แทรกหรือเสริมในวิชาหน้าที่พลเมือง และจัดอบรมสัมมนาให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีสุดท้ายอย่าง
ทั่วถึง ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอในเรื่องการชําระภาษีหรือการคํานวณภาษี และปลูกจิตสํานึกในหน้าที่พลเมืองต่อ
การเสียภาษีเพ่ือการพัฒนาประเทศให้มีความย่ังยืนในทุกๆ ด้านด้วยภาษีของประชาชน 

2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีให้มาก
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์และการจัดอบรมสัมมนาอย่างทั่วถึง 

3. ลดปริมาณรายการ และเอกสารในการคํานวณภาษี 
4. คํานวณภาษีโดยใช้รายได้เป็นฐานภาษีโดยมิต้องมีการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน และปรับปรุง

อัตราภาษีตามอัตราก้าวหน้าให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความง่าย และสะดวกในการทําความเข้าใจ และจดจํา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 
สรุป 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา
สูงสุด ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และอาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ประสบการณ์ในการคํานวณและยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสีย
ภาษี และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ใช้รับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังน้ี 

1. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องควรเพ่ิมช่องทางการให้บริการผู้ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง
เช่น เป็นผู้คํานวณภาษีให้ ตลอดจนให้คําปรึกษาในการเตรียมเอกสารประกอบการคํานวณ รวมถึงช้ีแจง
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ผู้เสียภาษีและส่วนรวมได้รับจากความเสียภาษี หรือส่งเสริมให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทุกๆ หน่วยงานของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้คํานวณภาษีให้ด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มให้แก่ผู้มีหน้าที่
ดังกล่าว ด้วยการอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้มากที่สุดเพ่ือลดความเบ่ือหน่าย
และลดความพยายามเลี่ยงภาษี ประชาชนต้องการเสียภาษีด้วยความยินดีและเต็มใจ 
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2. ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องควรมีตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์การคํานวณภาษีด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และเพ่ิม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น โทรทัศน์ เพราะเข้าถึงผู้รับสารได้มากท่ีสุด การจัดอบรมสัมมนา 
เพ่ือเข้าถึงผู้รับข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง และ Social media เช่น แอปพลิเคช่ันไลน์ เพ่ือใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้าถึงผู้มีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีได้อย่างทั่วถึง  

3. การคํานวณภาษีรูปแบบเดิมอาจมีความเข้าใจยาก เน่ืองจากมีขั้นตอนการคํานวณหรือมีหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจํานวนมากยากต่อการจําและทําความเข้าใจ หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องอาจกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคํานวณด้วยการกําหนดอัตราภาษีเป็นการเหมาแต่มีอัตราท่ีตํ่าลงมากจากปัจจุบันตามความ
เหมาะสมหรืออัตราก้าวหน้าที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ ในแต่ละปีโดยมียอดรายได้เป็นฐานภาษี โดยมิ
ต้องหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน หรือหักลดหย่อนบุตรและการศึกษาบุตรเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ีเพ่ือง่ายต่อการ
คํานวณ ลดการหลีกเลี่ยงและการหนีภาษี และยังคงยึดหลักความเป็นธรรมโดยผู้มีเงินได้มากย่อมต้องเสียภาษี
มาก ผู้มีรายได้ย่อมเสียภาษีน้อยตามหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บ 

4. รัฐบาลควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษีของพลเมืองที่ดีโดยเริ่ม
ปลูกฝังจิตสํานึกดังกล่าวต้ังแต่วัยเรียนโดยจัดให้มีอยู่ในหลักสูตรแทรกหรือเสริมในวิชาหน้าที่พลเมือง และจัด
อบรมสัมมนาให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีสุดท้ายอย่างทั่วถึงในเรื่องการชําระภาษี การคํานวณ และ
ปลูกจิตสํานึกในหน้าที่เพ่ือการพัฒนาประเทศให้มีความย่ังยืนในทุกๆ ด้านด้วยภาษี 

5. รัฐบาลควรวางนโยบายในการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
การจัดเก็บ จัดเก็บภาษีในอัตราที่ตํ่า แต่จัดเก็บภาษีให้ได้ในจํานวนมากอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรม เพ่ือลด
ความรู้สึกเสียดายในเงินภาษีที่ต้องเสียและลดความพยายามในการหลบหลีกหรือเลี่ยงภาษีตามหน้าที่ที่ตนพึง
ต้องชําระเพ่ือประเทศชาติ  

6. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพ่ือให้ทราบถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และอัตราภาษี เพ่ือการนําไปใช้ในการคํานวณภาษีอย่างถูกต้อง รวมทั้งตระหนักและให้ความสําคัญต่อบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองที่ดีด้วยการไม่หลีกเลี่ยง หรือหนีภาษี 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) ความคิดเห็นต่อการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 2) รูปแบบการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 3) อิทธิพลของการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตต่อการตัดสินใจใช้
บริการของลูกค้าศูนย์การค้าชุมชน โดยกรณีศึกษาของบริษัทสยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ จํานวน 400 ชุด สํารวจและวิเคราะห์หา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า 
1) ความเห็นเก่ียวกับการตลาดตามความสนใจและการตลาดตามกิจกรรมน้ันตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภค
ในระดับมากที่สุด ส่วนการตลาดตามความคิดเห็นน้ันมีความคิดเห็นในระดับมาก 2) การตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชนที่มีลักษณะตรงกับความต้องการนั้นตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
ตามลําดับและ 3) การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตในภาพรวม และ การตลาดตามความสนใจมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 คําสําคญั: การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต ศูนย์การค้าชุมชน การตัดสินใจ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) opinion on Lifestyle Marketing 2) pattern of 
decision making 3) Influence of Lifestyle Marketing on decision making to services of 
Community Mall that owned by Siam Future Development Public Company Limited in 
Bangkok. Questionnaire was used as a tool to collect the 400 respondents’ data. Data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression 
analysis. The result found that 1) respondents extremely agree with Activity and Interest 
Marketing and agree with Opinion Marketing. 2) The result of the decision making to services 
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of Community mall revealed the respondents extremely agree on the decision was based 
on a) Community mall which they want to services of b) Community mall that they like 
most c) the decision was carefully evaluated 3) Lifestyle Marketing influenced the decision 
making to services of Community mall that owned by Siam Future Development Public 
Company Limited in Bangkok in term of Interest Marketing. Application with a statistical 
significance of 0.05. 

Keywords: Lifestyle Marketing, Community mall, Decision-making 
 
บทนํา 

พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เน่ืองจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
รวมถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติ และความต้องการ น่ันคือ การใช้วิถีชีวิตแบบคนเมือง ซึ่งทําให้คนเริ่มใช้
ชีวิตแบบเร่งรีบมากขึ้นเพ่ือแข่งกับเวลา และยังตามหาความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้มากข้ึน (สุวรรณชัย 
โลหะวัฒนกุล, 2556) จึงทําให้เกิดศูนย์การค้าชุมชนซึ่งเป็นเสมือนกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แต่มีความ
แตกต่างตรงที่มีขนาดที่เล็กกว่า ความหลากหลายน้อยกว่า แต่อยู่ในทําเลท่ีเน้นความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค
มากกว่า โดยมีการต้ังอยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค หรือจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555) ซึ่งจากข้อมูลปี พ.ศ. 2554-2555 น้ัน ในประเทศไทยมีธุรกิจ
ศูนย์การค้าชุมชนรวมท้ังสิ้น 103 แห่งทั่วประเทศไทย โดยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 84 แห่ง ซึ่งจากที่
กล่าวมาน้ัน มีบริษัท Siam Future Development ที่เป็นผู้ดําเนินงานทั้งหมด 25 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด  

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) น้ันมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นโดย
เห็นได้จากการเพ่ิมจํานวนสาขาของบริษัทต่างๆ และผลจากงานวิจัยต่างๆ ได้สรุปออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ 
การท่ีลูกค้าจะเข้าใช้บริการน้ัน ศูนย์การค้าชุมชนน้ันจะต้องทําการตลาดที่ตรงตามรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่ม
ลูกค้า แต่เน่ืองจากงานวิจัยในอดีตมีแต่การวิเคราะห์ผลของ 1) ลักษณะทางกายภาพ เช่น พฤติกรรมและปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล์ : กรณีศึกษาบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (พัชรภรณ์ 
ภาณุรัตน์, 2555) ลานที่ว่างส่วนกลางของศูนย์การค้าชุมชน และความเป็นพ้ืนที่ก่ึงสาธารณะของชุมชนเมือง 
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ลานพ้ืนที่ว่างส่วนกลางของศูนย์การค้า เดอะคริสตัล และศูนย์การค้า ดิ เอสพลา
นาด กรุงเทพมหานคร  (เกษธวัช พ่วงเพ่ิม, 2553) และ ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนร้านค้าหลักและร้านค้าทั่วไป
ที่มีผลต่อความสําเร็จของศูนย์การค้าชุมชน (ศิริพร บุญประสงค์, 2554) พบว่า ลักษณะทางกายภาพได้แก่ ทําเล
ที่ต้ัง ร้านค้าหลัก ร้านค้ารอง และพ้ืนที่ส่วนกลางน้ันส่งผลต่อการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 2) ด้าน
พฤติกรรม เช่น การศึกษาพฤติกรมผู้บริโภคเพ่ือการคัดสรรร้านค้าผู้เช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้าชุมชน (วีรชาญ บรรณ
วิรุฬห์, 2554) และ รูปแบบการดําเนินชีวิต – เคร่ืองมือสําหรับการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค (Jayasaree 
Krishnan, 2011) พบว่า การเลือกร้านค้าในโครงการน้ันควรตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเน่ืองจาก
ผู้บริโภคน้ันจะเลือกใช้สินค้าที่ช่วยส่งเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเอง ซึ่งยังไม่มีงานใดที่เฉพาะเจาะจงลง
ไปถึงการทําการตลาดที่เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้า ดังน้ันผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องการตลาดตาม
รูปแบบการดําเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน : กรณีศึกษาของบริษัทสยามฟิวเจอร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง (ธุรกิจ) นําผลไปใช้เพ่ือการพัฒนา
แนวคิดหรือปรับปรุงการตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนเพ่ือ
ประโยชน์ของทั้งทางบริษัทและผู้ประกอบการท่ีมาเช่าพ้ืนที่ในการทําธุรกิจค้าปลีก 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาบทความและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของดารา ทีปะปาล 

(2546: 169) อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 285) พฤติกรรมผู้บริโภคของ เสรี วงษ์มณฑา (2552: 31) การ
ตัดสินใจของ McGrew and Wilson (1982) Schutte and Ciarlante (1998 หน้า 112- 113) ศิริพร พงศ์
ศรีโรจน์ (2540) อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) และศูนย์การค้าชุมชนของ สมบุญและวาตี (2550: 74-80) เรืองรุจ
และปราณี (2552: 50) สรุปออกมาได้ดังน้ี 

การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตคือ การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ใช้การ
วิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบการดําเนินชีวิตด้วยวิธีการวิเคราะห์กิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็นโดยจะเป็นการวัดว่าผู้บริโภคน้ันใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆทําอะไรสนใจอะไรในสิ่งที่
อยู่รอบๆตัวและยังรวมถึงความคิดที่มีต่อตัวเองและสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวโดยการวิเคราะห์ตามลักษณะดังกล่าวน้ัน
มักจะเรียกสั้นๆ ว่า AIO ซึ่งสรุปได้ว่า 1) Activity marketing คือ การทําการตลาดที่ตรงกับกิจกรรมที่กลุ่ม
ผู้บริโภคทํา เช่น การจัดหาร้านค้าหลักที่ตรงตามการซื้อของ (Shopping) เช่น การซื้อของใช้ประจําวัน การ
จัดรูปแบบศูนย์การค้าชุมชนตามกิจกรรมที่ทําในวันหยุดพักผ่อน (Vacation) เช่นการออกไปนั่งเล่นตาม
สวนสาธารณะ การจัดหาร้านค้าหลักที่ตรงกับกิจกรรมที่ผู้บริโภคทําเพ่ือความบันเทิง (Entertainment) เช่น 
โรงภาพยนต์ หรือลานโบว์ลิ่งและนอกจากน้ันยังรวมถึง การทํางาน งานอดิเรก งานสังคม สมาชิกสโมสร 
ชุมชน การซื้อของ และกีฬา 2) Interest marketing คือการทําการตลาดที่ตรงกับความสนใจของกลุ่ม
ผู้บริโภค เช่น การจัดหาผู้เช่าร่วมที่เปิดร้านอาหารที่ตรงกับประเภทอาหาร (Food) หรือขนมและเครื่องด่ืมที่
ผู้บริโภคสนใจ หรือผู้เช่าที่เปิดร้านขายสินค้าแฟช่ันที่เหมาะกับแฟช่ัน (Fashion) ของกลุ่มผู้บริโภค หรือแม้แต่
การลงโฆษณาในสื่อ (Media) ที่ผู้บริโภคน้ันเสพ และยังมีอีกหลายส่วน เช่น ครอบครัว บ้าน งาน ชุมชน 
สันทนาการ และความสําเร็จ 3) Opinion marketing คือการทําการตลาดที่ตรงกับความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้บริโภค ซึ่งอาจจะเป็นการเลือกประเภทหรือรูปลักษณ์ของทั้งศูนย์การค้าชุมชนและผู้เช่าที่อยู่ในศูนย์การค้า
ชุมชน เช่น รูปลักษณ์ของร้านกาแฟน้ันก็แตกต่างกันไปตามแต่ความต้องการของผู้ประกอบการ แต่หาก
ผู้บริโภคน้ันมีความคิดเห็นกับตัวเอง (Themselves) ว่าเป็นคนสมัยใหม่ก็ต้องมีการจัดหาร้านกาแฟที่มีการจัด
ร้านที่ตรงใจหรือสะท้อนความเป็นตัวตนของพวกเขาออกมา ซึ่งความคิดเห็นน้ันยังมีอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ 
ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา สินค้า อนาคต และวัฒนธรรม 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ลักษณะการซื้อของผู้บริโภค เช่น ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ซื้อมากน้อย
เพียงใด ใครเป็นผู้ซื้อ และใช้มาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อ และ พฤติกรรมการใช้ หมายถึงลักษณะการ
บริโภค เช่น บริโภคท่ีไหน บริโภคกับใคร บริโภคในอัตรามากน้อยเพียงไร เป็นต้น 

การตัดสินใจ คือ 1) การเลือกจากทางเลือกหรือตัวเลือกที่มีอยู่ 2) เป็นกระบวนการที่เป็นผลมาจาก
การตอบสนองการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมเช่น แพ็คเกจของสินค้า การโฆษณา เป็นต้น 3) ขั้นตอนการประเมิน
น้ันจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความต้ังใจซื้อขึ้นโดยการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักจะทําการซื้อหรือใช้ตราสินค้าที่
ชอบมากที่สุด 4) การเลือกวิธีการดําเนินการน้ันจะเลือกวิธีที่เห็นว่าดีที่สุดจากทางเลือกทั้งหมด เพ่ือให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ โดยไตร่ตรองทบทวนและตัดสินใจดําเนินการในเรื่องน้ันๆ อย่างรอบคอบ 

ศูนย์การค้าชุมชน น้ันเป็นอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกขนาดเล็กที่ต้องอยู่ในชุมชน โดยเป็นศูนย์การค้าที่มี
ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อที่ขายสินค้าที่จําเป็นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการประจําวันประเภท
อาหารสดและอาหารพร้อมรับประทานต่างๆ ของผู้บริโภค สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ของคนเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนที่อยู่ในระยะ 1-3 กิโลเมตร และมีจํานวนประชากรประมาณ 
40,000-50,000 คน 
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 ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ทําให้สามารถสรุปข้อสมมุติฐานออกมาได้ดังน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle marketing) ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) 
 สมมติฐานที่ 1.1 การดําเนินกิจกรรมการตลาดตามกิจกรรม (Activity marketing) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) 
 สมมติฐานที่ 1.2 การดําเนินกิจกรรมการตลาดตามความสนใจ (Interest marketing) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) 

สมมติฐานที่ 1.3 การดําเนินกิจกรรมการตลาดตามความคิดเห็น (Opinion marketing) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) 

ซึ่งสามารถนํามาเขียนกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นด้านการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต(Lifestyle Marketing) ของ

ลูกค้าศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) ของบริษัทสยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือทราบถึง รูปแบบการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) 
ของบริษัทสยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) ของบริษัทสยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาคือให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าระกับชุมชนที่ควบคุมดูแลโดยบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด (มหาชน) 25 โครงการ ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากร ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ตารางของ Yamane ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 90 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±10 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 โดยจะทําการ
เก็บข้อมูลที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้า 2 แห่งที่มีความสามารถในการทํากําไรต่อพ้ืนที่มากที่สุด ได้แก่ ลา วิลล่า 

การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชิวิต 
(Lifestyle Marketing) 

 การตลาดตามกิจกรรม (Activity 
Marketing) 

 การตลาดตามความสนใจ 
(Interest Marketing) 

 การตลาดตามความคิดเห็น/มุมมอง 
(Opinion Marketing) 

การตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
(Community mall) 
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พหลโยธินและ J Avenue โดยทําการวิเคราะห์จากแบบรายงานประจําปี (สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(มหาชน), 2557 p.1-6-9) ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจากน้ันจึงนํามาวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยแบบสอบถามจะมีส่วนข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคซึ่งเป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ และส่วนที่เป็นการวัดระดับความคิดเห็นต่อการตลาดตาม
รูปแบบการดําเนินชีวิตและรูปแบบการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นคําถามปลายปิดโดยคําถาม
แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามน้ันจะมีการตรวจสอบเนื้อหาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และตรวจสอบค่าความ
เช่ือมั่นโดยประเมินต่าสัมประสิทธ์ิครอนบัค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการตรวจสอบ 30 
ชุดพบว่า ค่าความเช่ือมั่นรวมของการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต คือ .878 และ ด้านการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชน .315 ซึ่งการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของเคร่ืองมือที่มีค่ามากกว่า 0.3 สามารถทํา
การแจกเพ่ิมได้ เพราะผลท่ีออกมาน้ันอาจเกิดเพราะจํานวนข้อมูลที่มีปริมาณน้อยเกินไป (ศิริชัย, 2544) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนผลการสํารวจจากการออกแบบสอบถามในด้านของ
ปัจจัยส่วนบุคลพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าชุมชนน้ันเป็น เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 
21-25 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-
40,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาอยู่ในช่วงระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่น้ันพักอาศัยอยู่ใน อพาร์ทเม้น และมี
สมาชิกอยู่ในครอบครัวจํานวน 2 คน 

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน ผลจากการออกแบบสอบถามพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
น้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือ การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมาคือการรับประทานอาหารและการพักผ่อน/พบปะ
สังสรรค์ โดยร้านค้าที่เลือกเข้ามากที่สุดคือ ร้านขายสินค้าและบริการต่างๆ รองลงมาคือ ซูเปอร์มาเก็ต และ
ร้านอาหารผู้ใช้บริการมักจะมาใช้บริการในช่วงวันหยุดประจําสัปดาห์ และรองลงมาคือวันจันทร์-ศุกร์ โดย
ผู้ใช้บริการมักจะเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 13.01-15.00 น. รองลงมาคือ 11.01 - 13.00 น. และ 15.01 - 
17.00 น. ส่วนใหญ่จะมีความถี่ในการเข้าใช้บริการอยู่ในช่วง 1-2 ครั้งต่อเดือน รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อเดือน  
มักจะใช้เวลาอยู่ในศูนย์การค้าชุมชน 3-4 ช่ัวโมง รองลงมาคือ 1-2 ช่ัวโมง ผู้บริโภคส่วนใหญ่เดินทางมาโดย
รถยนต์ส่วนบุคคล รองลงมาคือ รถโดยสารประจําทาง โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทาง 16-30 นาที 
รองลงมาคือ 31-45 นาที มักจะมาใช้บริการพร้อมกับครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง รองลงมาคือ แฟน/คนรัก 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้จ่ายในศูนย์การค้าชุมชนเป็นจํานวน 501-1,001 บาท รองลงมาคือ 1,001-1,500 
บาทและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนว่า เดินทางสะดวก และรองลงมา
คือ ร้านค้ามีความน่าสนใจ 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามน้ันเห็นว่าการตลาดตามความสนใจนั้นตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การตลาดตามกิจกรรมและการตลาดตามความคิดเห็นซึ่งมีความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นในระดับมาก ตามลําดับ 

สรุปความคิดเห็นในรูปแบบการตัดสินใจพบว่า ผู้บริโภคมักจะตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้า
ชุมชนที่ตรงกับความต้องตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด รองลงมาคือท่านมักจะตัดสินใจ
ใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนที่ท่านชอบมากที่สุด การตัดสินใจใช้บริการของท่านมาจากการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ การตัดสินใจมีผลมาจากสิ่งกระตุ้นทางการตลาดอ่ืนๆ นอกจากตัวผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจใช้บริการ
จะเป็นการเลือกศูนย์การค้าแห่งใดแห่งหน่ึงจากหลายๆ แห่ง ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1 : อิทธิพลของรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าศูนย์การค้าชุมชน 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig 
ค่าคงที่ 2.899 .345 15.555 .000* 
การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) .323 .345 7.341 .000* 
R2 = .119, Adjusted R2 = .117, F = 53.891, p < 0.05 

 
การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต น้ันมีค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ .117 ซึ่งหมายความว่า 

ค่าการเปลี่ยนแปลงของการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจ
ใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนได้ร้อยละ 11.7 โดยอีกร้อยละ 88.3 น้ันเกิดจากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ทําการศึกษา 
และมีค่า F-statistic เท่ากับ 53.891 ซึ่งมากกว่า ค่า F จากตาราง แสดงว่าการตลาดตามรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าศูนย์การค้าชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1 : การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Beta เท่ากับ .345 ซึ่งหมายความว่า ปัจจัย
การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน กล่าวคือ 
หากมีการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้มีการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชนเพ่ิมขึ้น 0.345 
 
ตารางท่ี 2 : อิทธิพลของรูปแบบการดําเนินชีวิตตามปัจจัยย่อยกับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าศูนย์การค้า

ชุมชน 
ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig 

ค่าคงท่ี 2.875  15.875 .000* 
การตลาดตามกิจกรรม (Activity Marketing) .092 .115 1.785 .075 
การตลาดตามความสนใจ (Interest Marketing) .269 .359 6.135 .000* 
การตลาดตามความคิด (Opinion Marketing) -.044 -.059 -1.083 .280 
R2 = .173, Adjusted R2 = .167, F = 27.609, p < 0.05 

 
เมื่อพิจารณาการตลาดตามกิจกรรม การตลาดตามความสนใจ และการตลาดตามความคิด พบว่าค่า 

Adjusted R2  มีค่าเท่ากับ .167 ซึ่งหมายความว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงของการตลาดตามกิจกรรม การตลาด
ตามความสนใจ และการตลาดตามความคิดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชนได้ร้อยละ 16.7 โดยอีกร้อยละ 83.3 น้ันเกิดจากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในสมการ และมีค่า F-
statistic เท่ากับ 27.609 ซึ่งมากกว่า ค่า F จากตาราง แสดงว่าการตลาดตามกิจกรรม การตลาดตามความ
สนใจ และการตลาดตามความคิด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าศูนย์การค้าชุมชนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยแต่ละด้านแล้ว พบว่า 
สมมุติฐานที่ 1.1 : การตลาดตามกิจกรรม (Activity marketing) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ศูนย์การค้าชุมชน 
การตลาดตามกิจกรรม น้ันมีค่า Sig อยู่ที่ 0.075 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า การตลาดตามกิจกรรมไม่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมุติฐานที่ 1.2 : การตลาดตามความสนใจ (Interest marketing) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) 
การตลาดตามความสนใจ น้ันมีค่า Sig อยู่ที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า การตลาดตามความ

สนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า 
Beta เท่ากับ .359 ซึ่งหมายความว่า การตลาดตามความสนใจส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชนโดยหากมีการทําการตลาดตามความสนใจมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้มีการตัดสินใจเข้าใช้
บริการศูนย์การค้าชุมชนเพ่ิมขึ้น 0.359 

สมมุติฐานที่ 1.3 : การทําการตลาดตามความคิดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
การตลาดตามความคิดน้ันมีค่า Sig อยู่ที่ 0.280 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า การตลาดตามความคิดไม่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุป 

จากการศึกษาเร่ืองการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า
ชุมชนดังน้ี 

สมมุติฐานที่ 1 ผลการศึกษาที่สรุปว่า การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการศูนย์การค้าชุมชน ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต – เครื่องมือ
สําหรับการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ของ Jayasaree (2011) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการดําเนินชีวิต
ส่งผลต่อตัดสินใจใช้สินค้าหรือบริการต่างๆโดย ผู้บริโภคน้ันเลือกใช้สินค้า ตราสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะที่
จะทําให้เห็นหรือช่วยส่งเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเอง ในอีกทางหน่ึงคือผู้บริโภคน้ันเลือกใช้สินค้า,แบ
รนด์หรือบริการเพ่ือให้รู้สึกถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวบุคคลน้ันผ่านทางตัวสินค้าหรือตราสินค้าที่เลือกซึ่งมอง
ได้ว่า การที่ทางโครงการมีการทําการตลาดที่ตรงกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งคือ 1) กิจกรรมที่ผู้บริโภคทํา 
เช่น ผู้บริโภคท่ีใช้บริการส่วนใหญ่น้ันมักจะเล่นกีฬา ทางโครงการก็เลือกร้านค้าที่ขายสินค้ากีฬา 2) ความสนใจ
ของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคน้ันชอบกินอาหารเกาหลี ก็เลือกร้านค้าที่เป็นร้านค้าที่ขายอาหารเกาหลี 3) ความ
คิดเห็นของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคมองว่าตนเองน้ันเป็นไฮโซ ก็เลือกร้านค้าที่มีการขายสินค้าพรีเมี่ยมหรือ
สินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วจะทําให้ผู้บริโภคน้ันตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนเน่ืองจากการเข้าใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชนแห่งน้ันๆจะเป็นการช่วยส่งเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเองให้ดูเด่นชัดขึ้น 

สมมุติฐานที่ 1.1 ผลการศึกษาที่สรุปว่า การตลาดตามกิจกรรมไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชนโดยผลการวิจัยพบว่า การตลาดตามกิจกรรมสามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชนได้เพียงร้อยละ 17.3 เท่าน้ัน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจน้ันมาจากปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้
อยู่ในงานวิจัยน้ีซึ่งคล้องกับงานวิจัยของหลายๆ ท่าน เช่น เกษตรธวัช พ่วงเพ่ิม (2553) ที่ทําการวิจัยเรื่องลาน
พ้ืนที่ว่างส่วนกลางของศูนย์การค้าชุมชน และความเป็นพ้ืนที่ก่ึงสาธารณะของชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษาลานพ้ืนที่ว่างส่วนกลางของศูนย์การค้า เดอะคริสตัลและศูนย์การค้าดิเอสพลานาด กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นการสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของศูนย์การค้า พบว่า การออกแบบโดยคํานึงถึงสัดส่วนมนุษย์
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และบรรยากาศการเดินเท้าน้ันส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการทางสังคมภายในลานพื้นที่ว่างมากข้ึนนอกเหนือจาก
กิจกรรมการซื้อขาย และยังส่งผลให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลาย และใช้เวลาในลานพ้ืนที่ว่างส่วนกลางนาน
ขึ้น และบ่อยคร้ังขึ้น ศิริพร บุญประสงค์ (2554) ที่ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของร้านค้า
หลักและร้านค้าทั่วไป ที่มีผลต่อความสําเร็จของร้านค้าชุมชน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ
ของโครงการ พบว่าสัดส่วนต่างๆ ของทางโครงการ เช่น สัดส่วนพ้ืนที่ระหว่างร้านค้าหลักและทั่วไป และ พ้ืนที่
จอดรถและพ้ืนที่ขาย น้ันส่งผลต่อความสําเร็จของร้านค้าชุมชน นอกจากน้ัน ทําเล น้ันควรจะมีกลุ่มเป้าหมายที่
มีกําลังซื้อ มีประชากรพอเพียง และมีการคมนาคมที่เข้าถึงสะดวก เช่นกัน และ พัชรภรณ์ ภาณุรัตน์ (2555) ที่
ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคอมมูนิต้ี มอลล์ : กรณีศึกษา บริษัท เพียว
สัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล์ 
และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและการให้บริการของคอมมูนิต้ีมอลล์ เช่นกัน พบว่า ปัจจัย
สําคัญในการเลือกใช้บริการคอมมูนิต้ี คือ ลักษณะทางกายภาพของโครงการ ซึ่งปัจจัยที่เอ้ือ คือ ทําเลท่ีต้ังที่
มอบความสะดวกสบายในการเข้าถึง การจัดเตรียมที่จอดรถให้พอเพียง ซึ่งก็พบว่า โครงการที่ผู้ วิจัย
ทําการศึกษานั้นก็มีการทําตามประเด็นน้ันๆ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยที่ไม่ค่อยได้เน้นการทําการตลาดตาม
กิจกรรม 

สมมุติฐานที่ 1.2 ผลการศึกษาที่สรุปว่า การตลาดตามความสนใจส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้าชุมชน โดยผู้ตอบแบบสอบถามน้ันมองว่า สินค้าในร้านค้าหลักและลักษณะของร้านค้าแฟช่ันตรง
กับความสนใจของผู้ใช้บริการ นอกจากน้ันรูปแบบของร้านอาหารก็ยังตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการใน
ระดับมากที่สุด แสดงว่าเจ้าของโครงการน้ันสามารถทําการตลาดได้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค เช่น สไตล์
ของร้านอาหารต่างๆ ที่มีในโครงการนั้นตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หรือร้านค้าแฟช่ันน้ันตรงกับสไตล์
ของผู้ใช้บริการ จะทําให้ผู้บริโภคน้ันตัดสินใจเข้าใช้บริการโครงการดังกล่าว ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการคัดสรรร้านค้าผู้เช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้าชุมชน ของ วีรชาญ 
บรรณวิรุฬห์ (2554) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การท่ีทางศูนย์การค้าชุมชนน้ันมีประเภทของร้านค้าหลากหลาย
และสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการหรือความสนใจของผู้บริโภคจะทําให้ผู้บริโภคน้ันตัดสินใจที่จะมา
ใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนโดยร้านค้าน้ันควรคํานึงถึงคุณลักษณะหรือบุคลิกของผู้เช่าร้าน คือ มีความทันสมัย
หรือมีสินค้าแปลกใหม่อยู่เสมอ และร้านอาหารน้ันควรจะมีทั้ง เกาหลี ไทย ญี่ปุ่น จีน หรือร้านขนมหลายๆ
ประเภท เช่น ร้านเค้ก ร้านไอศครีม 

สมมุติฐานที่ 1.3 ผลการศึกษาที่สรุปว่า การทําการตลาดตามความคิด ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการศูนย์การค้าชุมชน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ทางโครงการของบริษัทสยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(มหาชน) น้ันมีการจัดทําการตลาดตามความคิดหรือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกับ
เทศกาล ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวเอง เป็นต้น น้ันมีจํานวนไม่มาก และมีความถี่น้อย ได้แก่ งานประกวดหนู
น้อยลอยกระทง ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งคือการจัดงานตามวัฒนธรรมประเพณีของไทย และการจัดบูธตรวจเช้ือ
ไวรัสตับอักเสบ บี ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคือการจัดงานตามเทศกาลหรือวันพิเศษ เท่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามบทความ
Shopping is all around ของ อรวรรณ บัณฑิตกุล (2554) ซึ่งกล่าวว่ากุญแจสู่ความสําเร็จ คือ การเลือก
ทําเลที่ดี มีดีไซน์ของโครงการที่สวยงาม มีการจัดสัดส่วนของร้านค้าให้ลงตัว ขนาดของโครงการไม่ใหญ่มาก 
และมีวิธีการใหม่ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่มีการกล่าวถึงการจัดทําการตลาดตามความคิด นอกจากน้ันยังมี
การให้ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับศูนย์การค้าชุมชนหลายๆ ที่ เช่น ศูนย์การค้าชุมชนต่างๆในเครือของบริษัทสยาม
ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) พอร์โต้ ชิโน่ The Crystal The Circle Tailor Made เอเชีย ทีค 
และ The Nine ซึ่งได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับ การเลือกทําเลท่ีต้ัง การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค หรือ



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 102 

แม้แต่ความสนใจของผู้บริโภค แต่ไม่มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับ การตลาดตามความคิด ซึ่งอาจมองได้ว่า ทาง
ศูนย์การค้าหรือผู้ประกอบการต่างๆไม่ได้ให้ความสําคัญกับด้านน้ี 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 

การตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน ฉะน้ันการทํา
การตลาดของทางโครงการนั้นควรที่จะเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค โดย 1) การคัดสรร
ร้านค้าโดยมีสัดส่วนซูเปอร์มาเก็ตและร้านค้าที่มาเช่าพ้ืนที่น้ันให้เหมาะสมกัน เน่ืองจากผู้ที่เข้าใช้บริการน้ันเข้า
มาเพ่ือทํากิจกรรมจําพวกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่ 2) ร้านค้าที่มาเช่าน้ันควร
จะเน้นร้านอาหารและร้านขนมหวานหรือเครื่องด่ืม แต่อย่างไรก็ตาม ควรจะมีร้านค้าแฟช่ันอ่ืนๆและธนาคาร
อยู่ด้วย เพราะกิจกรรมที่ทําน้ันไม่ได้มีเพียงแค่ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและรับประทานอาหารเท่าน้ัน 3) ควร
จะมีการทําการวิจัยตลาดเพ่ือหารูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในด้านอ่ืนๆ นอกจากกิจกรรมที่ทํา เช่น 
ความสนใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค 4) เลือกรูปแบบร้านค้าให้เหมาะสมตามความสนใจและความคิดเห็น
ของผู้บริโภค 5) มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เข้ากับเทรนด์ในปัจจุบันน้ันเช่น ผู้คนให้ความสนใจกับการ
รักษ์โลก ก็มีการจัดหรือสนับสนุนทางร้านค้าให้มีการจัดกิจกรรม เช่น การใช้ถุงผ้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดย
อาจจะมีการจัดกิจกรรมที่ให้เพ้นท์ถุงผ้าเป็นลายของตัวเอง ซึ่งผู้ที่สนใจน้ันมักจะเป็นผู้หญิงหรือเด็ก นอกจาก
จะสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้แล้ว ยังสามารถทําให้เกิดกิจกรรมของคนในครอบครัวขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งก็
เป็นการตอบสนองต่อลักษณะการใช้งานของผู้บริโภคท่ีมักจะเข้ามาใช้บริการพร้อมกับคนรัก หรือครอบครัว 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีน้ันสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าใช้บริการมากย่ิงขึ้นได้ 

การตลาดตามความสนใจส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน ฉะน้ันทางเจ้าของโครงการ
ควร 1) ศึกษาว่าผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายน้ันมีความสนใจในสิ่งใด เช่น รูปแบบของร้านค้าที่สนใจ ประเภท
อาหารที่ชอบกิน หรือแม้แต่รูปแบบของแฟชั่นที่สนใจหรือชอบ หรือแม้แต่แบรนด์ที่คนชอบ โดยการวิจัยตลาด 
2) ทางโครงการจะต้องมีการคัดเลือกร้านค้าภายในโครงการให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งโดยปกติ
แล้ว ความชอบหรือความสนใจของผู้คนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเทรนด์ 3) โครงการน้ันจะต้องมี
การปรับตัวหรือคอยปรับสัดส่วนร้านค้าหรือรูปแบบร้านค้าต่างให้ทันตามเทรนด์หรือความสนใจในแต่ละช่วง
ของผู้บริโภค ซึ่งถ้าสามารถทําได้จะเป็นการดึงดูดผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น ในปัจจุบันน้ันผู้คนให้
ความสําคัญเก่ียวกับการกินอาหารออร์แกนิคซึ่งทางโครงการอาจจะมีการจัดกิจกรรมให้ทางร้านค้าหลักหรือ
ร้านค้ารอง หรือผู้ที่สนใจอ่ืนๆน้ันมาจัดบูธภายในบริเวณของโครงการเพ่ือขายผักหรืออาหารที่ทําจากสินค้าออร์
แกนิค หรือแม้แต่สินค้าแฟชั่นก็ตาม ซึ่งหากมีเทรนด์ที่คาดว่าจะมาเร็วไปเร็ว ทางโครงการอาจจะมีการจัดบูธ
เพ่ือขายสินค้า เช่น สินค้าทํามือ หรือเสื้อผ้าในรูปแบบต่างๆท่ีไม่มีความต้องการที่จะเช่าพ้ืนที่เพ่ือการขายระยะ
ยาว 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งไป  

เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งน้ีสามารถที่จะขยายต่อไปได้กว้างขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์และปัญหาในส่วนของการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าระดับชุมชน ของผู้บริโภคหรือปัญหาอื่น
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 

1. งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการทําการศึกษากับศูนย์การค้าชุมชนเฉพาะที่ ดังน้ันในอนาคตควรจะมีการ
ทําการศึกษากับศูนย์การค้าชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะแตกต่างจากที่งานวิจัยช้ินน้ี เน่ืองจากการท่ีมีที่ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ต่างกันทําให้มีผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะมีความคิดหรือรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
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แตกต่างกันซึ่งน่าจะส่งผลให้ผลตอบรับที่ได้กลับมาน้ันแตกต่างกัน ซึ่งความต่างน้ันอาจส่งผลให้สามารถทํา
ความเข้าใจผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้นและเกิดแนวทางการพัฒนาศูนย์การค้าระดับชุมชนให้ดีย่ิงขึ้นได้ 

2. งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีรูปแบบการดําเนินชีวิตของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ซึ่งมี
ปัจจัยย่อยคือ ความคิดเห็น ความสนใจ และกิจกรรม อย่างไรก็ตามยังมีทฤษฎีรูปแบบการดําเนินชีวิตของอีก
หลายๆท่านที่ทางผู้วิจัยน้ันยังไม่ได้ทําการศึกษา เพราะฉะน้ันหากทําการศึกษาทฤษฎีน้ีในบริบทของท่านอ่ืนๆ 
อาจจะทําให้สามารถเขา้ใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น  

3. งานวิจัยช้ินน้ีมีการใช้เครื่องมือทางสถิติคือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regressions) ซึ่งสามารถทําให้เห็นอิทธิพลของการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้าระดับชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าระดับชุมชนนั้นอาจจะไม่ได้มี
อิทธิพลจากการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจจะต้องใช้เครื่องมือทางสถิติตัวอ่ืนๆ เพ่ือจะทําให้สามารถเข้าใจผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 แผนธุรกิจร้านขายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ เพื่อขยาย
ธุรกิจให้เป็นท่ีรู้จัก และเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า โดยค านึงถึงความต้องการของลูกค้าและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ
สูงสุด และต้องการขยายฐานลูกค้าและรองรับลูกค้าชาวต่างชาติให้มากที่สุด และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ลูกค้าพร้อมทั้งแนะน าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ในการจัดท าแผนธุรกิจนี้ ได้ท าการศึกษาวิจัยการตลาดด้วยวิธีการ ใช้
แบบสอบถามกับประชากรชาย/หญิง จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
ธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความได้เปรียบในการแข่งขัน และการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การสร้าง
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต จากการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านขายยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสามารถเรียงล าดับด้านที่ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 
ล าดับได้แก่ ได้แก่ คุณภาพของสินค้า มีการให้ค าแนะน า/ปรึกษา เกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ให้กับลูกค้า และความง่ายต่อการ
เข้าถึงร้าน ในการวางแผนธุรกิจจึงได้ใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และราคา และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย เมื่อพิจารณาความเป็นได้ของการลงทุนพบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยใช้งบลงทุนประมาณ 800, 000 บาท 
และมีค่า NPV เท่ากับ 29,382,467 บาท IRR เท่ากับ 108.57% และระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 1.27 เดือน 

ค าส าคัญ: แผนธุรกิจ ร้านขายยา อุปกรณ์ทางการแพทย ์
 
ABSTRACT  
 This business plan goal is aimed to study the possibility of Business Model Pharmacy and Medical 
Equipment. Includes to expansion to be known and increased sales to stores under taking into account 
the needs of customers and maintain the highest quality of products and services. To expand its customer 
base and serve foreign customers as much as possible. In order to raise the quality of life for our 
customers with the best advice to consumers. In-depth marketing research was the main method to 
create this business plan by using questionnaire. There were 400 respondents. Analysis the strengths, 
weaknesses, opportunities and threats of the business. Analysis the advantage in competition and the 
concepts and theories to lead to the creation of strategies to manage business in the future. The research 
result showed that marketing mix factors influence the choice of pharmacy at a high level. The most 
important factors included the product quality, advise / consulting to customers and accessibility. The 
leading strategy employed for this business plan included marketing promotions, product strategy, and 
distribution channels. The research result found the possibility of investing to improve this business is 
dramatically high. Investing budget was about 800,000 Bath. Net present value was 29,382,467 Bath. 
Internal rate of return was 108.57% and payback period was 1.27 months. 

Key word: Business Plan; Pharmacy; Medical Equipment 
 
บทน า 

ธุรกิจร้านขายยาและอุปกรณ์การแพทย์ เป็นธุรกิจที่ต้องการจะต่อยอดจากธุรกิจเดิมของครอบครัว ให้เป็นร้านขายยา
ช้ันน า เนื่องด้วยสินค้าประเภท “ยา” ยังคงเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เราปฏิเสธไม่ได้ อย่างไรก็ตามสังคมไทยในยุค
ปัจจุบันร้านขายยายังคงเป็นสิ่งแรกหรือล าดับต้นๆที่ได้รับความนิยม แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ทันท่วงที ท าให้ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงช่องทางของธุรกิจที่จะต่อยอดและเติบโตไปได้อย่างยั่ งยืน ร้านขายยาในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ใน
ย่านเศรษฐกิจเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะพื้นท่ีใกล้เคียงกับโรงพยาบาล จากการสังเกตปัจจุบันชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารักษา
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สุขภาพในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนทุกปี  โดยเฉพาะย่านสุขุมวิทใกล้กับโรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ ท่ีมีนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก
กลางอาศัยอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย ถึงแม้จะมีร้านขายยาที่อาศัยอยู่ในย่านนั้นมากมาย แต่พฤติกรรมของลูกค้ายังคงต้องการ
บริการที่ดีและต้องการผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดเสมือนคนในครอบครัว และเราต้องการที่จะตอบสนองลูกค้าด้วยสินค้าเพื่อ
สุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อเป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการใส่ใจในรายละเอียด ท าให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ในทันที 
ดังนั้นจึงมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกส าหรับสินค้าหลากหลายประเภททั้งยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชส าอาง 
อุปกรณ์ผู้ป่วย และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นความเป็นร้านยามาตรฐานยุคใหม่ อันประกอบด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ 
จัดวางเป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานสากล การบริการที่รวดเร็วและเป็นกันเองจากเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ประจ าร้านที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างดี รวมทั้งการบริหารจัดการที่เป็นระบบและทันสมัย TOP Pharmacy เห็นช่องทางการตลาดและเป็นโอกาส
ที่ดีที่จะพัฒนาธุรกิจร้านขายยา โดยจะพัฒนาให้เป็นร้านขายยาช้ันน าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะให้บริการและมอบสิ่ งทีดีที่สุด
ให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นบุคคลส าคัญที่มีสิทธิที่จะเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับชีวิต 

1. สถานที่ต้ัง สุขุมวิทซอย 1 ใกล้กับโรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์และอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพที่อยู่ในแหล่งย่าน
เศรษฐกิจ ใกล้กับรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต 250 เมตร 

2. ประเภทของสินค้า/บริการ ร้านขายยาค้าปลีกและอุปกรณ์การแพทย์แบบครบวงจร มีการแยกประเภทชนิดของ
สินค้าที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก อาทิ อุปกรณ์ท าแผล, วิตามิน, อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหนัง, ระบบทางเดิน
อาหาร, สมุนไพรไทย เป็นต้น โดยลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและเห็นชัดเจนเป็นหมวดหมู่ท าให้ไม่
เกิดความสับสนในการจัดเรียงสินค้า ซึ่งจะอยู่ในบริเวณที่ลูกค้าสามารถบริการตนเองได้ 

3. นโยบาย เป็นธุรกิจค้าปลีกส าหรับสินค้าหลากหลายประเภททั้งยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชส าอาง อุปกรณ์
ผู้ป่วย และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นความเป็นร้านยามาตรฐานยุคใหม่ อันประกอบด้วยสินค้าท่ีมีคุณภาพ จัดวางเป็น
หมวดหมู่ตามมาตรฐานสากล การบริการที่รวดเร็วและเป็นกันเองจากเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ประจ าร้านที่ผ่านการฝึกอบรม
เป็นอย่างดี รวมทั้งการบริหารจัดการที่เป็นระบบและทันสมัย TOP Pharmacy เห็นช่องทางการตลาดและเป็นโอกาสที่ดีที่จะ
พัฒนาธุรกิจร้านขายยา โดยจะพัฒนาให้เป็นร้านขายยาช้ันน าท่ีมีศักยภาพพร้อมที่จะให้บริการและมอบสิ่งทีดีที่สุดให้กับลูกค้า 
เพราะลูกค้าเป็นบุคคลส าคัญที่มีสิทธิที่จะเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับชีวิต ซึ่งสามารถสรุปจุดเด่น และนวัตกรรมของธุรกิจได้ดังนี้ 

3.1 จุดเด่น คือ 1) มียาเฉพาะโรคทุกชนิดทั้งของไทยและน าเข้าจากต่างประเทศครบวงจร สามารถหาซื้อ
ได้ที่ร้าน TOP PHARMACY 2) เน้นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารเสริมที่ได้รับการยอมรับระดับสากลและมีงานวิจัยรับรอง
มาตรฐาน GMP พร้อมท้ังคัดสรรแบรนด์ที่คุณภาพอย่างครบวงจร ในการที่จะตอบสนองลูกค้า 3) มีพันธมิตรทางการค้าที่ดีกับ 
Supplier / Distributer มาอย่างยาวนาน ท าให้ได้เครดิตเทอม 30 วัน และได้ส่วนลด 1 % ส่วนคู่แข่งขันที่เข้ามาในธุรกิจจะ
เป็นไปในลักษณะของการโอนเงินหรือช าระเงินสด ท าให้ทางร่านสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่ากว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจอื่น 
ๆ 4) มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเป็นประจ าต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญและเภสัชกรช้ันน า เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของร้านค้า ให้ทันกับวิวัฒนาการของยาและอุปกรณ์การแพทย์ 5) จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบ
วงจร อาทิ อุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รถเข็น ถุงใส่อาหารผู้ป่วย สายปัสสาวะ อุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน เครื่องช่วยวินิจฉัย วัสดุทางการแพทย์ 6) สั่งสินค้าจากบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท าให้สามารถควบคุม
อุณหภูมิของสินค้าได้ดีไม่ท าให้เสื่อมคุณภาพ สามารถค้นหาสินค้าเมื่อหมดอายุได้ ป้องกันการเสียหายของ Good Return และ 
7) ด้านท าเลที่ตั้ง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ส าคัญของธุรกิจ เนื่องจากเป็นร้านที่อยู่ใกล้โรงแรมที่ประกอบด้วยนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ มีประชาชนท่ีพลุกพล่าน และนอกจากนี้เป็นร้านจ าหน่ายยาเพียงร้านเดียวที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์มาก
ที่สุดในรัศมีระยะ 100 เมตร 

3.2 นวัตกรรม ด้านบริการ มีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบันทึกประวัติข้อมูลของลูกค้าใน
การจ่ายยา ท าให้เกิดความละเอียดและแม่นย าในการดูแลลูกค้า เช่น ประวัติในการแพ้ยา โรคประจ าตัว ความถี่ในการใช้ยา 
เป็นต้น 

4. วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าในธุรกิจร้านขายยาค้าปลีกเพื่อสุขภาพ และอุปกรณ์การแพทย์ทุกรูปแบบที่ครบวงจรและ
ทันสมัยที่สุดในประเทศ เน้นการน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

5. พันธกิจ เป็นร้านขายยาค้าปลีกเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร โดยมีเภสัชกรให้
ค าปรึกษาตอบทุกค าถามตามหลักวิชาการ มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาร้านขายยาและการบริการไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งใส่ใจใน
รายละเอียดของลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับลูกค้าน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดยั้ง 

6. เป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เป้าหมายระยะสั้น (ในช่วงระยะ 5 ปีแรก พ.ศ. 2558-2563) โดยวาง
ทิศทางร้านขายยาให้เป็นร้านขายยายุคใหม่ที่มีความทันสมัย ไม่เพียงแค่เป็นร้านขายยาเท่านั้นแต่ยังเป็นมากกว่าค าว่าร้านขาย
ยา, รับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพและการใช้ยาให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ , มีการฝึกอบรมพนักงาน
ทุกคนให้มีความรู้การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ, มีการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกและแม่นย าในการ
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บริการด้านสุขภาพ และ ใช้ Social Media เข้ามาในการโปรโมทร้านและสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง Brand 
Awareness 2) เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 5-10 ปี) เป็นร้านขายยา Top Pharmacy จะเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติและขยายสาขาไปตามหัวเมืองและภูมิภาคต่างๆ อาทิ พัทยา ภูเก็ต สุราษฏ์ธานี เป็นต้น ซึ่งจะเป็นท่ีรู้จักใน
หมู่ของกลุ่มลูกค้ามากขึ้นในด้านของการสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์ “ยา”, ให้ข้อมูลในเชิงลึกในการให้ค าปรึกษาลูกค้าชาวต่างชาติ
ได้เป็นอย่างดี, มีช่องทางการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น ผ่าน Line Facebook Web เป็นต้น และมีการจัดส่งแบบ World 
Wide เพื่อตอบสนองลูกค้าท่ีเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัด เพื่อต้องการที่จะมอบสินค้าและสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับเขา 

 
วัตถุประสงค ์ 
 1. ต้องการขยายธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า 
 2. ค านึงถึงความต้องการของลูกค้าและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการสูงสุด 
 3. ต้องการขยายฐานลูกค้าและรองรับลูกค้าชาวต่างชาติให้มากที่สุด 
 4. ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าพร้อมทั้งแนะน าสิ่งท่ีดีที่สุดให้กับผู้บริโภค 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าแผนธุรกิจ 

การจัดท าแผนเป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินธุรกิจร้านขายยาค้าปลีกและอุปกรณ์การแพทย์ เป็นตัวช่วยในการ
กลั่นกรองกระบวนการทางความคิดและความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ เพราะมีต้นทุนในการด าเนินงานค่อนข้างสูง พร้อมทั้ง
เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อร้าน TOP Pharmacy อีกด้วย ซึ่งในการ
จัดท าแผนธุรกิจ จะสามารถช่วยก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในวางแผนทางการตลาดของธุรกิจ ให้ความสนใจในการแสวงหา
กลุ่มตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น หรือโดยการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว (Niche Market) เนื่องจากจากที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้แผนธุรกิจยังจะเป็นเครื่องบ่งช้ีและที่จะให้รายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจ แผนธุรกิจท าให้
ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดแนวทางของความคิดและช่วยให้ผู้ประกอบการแน่วแน่ต่อการใช้ทรัพยากรและ 
ก าลังพยายามและ ไปสู่เป้าหมาย เป็นเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทุนจากผู้ร่วมลงทุน จากกองทุนร่วมลงทุน และจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ รวมถึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในการจัดหาเงินทุนกิจกรรมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด และอื่น ๆ ในการบริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยังใช้เพื่อก าหนดการปฏิบัติงานที่
ต่อเนื่องในอนาคตของกิจการด้วย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การจัดท าแผนธุรกิจนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวกโดยรอบบริเวณสถานที่ตั้งของร้านขายยา   
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) 
ความหมายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง กลุ่มของสิ่งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่สามารถตอบสนอง

ความพอใจของผู้ซื้อ อาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ และตราสินค้า ตลอดจนบริการและช่ือเสียงของผู้ขาย (Etzel, 
Walker & Stanton, 2001, pg. 9) อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) หรือเป็นสิ่งที่น าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความต้องการของมนุษย์  

แนวคิดที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่ได้รวมแง่มุมของคุณค่าตราสินค้าทั้งในส่วนการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค 
คือ แนวคิดแบบจ าลองคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity Modal) ของ Aaker ซึ่งอธิบายว่า คุณค่าตราสินค้ามีองค์ประกอบ 4 
ส่วน คือ (Aaker, 1991 อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) 

1. การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) คือ การจดจ าหรือระลึกได้ถึงตราสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเมื่อผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้ในตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิด
ความคุ้นเคย (Familiarity) ในตราสินค้านั้น ท าให้สินค้าเป็นที่น่าไว้วางใจ (Reliability) น่าเชื่อถือ (Credible) และมีคุณภาพที่
สมเหตุสมผล (Reasonable Quality) และเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อในท่ีสุด ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่เป็นที่
รู้จักมากกว่าตราสินค้าท่ีผู้บริโภคไม่มีการตระหนักถึงตรามาก่อน  

2. การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) เป็นการรับรู้คุณภาพโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า ซึ่งการรับรู้
คุณภาพจะทาให้เกิดความส าเร็จทางด้านการเงิน กลยุทธ์ของธุรกิจ รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ของตราสินค้าด้วย ในการสร้างการรับรู้ถึง
คุณภาพของผู้บริโภคขึ้นมาจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่า “คุณค่า” ให้ถูกต้องก่อน และควรจะทราบถึงผู้บริโภคในแต่ละ
กลุ่ม (Segment) ในแต่ละวัฒนธรรมเป็นอย่างไร จึงจะสร้างคุณภาพของสินค้าท่ีดีได้และจะน าไปสู่ทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคได้  

3. การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Associations) เป็นความสัมพันธ์ซึ่งเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ของตราสินค้าเข้ากับความ
ทรงจ าของผู้บริโภค โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตราสินค้า และกลายเป็นสิ่งที่ เช่ือมโยง
ความรู้สึกของผู้บริโภคเข้ากับตราสินค้านั้น ๆ การที่ผู้บริโภคมีความเช่ือมโยงกับตราสินค้าจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าได้
โดยการดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสินค้าออกจากความทรงจ า และช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า ท าให้ผู้บริโภคมีเหตุผล
ในการซื้อสินค้า  
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4. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นที่สิ่งแสดงถึงความยึดมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ซึ่งความภักดีต่อ
ตราสินค้าของผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณค่าตราสินค้า เพราะจะเป็นเครื่องสะท้อนความเป็นไปที่ผู้บริโภคจะ
เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน ๆ หรือไม่ นอกจากนี้ ความภักดีในตราสินค้ายังมีความเกี่ยวข้องกับการซื้อและประสบการณ์ในการ
ใช้สินค้า และเป็นการช่วยลดต้นทุนทางการตลาด ช่วยสร้างอ านาจในการต่อรองร้านค้า ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ท าให้ผู้บริโภคเกิด
การซื้อซ้ า และเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของสินค้านั้น และช่วยปกป้องจากการถูกคุกคามโดยคู่แข่ง  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 จ านวนเพศหญิงที่
เข้ามาใช้บริการในร้านขายยามีมากกว่าเพศชาย จึงเป็นโอกาสให้ร้านขายยาสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ส าหรับสุภาพสตรีร่วม
ด้วย เช่น เวชส าอางค์ รวมถึงด้านอุปกรณ์การแพทย์และอาหารเสริม เป็นต้น ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านขายยาแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านขายยา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกร้านขายยา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
-ชื่อเสียงของร้าน 
-คุณภาพของสินค้า 
-ความหลากหลายของสินค้า 
ปัจจัยด้านราคา 
-ความเหมาะสมของราคา 
-ความชัดเจนในการแสดงราคาสินค้า 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-ความน่าเชื่อถือของร้าน 
-ความง่ายต่อการเข้าถึงร้าน 
-ความสะดวกของขั้นตอนการเลือกซ้ือ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 
-มีการให้ค าแนะน า/ปรึกษา เกี่ยวกับข้อ 
สงสัยต่างๆ ให้กับลูกค้า  
-การจัดกิจกรรม ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม 
-ความหลากหลายของโปรโมชั่น 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านขาย

ยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสามารถเรียงล าดับด้านที่ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ได้แก่ มีการให้ค าแนะน า/
ปรึกษา เกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ให้กับลูกค้า ความน่าเช่ือถือของร้าน คุณภาพของสินค้า ความหลากหาย และความเหมาะสมของ
ราคา ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้น าไปใส่ในการสร้างกลยุทธ์ของธุรกิจดังอธิบายในตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 ประเภทของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ประเภทกลยุทธ์ รายละเอียดกลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด  

ส าหรับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดน้ันเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการท าธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจน้ันเป็นท่ีรู้จักและ
เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจต่างๆ 
วัตถุประสงค์ 
1. การประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการแนะน าสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักโดยจะเน้นท่ี
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลักส าคัญ  
2. เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้าน และแผนการส่งเสริมการขาย
ของธุรกิจในนามTOP PHARMACY 
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีและท าให้ลูกค้าเป้าหมายเกิด Brand Awareness 
งบประมาณ : 10,000 บาท 
การด าเนินงานของกลยุทธ์ : 
1. การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มต่างๆ การสร้างเพจเพื่อรองรับลูกค้า รวมถึงเว็บไซด์และเพจเพื่อสร้าง
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้ได้ง่าย 
2. สร้างการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) การตลาดเชิงกิจกรรม ซ่ึงจะท าให้เว็บไซต์เป็นท่ี
รู้จักอย่างรวดเร็ว 
3. การหาเครือข่ายทางธุรกิจ ส าหรับร้านขนาดเล็กในการจัดซ้ือและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 
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2. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
และราคา 

แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ คือการใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเน้นถึงคุณภาพเป็นหลัก สร้างความแตกต่าง
ในเรื่องของคุณภาพให้ต่างจากคู่แข่ง เหมาะสมกับราคาท่ีตั้งไว้  มีความหลากหลายด้านราคา และ
รูปแบบชองผลิตภัณฑ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีความต้องการท่ีหลากหลาย 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีเริ่มต้น 
3. เพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านขายยาท่ัวไป 
ให้เกิดอัตลักษณ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร 
งบประมาณ : 30,000 บาท 

 1. การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้จ าหน่ายรายย่อยและเจ้าของกิจการ 
2. จัดท าตกตกแต่งความสวยงาม ทันสมัย และสะดวกปลอดภัยและสะอาด 
3. สร้างความน่าเชื่อถือ มีเภสัชกรประจ าการตลอดเวลาท าการ จดทะเบียนและขอใบอนุญาตถูกต้อง
และสามารถตรวจสอบได้ 
4. จัดหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชส าอางเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิง สร้าง
ความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์และให้เข้ากับยุคสมัยและวิวัฒนาการ 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย  

จุดประสงค์ 
1.เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจและเลือกใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และความสะดวกสบายให้กับลูกค้า 
2. เพื่อเพิ่มยอดขาย และก าไรที่ได้จากการให้บริการ ให้มากขึ้น 40% 
งบประมาณ 15,000 บาท 
การด าเนินการกลยุทธ์ 
เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เว็บไซด์ โดยให้ลูกค้าสามารถซ้ือขายผ่าน
ระบบต่างๆ เช่น มือถือ เพื่อความสะดวก มีระบบการช าระเงินท่ีน่าเชื่อถือเช่น Paypal และ Visa 

4. กลยุทธ์ด้านผู้น า เนื่องจากเป็นธุรกิจแบบท่ีใช้รูปแบบการบริหารงานแบบไม่เป็นทางการ ไม่เคยสร้างระบบ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพนักงานขายในกิจการ อาจมีการเติบโตได้ไม่ดีเท่าท่ีควร
เมื่อเทียบกับศักยภาพท่ีมีของธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ และมีระบบในการท างาน เพราะรูปแบบการ
บริหารงาน แบบเดิม ไม่เหมาะสมกับการต่อยอดธุรกิจท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เพราะฉะน้ัน
กิจการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานพร้อมท้ังจัดท าแผนธุรกิจ แผนการตลาด รวมท้ังต้อง
สร้างระบบ และ มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และฝ่ายขาย  
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้พนักงานอันน าไปสู่การให้บริการท่ีมีคุณภาพ  
2. เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้หรือแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้ 
งบประมาณ : ไม่สามารถระบุได้ 
การด าเนินงานของกลยุทธ์ :  
1. พัฒนาระบบการให้บริการของธุรกิจให้ดีท่ีสุดสร้างความแตกต่างทางคุณภาพท่ีเหนือกว่าและเกิด
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) และกลับมาใช้บริการ  
2. เจ้าของกิจการต้องเข้าไปควบคุมการจัดโปรโมชั่น ด้านการตลาดร่วมด้วย  
3. บริษัทต้องเน้นช่องทางการจ าหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย  
4. มีเภสัชกรเป็นคนประจ าการตลอดเวลาท าการสามารถตอบข้อสงสับและให้ความรู้ได้ตลอดเวลา 

จากแผนกลยุทธ์ในตารางที่ 2 สามารถน าแผนธุรกิจมาค านวณการลงทุนของธุรกิจนี้ ซึ่งการลงทุนประกอบไปด้วย 
อุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบด้วย อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วรวมถึงมาตรฐานในการให้บริการด้านข้อมูล
ที่เป็นระบบเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า รวมเงินลงทุนในการท าธุรกิจร้านขายยา TOP Pharmacy เท่ากับ 800,000 บาท โดย
สัดส่วนของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนนั้นเป็นเงินทุนในส่วนของเจ้าของ 100% โดยก าไรสุทธิตลอด 5 ปี มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
มาก ในปีท่ี 1 ได้ก าไร 5,845,700 บาท หลังจากน้ันก าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น จากปีที่ 2 เป็น 6,239,212 บาท ในปีที่ 3 6,883,754 ในปี
ที่ 4 จ านวน 7,523,820 บาท และ 8,163,749 บาท ในปีท่ี 5 
ตารางที่ 3 แสดงกระแสเงินรับตลอดโครงการ 

ปีท่ี กระแสเงินตลอดโครงการ กระแสเงินสด 
0 กระแสเงินสดจ่าย ณ วันลงทุน  -800,000 
1 กระแสเงินสดรับ 8,911,000 
2 กระแสเงินสดรับ 6,175,575 
3 กระแสเงินสดรับ 6,908,026 
4 กระแสเงินสดรับ 7,513,946 
5 กระแสเงินสดรับ* 8,121,813 

การค านวณอัตราคิดลดได้แบ่งเป็น 3 กรณี โดยอ้างอิงจาก MRR ของธนาคารกสิกรไทยสามารถค านวณได้ดังต่อไปนี้ 
การค านวณมูลค่าปัจจุบันในอัตราคิดลด 7.87% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ 30,182,467 
หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด - 800,000 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 29,382,467 
อัตราผลตอบแทน ร้อยละ 108.57 

 กรณีที่ 1 การค านวณมูลค่าปัจจุบันในอัตราคิดลด 7.87% พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ 30,182,467 บาท 
หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 800,000 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 29,382,467 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 
108.57 
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การค านวณมูลค่าปัจจุบนัในอัตราคิดลด       12.87% 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ 26,609,973 
หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด - 800,000 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 25,809,973 
อัตราผลตอบแทน ร้อยละ 108.57 

กรณีที่ 2 การค านวณมูลค่าปัจจุบันในอัตราคิดลด 12.87% พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ 26,609,973 
บาท หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 800,000 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 25,809,973 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทน
เท่ากับ 108.57 
การค านวณมูลค่าปัจจุบนัในอัตราคิดลด       22.87% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ 21,263,936 
หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด - 800,000 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 20,313,936 
อัตราผลตอบแทน ร้อยละ 108.57 

กรณีที่ 3 การค านวณมูลค่าปัจจุบันในอัตราคิดลด 22.87% พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ 21,263,936 
บาท หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 800,000 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 20,313,936 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทน
เท่ากับ 105.20 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห์ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
การวัดสภาพคล่องทางการเงิน      
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 3.19 5.05 6.68 8.20 9.63 
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า) 3.19 5.05 6.68 8.20 9.63 
การวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน      
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (รอบ) - - - - - 
ระยะเวลาสินค้าคงเหลือ (วัน) - - - - - 
อัตราการหมุนสินทรัพย์ถาวร (รอบ) - - - - - 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (รอบ) - - - - - 
การวัดความสามารถในการช าระหนี้      
อัตราแห่งหน้ี (Debt to Equity Ratio) (เท่า) - - - - - 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) - - - - - 
การวัดความสามารถในการบริหาร      
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 0.64 0.41 0.31 0.25 0.22 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 0.92 0.51 0.37 0.29 0.24 
อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน (%) 100 100 100 100 99 
อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (%) 93 93 93 93 93 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 65 65 65 65 65 
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน      
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 7.87% 29,382,467 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 12.87% 25,809,973 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 22.87% 20,313,936 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 108.57 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 1.27 เดือน 

ตัวเลขคือการเชื่อมต่อมาจากต้นทุนเริ่มแรก ค่าใช้จ่าย และรายได้ NPV: ค านวณมาจาก กระแสเงินสดในแต่ละปีตาม
ตารางข้างต้น ซึ่งกระแสเงินสดมาจากในส่วนของงบกระแสเงินสดสุทธิ (เงินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วในแต่ละปี) 
น ามาค านวณ ซึ่งถ้าเป็นบวก แสดงว่าเหมาะสมในการลงทุน IRR: เป็นตัวช้ีวัดทางการเงินว่า โครงการดังกล่าวเหมาะสมที่จะ
ลงทุนหรือไม่ โดยเทียบกับ % ขั้นต่ าที่เราอยากได้รับคือ ต้นทุนท่ีเราลงทุนไปตั้งไว้ที่ ร้อยละ 30 ถ้าหาก IRR มากกว่า ร้อยละขั้น
ต่ าที่เราอยากได้รับ เราจะลงทุน ซึ่งในธุรกิจนี้ พบว่า IRR มีค่าสูง จะเห็นว่า IRR ของโครงการมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 108.57 นั้น
หมายถึง อัตราผลตอบแทนของโครงการค่อนข้างสูงใช้ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 1.27 เดือน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าควรลงทุน 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
แผนธุรกิจร้านขายยาเพื่อจ าหน่ายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความส าเร็จตามแผนการ

ลงทุนที่แสดงไว้ข้างต้นซึ่งให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับแผนธุรกิจร้านขายยาดังนี้ 1) การจัดท าระบบงาน
ทั้งด้านบริการ ด้านบัญชีให้มีความถูกต้อง แม่นย าและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ธุรกิจ วางแผนงบประมาณต่างๆ 2) 
จัดท าเว็บไซด์ของร้านเพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้นและเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้าน 
และเพื่อให้เห็นถึงความมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 3) บริหารจัดการด้านบุคลากร มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เกิดความเหมาะสมและมี
ความยืดหยุ่น 4) มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เพื่อเป็นที่รูจัก และเกิดการบอกต่อ อาทิ อินเตอรเน็ต การลงนิตยสาร เป็นต้น 
เอกสารอ้างอิง 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท ธรรมสาร จ ากัด. 
สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ. (2547). การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. 

นิเทศศาสตร์(การโฆษณา). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า นี้ มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินค้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มี
การใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 20 – 43 ปี ในกรุงเทพมหานครจ านวนทั้งสิ้น 
400 ตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  และวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Scale: S.D.) และเชิงอ้างอิงใช้
สมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,001 – 30,000 บาท 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะเลือกใช้ซีรั่มที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ หาซื้อได้ง่ายสะดวกจากร้านค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป และผลิตภัณฑ์ต้องปลอดภัยได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าเชื่อถือ โดย
มีทัศนคติที่ดีต่อซีรั่มว่าจะช่วยให้ผิวหน้าดูสุขภาพดี เปล่งปลั่งกระจ่างใส  ขาว ไร้ริ้วรอย และช่วยบ ารุงผิวหน้า
ได้ดีกว่า ครีม โลชั่น หรือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทอ่ืนๆ 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด ทัศนคติ คุณค่าตราสินค้า การตัดสินใจ ซีรั่ม 
 

ABSTRACT 
 The research on factors that affect the individual’s decision to purchase and use of 
the product, facial serum, is aimed to study the attitude, marketing mix, and brand value of 
consumers in Bangkok that affect their decision to purchase the serum skin care product.  
The total of 400 random examples of users of skin care products were taken from both 
male and female aged between 20 to 43 years old in Bangkok.  The statistical methods are 
descriptive statistic which include percentage, mean, standard deviation and inferential 
statistic for hypotheses test via multiple regression analysis.  The results found that 
marketing mix, attitude, and brand value affect to decision to purchase the serum skin care 
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product at the statistic significant level of 0.05.  Most of the respondents were female, 
bachelor degree graduated, single, company employees with the average monthly income 
of about 15,001-30,000 bahts.  Most of the respondents prefer to use the serum that is 
reasonably priced for its quality, easily accessible to purchase from convenience stores or 
department stores and the product must be certified by FDA.  They hold a positive view 
that serum would enhance healthy facial skin, enrich radiance, and help whitening skin and 
wrinkles free.  It is also viewed as a better skin care product than normal cream, lotion, or 
other facial skin care products 
 Keywords: Marketing Mix, Attitude, Brand Value, Decision to Use Service, Serum 
 
บทน า  

ธุรกิจเครื่องส าอางบ ารุงผิวพรรณเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้ม
สูงมากขึ้นทุกปี การใช้เครื่องส าอางที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคมเมืองใน
ปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะการจราจรติดขัด ฝุ่นควันบนท้องถนน รังสีจากแสงแดดและความร้อนที่ทวี
ความร้อนแรงมากขึ้นทุกปี รวมถึงความตื่นตัวมากขึ้นในการดูแลรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรง ยิ่งไปกว่านั้น 
ค่านิยมความงามที่ให้คุณค่ากับความขาว นั่นคือ คนที่มีผิวขาว เนียน ใสเท่ากับเป็นคน สวย ค่านิยมนี้
สอดแทรกอยู่ในสื่อต่างๆ ตอกย้ าและปลูกฝัง ท าให้ผู้บริโภครู้สึก ยึดถือ และเปรียบเทียบว่าความงามของตน
อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือต่ ากว่ามาตรฐานหรือไม่ คนในสังคมเมืองยุคใหม่จึงต้องลงทุนกับค่านิยมนี้เพ่ือใช้ในการ
เข้าสังคมและการยอมรับในสังคม รวมถึงโอกาสในหน้าที่การงาน เครื่องส าอางจึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน จากปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงส่งผลให้ธุรกิจเครื่องส าอาง มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด จากข้อมูล
ข่าวเศรษฐกิจรายงานการเติบโตธุรกิจเครื่องส าอางว่า สมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทยกล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเฉลี่ย 18% ต่อปี โดยมีมูลค่าตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาด
ในประเทศ 60% มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท และตลาดส่งออก 40%  มูลค่า 9 หมื่นล้านบาท   ขณะที่ภายหลัง
จากการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ธุรกิจเครื่องส าอางจะแข่งขันกันรุนแรงและคาดว่า
ในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งมีโอกาสขยายตัวไปกว่า 2 แสน
ล้านบาท   ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องส าอางในประเทศไทยกลุ่มสกินแคร์ มีมูลค่าสูงถึง 400,000 ล้านบาท เป็น
ผลิตภัณฑ์บ ารุงเพ่ือผิวขาวถึง 48% ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวแบบทั่วไป 43% และผลิตภัณฑ์บ ารุงแบบให้
คุณประโยชน์เฉพาะ 9%  (ครอบครัวข่าว 3, 2557)  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ธุรกิจเครื่องส าอางไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีภาวะซบเซา แต่ธุรกิจเครื่องส าอางกลับสวนกระแสเศรษฐกิจ และมีการแข่งขันสูงทั้ง
ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้บริโภคมากขึ้น มีนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้น สินค้ามีความหลากหลาย
เพ่ิมขึ้น โดยผู้บริโภคยึดติดแบรนด์น้อยลง และมุ่งเน้นไปทางด้านคุณภาพและราคามากขึ้น หรือแม้แต่การ
เติบโตของสังคมเมือง โดยผ่านสังคมเครือข่าย (Social Network) ท าให้แรงซื้อ หรือ ยอดการจ าหน่ายสินค้า
กลุ่มนี้ขยายตัวขึ้น จากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้จัดอันดับ 
10 ธุรกิจที่โดดเด่น โดยประเมินจาก ปี 2554-2558 พบว่า อันดับ 1 เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม 
อาทิ อาหารเสริม เครื่องส าอาง เป็นต้น  

นอกจากทางด้านธุรกิจแล้วทางด้านตลาดหลักทรัพย์ก็ยังคงมองในภาพเดียวกัน ถึงตลาดหุ้นไทยเดือน 
ธ.ค. 2558 เสี่ยงทรุดตัวลงโดย ซึ่ง นายเกรียงไกร ท านุทัศน์ ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์  บริษัท
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หลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) (AEC) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในเดือนธันวาคม 2558 ยังมีโอกาส
ปรับตัวลดลงหลังจากดัชนีหลุดระดับ 1,370 จุด แต่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และธุรกิจที่เติบโตสวนกระแส
เศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจเครื่องส าอาง, ธุรกิจตู้เติมเงิน, ยังคงเป็นหุ้นที่เป็นเป้าหมายของการซื้อ 

จนต่อเนื่องมาถึงปี 2559 ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังคงระบุว่า 
ธุรกิจที่โดดเด่นในปี 2559 สามอันดับแรกนั้นได้แก่ 1.ธุรกิจความงามและสุขภาพ 2.ธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3.ธุรกิจเครื่องส าอางและครีมบ ารุงผิว ซึ่งทั้งอันดับ 1 และ 3 เราจะเห็นความ
เชื่อมโยงที่คล้ายกันคือเป็นธุรกิจที่เก่ียวกับความสวยความงาม ซึ่งน่าสนใจว่าในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่าง
นี้ ผู้คนยังคงให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองและเรื่องของความสวย ความงามอยู่เสมอ ดังนั้น จึง
น่าสนใจว่าตลาดความงามนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่ก าลังมาแรงอยู่บ้างในขณะนี้ 

จากการเติบโตทางธุรกิจเครื่องส าอางและแนวโน้มการขยายตัวที่สูงขึ้นทุกปี ท าให้การแข่งขันสูงขึ้นด้วย
เช่นกัน เครื่องส าอาง ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่หลากหลายได้มากขึ้น ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาปัจจัยที่มี
ผลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า และศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ รายได้ อาชีพ 
เป็นต้น ที่มีพฤติกรรมการใช้และซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษานี้ได้ข้อค้นพบจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านตัวแปรอิสระเรื่องส่วนประสมการตลาด, ทัศนคติ
และ คุณค่าตราสินค้า จนน าไปสู่ตัวแปรตามคือการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (อ้างใน สมวรร ธนศรีพนิชชัย, 
2557) ให้ความหมายไว้ว่า องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถ
ควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
ประกอบด้วย - ผลิตภัณฑ์ (Product) - การจัดจ าหน่าย (Place) - การก าหนดราคา (Price) - การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) หรือที่เรียกกันว่า 4P’s 

ทัศนคติ มโนทัศน์เกี่ยวกับทัศนคตินี้ ได้รับความสนใจมาอย่างยาวนานจากนักวิชาการในวงกว้าง
โดยเฉพาะนักจิตวิทยาสังคม แต่ความหมายที่แน่ชัดของค าว่า “ทัศนคติ” ยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของ
นักจิตวิทยาหรือผู้ที่ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติ (สุบิน ยุระรัช, 2550) 

คุณค่าตราสินค้า Kotler (อ้างใน มีนา อ่องบาน้อย, 2553) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยจะสะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึกหรือการแสดงออกของผู้บริโภค โดยให้
ความส าคัญกับตราสินค้า เช่นเดียวกับราคา ส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการท าก าไร คุณค่าตรา
สินค้าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ มีคุณค่าด้านจิตใจและด้านการเงินต่อบริษัท 

กระบวนการตัดสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็นของ
นักวิชาการ Plunkett และ Attner (อ้างใน ชนิดาภา วรณาภรณ์, 2556) ได้เสนอล าดับขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา  
ขั้นที ่2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย 
ขั้นที ่3 การพัฒนาทางเลือก 
ขั้นที ่4 การวิเคราะห์ทางเลือก 
ขั้นที ่5 การเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด 
ขั้นที ่6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
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ขั้นที ่7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่ม
บ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

4. เพ่ือการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 
สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้าของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร  
ประชากรที่ท าการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้า ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีอายุ 20-43 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่าง เนื่องจาก
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่ม

ส่วนประสมการตลาด 
      
 ทัศนคติ 

คุณค่าตราสินค้า 
 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่ม
บ ารุงผิวหน้า 
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ตัวอย่างแบบในลักษณะไม่ทราบจ านวนประชากรของ บุญชม ศรีสะอาด (อ้างใน พรทิพย์ วิวิธนาภรณ์, 2557 
หน้า 40) ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และผู้วิจัยเพ่ิมจ านวนตัวอย่างอีก 4% เท่ากับ
15 ตัวอย่างเพ่ือให้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ดังนั้นขนาดตัวอย่างประชากรในการศึกษานี้เท่ากับ 400 
ตัวอย่าง 
 
การสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างส าหรับการจัดท าแผนธุรกิจนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครด้วยสัดส่วนที่เท่า ๆ กันจ านวน 4 เขต คือ 

1) เขตปทุมวัน ในห้างสรรพสินค้าและบริเวณใกล้เคียงห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน  
2) เขตสวนหลวง ในโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์และบริเวณใกล้เคียง 
3) เขตวัฒนา ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรและบริเวณใกล้เคียง 
4) เขตกล้วยน้ าไท ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพและบริเวณใกล้เคียง 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ โดยเลือก

แจกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเต็มใจและสะดวกที่จะให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัด
ทาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
 
สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งเป็นสถิตพ้ืนฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและ
บรรยายลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง อันประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอ้างอิงที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ 
เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงเป็นจ านวนแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 
จากการศึกษาด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย ซึ่งเพศชายมีจ านวน 109 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.8 และเป็นเพศหญิงจ านวน 291 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2 

จากการที่ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างจากช่วงอายุ สามารถจ าแนกอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มช่วงอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.75, กลุ่มช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
17.25, กลุ่มช่วงอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 45, และช่วงกลุ่มช่วงอายุ 36-43 ปี คิดเป็นร้อยละ 20  
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ตารางท่ี 1 แสดงถึงจ านวนและร้อยละด้านระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 106 26.5 

ปริญญาตรี 241 60.2 
สูงปริญญาตรี 53 13.3 

รวม 400 100 
จากการศึกษาด้านระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงมากที่สุด ซึ่งมีจ านวน 241 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.2 
รองลงมาเป็นผู้มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 106 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.5 และ ล าดับ
สุดท้ายระดับสูงปริญญาตรี จ านวน 53 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 

 
ตารางท่ี 2 แสดงถึงจ านวนและร้อยละด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15,000  85 21.3 
15,001-30,000 185 46.2 
30,001-40,000 60 15 
40,001-50,000 43 10.8 
มากกว่า 50,001 27 6.7 

รวม 400 100 
จากการศึกษาด้านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีรายได้ 15,001-30,000 บาท มีมากที่สุด ซึ่งมีจ านวน 185 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.2 
รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 85 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.3 ต่อมามีรายได้ 30,001-
40,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ต่อมามีรายได้ 40,001-50,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 และล าดับสุดท้ายมีรายได้ที่มากกว่า 50,001 บาท จ านวน 27 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 

 
ตารางท่ี 3 แสดงถึงจ านวนและร้อยละด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนักงานเอกชน 254 63.5 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 0.5 
ธุรกิจส่วนตัว 67 16.8 

นักศึกษา 77 19.2 
รวม 400 100 

จากการศึกษาด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพเป็น
พนักงานเอกชนจ านวนมากที่สุด 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมามีอาชีพนักศึกษาจ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.2 ต่อมามีธุรกิจส่วนตัวจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจ านวน 
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ซึ่งปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่น าไปสู่การตัดสินใจเลือกซ้ือและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า 
ปัจจัยด้านทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ การให้ความส าคัญในการใช้ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า ที่น าไปสู่การ

ตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้ ผลการศึกษาอยู่ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี แต่การ

สั่งซื้อและช าระเงินผ่านเว็ปไซด์ส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซ้ือซีรั่มอยู่ในระดับกลาง 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดการให้ส่วนลด สะสมแต้ม หรือการแจกรางวัลหรือชิงโชคมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อซีรั่มนั้นผลการศึกษาอยู่ในระดับกลาง 
ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าที่น าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้าเมื่อ

สินค้ามี คุณภาพ, มาตรฐาน ปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม  ผลการศึกษาอยู่ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 

ปัจจัยปัจจัยด้านการตัดสินใจที่น าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า 
เช่น คุณสมบัติที่โดดเด่น มีการให้ทดลองใช้ มีการให้ค าปรึกษาทางด้านผิวพรรณ หรือใช้ตามดารานักแสดง 
บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่รู้จัก ผลการศึกษาอยู่ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 
 

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 
ตารางที่ 4 แสดงผลความสัมพันธ์ของ ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตรา
สินค้าต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของ ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 
และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 3 สมมติฐาน โดยพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด และ
ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยทราบจากค่า Significance (Sig) ของทั้ง 3 ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า จะมีค่า Sig เท่ากับ 0.000* ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติจะมีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.033* ตามล าดับ 

ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้ามากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
คุณค่าตราสินค้า โดยทราบได้จากค่า Beta ซ่ึงปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า มีค่า Beta เท่ากับ 0.497 รองลงมา 
คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด มีค่า Beta เท่ากับ 0.284 และปัจจัยด้านทัศนคติ มีค่า Beta 0.105 
ตามล าดับ 

ตัวแปรอิสระ B Beta    T Sig. 
1. ปัจจัยด้านทัศนคต ิ .094 .105 2.140 .033* 
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด .365 .284 6.360 .000* 
3. ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า .439 .497 9.658 .000* 
R2 = .819, F = 269.067, p < 0.05 
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ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า อยู่ที่ 81.9% โดยทราบได้จากค่า R Square (R2) ซึ่งเท่ากับ 
0.819 ส่วนอีก 18.1% จะเป็นปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบ ารุงผิวหน้า 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ คือ ค่า F เท่ากับ 269.067 ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 แสดงว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวทีม่ีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะเลือกใช้ซีรั่มที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ หาซื้อได้ง่ายสะดวกจาก
ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป และผลิตภัณฑ์ต้องปลอดภัยได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น่าเชื่อถือ โดยมีทัศนคติที่ดีต่อซีรั่มว่าจะช่วยให้ผิวหน้าดูสุขภาพดี เปล่งปลั่งกระจ่างใส ขาว ไร้ริ้วรอย และช่วย
บ ารุงผิวหน้าได้ดีกว่า ครีม โลชั่น หรือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทอ่ืนๆ 
 
สรุป 

กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีความสนใจเกี่ยวผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจะเลือกใช้ซีรั่มที่มีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ หาซื้อได้ง่ายสะดวกจากร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป และผลิตภัณฑ์ต้องปลอดภัยได้รับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าเชื่อถือ มีตัวอย่างให้ทดลอง มีสินค้าให้สัมผัส โดยมีทัศนคติที่ดีต่อซีรั่มว่า
จะช่วยให้ผิวหน้าดูสุขภาพดี เปล่งปลั่งกระจ่างใส ขาว ไร้ริ้วรอย และช่วยบ ารุงผิวหน้าได้ดีกว่า ครีม โลชั่น หรือ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ค่อนข้างจะไม่มีผลใน
การตัดสินใจเลือกใช้แต่อย่างใด 

 
เอกสารอ้างอิง 
การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ. (2559). บทวิเคราะห์สถานการณ์ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ. 

สืบค้นจาก http://cebf.utcc.ac.th/analysis.php?typeid=1 
ชนิดาภา วรณาภรณ์. (ม.ป.ป.).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาติ

วานนท์-กระทรวงสาธารณสุข.  สืบค้นจาก http://www.research-
system.siam.edu/images/independent/Factors_that_Affect_Decision_Making_Options_
in_the_use_of_Krung_Thai_Bank_Tiwanon_Branch-
_Ministry_of_Public_Health/13.%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%
E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8
%A1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.p
df . 

ตลาดเครื่องส าอางโตสวนกระแสเศรษฐกิจ. (2557, 16 ธันวาคม).  ครอบครัวข่าว3.    
สืบค้นจาก http://www2.krobkruakao.com/ข่าวเศรษฐกิจ/109629/ตลาดเครื่องส าอางโตสวน
กระแสเศรษฐกิจ.html. 

ธุรกิจเครื่องส าอางโตสวนกระแส “ตลาดคุชชั่น” มาแรง Lancôme ไม่พลาดลอนช์โปรดักส์ใหม่จาก Insight 
สาวไทย. (2559, 25 กุมภาพันธ์). DuzzBit Tech, IT, Innovation, StartUp news 

 สืบค้นจาก http://www.duzzbit.com/2016/02/25/lancome/ 
บล.เออีซี มอง SET เดือน ธ.ค.เสี่ยงร่วงแตะ 1,345 จุด. (2558, 1 ธันวาคม). MGR Online. 

สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/asp-bin/ViewNews.aspx?NewsID=9580000132700 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

A 120 
 

พรทิพย์ วิวิธนาภรณ์. (2557). ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการภักดีต่อตราสินค้า
และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวกายยี่ห้อยูเซอรินในโรงพยาบาลเอกชนเขต
กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  สืบค้นจาก 
http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/4517/ 
Porntip_V.pdf?sequence=1. 

มีนา อ่องบาน้อย.  (2553).  คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดีต่อตรา
สินค้า CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.  สืบค้นจาก http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Mark/Meena_O.pdf. 

สมวรร ธนศรีพนิชชัย.(2557). ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix). สืบค้นจาก 
http://academic.udru.ac.th/~samawan/content/02maketingMix.pdf. 

สุบิน ยุระรัช.  (2550).  ทฤษฎีการวัดทัศนคติ (Theory of Attitude Measurement).  สืบค้นจาก 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=inthedark&month=27-06-
2007&group=2&gblog=27. 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 121 

 
สมการโครงสร้างความตัง้ใจการซ้ือสินค้าในห้างค้าปลีกจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว 

STRUCTURAL EQUATION MODEL OF LAO CONSUMER PURCHASING INTENTION 
IN RETAIL DEPARTMENT STORE OF NONG KHAI PROVINCE, THAILAND 
 

Nara Kittimetheekul1*, Niddavone Vongsanga2, Boutsakhone Keorodom2            
and Pasprapa Tragoolin3   

 
1Faculty of Business Administration, Khon Kaen University  

2Faculty of Economics and Management, National University of Laos, Lao PDR  
3Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management 

*Corresponding author, E-mail: naraki@kku.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารูปแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อ

สินค้าของผู้บริโภคชาวลาวในห้างค้าปลีกในจังหวัดหนองคาย โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ 
PLS-PM จากการเก็บข้อมูลจํานวน 221 ตัวอย่าง พบว่า สมการโครงสร้างที่วิเคราะห์ได้น้ันเป็นรูปแบบสมการ
ที่ไม่เป็นเส้นตรง โดยมีปัจจัยกระตุ้น และปัจจัยแทรกซ้อนด้วยในสมการเดียวกัน นอกจากน้ันแล้ว สมการยังมี
ลักษณะเป็นสมการเชิงวิถี ปัจจัยที่นํามาวิเคราะห์ในครั้งน้ีเกิดจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 19 ตัวแปร ได้
เป็น 6 ปัจจัย และมีปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ครั้งน้ี ปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการ
วิเคราะห์สมการคือ ปัจจัยต้นทุนของลูกค้า และปัจจัยการกระตุ้นทางอารมณ์ เน่ืองจากเป็นปัจจัยกระตุ้น และ
ปัจจัยแทรกซ้อนที่ทํางานร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ อีก 5 ปัจจัย คือ จุดสัมผัสทางกายภาพ ปัจจัยความปลอดภัยของ
ชีวิต ปัจจัยวิถีชีวิต ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยอ่ืนๆ 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ ห้างค้าปลีก ผู้บริโภคชาวลาว 
 
ABSTRACT  

This research aimed to analyze a structural equation model (SEM) of affecting factors 
on purchasing intention of Lao consumer behavior in a retail department store in Nong Khai 
Province, Thailand. The analysis used PLS-PM technique and collected 221 samplings. The 
research shown that the SEM was not the linear equation. The SEM had moderator and 
mediation factors influence on intention and formed in path model as well. The factors 
created from 19 variables into six factors and added personal profile factor in the equation. 
There are two primary factors in this equation, customer cost and emotion enhancement 
because they are moderator and mediation factor work with other five factors, Physical 
Touch Point, Life Safety, Life Style, Customer Profile, and Other Factor. 

Keywords: consumer behavior, attitude, retail department store, Lao consumer 
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บทนํา  
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีความสําคัญต่อธุรกิจ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองความ

ต้องการของบุคคลที่มีต่อสินค้าและบริการของธุรกิจ ธุรกิจสามารถใช้การศึกษาเหล่าน้ีบอกแนวโน้มของบุคคล
ที่มีต่อการบริโภคหรือการตอบสนองต่อสินค้าและบริการได้ ธุรกิจยังสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันจากการตอบสนองความต้องการ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
จึงมีการศึกษากันอยู่โดยทั่วไปทั้งในประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จะมีรายการศึกษาในจํานวนที่น้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีด้วยกัน 4 ประเทศคือ สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือที่เรียกโดยย่อว่า CLMV เป็นประเทศ
ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูงเน่ืองจากเป็นประเทศที่สิ้นสุดสภาวะสงครามได้ไม่นาน (Pomfret, 2013) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 ต่อปี อันเน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
จากเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรม (Asian Development Bank, 2016) สปป.ลาว มีเมืองหลวงคือกรุง    
เวียงจันทร์ เป็นเมืองที่มีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว คิดเป็นร้อยละ 36.90 ของ GDP ใน  
สปป.ลาว และมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นถึงเป็นพ้ืนทางที่มีโอกาสทางธุรกิจที่
สูงมากประเทศหน่ึง (CEL Consulting, 2016) เน่ืองจากกรุงเวียงจันทน์ มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย จึง
ทําให้ชาวลาวนิยมข้ามแดนมายังประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 1,233,138 เที่ยวคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17 
จากปี พ.ศ. 2557 โดยการเข้ามาใช้จ่ายเงินของชาวลาวมีค่าเฉลี่ยในการใช้จ่ายเงินอยู่ที่ 3,860.85 บาทต่อคน
ต่อวัน ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเพ่ือ การจับจ่ายซื้อของ 1,064.39 บาทต่อคนต่อวัน ลําดับที่ 2 เป็นการใช้จ่ายใน
ด้านการบันเทิง 375.39 บาทต่อคนต่อวัน (กรมการท่องเที่ยว, 2559)  

ดังน้ัน การศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมการซื้อของในห้างค้าปลีกในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย จึงเป็น
ข้อมูลที่สําคัญที่ใช้ในการปรับตัวเพ่ือการได้เปรียบทางการแข่งขันของห้างค้าปลีกที่มีลูกค้าชาวลาวจํานวนมาก 
การศึกษาในคร้ังน้ี จึงเป็นการศึกษาถึงสมการโครงสร้างของปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้เป็นการแสดงถึงกลุ่มปัจจัย 
และขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมการซื้อด้วยสมการโครงสร้าง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

พฤติกรรมผู้บริโภค ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายครั้ง เป็นการอธิบายเหตุการณ์ที่มีความซับซ้อนของ
มนุษย์ ในการตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งสามารถตีความหมายได้ทั้งพฤติกรรมระดับบุคคล และ
พฤติกรรมระดับองค์กร ในความหมายโดยภาพกว้างของผู้บริโภคน้ัน มีความหมายถึง บุคคล หน่วยงาน 
ครัวเรือน หรือกลุ่มคน ที่ทําการซื้อ เช่า หรือ มีแนวโน้มจะ ซื้อ เช่า หรือยืมเงินมาเพ่ือทําการซื้อหรือเช่าสินค้า
และบริการ (Lancaster & Massingham, 2011: 40-42) 

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ได้มีผู้เสนอแนวคิดไว้หลายแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยกลุ่มทฤษฎีหน่ึงที่เป็นที่นิยมใช้ในการอธิบายคือกลุ่มแนวคิดการระลึกตนเอง 
(Cognitive Theory) เป็นการอธิบายการเกิดพฤติกรรมโดยการใช้มุมมองของผู้บริโภคท่ีมีลักษณะเป็น
โครงสร้าง และมีการเรียงลําดับขององค์ประกอบจากปัจจัยต่างๆ ผู้ที่เสนอแนวคิดน้ีและได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวาง คือ Icek Ajzen (1991: 179-211) ได้นําเสนอแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีการพัฒนามาจากทฤษฎีพฤติกรรมเชิงเหตุผล  
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ทัศนคติกับพฤติกรรมและความตั้งใจ 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior: TPB) เป็นทฤษฎีที่อธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่า ในการประกอบ
พฤติกรรมใดๆ น้ัน มนุษย์ได้มีการวางแผนหรือการไตร่ตรองเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว องค์ประกอบของพฤติกรรม 
(Behavior) จะเกิดจากความต้ังใจ (Intention) ก่อน และความต้ังใจน้ีเอง ประกอบจากทัศนคติ 3 กลุ่ม โดยที่ 
TPB เป็นการพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล (The Theory of Reasoned Action: TRA) 
(Ajzen and Fishbein, 1980: 63-64) ซึ่งได้มีการนําเสนอไว้ถึงกลุ่มทัศนคติเพียง 2 กลุ่มคือ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม (Attitude towards Behavior) และ ปทัสถานเชิงอัตตวิสัย (Subjective Norm) ใน TPB ได้เพ่ิม
ทัศนคติกลุ่มที่ 3 เข้าอีก 1 กลุ่มคือ การรับรู้ในความสามารถการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 
Control) 

ทัศนคติจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์โดยไม่ว่าเป็นการจับจ่ายของบุคคลใน
ศูนย์การค้าหรือตลาดต่างๆ (Bukenya, et al., 2007: 17-19) ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการกระทําพฤติกรรม
อะไรสักอย่างน้ันมีความหลากหลาย และสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค เน่ืองจากบุคคลจะทําการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อหลังจากที่ได้ค้นหาข้อมูล 
ประมวลผลจากทางเลือกต่างๆ และประเมินความต้องการของตนเองกับข้อมูลที่ได้ในแต่ละคร้ัง (Spiggle and 
Sewall, 1987: 108-110) 

นารา กิตติเมธีกุล และคณะ (2558: 16-28) ได้ทําการศึกษาการจับกลุ่มปัจจัยของทัศนคติของ
ผู้บริโภคชาวลาวจากตัวแปรทางทัศนคติต่างๆ 19 ตัวแปร เพ่ือสร้างเป็นกลุ่มปัจจัยในมุมมองของผู้บริโภคชาว
ลาวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยมีตัวแปรต่างๆ คือ 1) สินค้าราคาถูก       
2) การแสดงราคาสินค้าชัดเจน 3) ความสะดวกในการเดินทาง 4) การจัดหมวดหมู่สินค้า 5) พ้ืนที่จอดรถ
สะดวก 6) บรรยากาศของศูนย์การค้า 7) ความหลากหลายของสินค้า 8) ระดับคุณภาพการให้บริการ         
9) คุณภาพสินค้า 10) ความครบถ้วนของสินค้า 11) ความปลอดภัย 12) ความสะอาด 13) ความรวดเร็วใน
การคิดเงิน 14) สิ่งบันเทิงในศูนย์การค้า 15) ร้านค้าย่อยต่างๆ 16) การแสดงออกถึงตัวตน 17) รายการ
ส่งเสริมการขาย 18) สิ่งอํานวยความสะดวกในศูนย์การค้า 19) วิถีชีวิต 

จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ตัวแปรต่างๆ 17 กลุ่ม สามารถจัดเข้ากลุ่มได้ 5 กลุ่มปัจจัย คือ 
ปัจจัยที่ 1 คือ ประกอบด้วย 5 ตัวแปรคือ สินค้าราคาถูก การแสดงราคาสินค้าชัดเจน ความสะดวกใน

การเดินทาง การจัดหมวดหมู่สินค้า และพ้ืนที่จอดรถสะดวก จากตัวแปรทั้งหมด เป็นการสะท้อนถึงต้นทุนที่
เป็นตัวเงิน ต้นทุนทางเวลา ที่ต้องเสียไปในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าชาวลาว ดังน้ัน ปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจัย
ต้นทุนของลูกค้า (Customer Cost)  

ปัจจัยที่ 2 ประกอบด้วย 5 ตัวแปรคือ บรรยากาศของศูนย์การค้า ความหลากหลายของสินค้า ระดับ
คุณภาพการให้บริการ คุณภาพสินค้า และ ความครบถ้วนของสินค้า ตัวแปรทั้งหมด เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสิ่งที่
ลูกค้าสัมผัสได้ จับต้องไปได้  รับรู้ได้จากการเลือกซื้อ และใช้บริการในศูนย์การค้า ดังน้ันปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัย
จุดสัมผัสทางกายภาพ (Physical Touch Point) 

ปัจจัยที่ 3 ประกอบด้วย 3 ตัวแปรคือ ความปลอดภัย ความสะอาด และความรวดเร็วในการคิดเงิน 
เป็นตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากการเลือกซื้อสินค้าในศูนย์การค้า 
สําหรับความรวดเร็วในการคิดเงินคือความรู้สึกปลอดภัยต่อตนเองที่ไม่ต้องยืนถือสินค้าและเงินในพ้ืนที่
สาธารณะเป็นเวลานาน ดังน้ันปัจจัยที่ 3 คือ ปัจจัยความปลอดภัยของชีวิต (Life Safety) 
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ปัจจัยที่ 4 ประกอบด้วย 3 ตัวแปรคือ ร้านย่อยต่างๆ การแสดงออกถึงตัวตน และสิ่งบันเทิงใน
ศูนย์การค้า ทั้ง 3 ปัจจัยแสดงถึงสิ่งกระตุ้นอารมณ์ของผู้มาซื้อสินค้าในศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งบันเทิงที่ทํา
ให้เกิดอารมณ์สนุกสนาน ร้านค้าย่อยต่างๆ ก่อให้เกิดความต่ืนตาตื่นใจ และการแสดงออกถึงตัวตนก่อให้เกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ดังน้ัน ปัจจัยที่ 4 คือ ปัจจัยการกระตุ้นอารมณ์ (Emotional Enhancement) 

ปัจจัยที่ 5 ประกอบด้วย 1 ปัจจัย คือวิถีชีวิต ดังน้ัน ปัจจัยที่ 5 คือปัจจัยวิถีชีวิต (Life Style) 
ความต้ังใจ 
ความต้ังใจเป็นตัวแปรที่สามารถนํามาพยากรณ์พฤติกรรมได้อย่างแม่นยํา (Ajzen, 1991: 179-211) 

เพราะความต้ังใจเป็นตัวแปรสาเหตุก่อนการเกิดพฤติกรรมเพียงหน่ึงขั้น ความต้ังใจ หมายถึง ความพร้อม หรือ
ความเป็นไปได้ของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ ซึ่งสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 
ความสามารถในการจดจําความต้องการหรือความสําคัญของพฤติกรรมต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงของบุคคล  

ดังน้ันความต้ังใจเป็นพฤติกรรมทางความคิดชนิดหน่ึงที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ แต่สามารถวัดได้ 
ความต้ังใจเป็นพฤติกรรมต้นเหตุแห่งการแสดงออกของพฤติกรรมจริงที่สามารถสังเกตเห็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ความต้ังใจสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ย่ิงช่วงระหว่างความต้ังใจกับ
การแสดงพฤติกรรมมีเวลาห่างกันนาน ย่ิงก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างความต้ังใจในการแสดงออกกับ
พฤติกรรมจริง (Actual Behavior) มากย่ิงขึ้น 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่ใช้ในการพยากรณ์ 
Fishbien & Ajzen (2010) ได้อธิบายไว้ว่าในภาพรวมแล้วความต้ังใจจะเป็นตัวแปรที่ใช้พยากรณ์

พฤติกรรมที่ดี ซึ่งปัจจัยที่ทําให้ความต้ังใจมีความแม่นยําในการพยากรณ์พฤติกรรม คือ 
ความเข้ากันได้ เป็นหลักการพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ในการใช้พยากรณ์พฤติกรรม ในความเข้ากันได้

กับพฤติกรรม หมายถึง องค์ประกอบของพฤติกรรม และองค์ประกอบของความต้ังใจจะต้องเป็นองค์ประกอบ
เดียวกัน ได้แก่ การกระทํา เป้าหมาย เน้ือหาหรือบริบท และ เวลา ความต้ังใจและพฤติกรรม จะต้องมีเกณฑ์
การวัดเดียวกัน 

ความมีเสถียรภาพของความต้ังใจ ความต้ังใจสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยความต้ังใจมีแนวโน้มที่จะลดลงระดับความสัมพันธ์ไปตามเวลา ดังน้ันการใช้ความต้ังใจเพ่ือการพยากรณ์
พฤติกรรม จะต้องไม่ใช้ความต้ังใจที่นานเกินไปจนเลิกล้มความต้ังใจ หรือลืมความต้ังใจ 

ลําดับเหตุการณ์ที่มาก่อนหลัง ลําดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะต้องประสบก่อนที่จะได้แสดงออกถึง
พฤติกรรมน้ัน ซึ่งบางครั้งการแสดงออกจะต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอน เป็นเหตุให้เกิดการเลิกล้มความต้ังใจ
ก่อนที่จะสามารถแสดงถึงพฤติกรรมน้ันๆ 

ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการตัดสินใจ หมายถึง ทักษะ และกําลัง
ความสามารถต่างๆ หรืออํานาจในการแสดงออกถึงพฤติกรรมน้ันๆ  

การจดจําความตั้งใจ หมายถึง ระยะเวลาที่บุคคลสามารถจดจําความต้ังใจจนกระทั้งแสดงพฤติกรรม
ได้จนเป็นผลสําเร็จ หลายๆ ครั้งที่ความต้ังใจจะถูกลืม หรือเปลี่ยนเป็นความต้ังใจอย่างอ่ืน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาสมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคชาวลาวในห้างค้าปลีกในจังหวัด
หนองคาย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการใช้แนวคิดทางทฤษฎีมาเป็นพ้ืนฐานของวิจัย เพ่ือสร้าง

โครงสร้างของความสัมพันธ์ของตัวแปร ในการเร่ิมต้นของการวิจัย จะให้อิสระของตัวแปร และใช้เครื่องมือทาง
สถิติเพ่ือเป็นการจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบและสร้างเป็นสมการโครงสร้างของปัจจัย
ทางทัศนคติต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อในห้างค้าปลีกของผู้บริโภคชาวลาว 

ประชากรคือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ ที่แสดงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดหนองคายทุกคน 

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกกับผู้ชาว
ลาวที่อาศัยในกรุงเวียงจันทน์ที่มาเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดหนองคาย จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่
เก็บจะใช้การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย กฎหัวแม่มือ จํานวน 221 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าพอเพียงในการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างแบบ Variance Base (Stevens, 2002: 395) 

ในการวิจัยในครั้งน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถามท่ี
ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 คนโดยเป็นอาจารย์ทางด้านการตลาด และการจัดการธุรกิจ จาก
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จํานวน 2 ท่าน และอาจารย์จากคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 1 ท่าน เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิง
เน้ือหา และแปลแบบคําถามในแบบสอบถามเป็นภาษาลาว เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสะดวก ในการทําความ
เข้าใจคําถาม และมีการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเพ่ือให้เกิดความแม่นยําในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญผสมผสานกับการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
โดยการเก็บข้อมูล 1 ชุดจากผู้บริโภคท่ีมาซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า 1 ครอบครัว หรือ 1 กลุ่ม และทําการ
เว้นระยะการสุ่ม 1 กลุ่มเพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูลที่กรองมาในแบบสอบถาม 

พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล คือพ้ืนที่ในห้างสรรสินค้าอัศวรรณ ช้อปป้ิง คอมเพล็กซ์1 เขตอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าเพียงแห่งเดียวในจังหวัดหนองคายในช่วงเวลาที่ดําเนินการ
เก็บข้อมูล โดยการวิจัยในครั้งน้ีมีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบเชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model) ด้วยวิธีการ Partial 

Lease Square Path Modeling (PLS-PM) (Chin et. al, 1996: 21-44) ซึ่งเป็น Variance Based Model 
พัฒนาตามวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Lease Square: OLS) ที่ใช้ Principal Component 
Regression (PCR) โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการคํานวณคร้ังน้ีคือ WrapPLS 5.0 เพ่ือหาตัวแบบเชิง
โครงสร้างเป็น Second Generation Model คือเป็นตัวแบบที่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ได้หลายระดับของตัวแบบเชิงโครงสร้างทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน Inner Model (Structure Model) และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน Outer Model (Measurement Model) ไปในคราวเดียวกันหรือ เป็นการวิเคราะห์
ที่เบ็ดเสร็จครั้งเดียว นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์ PLS-SEM ในรูปแบบของ Non-Linear PLS ได้ เป็นการ
เปิดกว้างให้สามารถทําการวิเคราะห์สมการได้หลากหลายรูปแบบมากย่ิงขึ้น 

อัลกอริธึมของ PLS  
โดยข้ันตอนวิธีของ PLS จะเริ่มจากการคํานวณหาค่าของ LV จากความสัมพันธ์ระหว่าง LV กับ MV 

ถ้าเป็น Reflective Model จะหาค่านํ้าหนักโดยใช้ Loading Factor ถ้าเป็น Formative Model จะ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยใช้เทคนิค Multiple Regression ทั้งนี้จะทําการคํานวณจาก Outer Model ก่อน
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จากน้ันจึงนําค่าประมาณของ LV ไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมการโครงสร้าง (เรียกว่า Inner Model) การ
ประมาณค่าให้ดําเนินการซ้ําๆ เรื่อยไปจน Convergent ทั้งหมด (Vinzi et al, 2011: 47-82) 

ความเท่ียงตรงและความเช่ือถือได้ของตัวแบบ 
1) ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน คือ ความเที่ยงตรงของมาตรวัดที่ใช้แสดงให้เห็นว่าตัวช้ีวัดสามารถวัด 

Construct เดียวกันได้ เกณฑ์การพิจารณาคือ Loading จะต้องมีค่าเป็นปริมาณบวกไม่ควรมีค่าน้อยกว่า 
0.707 และต้องมีนัยสําคัญทางสถิติเกณฑ์สําคัญคือความมีนัยสําคัญ หาก Loading มีนัยสําคัญแต่มีค่าตํ่ากว่า 
0.707 และมีเครื่องหมายลบในบางตัวก็ยอมรับได้  

2) ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) หมายถึงความเที่ยงตรงของมาตรวัดของแต่
ละ Construct ที่สามารแยกวัดได้เฉพาะเร่ืองของตน ไม่ปนเปกับมาตรวัดของ Construct อ่ืน วิธีพิจารณาคือ
ให้พิจารณาจาก 

3) ค่า AVE  โดยให้พิจารณาทีละสดมภ์ มาตรวัดของ Construct ใดมีค่า AVE  สูงกว่าค่า Cross 
Construct Correlation ระหว่าง Construct ในสดมภ์ที่พิจารณากับ Construct อ่ืนแสดงว่ามาตรวัดของ 
Construct น้ันมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 

4) โดยที่ AVEj = 




)λ2
ij-Var(1λ2

ij

λ2
ij  = 

m j

λ2
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ซึ่งความเช่ือถือได้ของมาตรวัด ให้พิจารณาจากค่า Composite Reliability (CR) ค่า Average 

Variance Extract (AVE) และค่า R2 โดย CR ไม่ควรตํ่ากว่า 0.60 ค่า AVE ไม่ควรตํ่ากว่า 0.50 และ R2 ไม่
ควรตํ่ากว่า 0.20  

ค่า R2 ซึ่งก็คือ Sum Square Total /Sum Square Regression ของแต่ละ Block โดยที่ R2 ควรมี
ค่าสูงหรือเข้าใกล้ 1 เกณฑ์สําหรับพิจารณา R2  คือ 

น้อยกว่า 0.2 หมายความว่า Unacceptable 
ต้ังแต่ 0.2 แต่ไม่เกิน 0.33 หมายความว่าWeak  
ต้ังแต่ 0.33 แต่ไม่เกิน 0.67 หมายความว่าModerate 
ต้ังแต่ 0.67 ขึ้นไปหมายความว่าSubstantial 
Composite Reliability (CR) สูตรคํานวณเป็น  

ค่า CR = 




)εijVar()λij( 2

)λij( 2
   

         = 




)λ2
ij-Var(1)λij( 2
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คือ (Loading)2 ก็คือ Communality ซึ่งใช้เป็นดัชนีที่ช้ีว่า LV อธิบาย MV ในบล็อกของตนได้ดี
เพียงใดโดยที่ 0 ≤loading2≤1 (กรณี Reflective) ดังน้ัน (Loading)2 จึงมีความหมายเดียวกับ R2 คือเป็น
ความผันแปรทั้งหมดของ MV ที่ LV สามารถควบคุมได้หรือก็คือ Reliability ของ LV น่ันเองค่าเฉลี่ย 
Communality ประจํา Block คือ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 127 

ค่า Goodness of Fit (GoF) ค่าน้ีคือดัชนีช้ีความเท่ียงตรงของตัวแบบในภาพรวมเป็นการวัดใน
ภาพรวมทั้งหมดคือทั้งสมการโครงสร้างและสมการมาตรวัดว่ามี Overall Fit เพียงใด  

GoF = R* 2Commun หรือ GoF2 
       = R* 2Commun  
Goodness of Fit ใช้อธิบายในภาพรวมของทั้งโครงสร้าง (ทั้ งสมการโครงสร้างและสมการมาตรวัด) 

มีความเหมาะสมเพียงใด สังเกต ที่ GoF2 จะเห็นว่าค่าน้ีก็คือ R2 แต่มีทั้ง R2 ในระดับสมการโครงสร้างและ
ในระดับสมการมาตรวัดถือว่าค่าของ GoF ย่ิงสูงย่ิงดีในการประเมินคุณภาพตัวแบบสมการซึ่งค่า GoF ไม่
ควรน้อยกว่า 0.303 

ค่า Cronbach’s Alpha คือค่าความเป็นเอกภาพ (Unidimentional) ของ Block หรือ LV ซึ่ง
สามารถใช้อธิบายความเป็นเอกภาพได้ดีกว่าค่า เป็นค่าสหสัมพันธ์ของแต่ละ MV ใน LV โดยจะต้องมากกว่า 
0.707 

ค่าความมีนัยสําคัญของค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient)  วิธีการของ PSL จะให้ค่าสัมประสิทธ์ิระหว่าง 
LV เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงระดับความสัมพันธ์ของแต่ละ LV โดยที่ ค่าสัมประสิทธ์ิน้ันจะต้องมีความหมายอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งวัดได้จากค่า t-test จะต้อง  หรือค่า P-value < 0.05 ในทุกค่าสัมประสิทธ์ิ
แสดงว่าค่าสัมประสิทธ์ิน้ันไม่เท่ากับ 0 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางทัศนคติทั้ง 19 ตัวแปร โดยการจัดกลุ่มของตัวแปรตาม
การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยต้นทุนของลูกค้า (Customer Cost: Cost)          
2) ปัจจัยจุดสัมผัสทางกายภาพ (Physical Touch Point: Physical) 3) ปัจจัยความปลอดภัยของชีวิต (Life 
Safety: Safety) 4) ปัจจัยการกระตุ้นอารมณ์ (Emotional Enhancement: Emotion) 5) ปัจจัยวิถีชีวิต 
(Life Style) 6) ปัจจัยอ่ืน (Others) 7) ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) และ ตัวแปรตามในสมการโครงสร้าง
คือ ความต้ังใจ ที่วัดในรูปของขนาดของความต้ังในในการประกอบพฤติกรรมเป็นจํานวนเงิน (Intent) 

พบว่า สมการโครงสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์น้ัน เป็นสมการโครงสร้างที่ไม่อยู่ในรูปของสมการ
เส้นตรง (Non-linear Structural Equation Model) โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรกระตุ้น (Moderator) และตัว
แปรสอดแทรก (Mediation) พร้อมทั้งแสดงผลในรูปแบบของสมการโครงสร้างเชิงวิถี (Path Structural 
Equation Model) ดังรูปที่ 1 เป็นภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจ 
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รูปที่ 1: สมการโครงสร้างความต้ังใจการซื้อ  
 
จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงสมการโครงสร้างของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อจากปัจจัย

ทัศนคติ ที่เป็นสมการเชิงวิถี สมการน้ีมีปัจจัย Cost เป็นปัจจัยกระตุ้นที่มีปฏิสัมพันธ์ในรูปของการคูณกันของ
ปัจจัยกับปัจจัย Life style และ ปัจจัย Profile ก่อนส่งอิทธิพลไปยังความต้ังใจซื้อ และปัจจัย Other เป็น
ปัจจัยกระตุ้นที่ทําปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย Physical ก่อนจะส่งอิทธิพล ไปยังปัจจัย Emotion  

ในขณะที่ปัจจัย Emotion เป็นปัจจัยสอดแทรกของปัจจัย Life style ขั้นก่อนส่งอิทธิพลไปยังตัวแปร
ตามหรือ ปัจจัย Intent นอกจากน้ันแล้วปัจจัย Emotion ยังเป็นสมการเชิงวิถีที่รับอิทธิพลมาจากปฏิสัมพันธ์
ของปัจจัย Physical และ ปัจจัย Other แล้วจึงส่งอิทธิพล 

ในการตรวจความความน่าเช่ือถือของสมการโครงสร้างมีค่าทางสถิติที่แสดงความเที่ยงตรงของมาตรวัดใน
สมการ คือ  

Average path coefficient (APC) = 0.184, P<0.001 แสดงให้เห็นระดับอิทธิพลโดยเฉล่ียของ
สมการและมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 

Average R-squared (ARS)=0.220, P<0.001 ระดับความสามารถในการอธิบายตัวแปร Intent 
เฉลี่ยของสมการ ซึ่งมากกว่า 0.20 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 

Average block VIF (AVIF) = 1.121 มีค่าน้อยกว่า 3.3 
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.220 มีค่าน้อยกว่า 3.3 
Tenenhaus GoF (GoF) = 0.388 มีค่าเกินกว่า 0.36 แสดงว่าตัวแบมีคุณภาพ 
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.778 สูงกว่าเกณฑ์ที่ 0.7 
จากค่าสถิติต่างๆ สรุปได้ว่าสมารถการโครงสร้างในภาพรวมน้ันมีความเที่ยงตรงในมาตรวัด เพ่ือแสดง

รายละเอียดของสมการ สามารถเขียนสมการในรูปของตาราง ได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1:  โครงสร้างสมการและสัมประสิทธ์ิของสมการ 
 

Physical Cost Safty Emotion Life stlye Profile Intent Others 
Cost 

*Life style 
Cost 

*Profile 
Others 

*Physical 
Physical                       
Cost                       
Safty                       

Emotion 
0.343 
(0.000) 

0.336 
(0.000) 

-0.13 
(0.011) 

Life style 
Profile 

Intent 
-0.166 
(0.002) 

0.127 
(0.012) 

0.13 
(0.011) 

0.15 
(0.004) 

0.112 
(0.023) 

-0.162 
(0.002) 

Others                       
Cost 
*Lifestyl                       
Cost*Profile                       
Others 
*Physical                       

 
ตารางที่ 2:  ค่าสถิติต่างๆ ของสมการ 
 

Physical Cost Safty Emotion Life style Profile Intent Others 
Cost 

*Life style 
Cost 

*Profile 
Others 

*Physical 

R2       0.319     0.121         

Adjusted R2       0.31     0.096         

CR  0.862 0.871 0.831 0.824 1 0.735 0.706 1 0.863 0.824 0.873 

Cronbach's alpha 0.76 0.778 0.695 0.679 1 0.28 0.169 1 0.763 0.743 0.782 

AVE 0.676 0.693 0.621 0.611 1 0.581 0.546 1 0.678 0.44 0.697 

Full collinearity VIFs 1.429 1.474 1.383 1.239 1.162 1.041 1.084 1.391 1.078 1.079 1.058 

 
สรุป 

สมการโครงสร้างของความต้ังใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกของลูกค้าชาวลาวในจังหวัดหนองคาย พบว่า 
สามารถอธิบายด้วยปัจจัยทางทัศนคติ โดยที่การทํางานที่มีความซับซ้อน อันเน่ืองมากจากความซับซ้อนทาง
จิตวิทยาของมนุษย์ ความต้ังใจน้ี เป็นผลโดยตรงมาจาก พ้ืนฐานส่วนบุคคล วิถีชีวิต สิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ และ 
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของสถานที่ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า พ้ืนฐานของการตัดสินใจ เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในของบุคคล มากกว่าปัจจัยทางภายนอก  

แต่ในขณะท่ีปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกของบุคคล คือปัจจัยทางด้านต้นทุน และปัจจัยจุดสัมผัสทาง
กายภาพ จะเป็นปัจจัยกระตุ้นต่อปัจจัยภายในของบุคคลให้แสดงออกถึงพฤติกรรมน้ันๆ ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้
แสดงเห็นว่า ปัจจัยทางด้านต้นทุน ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นความพึงพอใจต่อต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางเวลา 
ต้นทุนทางด้านความพยายามของบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง รายได้ อายุ 
อาชีพของลูกค้า หมายถึง เมื่อปัจจัยทางด้านต้นทุน และปัจจัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลมารวมกัน จะเห็น
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เหตุผลทางเศรษฐกิจของบุคคล หมายถึง เมื่อบุคคลมีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถตอบสนองกับต้นทุนต่างๆ ได้มาก
ขึ้น จึงทําให้ส่งผลเชิงบวกกับความต้ังใจ ในการซื้อเพ่ิมขึ้น มีค่าสัมประสิทธ์ิเป็น 0.15 

ในขณะที่ ตัวแปรต้นทุน หมายถึงระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อต้นทุนได้มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยวิถีชีวิต 
หมายถึงการช่ืนชอบหรือความเพลิดเพลินในการจับจ่ายในห้างสรรพสินค้าเป็นการส่วนตัว มีผลเป็นทางบวก
ต่อความต้ังใจซื้อ แสดงให้เห็นว่าเมื่อแรงขับเคลื่อนในการแสดงออกส่วนตัว (Personal Drive) สามารถ
ลดทอนลงได้เมื่อมีการเผชิญหน้ากับต้นทุนหรืออุปสรรคของการแสดงออกของความต้ังใจ 

ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลโดยตรงสู่ความต้ังใจซื้อโดยตรงคือปัจจัยการกระตุ้นทางอารมณ์ และปัจจัยความ
ปลอดภัยในชีวิต ปัจจัยความปลอดภัยในชีวิต มีค่าสัมประสิทธ์ิเป็น -0.17 หมายความว่า เมื่อคนรู้สึกว่ามีความ
ปลอดภัยมากขึ้นจะมีความต้ังใจซื้อน้อยลง ในความปลอดภัยในชีวิต ประกอบด้วยตัวแปร ความรวดเร็วในการ
คิดเงิน ความสะอาดของห้องนํ้า และการแลรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้า หมายความว่า เมื่อ
ผู้บริโภครู้สึกว่า ห้างสรรพสินค้าสามารถให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาใช้บริการได้ ผู้บริโภคมีความถี่ในการเข้า
มายังห้างสรรพสินค้าเพ่ิมมากข้ึน หรืออาศัยความต้ังใจมาน้อยลง เป็นความเคยชินในการใช้ชีวิตมากกว่าการ
มาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อของเพียงอย่างเดียว และขนาดของค่าสัมประสิทธ์ิ มีขนาดสูงถึง 0.17 เป็น
ขนาดของสัมประสิทธ์ิที่สูงที่สุดของปัจจัยที่ส่งอิทธิพลมายังความต้ังใจซื้อ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของปัจจัย
ทางด้านความปลอดภัยในชีวิต 

ปัจจัยการกระตุ้นทางอารมณ์ เป็นปัจจัยที่มีองค์ประกอบจากร้านย่อยต่างๆ การแสดงออกถึงตัวตน 
และสิ่งบันเทิงในศูนย์การค้าซึ่งปัจจัยที่มีความแตกต่างจากปัจจัยอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความซับซ้อนในการเกิดขึ้น
ของปัจจัย กล่าวคือ ปัจจัยการกระตุ้นทางอารมณ์ เป็นปัจจัยที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย
จุดสัมผัสทางกายภาพ เป็นองค์ประกอบของตัวแปร บรรยากาศของห้างสรรพสินค้า ความหลากหลายของ
สินค้า ระดับคุณภาพการให้บริการ คุณภาพสินค้า และความครบถ้วนของสินค้า ตัวแปรทั้งหมด เป็นตัวแปรที่
เก่ียวกับสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้ จับต้องไปได้ รับรู้ได้จากการเลือกซื้อ และใช้บริการในห้างสรรพสินค้า และปัจจัย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายการส่งเสริมการขาย และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การจัดการบรรยากาศของ
ห้างสรรสินค้า หรือห้างค้าปลีก ที่บอกถึงการกระตุ้นทางอารมณ์ ความต่ืนตาต่ืนใจ ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ปัจจัยน้ี
ทํางานร่วมกันในเวลาเดียวกัน เป็นพ้ืนฐานที่จะส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นทางอารมณ์ ในร้านค้าย่อยต่างๆ การ
แสดงออกถึงตัวตนของลูกค้าโดยการใช้ห้างค้าปลีกเป็นเคร่ืองมือถึงความนิยมหรือระดับช้ันทางสังคม และการ
จูงใจ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็น 0.34 ซึ่งเป็นขนาดที่สูง 

ปัจจัยการกระตุ้นทางอารมณ์ยังได้รับอิทธิพลมาจาก ปัจจัยวิถีชีวิต ทําหน้าที่เป็นปัจจัยแทรกซ้อนของ
ของปัจจัยวิถีชีวิต แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยวิธีชีวิต จะต้องผ่านกระบวนการทางอารมณ์ก่อนถึงจะส่งอิทธิพลต่อไป
ยังความต้ังใจซื้อ และขนาดของอิทธิพลที่ได้รับมาจากปัจจัยวิถีชีวิตมาขนาดสูงจากค่าสัมประสิทธ์ิ 0.36  

จากสมการโครงสร้างของความต้ังใจซื้อแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริโภคมีความซับซ้อนในการ
แสดงออกถึงพฤติกรรม ปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุด 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยต้นทุน ที่ทํางานร่วมกับปัจจัยข้อมูล
พ้ืนฐาน และปัจจัยวิถีชีวิต ในความเป็นจริงผู้บริโภคชาวลาวจะนิยมข้ามด่านชายแดนจากลาวมาเพ่ือซื้อสินค้า
ในจังหวัดหนองคายและจะต้องรีบกลับในวันเดียวกัน ไม่นิยมที่จะค้างคืนที่จังหวัดหนองคาย ดังน้ัน เวลาจึง
เป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อผู้บริโภคชาวเป็นอย่างมาก ต้นทุนในท่ีน้ีจึงไม่ทั้งต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางเวลา 
ต้นทุนในการสูญเสียพลังงานในเวลาเดียวกัน ปัจจัยที่สองท่ีมีความสําคัญมากคือปัจจัยการกระตุ้นทางอารมณ์ 
เป็นศูนย์กลางของแรงขับภายในของบุคคล หรือวิถีชีวิต กับการกระตุ้นจากสิ่งภายนอก หรือ การตกแต่ง
ร้านค้า การจัดการร้านค้าต่างๆ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ 

ในการจัดการร้านค้า หากใช้หลัก 4P จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ 
จะต้องมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการใช้ส่วนประสมการตลาดเพ่ือให้เกิดความเข้ากันได้ระหว่างสิ่งที่
ผู้บริโภคต้องการกับสิ่งที่ผู้ประกอบการนําเสนอ (Brei, et al, 2011) เน่ืองจาก ผู้บริโภคไม่ได้คํานึงหลักของ
ส่วนประสมการตลาด แต่กลับมองเฉพาะปัจจัยของตัวเอง (Möller, 2006) ผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นชัดว่า 
ปัจจัยที่ผู้บริโภคสนใจคือแรงขับเคลื่อนภายในของผู้บริโภคกับข้อจํากัดทางด้านเวลาของผู้บริโภค 

ประเด็นที่ 2 ห้างค้าปลีก ต้องเน้นเรื่องความสะดวกสบายของผู้บริโภค มีสินค้าที่มากเพียงพอ หลาย
หลาย เพ่ือให้สนองตอบข้อจํากัดและอุปสรรค์ของการมาซื้อสินค้าในฝ่ังประเทศไทยที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
มากมาย ผู้บริโภคจึงมองถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ และความคุ้มค่าทางด้านอารมณ์ประกอบกับเป็นหลัก  

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริงของสมการ 
2. เพ่ิมตัวแปรทางด้านสังคมวิทยาเพ่ือทดสอบบริบทของสังคมกับการดําเนินธุรกิจค้าปลีกชายแดนใน

ประเทศไทย 
3. เปรียบเทียบการศึกษาสมการโครงสร้างที่เกิดจากทัศนคติระหว่างห้างค้าปลีกประเทศไทยและ 

สปป. ลาว 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้มี
รายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล รสนิยม และ
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ
ข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามไปยังประชากรกลุ่มผู้ซื้อหรือใช้กางเกงยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้
ไม่เกิน 15,000 บาท ด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบสะดวก สถิติสําหรับการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรสนิยม
และพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์โทนสีเข้มที่มีเน้ือผ้านุ่มสบายและขนาดเหมาะสมกับสัดส่วน ทั้งเพ่ือการไป
เที่ยวและการสวมใส่ไปทํางาน และ 2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล รสนิยมกับ
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้มีรายได้น้อย พบว่า อายุและอาชีพมีความสัมพันธ์กับรูปแบบของกางเกง
ยีนส์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษามีรสนิยมการซื้อกางเกงยีนส์ในแบบ
รัดรูปมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนที่เป็นวัยทํางาน และพร้อมซื้อในระดับราคา 701-1,000 บาท เป็นระดับราคาที่สูง
กว่าการซื้อของกลุ่มที่เป็นวัยทํางาน ที่มีรสนิยมความชอบท่ีจะซื้อกางเกงยีนส์แบบพอดีตัวในราคาไม่เกิน 500 
บาท 

คําสําคัญ: กางเกงยีนส์ รสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภค 
 
Abstract 

The objectives of this research were to 1) study of taste and behavior to buying 
Jeans of consumers who have low-income earners in Bangkok. 2) study the relationships 
between personal factors taste and behavior to buying Jeans of consumers who have low 
income earners in the Bangkok. This research is quantitative research data collected by 
distributing questionnaires to the jean buyers or users in Bangkok who earn less than 15,000 
baht with a convenient sampling. The statistical analysis was frequency, percentage, average 
and standard deviation. The results showed that 1) Most respondents have a tastes and 
behavior to buying with dark colors and comfortable fabrics that are appropriate size for 
working and travelling purposes. 2) Results of the study of the relationship between 
personal factors tastes and behavior to buying jeans of low income earners found that age 
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and occupation that are related to the jean style. The young respondents at the age less 
than 20 year old students have the taste to buying tight jeans than those of working 
respondents and are ready to purchase jean at the price between 701-1000 baht which 
higher price than those of a working respondents who prefer to wear fit jeans in no more 
than 500 baht.  

Keywords: Jeans, tastes, consumer behavior 
 
บทนํา 

ยีนส์นับเป็นเคร่ืองแต่งกายที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานจากผู้บริโภคท่ัวโลกในทุกระดับชนช้ัน
ของสังคม ด้วยความมีเอกลักษณ์ของเน้ือผ้าที่มีความคงทน ยืดหยุ่น ดูแลรักษาง่าย รวมถึงสามารถปรับการ
ออกแบบให้เข้ากับแฟช่ันต่าง ๆ ได้ง่าย ในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างสรรค์กางเกงยีนส์ให้มี
ความหลากหลายมากข้ึน ทําให้กางเกงยีนส์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ช่ืนชอบทุกเพศ ทุกวัย ทุก
อาชีพและทุกระดับรายได้ ด้วยความเท่อย่างมีสไตล์ในทุกฤดูกาล ในประเทศไทยมีผู้นิยมสวมใส่กางเกงยีนส์
มากไม่แพ้ประเทศอ่ืน ๆ ทําให้ปัจจุบันมีผู้ผลิตและผู้จําหน่ายกางเกงยีนส์เป็นจํานวนมาก ทั้งผู้ประกอบการราย
เล็กและรายใหญ่ภายใต้ตราสินค้าต่าง ๆ ในหลายระดับราคา (CIMB Analyst(s), 2013) จึงส่งผลต่อสภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจอย่างมาก 

ด้วยสภาพการแข่งขันทางธุรกิจของโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการ
เปลี่ยน แปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจตลอดเวลา เช่น ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ความเป็น
สากล พฤติกรรมของผู้บริโภคตามเจนเนอเรช่ัน เป็นต้น ทําให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างต้องปรับตัว สร้าง
ความยืดหยุ่นพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตามสินค้าประเภทเคร่ืองแต่งกายเป็นหน่ึงใน
ปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ที่มีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้นน้ัน โดยข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ตลาดเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มของไทยมีขนาด 4.2 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 
2556 และการศึกษาของสมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย (TMA) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มูลค่าตลาดยีนส์
ในไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี (MC Group, 2557) ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล
เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันได้และทําให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างมั่นคง ทั้งน้ีจากผลสํารวจวิจัยตลาดในปี 
พ.ศ. 2557 โดย Cotton USA Global Lifestyle Monitor ได้ศึกษาพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
ใน 10 ประเทศ พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยมีแนวโน้มช้อปป้ิงมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยนิยมเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่าน
ร้านค้าริมถนนมากที่สุด รองลงมาคือการช้อปป้ิงออนไลน์ ประกอบกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้
งานเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากการจัดอันดับเสื้อผ้าที่มีในตู้เสื้อผ้าพบว่าคนไทยมีกางเกงยีนส์ในตู้เฉลี่ยเป็น 11 
ตัว สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก (“ปีสํารวจ 2012 ผู้บริโภคชาวไทยมีกางเกงยีนส์เฉลี่ย 6 ตัว ยีนส์ขาสั้น 4 ตัว”, 
2555) นอกจากน้ี ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อคือ คุณภาพสินค้า และคนทํางานสํานักงานนิยมใส่กางเกง
ยีนส์ไปทํางานอย่างน้อยหน่ึงครั้งต่อสัปดาห์ (Cotton USA เผยผลวิจัย“เทรนด์ช๊อปป้ิงเสื้อผ้าชาวไทย 2014” 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/3ViewNews.aspx? NewsID=9570000139057,ไกรภพ แพ่ง
สภา, 2557)  

จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันตลาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ประเภทกางเกงยีนส์ยังคงมีแนวโน้มของการเติบโต ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรมีการสํารวจตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจอย่างเหมาะสมกับสภาพตลาดและพัฒนาแผนได้ 
จําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เช่น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
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เพ่ือให้มองเห็นและเข้าใจลักษณะรวมถึงความต้องการของผู้บริโภค ทําให้สามารถกําหนดแนวทางตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยลักษณะของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยในชีวิตประจําวัน ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นปัจจัยในตัวผู้บริโภคเองที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
และใช้สินค้า หมายถึงบุคลิกภาพและแนวคิดของบุคคลหรือรสนิยมของผู้บริโภคน่ันเอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ (2541, 124-125) ดังน้ัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อกางเกง
ยีนส์ของผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครน้ี สามารถนําผลการวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์และรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ จําแนกตามระดับรายได้ต่อเดือนดังกล่าว ไป
ใช้ในการจัดส่วนผสมทางการตลาดเบื้องต้นหรือกําหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และผลที่ได้จากการวิจัยดังกล่าว 
จะเป็นการสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้ประกอบการเก่ียวกับธุรกิจกางเกงยีนส์ในกลุ่มผู้บริโภคระดับราคาปานกลางถึง
ระดับล่าง เพ่ือการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจและโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้ต่อไป  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค     
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคทําการค้นหา การซื้อ 

การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา 
(Schiffman and Kanuk, 1994) หรือหมายถึง การเลือกสรร การซื้อ การใช้และการบริโภคสินค้าหรือบริการ
ของผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความพอใจ โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านวัฒนธรรม (ดารา ทีปะปาล, 2542) 

การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ควรต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ทําให้ทราบถึงลักษณะความต้องการท่ีเป็นแนวของพฤติกรรมการซื้อ 
คําตอบที่ได้น้ีจะช่วยผู้เก่ียวข้องสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541, หน้า 193) การตัดสินใจของผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจาก
คุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น ดังน้ัน การศึกษา
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) จะเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทําให้เกิดความต้องการและสิ่ง
กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box)  

ปัจจัยรสนิยม (Taste) รสนิยมของผู้บริโภคเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญตามทฤษฎีอุปสงค์ (นราทิพย์ ชุติ
วงศ์, 2548) โดยอุปสงค์ หมายถึง ความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
และมีความสามารถในการซื้อ และรสนิยม หมายถึง ความนิยมชมชอบ ความพอใจในสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งเป็นไป
ตามความเหมาะสมตามฐานะของแต่ละคน รสนิยมน้ีอาจจะคงอยู่นานหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรือ
กล่าวได้ว่า รสนิยม คือ การเรียงลําดับกลุ่มของสินค้าที่จะให้รู้ว่ามีความชอบมากหรือน้อยกว่ากัน สิ่งที่จะเป็น
ตัวกําหนดรสนิยมได้ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ค่านิยม ความเช่ือ หรืออิทธิพลจากการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ  
ดังน้ันสินค้าบางอย่างแม้ว่ามีราคาถูกแต่เพราะไม่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคก็จะขายได้ไม่มาก รสนิยมจึงเป็น
ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ฉะน้ันผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้า
จําเป็นต้องสร้างสรรค์ หรือปรับปรุงสินค้าของตนให้อยู่ในสมัยนิยมตลอดเวลาเพ่ือรักษาอุปสงค์ที่มีต่อสินค้า
ของตน (พิชญ์ชมญช์ุ พรมรัตน์, 2555) 
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แนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันภายใต้ปัจจัย
ความชอบ ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลาย ต้องมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีลักษณะความชอบ ความต้องการและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และการ
จัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายนั้นจําเป็นต้องเริ่มต้นด้วย STP Marketing 
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นส่วนย่อย เพ่ือกําหนด
ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะเลือก แล้วจึงวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดเพ่ือการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย 
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์น้ีจะนํามาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้ธุรกิจบรรลุ
เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2553) 

1. การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) เป็นการกําหนดส่วนของตลาดสําหรับสินค้าและ
บริการออกเป็นตลาดย่อยที่แตกต่างกัน และกําหนดคุณสมบัติของแต่ละส่วนตลาดเพ่ือการวางแผนทาง
การตลาดได้เหมาะสม โดยปัจจัยสําคัญในการแบ่งส่วนตลาด ได้แก่ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา 
พฤติกรรมศาสตร์ 

2. การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) เป็นส่วนของขั้นตอนกิจกรรมในการประเมิน
สถานการณ์ตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ เช่น มุ่งตลาดเฉพาะบุคคล 
ตลาดส่วนย่อยหรือมุ่งตลาดรวม 

3. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Position) เป็นขั้นตอนกิจกรรมที่จะกําหนด
ตําแหน่งทางการแข่งขันสําหรับสินค้าหรือบริการเพ่ือการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยจะต้องมีการพิจารณา
เรื่องจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ความทนทาน รูปลักษณ์ รูปแบบ ราคาของผลิตภัณฑ์ การใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในตลาดเพ่ือทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในตําแหน่งใดในตลาด           

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
การศึกษางานวิจัยเ ร่ืองพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทยซึ่งศึกษาในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 เรื่อง พบว่า วัยรุ่นไทยนิยมซื้อกางเกงยีนส์ด้วยเหตุผลหลักคือ ความชอบส่วนตัว 
(ฐิติพร ด่านดุษฎี, 2558 และ กอบกาญจน์ ศักด์ิประเสริฐ, 2555) ส่วนใหญ่เลือกแบรนด์ลีวาย Levi’s® 
ในขณะท่ีการศึกษาการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า วัยรุ่นมีปัจจัยในการเลือกซื้อ
คือเพ่ือน และส่วนใหญ่เลือกแบรนด์แม็ค Mc (ยุทธภูมิ ทองคํา, 2556) รูปทรงกางเกงยีนส์ที่วัยรุ่นส่วนใหญ่
ชอบคือทรงขาเดฟหรือสกินน่ี ราคากางเกงยีนส์ที่วัยรุ่นซื้ออยู่ในช่วงราคา 500-1,500 บาท (ยุทธภูมิ ทองคํา, 
2556 และ กอบกาญจน์ ศักด์ิประเสริฐ, 2555)  

ส่วนการศึกษางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของผู้บริโภคท่ัวไปในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคนิยมซื้อกางเกงยีนส์จากการตัดสินใจด้วยตนเอง ในแบรนด์ทั่วไปไม่เจาะจง
แบรนด์ และซื้อในราคาไม่เกิน 500 บาท (วิชาติ พรหมจินดา, 2544) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล รสนิยม และพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้

มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ลักษณะพฤติกรรมการบริโภคท่ีต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัว

และปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้บริโภค ซึ่งรสนิยมก็เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาตัวหน่ึง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงร่างกรอบ
แนวคิดในการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังน้ี  
 
 
  
 
 
  
 

จากกรอบแนวคิดผู้วิจัยกําหนดสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 1) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ 2) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ และ 3) 
รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือผู้ซื้อหรือใช้กางเกงยีนส์ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและมี

รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท โดยได้ทําการกําหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power 3.1 โดยกําหนด
อํานาจในการทดสอบ (power of test) ที่ระดับ .80 ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (level of significance) .05 
(=.05) และขนาดอิทธิพล (effect size) ปานกลาง คือ 0.3 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 143 คน เพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงได้ทําการสํารองกลุ่มตัวอย่างไว้
ประมาณร้อยละ 40 คิดเป็นจํานวน 57 คน รวมเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน การเลือกตัวอย่างใช้วิธี
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) กับประชาชนบริเวณป้ายรถประจําทางย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและ
สวนจตุจักร ซึ่งคาดว่าเป็นย่านที่มีผู้รายได้น้อยที่ใส่กางเกงยีนส์มาสัญจรเป็นจํานวนมาก  

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนเป็นเพศชายจํานวน 105 คน (ร้อยละ 52.5) และเพศหญิงจํานวน 
95 คน (ร้อยละ 47.5) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 118 คน (ร้อยละ 59.0) อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 
40 คน (ร้อยละ 20.0) อายุ 41 ปีขึ้นไป จํานวน 21 คน (ร้อยละ 10.5) และอายุไม่เกิน 20 ปี จํานวน 21 คน 
(ร้อยละ 10.5) มีอาชีพรับจ้าง พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 101 คน (ร้อยละ 50.5) นักเรียนและนักศึกษา
จํานวน 55 คน (ร้อยละ 27.5) ธุรกิจส่วนตัวจํานวน 36 คน (ร้อยละ 18.0) ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจจํานวน 
8 คน (ร้อยละ 4.0) มีรายได้มากกว่า 10,001 บาท จํานวน 144 คน (ร้อยละ 72.0) และรายได้น้อยกว่า 
10,000 บาท จํานวน 56 คน (ร้อยละ 28.0)      

2. การนิยามตัวแปรและการวัดตัวแปร 
กางเกงยีนส์ หมายถึง กางเกงที่ผ่านการออกแบบและตัดเย็บด้วยเน้ือผ้า Denim หรือผ้าทอจาก

ฝ้ายชนิดหน่ึงมีความหยาบ ความแข็งกระด้างมากกว่าผ้าฝ้ายที่ใช้วิธีทอขึ้นแบบอ่ืน มีความทนทานและมี
ลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกับกางเกงทั่วไป 

รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ 
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
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รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ หมายถึง ความนิยมชมชอบหรือความพอใจในการสวมใส่กางเกง
ยีนส์ของบุคคลซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมตามฐานะของแต่ละคน และเป็นปัจจัยกําหนดความต้องการท่ี
แตกต่างกันของแต่ละบุคคลในความชอบหรือความพอใจต่อกางเกงยีนส์ ซึ่งรสนิยมของบุคคลหน่ึง ๆ อาจจะคง
อยู่นานหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ได้ เช่น โทนสีของยีนส์ ลักษณะเนื้อผ้า เป็นต้น โดยรสนิยมการสวม
ใส่กางเกงยีนส์น้ีวัดด้วยข้อคําถามจํานวน 8 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scale) 5 
ระดับ โดย 1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด จนถึง 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ หมายถึง การแสดงออกทางการแต่งกายของแต่ละบุคคลที่มี
ความชอบและความพอใจซื้อกางเกงยีนส์ เช่น จํานวนกางเกงยีนส์ที่มี จํานวนคร้ังที่สวมใส่กางเกงยีนส์ต่อ
สัปดาห์ ทรงกางเกงยีนส์ที่ชอบ และราคาที่เหมาะสมสําหรับการซื้อกางเกงยีนส์ ดังน้ันพฤติกรรมการซื้อ
กางเกงยีนส์จึงวัดด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบ  

3. เครื่องมือทีใ่ชใ้นการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 2) พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ 
และ 3) รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นผ่านการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้
ทรง คุณวุฒิจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) คุณสมบัติของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจกางเกง
ยีนส์มาอย่างน้อย 5 ปี หลังจากน้ันนําแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบความเท่ียงตรงที่เรียบร้อยแล้วไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริง ส่วนการหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยและนํามาวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือเป็นรายข้อ (Item Analysis) โดยหาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) เฉพาะ
คําถามในส่วนของรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นได้ค่าความเช่ือมั่นในตัวแปร
รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ มีค่า 0.714 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามที่ได้สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ใช้การวิเคราะห์ความถี่และคา่ร้อยละ รสนิยมการสวมใสก่างเกง
ยีนส์ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ สร้างตามมาตรวัด
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนคาํตอบและเกณฑ์การแปลความหมายตามค่าเฉล่ีย 
ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนนคําตอบ เกณฑ์การแปลความ 
ระดับความคิดเห็น ค่าคะแนน เกณฑ์ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 5 4.50-5.00 มากท่ีสุด 
มาก 4 3.50-4.49 มาก 
ปานกลาง 3 2.50-3.49 ปานกลาง 
น้อย 2 1.50-2.49 น้อย 
น้อยท่ีสุด 1 1.00-1.49 น้อยท่ีสุด 
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นอกจากน้ีงานวิจัยครั้งน้ียังใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ ไคสแควร์ (Chi-
square test : 

2
) เน่ืองจากเป็นการทดสอบความเป็นอิสระหรือความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปร 2 ตัว ที่ตัวใดตัว

หน่ึงมีมาตรวัดระดับนามบัญญัติหรือเรียงลําดับ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัยที่สอคดล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังน้ี 
1. ผลการศึกษารสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์และพฤติกรรมการซ้ือกางเกงยีนส์ของผู้มีรายได้

น้อย  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ในระดับมาก ในประเด็นกางเกงที่มี

ขนาดเหมาะกับสัดส่วนของตนเอง ( = 4.15) เน้ือผ้านุ่มสบาย ( = 3.96) ทั้งการใส่ไปเท่ียวและใส่ไป
ทํางาน   ( = 3.86, = 3.66) เป็นโทนสีเข้ม ( = 3.54) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มระดับรายได้ พบว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้ 10,001-15,000 บาท มีรสนิยมในระดับมากในประเด็นการใส่กางเกงยีนส์ไปทํางาน
เป็นประจํากับการเลือกกางเกงยีนส์ที่มีโทนสีเข้ม ( = 3.73 และ 3.58 ตามลําดับ) ขณะที่ผู้บริโภคท่ีมีระดับ
รายได้ 5,000-10,000 บาท มีรสนิยมในประเด็นดังกล่าวเพียงระดับปานกลาง ( = 3.48 และ 3.41 
ตามลําดับ) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ จําแนกตามระดับรายได้ 

 ระดับรายได ้
5,000-10,000 

ระดับรายได ้
10,001-15,000 

รวม 
 

รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส ์ n = 56 n = 144 n = 200 

  S.D. การ 
แปลผล 

 S.D. การ 
แปลผล 

 S.D. การ     
แปลผล 

1. ชอบใส่กางเกงยีนส์ท่ีมีขนาด 
    เหมาะกบัสัดสว่นตัวเอง 

4.16 .757 มาก 4.15 .853 มาก 4.15 0.825 มาก 

2. เลือกกางเกงยีนส์ท่ีมีผา้นุ่ม 
    ใส่สบาย 

3.89 1.003 มาก 3.99 .931 มาก 3.96 0.950 มาก 

3. ชอบใส่กางเกงยีนส์ไปเท่ียว 3.73 1.000 มาก 3.91 .953 มาก 3.86 0.967 มาก 

4. ชอบใส่กางเกงยีนส์ไปทํางาน 
   เป็นประจํา 

3.48 1.144 ปานกลาง 3.73 1.130 มาก 3.66 1.136 มาก 

5. เลือกกางเกงยีนส์ท่ีมีโทนเข้ม 3.41 1.172 ปานกลาง 3.58 1.131 มาก 3.54 1.142 มาก 

6. ชอบใส่กางเกงยีนส์รัดรูป 3.20 1.285 ปานกลาง 3.15 1.301 ปานกลาง 3.16 1.293 ปานกลาง 

7. กางเกงยีนส์ท่ีมโีทนอ่อน 3.07 1.189 ปานกลาง 3.06 1.154 ปานกลาง 3.07 1.161 ปานกลาง 

8. กางเกงยีนส์ท่ีมสีีสันลวดลาย 
   ทันสมัยเมื่อเวลาไปเท่ียว 

2.55 1.220 ปานกลาง 2.82 1.304 ปานกลาง 2.75 1.284 ปานกลาง 

 
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ การมีกางเกงยีนส์อยู่ 1-2 ตัว 

และ 3-5 ตัว สวมใส่เป็นประจําทุกวัน และสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง พร้อมซื้อในระดับราคา 501-700 บาท และ 
701-1,000 บาท ในแบบรูปทรงขาตรงหรือขากระบอก และขาเดฟหรือสกินน่ี เปรียบเทียบรายกลุ่มตามระดับ
รายได้ พบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับรายได้  5,000-10,000 บาท ส่วนใหญ่มีกางเกงยีนส์อยู่แล้ว 1-2 ตัว ซึ่ง
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ไม่ได้ใส่เป็นประจํา พร้อมซื้อที่ราคาตํ่ากว่า 500 บาท หรือราคา  500-700 บาท ในแบบรูปทรงขาเดฟหรือส
กินน่ี และขาตรงหรือขากระบอก ในขณะท่ีกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ 10,001-15,000 บาท ส่วนใหญ่มี
กางเกงยีนส์อยู่แล้ว 1-2 ตัว และมีอยู่ 3-5 ตัว จะสวมใส่กางเกงยีนส์เป็นประจําทุกวัน พร้อมซื้อที่ระดับราคา 
500-700 บาท หรือราคา 700-1,000 บาท ในแบบรูปทรงขาตรง หรือขากระบอกและขาเดฟหรือสกินน่ี ดัง
ตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2:  จํานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ จําแนกตามระดับรายได้ 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส ์

ระดับรายได ้
5,000-10,000 

ระดับรายได ้
10,001-15,000 

รวม 
 

n = 56 n = 144 n = 200 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

จํานวนกางเกงยนีส์ท่ีบา้นกี่ตัว       

ไม่มีเลย - - 2 1.4 2 1.0 
มี 1-2 ตัว 28 50.0 62 43.1 90 45.0 
มี 3-5 ตัว 20 35.7 59 41.0 79 39.5 
มี 6 ตัวข้ึนไป 8 14.3 21 14.6 29 14.5 

ความถี่ในการสวมใส่กางเกงยีนส ์       

ใส่ทุกวัน 14 25.0 41 28.5 55 27.5 
อาทิตย์ละ 1-3 ครัง้ 13 23.2 39 27.1 52 26.0 
อาทิตย์ละ 3-5 ครัง้ 9 16.1 32 22.2 41 20.5 
อาทิตย์ละ 6 ครั้ง 5 8.9 9 6.3 14 7.0 
นาน ๆ ใส่ที 15 26.8 23 16.0 38 19.0 

ราคาท่ีเหมาะสมสําหรับกางเกงยีนส์ท่ีจะซื้อ       

น้อยกว่า 500 บาท 20 35.7 19 13.2 39 19.5 
501-700 บาท 16 28.6 60 41.7 76 38.0 
701-1,000 บาท 9 16.1 31 21.5 40 20.0 
1,001-1,500 บาท 3 5.4 13 9.0 16 8.0 
1,501-2,000 บาท 6 10.7 11 7.6 17 8.5 
มากกวา่ 2,000 บาท 2 3.6 10 6.9 12 6.0 

ทรงกางเกงยีนส์ท่ีชอบ       

กางเกงยีนส์ทรงตรงหรือทรงกระบอก 22 21.8 73 26.3 95 25.1 
กางเกงยีนส์ขามา้ 3 3.0 9 3.2 12 3.2 
กางเกงยีนส์ขาบาน 2 2.0 11 4.0 13 3.4 
กางเกงยีนส์ขาเดฟ 28 27.7 52 18.7 80 21.1 
กางเกงยีนส์ทรงสกินน่ี 13 12.9 35 12.6 48 12.7 
กางเกงยีนส์เอวสูง 11 10.9 26 9.4 37 9.8 
กางเกงยีนส์เอวตํ่า 11 10.9 34 12.2 45 11.9 
กางเกงยีนส์ขาสั้น 11 10.9 38 13.7 49 12.9 
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จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่มีรสนิยมการสวมใส่และพฤติกรรม
การซื้อกางเยีนส์โทนสีเข้ม เน้ือผ้านุ่มสบายและในแบบที่ขนาดเหมาะสมกับสัดส่วน เพ่ือการไปเที่ยวและการ
สวมใส่ไปทํางาน โดยผู้มีรายได้น้อย (ไม่เกิน 15,000 บาท) ส่วนมากคือผู้มีอาชีพรับจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน 
สวมใส่กางเกงยีนส์เพ่ือการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์ของกางเกงยีนส์ที่มีสีโทนนํ้าเงินมาแต่
กําเนิด (Blue Jeans) เป็นกางเกงที่ผลิตจากผ้าฝ้ายทอลายสองท่ีเรียกว่า เดนิม (denim) ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของ
ผ้ายีนส์ และสีของผ้าเดนิมคือสีฟ้าคราม จะช่วยปิดบังรอยเป้ือนดินได้ดี ใช้สําหรับตัดเย็บเสื้อผ้าชนช้ันแรงงาน
ใส่ทํางานที่ต้องการความทนทาน ยังคงรสนิยมของผู้บริโภคต้ังแต่อดีตต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน (ข้อมูลสนับสนุนจาก
หนังสือ ๑๐๘ ซองคําถาม สํานักพิมพ์สารคดี, 2556) และสอดคล้องกับกอบกาญจน์ ศักด์ิประเสริฐ (2555) 
พบว่า วัยรุ่นไทยสวมใส่กางเกงยีนส์เพ่ือความคล่องตัว ทะมัดทะแมง โดยนิยมเลือกซื้อกางเกงยีนส์สีนํ้าเงินเข้ม 
ดังน้ันการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการดํารงเอกลักลักษณ์ความเป็นยีนส์ต้นแบบ เพ่ือ
ส่งผ่านคุณค่าตราสินค้ากับผู้บริโภค จําเป็นต้องพิจารณาความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
เป็นอันดับต้น เพ่ือนําความเข้าใจในต้องการและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายมาสู่แนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจได้อย่างเหมาะสมน่ันเอง 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบคุคล รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ กับ
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้มีรายได้น้อย  

ผู้วิจัยเลือกตัวแปรที่เมื่อทดสอบความสัมพันธ์แล้วพบประเด็นที่น่าสนใจและมีความสมัพันธ์กัน
แบบมีนัยสําคญัทางสถิติ พบว่า  

1) กลุ่มที่มีอายุตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี ซึ่งเป็นวัยรุ่น มีอิสระในการแต่งตัวและชอบแฟชั่น มี
รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์แบบรัดรูปมากกว่าวัยผู้ใหญ่ โดยเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของรสนิยมการสวมใส่
กางเกงยีนส์ในประเด็นอายุกับรูปแบบกางเกงยีนส์ พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (2 = 9.237, 
p<0.10) ดังตารางที่ 3 

2) รสนิยมการสวมสวมใส่กางเกงยีนส์ในปัจจัยด้านอาชีพ พบ ว่านักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นวัยรุ่น
และยังไม่ได้ทํางานประจํา เป็นกลุ่มที่มีอิสระในการแต่งกาย มีรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์แบบรัดรูป
มากกว่าผู้ที่มีอาชีพหรือทํางานแล้วซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ โดยเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของรสนิยมการสวมใส่กางเกง
ยีนส์ในประเด็นอาชีพกับรูปแบบกางเกงยีนส์ พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (2 = 7.652, p<0.10) 
ดังตารางที่ 3   

3) กลุ่มรสนิยมการสวมใส่แบบรัดรูปมีแนวโน้มที่จะซื้อกางเกงยีนส์ในระดับราคาที่สูงกว่ากลุ่ม
รสนิยมการสวมใส่แบบพอดีตัว อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์ใน
ประเด็นขนาดกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ในประเด็นราคาพบว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน (2 

= 6.426, p>0.10) ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3: ความสัมพันธ์ระหว่างรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์รูปทรงกางเกงยีนส์กับลักษณะ
ประชากรศาสตร์และราคาทีพ่ร้อมซื้อ 

รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส ์
อายุ 

รวม อายุต่ํากวา่หรือ
เทียบเท่า 20 ปี 

20-30ป ี 31-40 ปี 41-50 ปี อายุ 51 ปี 
ข้ึนไป 

รูปทรง รัดรูป จํานวน 5 14 1 2 0 22 

ร้อยละ 45.5% 20.9% 4.2% 22.2% .0% 19.3% 

พอดีตัว จํานวน 6 53 23 7 3 92 

ร้อยละ 54.5% 79.1% 95.8% 77.8% 100.0% 80.7% 

รวม จํานวน 11 67 24 9 3 114 

ร้อยละ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

2 = 9.237  p = 0.055 
 

รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส ์
อาชีพ 

รวม นักเรียน /  
นักศึกษา 

ค้าขาย /  
ธุรกจิส่วนตัว 

ลูกจา้งเอกชน / 
พนักงานบริษัท 

ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกจิ 

รูปทรง รัดรูป จํานวน 11 3 8 0 22 

ร้อยละ 35.5% 13.0% 14.3% .0% 19.3% 

พอดีตัว จํานวน 20 20 48 4 92 

ร้อยละ 64.5% 87.0% 85.7% 100.0% 80.7% 

รวม จํานวน 31 23 56 4 114 

ร้อยละ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

2 = 7.652  p = 0.054 
 

รสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส ์
ราคาท่ีพร้อมซื้อ 

รวม น้อยกว่า 
500 บาท 

501-700   
บาท 

701-1,000 
บาท 

1,001-
1,500 บาท 

1,501-
2,000 บาท 

มากกวา่
2,000 บาท 

รูปทรง รัดรูป จํานวน 3 8 6 3 2 0 22 

ร้อยละ 12.5% 16.3% 26.1% 50.0% 25.0% .0% 19.3% 

พอดีตัว จํานวน 21 41 17 3 6 4 92 

ร้อยละ 87.5% 83.7% 73.9% 50.0% 75.0% 100.0% 80.7% 

รวม จํานวน 24 49 23 6 8 4 114 

 ร้อยละ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

2 = 6.426  p = 0.267 
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จากผลการวิจยัดังกล่าว อภิปรายผลดังน้ี 
1.  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีอายุเพ่ิมขึ้นมีแนวโน้มที่จะสวมใส่กางเกงยีนส์แบบพอดีตัว โดยมี

สัดส่วน มากกว่ากลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี หรือกล่าวได้ว่าคนวัยทํางานหรือ Gen X คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 
2508-2522 ชอบใส่กางเกงยีนส์แบบพอดีตัวมากกว่าวัยรุ่นหรือคนวัย Gen Y คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-
2539 (ชานนท์  ศิริธร, 2555) ซึ่งลักษณะพฤติกรรมของคนทั้งสองกลุ่มวัยจะมีสภาพแวดล้อมของการเติบโต
หรือการดําเนินชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมและการสั่งสมประสบการณ์ที่แตกต่างกันตามวัยโดยธรรมชาติ ทําให้
วิถีชีวิต (life style) หรือรสนิยมมีความแตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเวลา เป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค์
ที่ว่ารสนิยมเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญต่ออุปสงค์ (อ้างอิงจาก พิชญ์ชมญช์ุ พรมรัตน์, 2555) กล่าวคือ รสนิยมเป็น
ตัวกําหนดความต้องการซ้ือที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เป็นความชอบหรือความพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้า
หน่ึง ๆ โดยรสนิยมอาจจะอยู่นานหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามเพศ อายุ ของบุคคลนั้นเอง และสอดคล้องกับ มนธิ
รา ศิริภัทรประวัติ (2557) ที่กล่าวว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุที่มากขึ้นจะให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของตน คํานึงถึง
การแต่งกายให้ดูดีเพ่ือเสริมบุคลิกภาพของตน ดังน้ัน ข้อมูลดังกล่าวจะสนับสนุนผู้ประกอบการในการพิจารณา
กําหนดเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าตามปัจจัยอายุ 2 กลุ่มให้ชัดเจน เพ่ือแนวทางการออกแบบและการผลิต
กางเกงยีนส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีสถานภาพนักเรียนนักศึกษามีแนวโน้มที่จะสวมใส่กางเกงยีนส์แบบ
รัดรูปมากกว่ากลุ่มที่ประกอบอาชีพแล้ว ทั้งน้ีด้วยลักษณะกิจกรรมในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคท้ัง 2 กลุ่ม
แตกต่างกัน โดยนักเรียนนักศึกษาเป็นวัยที่ต้องอยู่ในระบบการศึกษาที่จะต้องแต่งกายชุดเคร่ืองแบบนักเรียน
นักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน เป็นวัยที่มีลักษณะชอบแสดงออก มีความเป็นตัวเองสูงและชอบตามกระแส
นิยมและแฟช่ันในตลาดโลกมากซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสูง (อ้างอิงจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ธนาคารไทยพาณิชย์, 2014. กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค GEN Y.) ดังน้ันในความเป็นส่วนตัวแล้ววัยน้ีจึงแต่งกายตาม
วิถีที่ต้องการความเป็นอิสระตามแบของตนอย่างเต็มที่ น่ันคือการแต่งตามกระแสแฟช่ันนิยมและการแต่งกาย
ให้เป็นที่น่าสนใจจากบุคคลอ่ืน ๆ ในขณะท่ีบุคคลที่มีอายุมากขึ้น วัยทํางานหรือผู้ที่สวมใส่กางเกงยีนส์เพ่ือการ
ทํางาน จะมีแนวคิดการสวมใส่เพ่ือความเหมาะสม ส่งเสริมบุคลิกภาพ มีความคล่องตัวและรู้สึกสะดวกสบาย
มากขึ้นสอดคล้องกับโครงสร้างรูปร่างที่มักมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงอายุยังน้อย ซึ่งเป็นไปตามลักษณะทาง
ธรรมชาติของมนุษย์ แทนการมุ่งเน้นเร่ืองของกระแสแฟช่ัน และจะรู้ความต้องการของตนเองค่อนข้างชัดเจน 
หากใช้สินค้าใดแล้วช่ืนชอบก็จะมีความภักดีต่อตราสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้และมีการซื้อซ้ําในตราสินค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับ จุติพร อรุณพูลทรัพย์ (2554) บุคคลท่ีมีอาชีพ รูปแบบการดําเนินชีวิตต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าในด้านการเลือกประเภทของเสื้อผ้าแตกต่างกัน ดังน้ันผู้ประกอบการในธุรกิจกางเกงยีนส์ควรวางแผน
ผลิตภัณฑ์ โดยกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนให้ชัดเจนมีสอดคล้องกับตลาดเป้าหมายตามวัยและตรงใจ
ของกลุ่มผู้บริโภค  

3.  จากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มคนท่ีสวมใส่กางเกงยีนส์แบบรัดรูปมี
แนวโน้มการซื้อกางเกงยีนส์ในราคาที่สูงกว่ากลุ่มคนที่มีความชอบสวมใส่กางเกงยีนส์แบบพอดีตัว โดยกลุ่มที่
ชอบในกางเกงยีนส์แบบรัดรูปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี หรือเป็นนักเรียนนักศึกษายังไม่ได้ทํางานหรือยัง
ไม่มีรายได้ด้วยตนเอง แต่เป็นกลุ่มที่มีความคล่องตัว ชอบสังคม ช่างเลือกและตัดสินใจใช้จ่ายเงินเพ่ือการซื้อ
สินค้าตามใจตน พฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่างกันน้ีเป็นเพราะจุดประสงค์ของความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อแตกต่างกันน่ันเอง สอดคล้องกับจิตวิทยาทางการตลาดประเด็นการรับรู้ (อ้างอิงจาก ไซมอน โชติ
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อนันต์ พฤทธ์ิพรชนัน, 2554) คือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองต่อวัตถุที่มองเห็นแตกต่างกัน อัน
เน่ืองมาจากการรับรู้ของบุคคลแต่ละคน พ้ืนเพทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ในอดีต และแรงจูงใจของบุคคล 
ซึ่งจะทําให้เกิดการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อวัตถุแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และการรับรู้ที่ต่างกันมีผลทําให้
พฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกัน  
 
สรุป 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริโภคกลุ่มที่มีระดับรายได้ 10,001-15,000 บาท มีรสนิยมการสวมใส่
กางเกงยีนส์ชนิดเน้ือผ้านุ่มสบาย โทนสีเข้ม ในแบบที่ขนาดเหมาะสมกับรูปร่างตัวเอง เพ่ือการไปเที่ยวและไป
ทํางานเป็นประจํา โดยส่วนใหญ่มีกางเกงยีนส์อยู่ 1-2 ตัว รูปทรงขาตรงหรือขากระบอก และมีพฤติกรรม
พร้อมซื้อในระดับราคาเฉลี่ยที่ 501-700 บาท เมื่อพิจารณาในปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยด้านอายุและ
อาชีพมีความสัมพันธ์กับรสนิยมการสวมใส่และพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ คือ กลุ่มอายุระหว่าง 20-30 ปี 
หรือวัยทํางานที่มีอาชีพรับจ้างและพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่จะมีรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์และ
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ในแบบที่มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างตัวเองและราคาไม่เกิน 500 บาท ในขณะที่
กลุ่มอายุตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษา จะมีรสนิยมการสวมใส่กางเกงยีนส์และ
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ในแบบรัดรูปมากกว่าและพร้อมซื้อในราคาที่แพงกว่า (701-1,000 บาท) แสดง
ว่า ปัจจัยด้านอายุและอาชีพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยรสนิยมเป็นปัจจัยสําคัญที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่แตกต่างของผู้บริโภค 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากสรุปผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี  

1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
ด้วยแนวโน้มตลาดของธุรกิจกางเกงยีนส์ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง การดําเนินธุรกิจ

จําเป็นต้องใช้แนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยเครื่องมือ STP Marketing ประกอบด้วย 
1.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ในการวางแผนทางการตลาด โดยธุรกิจ

กางเกงยีนสยั์งคงต้องใช้การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มย่อยตามกลุ่มอายุและอาชีพในการกําหนดคุณสมบัติของ
แต่ละส่วนตลาด 

1.2 การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) ในการประเมินสถานการณ์ตลาดและเลือก
ตลาดเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ที่เหมาะสม ผลที่ได้จากการวิจัยน้ีเป็นแนวทางของ
การเลือกตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่เลือกสวมใส่กางเกงยีนส์แบบพอดีตัว เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยทํางาน
และมีรายได้เป็นของตนเอง จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีกําลังซื้อ 

1.3 การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Position)  เพ่ือให้การกําหนดตําแหน่ง
ทางการแข่งขันได้ เช่น การมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนตํ่าและกระบวนการด้านโลจิสติกส์ ที่จะทําให้
วางตําแหน่งของการแข่งขันในตลาดระดับราคาตํ่ากว่า 1,000 บาท ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ทรง
ขาตรงหรือขากระบอก โทนสีเข้ม สําหรับการสวมใส่ไปทํางานและไปเที่ยว ในระดับราคา 500-1,000 บาท 
เป็นต้น 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
2.1 ผู้ประกอบการธุรกิจกางเกงยีนส์ในไทย ควรศึกษาวิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม รสนิยมและ

พฤติกรรมของประชากรในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพ่ิมขึ้นเพราะกางเกงยีนส์เป็นเคร่ืองแต่งกายที่ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ การเปิดประชาคมอาเซียนของ 10 ประเทศน้ี ย่อมส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงการเกิดอุปสรรคและการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างแน่นนอน วัฒนธรรมการแต่งกายของ
ประชากรในประเทศเหล่าน้ีจะมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่า
ตลาดสินค้าน้ีเติบโตมากขึ้น จึงจําเป็นต้องสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจประกอบกับการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจในความต้องการและ
ทัศนคติของผู้บริโภคมาสู่กระบวนการการรับรู้        

2.2 ผู้ประกอบการควรวางแผนผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนสอดคล้องตามวัยตรงใจของกลุ่มผู้บริโภค เช่น 
การออกแบบที่ทันสมัยแต่มีเอกลักษณ์ของตราสินค้า ความประณีต การพัฒนาการออกแบบสินค้าให้เหมาะสม
ตามสรีระ เป็นต้น 

2.3 ผู้ประกอบการควรมีการวางตําแหน่งธุรกิจให้ชัดว่ามุ่งเน้นตลาดผู้บริโภคระดับปานกลางลง
ตลาดล่างหรือผู้บริโภคระดับบนถึงปานกลาง เพ่ือการวางกลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด เช่น ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย การใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุม
ฐานลูกค้าทั้งระดับปานกลางลงระดับล่าง หรือผู้บริโภคระดับปานกลางถึงระดับบน 

3. ข้อเสนอแนะสาํหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
3.1 ควรทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้น เช่น ในระดับ

ประชาคมอาเซียน ในทุกระดับรายได้ เป็นต้น เน่ืองจากปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์เป็นที่นิยมในทุก
กลุ่มอาชีพ แทรกเข้าไปในกิจกรรมที่หลากหลาย และในประชากรของหลาย ๆ ประเทศมากขึ้น  

3.2 นอกจากการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมแล้ว ควรศึกษาปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น ปัจจัยเก่ียวกับเคร่ืองมือ STP Marketing เป็นต้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนา และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายใน
ระบบออนไลน์ ได้แก่  ส่วนประสมการตลาด  องค์ประกอบของเว็บไซด์ และการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่
ขายในระบบออนไลน์ โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
จากประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชาย
ที่ขายในระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสามารถเรียงล าดับด้านที่มีคะแนนมากที่สุด  5 ล าดับ
แรกได้แก่ มีการสร้างสังคมในเว็บไซต์ เอาไว้ ให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสามารถเข้าไปพูดคุยหรือสอบถามปัญหา
ต่าง ๆ มีบริการข้อมูลผ่าน SMS ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถน ามาเชื่อมต่อ เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่ให้
ตรงกลุ่มคนที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์นั้นน่าสนใจ เว็บไซต์มีพิมพ์ตัวหนังสือ เสียง รูปภาพ ซึ่งลักษณะของ
ข้อมูลที่ดีควรเป็นข้อมูล ใหม่ มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด วงจรสินค้าแฟชั่น องค์ประกอบของเว็บไซด์ แฟชั่นผู้ชาย ออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study fashion cycle, marketing mixed, website 
components, and selection of fashion men’s clothes online shop which were. The data is 
collected by questionnaire from a sample of 400 people in Bangkok.  The statistical method 
are frequency, percentage, mean, and standard deviation.  The results found that 
considering the sort that has the most points, including the first five are web board in the 
web site for customer who have any question or communicate with the other customer, 
have information via text messages for customer convenient, have categories for easy to find 
what customer want, use multimedia in the web site, and have reference from the source of 
information. 
 Keywords: Marketing Mix, Fashion Cycle, Website Component, Men’s Clothes, Online 
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บทน า  
 ในปัจจุบันมีรูปแบบวิธีการด าเนินธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เกิดจากวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ที่ก าลังได้รับการนิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตอย่าง เฟสบุ๊ค 
(Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) ในเชิงธุรกิจอย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งในแง่ของการอัพเดทข่าวสาร 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการรวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆและเพ่ิมยอดขาย และยังพบว่า
ปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คในไทยมากถึง 11 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นอันดับที่16 ของโลก สะท้อนให้เห็น
ว่าผู้บริโภคชาวไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุค “Digital Lifestyle” และโลกออนไลน์ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวันของคนส่วนใหญ่ไปแล้ว(โอกาสทางการตลาดธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทาง facebook, 
2016) 
 แม้ว่าการท าธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าผู้ชายบนโลกออนไลน์อาจจะยังไม่ใช่ตลาดหลักในปัจจุบันเพราะ
นักการตลาดมักจะให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้า
แฟชั่นที่มากกว่าผู้ชายแต่ในปัจจุบัน พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้ชายเปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายเริ่มให้
ความส าคัญกับรูปลักษณ์ ภายนอกของตนเองไม่ต่างไปจากผู้หญิง น ามาสู่กระแสของผู้ชายในแบบเมโทร
เซ็กชวล (Metrosexual) ซ่ึงหมายถึง ผู้ชายที่ใช้ชีวิตในรูปแบบของสังคมเมือง เป็นบุคคลที่เขาสังคม ดูแลใส่ใจ
ตัวเองเป็นพิเศษไม่ว่า จะเป็นเรื่องรูปร่าง ผิวพรรณและการแต่งกาย มีการใช้จ่ายสูง ต่อสินค้าเครื่องประดับ 
เครื่องแต่งกายเครื่องบ ารุงผิว ยอมเสียค่าสมาชิกจ านวนมากให้กับสปาและสถานออกก าลังกายเพ่ือให้ตัวเองมี
รูปร่างที่ดูดีสมบูรณ์แบบผู้ประกอบการจึงไม่สามารถมองข้ามตลาดแฟชั่นผู้ชายได้อีกต่อไปแม้ว่าธุรกิจเสื้อผ้า
ออนไลน์จะมีการแข่งขันที่สูงมากแล้วก็ตามและถูกมองว่าเป็นธุรกิจในน่านน้ าสีแดง (Red ocean) ถือว่าเป็น
อุปสรรค์ที่ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงและน ามาวิเคราะห์หาโอกาสกิจการโดยเลือกที่จะศึกษารูปแบบที่จะสร้าง
ธุรกิจในน่านน้ าสีคราม (Blue Ocean) ด้วยการท าการตลาดที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายโดยการสร้าง
คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) ที่แตกต่าง ใส่ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เช่นการท าโฆษณา
ในรูปแบบวีดีโอ มาร์เก็ตติ้ง (Marketing) เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสเข้าสู่การแข่งขันได้ง่ายขึ้น 
 ผู้วิจัยยังเชื่อว่าธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายยังคงมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมาก จนกิจการสามารถเป็นแบ
รนด์หน้าใหม่หรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ได้ในอนาคตและจากการการศึกษาหาข้อมูลยังพบว่า ธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นแบบออนไลน์ ยังได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างการประมูลคลื่นความถี่
1800 MHz (4G) ที่ก าลังจะมีการใช้อย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้ หรือ นโยบายจากรัฐบาล ในการ 
“สร้างความพร้อม SMEs และความสามารถในการแข่งขันจากกการพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ 
เน้นการสร้างความสอดคล้องกับตลาดและนวัตกรรมโดยสาขาที่เน้น ได้แก่ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ อาหารและ
เชื่อมโยงกับเกษตรกรรม และระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการหน้า
ใหม่ให้เข้มแข็งเน้นด้านนวัตกรรม ดิจิทัลมากข้ึน” (กสอ.เผยผลปี 58 สร้างมูลค่าเพ่ิม SMEs, 2558) 
 อีกหนึ่งสิ่งส าคัญ ที่ผู้วิจัยเห็นว่าการท าธุรกิจแบบออนไลน์นั้น จะท าให้การขายสินค้าและบริการส่ง
ตรงถึงผู้บริโภคในทางตรง (B to C) จึงท าให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่สมเหตุสมผล ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบออนไลน์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1.ทฤษฏีและแนวความคิดเกี่ยวกับวงจรสินค้าแฟชั่น (Fashion Defined) 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541, หน้า 91-92) ได้แบ่งข้ันตอนของวงจรแฟชั่นออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ 
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4.1. การมีความคิดริเริ่ม (Creation) เป็นขั้นเริ่มต้นของวงจรแฟชั่น คือ การมีแนวความคิด 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พยายามสรรหาสิ่งใหม่ๆ เช่นดีไซเนอร์เริ่มคิดแบบเสื้อใหม่ 

4.2. การแสดงออก (Showing) เป็นการน าความคิดริเริ่มของตนที่มีออกมาเผยแพร่แก่บุคคล 
อ่ืนให้รับรู้ 

4.3. การยอมรับ (Adoption) เมื่อผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งได้มองเห็น ได้เข้าใจในสินค้าที่แสดงออก 
จะมีปฏิกิริยาที่จะยอมรับในสินค้าตัวนั้นหรือไม่ ถ้าหากผู้บริโภคกลุ่มย่อยนี้ไม่ยอมรับก็จะไม่เป็นแฟชั่น 

4.4. การปรับปรุง การดัดแปลงให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล(Adaptation) เมื่อตัดสินค้าตัว
นั้น เป็นที่ยอมรับแล้ว จะมีการพยายามตัดแปลง ปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การดัดแปลง ใน
รูปแบบของการใช้สินค้าหรือแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของตนเอง 

4.5. เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย (Popularization) ถือได้ว่าเป็นขั้นเจริญสูงสุดของแฟชั่น 
เป็นช่วงที่มีความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค 

4.6. การผลิตออกขายเป็นจ านวนมาก (Mass Production) เมื่อสินค้านั้นเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค ผู้ผลิตหลายๆรายผลิตสินค้าออกจ าหน่าย เมื่อมีความต้องการมากจะผลิตสินค้าออกมาครั้งละปริมาณ
มาก ๆ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าลดลง และขายได้กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ าลงมาอีกกลุ่มหนึ่ง
ได ้

4.7. ช่วงสินค้าเสื่อมความนิยม (Abandonment) เป็นช่วงที่ผู้บริโภคเสื่อมความนิยมสินค้า
นั้น และสินค้านั้นจะกลายเป็นแฟชั่นเก่าๆ เพราะมีแฟชั่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่การสื่อสารสินค้า แฟชั่น 
 2. ทฤษฏีและแนวความคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) 

Kotler (2003) กล่าวว่า นักการตลาด คือ ผู้มีหน้าที่ท าให้กิจการหรือองค์กร บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้โดยนักการตลาดต้องสร้างโปรแกรมทางการตลาด (Marketing Program) หรือสร้างแผนงาน (Plan) 
ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือต่างๆ ที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ หรืออาจ เรียกว่า 4P’s อันได้แก ่

1. สินค้า (Product) คือ ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรน าไปเสนอต่อตลาด ทั้งนี้ร่วมไปถึงคุณภาพ ของสินค้า 
รูปแบบ ลักษณะ ตราสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการบริการต่างๆ เช่น การจัดส่ง และการซ่อมแช่ม เป็นต้น 

  2. ราคา (Price) คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้,บริโภคต้องช าระเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสินค้า ราคายัง เกี่ยวข้องไปถึง
การตั้งราคาขายส่ง ราคาขายปลีก การลดราคา เงินปนผล หรือการให้เครดิต ทั้งนี้ การตั้งราคาสินค้าต้องอยู่
บนพื้นฐานของความเหมาะสมกับคุณค่าของสินค้าด้วย 

  3. การจัดจ าหน่าย (Place) คือ สถานที่และกิจกรรมการตลาดต่างๆ ที่จะท าให้สินค้า หรือบริการ
ไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ร่วมไปถึงการเชื่อมโยงตัวแทนจ าหน่าย การขนส่งและความสะดวกใน
การหาซื้อ 

  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมทางการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วย การส่งเสริม
การขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง 

3. ทฤษฏีและแนวความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ (7Cs) 
ในการท าเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จ และมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้อง ประกอบไป

ด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะท าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจและน าที่จะเข้ามาใช้บริการ โดยศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ (2546: 77) ได้ไสนอแนวความคิดเกี่ยวก็ไม่ลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
7 ประการ หรือ 7C ไว้ด้งนี้ 

1. องค์ประกอบ หรือรูปลักษณ์ (Content) 
2. ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context) 
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3. เป็นที่ส าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์ (Community) 
4. การท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะลูกค้า (Customization) 
5. การสื่อสาร (Communication) 
6. การเชื่อมโยง (Connection) 
7. การค้า (Commerce) 
4. รูปแบบการตัดสิทฤษฏีและแนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer 

Decision) 
การตัดสินใจของผู้บริโภค 8 รูปแบบ 

1. Perfectionism or High Quality-Consciousnessเป็นรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค
ทีเลือกซื้อสินค้าโดยให้ความ ส าคัญกับคุณภาพของสินค้า โดยผู้บริโภคเหล่านี้มีการวางมาตรฐาน และความ
คาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพท่ีสูงมากในการเลือกซื้อสินค้า 

2. Brand Consciousnessเป็นรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคทีเลือกซื้อสินค้าโดยให้
ความ ส าคัญกับคุณภาพของสินค้า โดยผู้บริโภคเหล่านี้มีการวางมาตรฐาน และความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพ
ที่สูงมากในการเลือกซ้ือสินค้า 

3. Novelty and Fashion Consciousness เป็นรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคทีเลือก
ซื้อสินค้าโดยให้ ความส าคัญกับความใหม่และนวัตกรรมของสินค้า ซึ่งผู้บริโภคเหล่านี้ มักจะเพ่ิมความตื่นเต้น
โดยการเสาะหาสิงใหม่ๆ ท าให้ผู้บริโภคในกลุ่มนี้ มักให้ความส าคัญอย่างมากกับแฟชั่นและกระแสใหม่ๆ 

4. Recreational and Hedonistic Consciousness เป็นรูปแบบการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคทีให้ความส าคัญกับ ความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า มักเป็นผู้บริโภคที่ไปเลือกซื้อ 
สินค้าเพ่ือความสนุกสนาน 

5. Price and Value-for-Money Shopping Consciousness เป็นรูปแบบการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคทีเลือกซื้อสินค้าโดยให้ ความส าคัญกับราคาสินค้าที่ต่ ากว่า ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะมีการ 
เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อเสมอ 

6. Impulsiveness เป็นรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคทีเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้มีการ 
วางแผนมาก่อน หรือมักจะซื้อสินค้าโดยท้นที ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะไม่ สนใจเกี่ยวกับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายไป 

7. Confused by Over Choice เป็นรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคทีเลือกซื้อสินค้าโดย
มักจะเกิด ความรู้สึกว่ามีตราสินค้าหรือร้านค้าให้เลือกซื้อมากเกินไปและมี ความรู้สึกว่าข้อมูลที่ใช้ในการ
ตัดสินใจก่อนการซื้อมีมากเกินไป ผู้บริโภค กลุ่มนี้มักเกิดความสับสนในการเลือกซื้อสินค้าและมักจะมองตรา
สินค้าต่าง ๆ เหมือน ๆ กัน และมักจะให้เพ่ือนเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจ 

8. Habitual or Brand loyal เป็นรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคทีเลือกซื้อสินค้าจากตรา
สินค้าหรือ ร้านค้าที่ชื่นชอบ ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในร้านค้า เดิมๆ และมักจะซื้อตราสินค้า
เดิมๆ จนกลายเป็นนิสัย (Sproles and Kendall. 1986) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด วงจรสินค้าแฟชั่น องค์ประกอบของเว็บไซด์ และการ
เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบออนไลน์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายใน
ระบบออนไลน์  
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 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยของวงจรสินค้าแฟชั่นที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบ
ออนไลน์  
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซด์ที่มอิีทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายใน
ระบบออนไลน์ 
 
กรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

                    H1 
 

                    H2 
 

                    H3 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบ
ออนไลน์  
 สมมติฐานที่ 2 วงจรสินค้าแฟชั่นมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบออนไลน์  
 สมมติฐานที่ 3 องค์ประกอบของเว็บไซด์มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบ
ออนไลน์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้เก็บตัวอย่างในครั้งนี้คือ คือ ผู้บริโภคเพศชายทั้งที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ผู้ชาย Generation Y (Gen Y) ก็คือกลุ่มคนที่
เกิดในช่วง พ.ศ.2523-2533 หรืออายุ 21-31ปี โดยเป็นบุคคลตามสถานศึกษาสถาบันต่างๆ ร้านขายเสื้อผ้า
แฟชั่นผู้ชายข้างนอกห้างสรรพสินค้าและในห้างสรรพสินค้า ในกรุงเทพ โดยยังไม่สามารถทราบถึงจ านวน
ประชากรที่แน่นอนได้ซึ่งการเลือกประชากรกลุ่มดังกล่าว เนื่องจาก เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างประชากรทั้งหมด 
63.87 ล้านคน พบว่ามีกลุ่ม Gen Y อยู่ประมาณ 10.68 ล้านคนหรือคิด เป็นประมาณ 17% ในจ านวนนี้ผู้ชาย
มีมากกว่าผู้หญิงถึง 99,000 คน ส่งผลให้ผู้ชายกลุ่ม Gen Y มีมากกว่าผู้หญิงที่ส าคัญผู้ชายกลุ่ม Gen Y เป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศเป็นตลาดแรงงานหลักในภาครัฐและเอกชนทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพใน
การท างานสูงที่สุดอีกด้วย (SMEs Plus, 2011) 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศชายทั้งที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ผู้ชาย Generation Y (Gen Y) ก็คือกลุ่ม
คนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2523-2533 หรืออายุ 21-31ปี โดยเป็นบุคคลตามสถานศึกษาสถาบันต่างๆ ร้านขาย
เสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายข้างนอกห้างสรรพสินค้าและในห้างสรรพสินค้า ในกรุงเทพโดยเก็บตามสถาบันการศึกษา 

ส่วนประสมการตลาด 
      
 วงจรสินค้าแฟชั่น 

องค์ประกอบของเว็บไซด์ 
 

 
การเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชาย

ที่ขายในระบบออนไลน์ 
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ต่างๆรวมกันแล้ว 200 ชุด ตามร้านค้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายข้างนอกห้างสรรพสินค้าและในห้างสรรพสินค้า 
200 ชุด รวมเป็น 400 ชุด ซึ่งมีคนจ านวนมากที่สามารถน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ดี 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก ่

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปผู้ที่มีความสนใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบออนไลน์ 
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น โดยใช้แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบ

ของลิเคอร์ (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลางน้อย น้อยที่สุด และเพ่ือให้แบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรงมากขึ้นจะมีการน าแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ตัวอย่างที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า  (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาด (Cronbach) โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่าถ้าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป 
(Cronbach 1970: 161) หลังจากนั้นจึงได้น าแบบสอบถามที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจริง 

2. ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา /กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความสนใจเลือกเสื้อซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชาย

ที่ขายในระบบออนไลน์ ได้แก่บุคคลเพศชายอายุ 21-31 ปี ตามสถานศึกษาสถาบันต่างๆ ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น
ผู้ชายข้างนอกห้างสรรพสินค้าและในห้างสรรพสินค้า ในกรุงเทพ 

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง ไปยังสถาบันการศึกษา ต่างๆ
รวมกันแล้ว 200 ชุด ตามร้านค้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายข้างนอกห้างสรรพสินค้าและในห้างสรรพสินค้ารวมกัน
แล้ว 200 ชุด รวมเป็น 400 คน ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Scale: 
S.D.) 

- สถิติอ้างอิงที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือใช้ทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ สมมุติฐานที่ 1 การตระหนักในตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบออนไลน์  สมมุติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบออนไลน์สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบออนไลน์ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เพ่ือศึกษาเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งมีอิทธิพลกับการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นผู้ชายที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ ในกรุงเทพ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน จึงมีการแบ่งข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ 
 ส่วนที่ 1 ศึกษาเก่ียวกับวงจรสินค้าแฟชั่น (Fashion Defined) 

ส่วนที่ 2 ศึกษาเก่ียวกับส่วนผสมทางการตลาด (4P’s)  
ส่วนที่ 3 ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ (7Cs) 
ส่วนที่ 4 ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสามารถสรุปได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้ชาย มีจ านวน 380 และ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิง จ านวน 20 คน ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 11,001 –20,000 บาท จ านวน 270 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพโสด มีการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน มีงบประมาณในการซื้อ 1 ชิ้นโดยมี
ค่าใช้จ่าย ต่ ากว่า 500 บาท ต่อครั้งในช่วงเวลา 6.01-12.00น. เหตุผลส่วนใหญ่ในการซื้อได้รับอิทธิพลในสินค้า
มีความทันสมัยตามกระแสนิยม(Style)  
ส่วนที่2. ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่น 

ด้านอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายบนเว็บไซต์ สามารถสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับอิทธิพลในสินค้ามีความทันสมัยตามกระแสนิยม(Style) จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อด้านสินค้ามีความทันสมัยตามกระแสนิยม (fashion) จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อด้านราคา จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อด้านคุณภาพ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 และ ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อด้านตราสินค้า จ านวน 80 คิดเป็นร้อยละ 
20 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

ปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นโดยรวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่อท า
การวิเคราะห์พบว่าหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือท่านคิดว่าการโฆษณานิตยสารแฟชั่นสามารถสร้างความสนใจ
ให้ผู้ต้องการซื้อสินค้าได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ความสนใจในความทันสมัยตามกระแสนิยมของสินค้ามากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 อยู่ในระดับที่มี
นัยส าคัญปานกลาง 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปลด้านวงจรสินค้าแฟชั่นโดยรวม 

การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F SIG 
ปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นโดยรวม 85.668 0.000 

 
 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่น แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นมี
ความสัมพันธ์ต่อการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญอยู่ที่ 0.05 หรือมีระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.000 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ย เเต่ละกลุ่มมีความเเต
กต่างกันอย่างมีนัยส าคัญและมีค่า F อยู่ที่ 85.668 
สามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นมีความสอดคล้องกันกับการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชาย
ในระบบออนไลน์ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  
4.14 เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือท่านให้ความส าคัญกับคุณภาพของเสื้อผ้ าและ
พนักงานในร้านควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถให้ค าแนะน าได้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 อยู่ในระดับที่มี
นัยส าคัญมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ควรมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.70 อยู่ในระดับทีม่ีนัยส าคัญมาก 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

A 155 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปลด้านส่วนประสมทางการตลาด 
การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F SIG 
ปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นโดยรวม 173.727 .000 

 
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นมี

ความสัมพันธ์ต่อการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญอยู่ที่ 0.05 หรือมีระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.000 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเเต่ละกลุ่มมีความเเตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ และมีค่า F อยู่ที่ 173.727 
สามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสอดคล้องกันกับการขายเสื้อผ้า
แฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์ 

ปัจจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ (7Cs) โดยรวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.23 เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่าหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการสร้างสังคมในเว็บไซต์เอาไว้เพ่ือให้ผู้ที่
เข้ามาใช้บริการสามารถเข้าไปพูดคุยหรือสอบถามปัญหาต่างๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.48 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญ
มากส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือบริการข้อมูลผ่าน SMS ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถน ามาเชื่อมต่อก็ไม่
เว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.00 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปลด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ (7Cs) 

การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F SIG 
ปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นโดยรวม 5.300 0.007 

 
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ (7Cs) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านวงจรสินค้า

แฟชั่นมีความสัมพันธ์ต่อการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญอยู่ที่ 0.05 หรือมีระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.007 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเเต่ละกลุ่มมีความเเต
กต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และมีค่า F อยู่ที่ 5.300 

สามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ (7Cs) มีความสอดคล้องกันกับการ
ขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์ 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.59 เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือท่านเลือกซื้อสินค้า
โดยให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมออกใหม่ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก
ที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือท่านคิดว่าการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่3.00 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญปานกลาง 

 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปลด้านการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์ 

การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F SIG 
ปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นโดยรวม 158.770 0.000 

 
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์แสดงให้เห็น

ว่าปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์ต่อการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญ
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อยู่ที่ 0.05 หรือมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.000 แสดงให้เห็นว่า
ค่าเฉลี่ยเเต่ละกลุ่มมีความเเตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และมีค่า F อยู่ที่ 158.770 

สามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์มี
ความสอดคล้องกันกับการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์ 
 
อภิปรายผล 

พบว่าปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นโดยรวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 
เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่าหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือหัวข้อที่1.ท่านคิดว่าการโฆษณานิตยสารแฟชั่นสามารถ
สร้างความสนใจให้ผู้ต้องการซื้อสินค้าได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก ส่วนหัวข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ 5.ความสนใจในความทันสมัยตามกระแสนิยมของสินค้ามากน้อยเพียงใด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญปานกลาง  ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับท่ีมีนัยส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.14 เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่าหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
หัวข้อที่ 1.ท่านให้ความส าคัญกับคุณภาพของเสื้อผ้าและหัวข้อที่ 5.พนักงานในร้านควรมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสามารถให้ค าแนะน าได้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมากที่สุด ส่วนหัวข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือหัวข้อที่3.ร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ควรมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.70 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก  และด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ (7Cs) โดยรวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.23 เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่าหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือหัวข้อที่ 3.การ
สร้างสังคมในเว็บไซต์เอาไว้เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสามารถเข้าไปพูดคุยหรือสอบถามปัญหาต่าง  ๆ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.48 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมากส่วนหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือหัวข้อที่4.บริการข้อมูลผ่าน 
SMS ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถน ามาเชื่อมต่อก็ไม่เว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญ
มาก  ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.59 เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่าหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือหัวข้อที่2.ท่านเลือกซื้อ
สินค้าโดยให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมออกใหม่ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.60 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญ
มากที่สุด ส่วนหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ 4.ท่านคิดว่าการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อมีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 อยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญปานกลาง 

 
สรุป 

จากผลการศึกษา สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) พบว่าส่วนประสมทางการตลาด 
วงจรสินค้าแฟชั่น และองค์ประกอบของเว็บไซด์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบ
ออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวงจร
สินค้าแฟชั่น แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านวงจรสินค้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์ต่อการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายในระบบ
ออนไลน์มีระดับความเชื่อม่ันที่ 95  

  
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นอยากให้มีความหลากหลายของตัวสินค้า เพ่ือความเพลิดเพลิน
ในการเข้ามาชมเว็บไซต์  
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 2. ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ายังมีความกังวนในคุณสมบัติของเสื้อผ้าในเรื่องการระบายอากาศ เพราะ
ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน จึงลังเลใจที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ อยากให้มีค าบรรยายคุณสมบัติ
ของผ้าที่น ามาใช้ตัดเย็บ 
 3. ด้านการตลาด ลูกค้าอยากให้มีการโฆษณา มีพรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในและ
ความภูมิใจเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าจากทางร้าน MEN GEN Y 
 4. ด้านการบริการ ลูกค้าต้องการการได้รับการบริการหลังการขาย เมื่อสินค้าที่ได้รับเกิดส ารุดเสียหาย 
หรือ ไซต์ท่ีอาจจะไม่พอดีตัว 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 2) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน จากนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลท่ัวประเทศ โดยสถิติเชิง
พรรณนาที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานคือ ค่า F-test ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยแรงจูงใจ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเคร่ืองแบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาด แรงจูงใจ การตัดสินใจซื้อ เครื่องแบบ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study 1) marketing mixed 2) motivation that affect to the 
decision to purchase nursing school’s student cloths and uniforms.  The data is collected by 
questionnaire from a sample of 400 people from nursing students in Thailand.  The 
descriptive statistical methods are frequency, mean, and standard deviation.  The inferential 
statistic used for testing hypotheses is multiple regression analysis.  The results found that 
marketing mixed factor and motivation factor affect to the decision to purchase nursing 
school’s student cloths and uniforms at the statistical significant level of 0.05. 
 Keywords: Marketing Mix, Motivation, Decision to Purchase, Uniform 
 
บทนํา  
 ในปัจจุบันด้านสิ่งทอท่ีเคยเป็นกิจการที่สร้างรายได้หลักประเภทหน่ึงให้กับประเทศไทยนั้นเริ่มเข้าสู่
สภาวะถดถอย เน่ืองด้วยคู่แข่งทางการตลาดจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ปรับตัวเองมาเป็นผู้ผลิตแข่งขันกับ
ประเทศไทยเช่น ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศจีน ซึ่งจากการมีคู่แข่งเพ่ิม
มากขึ้นน้ันทําให้เกิดผลกระทบทั้งด้าน Demand และ Supply กล่าวคือความต้องการของผู้บริโภคเปิดกว้าง
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มากขึ้นและความสามารถตอบสนองของผู้ผลิตก็มีเพ่ิมมากขึ้น มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบและราคา 
 แต่ในส่วนของสินค้าสิ่งทอกลุ่มชุดเครื่องซึ่งเป็นตลาดที่มีรูปแบบที่เป็นการผูกขาดระหว่างผู้ผลิตและผู้
ซื้อน้ันยังเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ที่ต้องใช้ชุดยูนิฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมในการเรียน ตลอดทั้ง 4 ปีการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลท่ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานช่ือ
ใหม่จํานวน 28 สาขาทั่วประเทศ ผลิตพยาบาลวิชชาชีพกว่า 3000 คนต่อปีซึ่งเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจเพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวจึงได้ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและ
เครื่องแบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 

 
รูปที่ 1: แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
ที่มา: http://adisony.blogspot.com/2012/10/abraham-maslow.html 
 
         มาสโลว์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง ความ
ต้องการเหล่าน้ีจะเรียงลําดับขั้นของความต้องการ ต้ังแต่ขั้นแรกไปสู่ความต้องการข้ันสูงขึ้นไปเป็นลําดับ ซึ่งมี
อยู่ 5 ขั้น ดังน้ี 
 1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือ
ความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ้าด่ืม การพักผ่อน เป็นต้น 
 2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เมื่อมนุษย์สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความ
ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความม่ันคงในชีวิตและหน้าที่การงาน 
 3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or Acceptance 
Needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้
และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการได้รับการยอมรับ การต้องการ
ได้รับความช่ืนชมจากผู้อ่ืน เป็นต้น 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 
29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 160 

 4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการการ
ได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมี
ความรู้ความสามารถ เป็นต้น 
 5. ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เช่น ความต้องการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ ความต้องการทําทุกอย่างเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง เป็นต้น 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด 

(4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Placement-Channel of 
Distribution) และ 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 
การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึงเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ รวมไป

ถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
 

 
รูปที่ 2: กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ที่มา: http://flylib.com/books/en/4.44.1.43/1/ 
 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition)  
2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบของนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีต่อผลการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเคร่ืองแบบของนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาล  
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3: กรอบแนวความคิด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีดําเนินการ 
ประชากรคือนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มนักศึกษาพยาบาล จํานวนทั้งหมด 400 คน 

วิธีการดําเนินการ 
1.วิธีการดําเนินการ ดําเนินงานวิจัยโดยการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด โดยเก็บจาก

นักศึกษาพยาบาลทุกช้ันปี โดยได้ทํา pre-test จํานวน 40 ชุดเพ่ือทดสอบค่าความน่าเช่ือถือด้วยวิธี 
Cronbach Alpha ก่อนแจกจริงจํานวน 400 ชุด และทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เช่ียวชาญ 

2.ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ นักศึกษาพยาบาลทุกช้ันปี  
3.วิธีการสุ่ม/เลือกตัวอย่าง วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่ม

ตัวอย่างจากหน่วยย่อยของ ประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันโดยเปิดโอกาสให้หน่วยย่อยของประชากรทุก
หน่วยมีสิทธ์ิได้รับการ เลือกเท่าๆ กันเลือกจากนักศึกษานักศึกษาพยาบาลท้ังชายและหญิง 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยจะทําการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ซึ่งผลการวิเคราะห์จะนํามา
อธิบายเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือบรรยายถึงข้อมูลด้านข้อมูลทั่วไปด้วยค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติเชิงอ้างอิงใช้การทดสอบ F-test 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และรายได้ โดยแจกแจงจํานวน และค่าร้อยละจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1: จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน (n=400) ร้อยละ 
1. เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
65 
335 

 
16.3 
83.8 

2. อายุ 
     19 – 23 ปี 
     24 – 30 ปี 

 
354 
46 

 
88.5 
11.5 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ปัจจัยแรงจูงใจ 

การตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าและ
เคร่ืองแบบของนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล 
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ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน (n=400) ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา 
      ปรญิญาตรีช้ันปีที่1 
      ปริญญาตรีช้ันปีที่2 
      ปริญญาตรีช้ันปีที่3 
      ปริญญาตรีช้ันปีที่4 

 
149 
155 
63 
33 

 
37.3 
38.8 
15.8 
8.3 

4. รายได้ต่อเดือน 
                2,000-3,000 บาท 
                3,001-4,000 บาท 
                4,001-5,000 บาท 
                5,000 บาทข้ึนไป 

 
3 
5 

107 
285 

 
.8 
1.3 
26.8 
71.3 

 
จากตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล พบว่า

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 19 -23 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท ขึ้นไป 
 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบพยาบาลโดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2: ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ระดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเคร่ืองแบบ 

    พยาบาลทางปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด S.D ระดับความสําคัญ 
1. มีรูปทรงสวยงาม ทันสมัย 3.72 0.724 มาก 
2. สินค้ามีคุณภาพ เรียบร้อย ประณีต 3.52 0.633 มาก 
3. บรรจุภัณฑ์มีความทันสมยั ดูน่าสนใจ 2.05 0.871 น้อย 
4. ความมีช่ือเสียงของยี่ห้อ 3.56 0.672 มาก 
5. รูปแบบปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ 2.64 0.657 ปานกลาง 
6. ความคงทนของสินค้า 3.95 0.791 มาก 
7. สินค้ามีตําหนิสามารถ คืนเงินได้ 3.65 0.703 มาก 
8. แคตตาล็อคสินค้า 4.28 0.540 มาก 
9. การออกบูทต่างๆ 4.03 0.497 มาก 
10. มอบส่วนลด หรือโปรโมช่ัน ให้นักศึกษากรณี
ซื้อจํานวนมาก 

3.71 0.577 มาก 

รวม 3.51 0.67 มาก 
 
จากตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า

และเคร่ืองแบบพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลการประเมินใน
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ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าและเครื่องแบบพยาบาล อยู่ในระดับการตัดสินใจมาก 8 ข้อ คือ  มีรูปทรงสวยงาม ทันสมัย สินค้า 
สินค้ามีคุณภาพ เรียบร้อย ประณีต เรื่องความมีช่ือเสียงของยี่ห้อ ความคงทนของสินค้า เรื่องสินค้าการคืนเงิน
เมื่อสินค้ามีตําหนิ แคตตาล็อคสินค้า การออกบูท และเรื่องการมอบส่วนลดหรือโปรโมช่ันในกรณีนักศึกษาซื้อ
จํานวนเยอะ ส่วนเร่ืองรูปแบบปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง และเร่ือง
บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย และดูน่าสนใจมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย 
 
ตารางที่ 3: ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ระดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเคร่ืองแบบ

พยาบาลทางปัจจัยด้านแรงจูงในการซื้อสินค้า 
 

ปัจจัยด้านแรงจูงในการซ้ือสนิค้า  S.D ระดับความสําคัญ
1. พนักงานบริการมีความรู้สามารถตอบคําถามนักศึกษาได้ดี 4.10 0.297 มาก 
2. พนักงานสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องไซสพิ์เศษได้อย่างดี 4.26 0.446 มาก 
3. มีบริการหลงัการขายที่รวดเร็ว 3.17 0.925 ปานกลาง 
4. มีเบอร์โทรศัพท์สายตรงเก่ียวกับบริการหลังการขาย 4.55 0.513 มากที่สุด 
5. สินค้ามีตําหนิสามารถเปลีย่นสินค้าได้ทันที 4.18 0.561 มาก 
6. มีสินค้าจริงให้สัมผัสเวลามานําเสนอสินค้า 4.15 0.763 มาก 
7. ชุดลองวัดตัว เรื่องผ้าและขนาด มีมาตรฐานไม่หลอกลวง 4.52 0.633 มากที่สุด 
8. ราคาสมเหตุสมผล ไม่เอากําไรเกินควร 3.77 0.581 มาก 

รวม 4.09 0.59 มาก 
 

จากตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า
และเคร่ืองแบบพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ด้านแรงจูงในการซื้อสินค้า ผลการประเมินในภาพรวม
มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าและ
เครื่องแบบพยาบาล อยู่ในระดับการตัดสินใจมากที่สุด 2 ข้อ คือ มีเบอร์โทรศัพท์สายตรงหลังการขาย ชุดลอง
วัดตัว เรื่องผ้าและขนาดมีมาตรฐานไม่หลอกลวง ระดับการตัดสินใจมาก 6 ข้อ คือ พนักงานบริการมีความรู้ 
สามารถตอบคําถามนักศึกษาได้ดี พนักงานสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องไซส์พิเศษ สินค้ามีตําหนิสามารถเปลี่ยน
ได้ทันที มีสินค้าจริงเวลามานําเสนอสินค้า และราคาสมเหตุสมผล ไม่เอากําไรเกินควร ส่วนเร่ืองบริการหลังการ
ขายที่รวดเร็วอยู่ในระดับการตัดสินใจปานกลาง 
 
ตารางที่ 4: ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ระดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเคร่ืองแบบ

พยาบาลทางปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อสินคา้ 
 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือสินค้า S.D ระดับความสําคัญ
1. ตัดสินใจซื้อจากรูปทรงสินค้า 4.20 0.631 มาก 
2. ตัดสินใจซื้อจากราคาสินค้า 3.19 0.728 ปานกลาง 
3. ตัดสินใจซื้อจากย่ีห้อของสินค้า 3.67 0.493 มาก 
4. ตัดสินใจซื้อจากการบริการหลังการขาย 3.66 0.553 มาก 
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ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือสินค้า S.D ระดับความสําคัญ
5. ตัดสินใจซื้อจากคุณภาพของสินค้า 4.00 0.621 มาก 
6. บอกต่อรุ่นน้องหรือแนะนํารุ่นอ่ืนๆ ให้ซือ้สินค้า 3.09 0.855 ปานกลาง 

รวม 3.64 0.65 มาก 
 
จากตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า

และเคร่ืองแบบพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ด้านการตัดสินใจซื้อสินค้า ผลการประเมินในภาพรวม
มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าและ
เครื่องแบบพยาบาล อยู่ในระดับการตัดสินใจมาก 4 ข้อ คือ การตัดสินในซื้อจากรูปทรงสินค้า ย่ีห้อของสินค้า 
จากการบริการหลังการขาย และการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการบริการหลังการขาย ส่วนเรื่องการตัดสินใจซื้อ
จากราคาสินค้าและเรื่องการบอกต่อและแนะนํารุ่นน้องให้ซื้อสินค้าผลการประเมินอยู่ในระดับการตัดสินใจ
ปานกลาง 
 
ตารางที่ 5: ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 SS df Mean Square F Sig. 
ส่วนประสมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 8.695 12 .725 24.189 .000* 
                          ภายในกลุ่ม 11.593 387 .030   
                          รวม 20.288 399    
แรงจูงใจ                ระหว่างกลุ่ม 11.549 12 .962 33.665 .000* 
                          ภายในกลุ่ม 11.063 387 .029   
                          รวม 22.612 399    
 
 จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าส่วนประสมการตลาดและแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเคร่ืองแบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุป  

จากการทําวิจัยข้างต้นโดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาที่เป็นนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีโดยทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยทั่วไปเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 19-23 ปี 
กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามกําลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 และโดยส่วนใหญ่มีรายได้หรือได้รับเงิน
จากผู้ปกครองอยู่ที่เดือนละ 5000 บาทข้ึนไป  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบพยาบาล อยู่ในระดับการตัดสินใจมาก 8 
ข้อ คือ  มีรูปทรงสวยงาม ทันสมัย สินค้า สินค้ามีคุณภาพ เรียบร้อย ประณีต เรื่องความมีช่ือเสียงของย่ีห้อ 
ความคงทนของสินค้า เรื่องสินค้าการคืนเงินเมื่อสินค้ามีตําหนิ แคตตาล็อคสินค้า การออกบูท และเร่ืองการ
มอบส่วนลดหรือโปรโมช่ันในกรณีนักศึกษาซื้อจํานวนมาก 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
ด้านแรงจูงในการซื้อสินค้า ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบพยาบาล อยู่ในระดับการตัดสินใจมากที่สุด 2 
ข้อ คือ มีเบอร์โทรศัพท์สายตรงหลังการขาย ชุดลองวัดตัว เรื่องผ้าและขนาดมีมาตรฐานไม่หลอกลวง 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
ด้านการตัดสินใจซื้อสินค้า ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบพยาบาล อยู่ในระดับการตัดสินใจมาก 4 ข้อ 
คือ การตัดสินในซื้อจากรูปทรงสินค้า ย่ีห้อของสินค้า จากการบริการหลังการขาย และการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากการบริการหลังการขาย 

 จากผลการศึกษาจะพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและ
เครื่องแบบของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ที่ว่าสิ่งกระตุ้นหรือสิ่ง
เร้าทางการตลาดจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 นอกจากน้ันปัจจัยแรงจูงใจยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าและเครื่องแบบของนักศึกษา
พยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบของนักศึกษาพยาบาล 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ว่าความต้องการของมนุษย์จะไต่ลําดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆ 
 สรุปได้ว่าทั้งปัจจัยส่วนประสมการตลาดและแรงจูงใจล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและ
เครื่องแบบของนักศึกษาพยาบาล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจัยทัศนคติ ปัจจัยวิถี
การดําเนินชีวิต และการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
ทัศนคติที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ และ 4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน จากผู้ที่รู้จัก หรือมีประสบการณ์ หรือช่ืนชอบการเข้ารับ
บริการจากร้านสปา ในพ้ืนที่เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยทัศนคติ 
และปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปา  
 คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาดบริการ ทัศนคติ วิถีการดําเนินชีวิต การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน 
สปาเพ่ือสุขภาพ 
 
ABSTRACT 
 This research objective 1) to studied the service marketing, attitude, lifestyle and 
selection of healthy spa. 2) to studied the service marketing factors affecting to the selection of 
healthy spa. 3) to studied the attitude factors affecting to the selection of healthy spa and 4) to 
studied the lifestyle factors affecting to the selection of healthy spa. The data is collected by 
questionnaire from a sample of 400 people who know the healthy spa in Amphoe Pak Kret. The 
statistical analysis is multiple regression. The hypothesis found that service marketing, attitude 
and lifestyle factors affecting to the selection to use the healthy spa. 
 Keywords: marketing mix, service, attitude, lifestyle, deciding which services a health spa. 
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บทนํา 
 เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของโลก และเป็นพลัง
ขับเคลื่อนที่มีบทบาทชัดเจนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของนานาประเทศ รวมถึงยังเป็นการสร้างงานและ
สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะธุรกิจสปาในประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกที่ได้ทําการสร้าง
มาตรฐานไว้อย่างชัดเจน ทั้งน้ีจากผลการสํารวจข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน
ปี 2551 พบว่า ในฤดูท่องเที่ยวของประเทศไทยน้ันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้บริการ 
สปาทั่วประเทศเฉล่ียประมาณ 14,482 คนต่อวัน โดยมีสัดส่วนของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 49.59 และร้อยละ 50.41 ตามลําดับ และมีการคาดการณ์ว่ามีการคาดการณ์ว่า 
ธุรกิจสปาและนวดไทยมีมูลค่าตลาดรวมทั้ง 3 สาขา คือ กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และ
กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย มีมูลค่าการตลาดรวม 30,000 ล้านบาท สอดคล้องกับทัศนะนายกสมาคมสปาไทย
เรื่องแนวโน้มการเติบโตกลุ่มธุรกิจสปา มีการคาดการณ์ว่า ธุรกิจสปาและ นวดไทยในปีพ.ศ. 2556 จะสามารถ
สร้างรายได้จากปีก่อน มีมูลค่าตลาด 14,000 ล้านบาท เป็น 16,000 ล้านบาท เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่าธุรกิจ 
สปาในประเทศไทยน้ันมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 
2555) ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและมีความประสงค์ในการศึกษาตัว
แปรที่สําคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจสปา สปา หมายถึง การบําบัดดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติผนวกกับการ
บําบัดด้วยวิธีทางการแพทย์อ่ืนๆ โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เพ่ือเป็นปัจจัย
ในการสร้างสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และอารมณ์ (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.), 2555) ซึ่งสปาไทยน้ันใช้วิธีการบําบัดแบบธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการ
ปรนนิบัติที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ปัจจุบันกระแสคนไทยหันมา ให้ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพ
อย่างจริงจัง ทําให้มีความต้องการสถานบริการเพ่ือการผ่อนคลายที่มากขึ้นตามลําดับ จึงทําให้โรงแรมหรือ
โรงพยาบาลช้ันนํา ต่างมีการแข่งขันนําเอาศูนย์สปาเพ่ือสุขภาพ มารวมเข้ากับแผนกลยุทธ์เพ่ือช่วงชิงตลาด
ลูกค้าใหม่และรักษาฐานตลาดเดิมกันอย่างรุนแรง ซึ่งในอดีต สถานบริการสปา มักต้ังอยู่ในโรงแรมช้ันนําแต่
โดยภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง จึงทําให้ผู้ประกอบการสนใจท่ีจะเปิดธุรกิจสปามากย่ิงขึ้น เพ่ือดึงดูดผู้รับบริการ
และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549: 41-45 
อ้างถึงใน ทวิร โตวิชัย, 2555) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีของ Philip Kotler ปี ค.ศ. 2003 ว่า ส่วนประสม
การตลาด หมายถึง ปัจจัยที่นักการตลาดใช้ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยคํานึงถึง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเป็นสําคัญ สําหรับธุรกิจบริการ สามารถแบ่งปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการออกเป็น 7 ปัจจัย ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ 2. ราคา 3. ช่องทางการจัดจําหน่าย 4. การส่งเสริมการตลาด 5. 
บุคลากร 6. ลักษณะทางกายภาพ และ 7. กระบวนการดําเนินงาน 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ สุริยา บุตรพันธ์ (2556) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ปัจจัย
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สถานการณ์ 
หรือสภาวะแวดล้อมทางสังคม ในรูปแบบของการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบ ไม่ชอบ โดยมีผลทําให้บุคคลมี
แนวโน้ม การแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่ ซึ่ง อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จา
ตุรงคกุล (2550) ได้กล่าวถึง ปัจจัยทัศนคติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเข้าใจ (Cognitive 
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Component) ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะความเช่ือและค่านิยม ก่อให้เกิดความรู้สึก (Affective Component) 
และก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component)  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิต จารุดา เต็มโชค (2557) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับวิถีชีวิต 
(Lifestyle or Style of Life) ไว้ว่า เป็นแบบแผนของการดําเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทั้งในด้าน
ชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึง ลักษณะ ค่านิยม และเป้าหมายในการใช้ชีวิต
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ซึ่ง Antonides & Raaij (1998) (อ้างถึงใน จินดา พรธาดาวิทย์, 2552) 
กล่าวว่าวิถีการดําเนินชีวิตสามารถวัดได้จากองค์ประกอบ 3 ประการสําคัญ คือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions)  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ จากการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจ พบว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค หมายถึง ขั้นตอนการตัดสินใจ เพ่ือซื้อสินค้า
และบริการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1. การตระหนักรู้ปัญหา 2. การแสวงหาข้อมูล 3. การพิจารณา
ทางเลือก 4. การตัดสินใจซื้อ/ใช้บริการ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553: 63-85) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจัยทัศนคติ ปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต และการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน 
สปาเพ่ือสุขภาพ  

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทัศนคติที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ  
4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิตที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ 

 
กรอบแนวความคิด 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 
สมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปา
เพ่ือสุขภาพ  
 สมมติฐานที ่2 ปัจจัยทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ  
 สมมติฐานที ่3 ปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ปัจจัยทัศนคติ 

ปัจจัยวิถีการดํารงชีวิต 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ
ร้านสปาเพ่ือสุขภาพ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ที่รู้จัก หรือมีประสบการณ์ หรือช่ืน
ชอบการเข้ารับบริการจากร้านสปา  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

โดยปรึกษากับผู้เช่ียวชาญและทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเที่ยงตรงและ
ความน่าเช่ือถือด้วยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ของครอนบราซ โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในแต่ละตัว
แปรมีค่ามากกว่า 0.7 จากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับปรุง แล้วดําเนินการแจกจริงไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
400 ชุด 
 
ตารางที่ 1: ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ของครอนบราซ 
 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ .951 
ปัจจัยทัศนคติ .716 
ปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต .910 
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารร้านสปาเพ่ือสุขภาพ .844 

 
2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา /กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ัวไปที่รู้จัก หรือมีประสบการณ์ หรือ
ช่ืนชอบการเข้ารับบริการจากร้านสปา ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่ชัดเจน 

กลุ่มตัวอย่างเน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีชัดเจน ผู้วิจัยได้ใช้ การคํานวณกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการคํานวณของ W.G. Cochran (Cochran, 1977) ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 385 ตัวอย่าง แต่ทั้งน้ี
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่ม/เลือกตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non - 
Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) โดยขอความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลจากประชากร คือ ประชาชนท่ัวไปที่รู้จัก หรือมีประสบการณ์ หรือ ช่ืนชอบการเข้ารับ
บริการจากร้านสปา ผู้วิจัยได้เลือกเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เน่ืองจากเป็น
พ้ืนที่ที่มีการกระจุกตัวของร้านสปาเพ่ือสุขภาพมากที่สุดเขตหน่ึงในจังหวัดนนทบุรี 

3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ

ร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์แจกแจงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) 
และการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวัดระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ปัจจัยทัศนคติ ปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต และการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ  

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การศึกษาครั้งน้ีใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายได้ 15,000 – 25,000 บาท มีรูปแบบการใช้
บริการเป็นการนวดเฉพาะจุด เช่น ใบหน้า หลัง ฝ่าเท้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือยร่างกาย ผู้ที่
มีอิทธิพลในการใช้บริการสปาคือ ตนเอง มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้ารับบริการอยู่ที่ 100 – 1,000 บาท และมี
ความถี่ในการเข้ารับบริการ อยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อเดือน  

2. ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกับปัจจัยที่มีความสําคัญในการใช้บริการร้าน 
สปาเพื่อสุขภาพ   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7’Ps) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ด้าน
บุคลากร รองลงมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลําดับขั้นตอนการทํางาน ด้านราคา ด้านบรรยากาศในสถาน
ประกอบการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

ปัจจัยทางด้านทัศนคติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทัศนคติ 3 
ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความชอบ อารมณ์ และความรู้สึก รองลงมาเป็นด้าน
องค์ประกอบการเกิดพฤติกรรม และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ือ  

ปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยวิถีการ
ดําเนินชีวิต 3 ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความสนใจ รองลงมาด้านความคิดเห็น 
และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านพฤติกรรม  

ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูง
ที่สุด ได้แก่ ท่านได้มีการเปรียบเทียบราคาของร้านสปาเพ่ือสุขภาพ รองลงมา ได้แก่ ท่านได้มีการเปรียบเทียบ
ความน่าเช่ือถือของร้านสปาเพ่ือสุขภาพ อันดับสาม ได้แก่ ท่านได้มีการสอบถามรายละเอียดการใช้บริการของ
ร้าน สปาเพ่ือสุขภาพก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านได้มีการศึกษาถึงผลดีผลเสียของ
การนวดและสปา 

3. ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหว่างปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7’Ps) ปัจจัยทัศนคติ และปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ  

 
ตัวแปรตาม: การตัดสนิใจเลือกใช้บริการร้านสปา B Beta T Sig. 
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7‘Ps)  .398 .256 6.432 .000* 
2. ปัจจัยทัศนคติ .805 .603 15.093 .000* 
3. ปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต .772 .736 21.714 .000* 
R2 = .552, F = 162.850, p<0.05     
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7’Ps) 
ปัจจัยทัศนคติ และ ปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จาก Significance (Sig) ของทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7’Ps) (Sig=.000*) ปัจจัยทัศนคติ (Sig=.000*) และปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต (Sig=.000*) 
ตามลําดับ 

สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาในเชิงบวกมากที่สุด คือ ปัจจัยวิถี
การดําเนินชีวิต จากค่า Beta ซึ่งปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิตมีค่า Beta เท่ากับ 0.736 รองลงมา คือ ปัจจัย
ทัศนคติ มีค่า Beta เท่ากับ 0.603 และสุดท้ายคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีค่า Beta เท่ากับ 
.256 ตามลําดับ 

4. การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7’Ps) ด้านที่มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านรวม ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 
ด้านลําดับขั้นตอนการทํางานของธุรกิจ ด้านราคา ด้านบรรยากาศในสถานประกอบการ และระดับมากจะเป็น
ในส่วนของด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยจะเห็นได้ว่า ด้านที่มีความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด จะเป็นในส่วนที่ผู้มารับบริการจําเป็นที่จะต้องสัมผัสถึงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลากรที่
ให้บริการ ซึ่งผู้มารับบริการจะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยเป็นระยะเวลานาน ดังน้ันหากบุคลากรผู้ให้บริการดูไม่มีความ
ชํานาญหรือเป็นมืออาชีพ มีกริยา อันไม่พึงประสงค์จะส่งผลกระทบต่อความประทับใจ และความพึงพอใจใน
การเข้ารับบริการเป็นอย่างมาก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ จะเป็นในส่วนของความเช่ือมั่น หาก
สินค้าที่นํามาใช้สําหรับบริการเป็นสินค้าทีมีมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ รวมไปถึงความรู้ความสามารถของผู้
ให้บริการจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่ต้องสงสัย ด้านลําดับขั้นตอนในการทํางานของ
ธุรกิจ หากลูกค้าต้องรอเพ่ือเข้ารับบริการเป็นระยะเวลานาน หรือมีความผิดพลาดขัดข้องอยู่ตลอดเวลาจะทํา
ให้ลูกค้าเกิดความสงสัยและไม่เช่ือมั่นในการให้บริการของทางสถานประกอบการได้โดยง่าย  ด้านราคาลูกค้า
จะต้องมีความรู้สึกว่าราคาที่จ่ายไปมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับหากไม่สามารถทําได้ จะทําให้
เกิดอาการผิดหวังและส่งผลต่อความไม่ประทับใจนําไปบอกต่อ และเป็นผลเสียในระยะยาว รวมไปถึงธุรกิจ 
สปาเพ่ือสุขภาพมีคู่แข่งขันอยู่จํานวนมาก ดังน้ัน จึงควรศึกษาราคาของคู่แข่งขันในธุรกิจ และสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้เข้ารับบริการอย่างมีความเหมาะสม และด้านบรรยากาศภายในสถานประกอบการเป็นสถานที่ที่ลูกค้าจะต้อง
ใช้เวลาอยู่เป็นระยะเวลานาน ความสะอาด ตกแต่งสวยงาม จะช่วยให้ลุกค้าเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและ
ประทับใจอยากกลับมาใช้บริการในโอกาสต่อๆ ไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ได้
ทําการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในประเทศ
ไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานประกอบการ การแสดง
ราคาของการเข้ารับบริการมีความชัดเจน และบุคลากรท่ีให้บริการมีความสุภาพเรียบร้อย ในขณะที่ สิทธิชัย 
ธรรมเสน่ห์ (2554) ได้ทําการศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจสปาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ผู้ใช้บริการเห็นว่าปัจจัยโดยรวมและปัจจัยรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ัง ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มี
ความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการเห็นว่าปัจจัยรายข้อของแต่ละด้าน 
ส่วนใหญ่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจสปาอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกันอยู่มาก
กับผลการศึกษาที่ได้รับ หากแต่อาจมีความแตกต่างในบางส่วนเน่ืองจากความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7’Ps) ในภาพรวม 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปา
เพ่ือสุขภาพ จะเป็นในส่วนของการที่ทําให้ผู้เข้ารับบริการมีความสะดวกสบาย สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ได้โดยง่าย เพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ สําหรับเข้ารับบริการในสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ โดย
มีความสอดคล้องกับ สุกัญญา พยุงสิน (2553) ได้ทําการศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย 
พบว่า คุณลักษณะทั่วไปของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสปา 
คุณลักษณะทั่วไปของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจสปา ส่วนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการใช้ 
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย และ จารุวรรณ มีศิริ (2555) ได้มีการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดและรูปแบบการใช้ชีวิตต่อความต้ังใจซื้อจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผล
ต่อความต้ังใจ (การตัดสินใจ) ซื้อจานดาวเทียม 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติในภาพรวม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก การตัดสินใจส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากความเช่ือและ
ทัศนคติส่วนบุคคลรวมไปถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจํา จนเกิดความเคยชิน หรือคุ้นเคย ซึ่งมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1 เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่ว่า
จะเป็นสถานที่ต้ังเน่ืองจากหากสถานที่ต้ังอยู่ใกล้กับผู้บริโภค หรือต้องผ่านทุกวัน จะสามารถเข้าใช้บริการได้
ง่ายกว่าเน่ืองจากมีความสะดวกสบาย และเกิดความคุ้นเคยอยู่แล้ว หรือ โฆษณาที่เคยเห็นอยู่เป็นประจํา ด้าน
ของอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งธุรกิจบริการสปาเพ่ือสุขภาพเป็นการบริการเพ่ือความผ่อนคลายให้ผู้เข้ารับ
บริการเกิดความรู้สึกสบาย และลดความตึงเครียดจากการทํางาน ดังน้ันจึงไม่แปลกอะไรหากผู้มาใช้บริการมี
อารมณ์หรือความรู้สึกตึงเครียดจะส่งผลต่อการเข้ารับบริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพได้โดยง่าย รวมไปถึงเร่ืองของ
ความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ือ เน่ืองจากราคาในการเข้ารับบริการต่อครั้งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่เข้ารับบริการดังน้ัน ผู้เข้ารับบริการจึงต้องทําการค้นหามูล และศึกษาถึงความคุ้มค่าก่อนจะเข้ารับ
บริการน่ันเอง หากธุรกิจมีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน จะทําให้ผู้เข้าริการสามารถตัดสินใจในการใช้
บริการได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ก่ิงกาญจน์ ผิวเผือก และธนวรรณ มาลัยเลิศ (2555) ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมการทําศัลยกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในด้านความรู้สึกว่าการทําศัลยกรรม ทําให้สวย
เหมือนดารา/นักร้อง ด้านความรู้ความเข้าใจ การศัลยกรรมมีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และด้านพฤติกรรม การ
ศัลยกรรมเกิดขึ้นเพราะมีอิทธิพลมากจากดารา/นักร้อง  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิตในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพทั้งยังเป็นปัจจัยด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพ
สูงที่สุดใน 3 ปัจจัยข้างต้น ดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีความคิดเห็นที่ดีต่อธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ จะมีการตัดสินใจเข้า
รับบริการได้มากกว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ดีต่อธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ เน่ืองจากทัศนคติ ซึ่งเป็นตัวกําหนดทิศ
ทางการเกิดพฤติกรรมและการตัดสินใจ ในส่วนของปัจจัยด้านความสนใจ หากผู้มาใช้บริการมีความสนใจใน
การใช้บริการ สปาเพ่ือสุขภาพแล้ว จะมีการศึกษาหาข้อมูล เปรียบเทียบผลดีผลเสียและมีโอกาส ในการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการสูงกว่า ผู้ที่ไม่มีความสนใจในการใช้บริการสปาเพ่ือสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สุกัญญา 
พยุงสิน (2553) ได้ทําการศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย พบว่า แรงจูงใจในการใช้
บริการ ด้านประสบการณ์ในการใช้บริการ ด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต มีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
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สรุป 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยทัศนคติ และปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยด้านที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาเพ่ือสุขภาพสูงที่สุดคือ ปัจจัยวิถีการดําเนินชีวิต ปัจจัยทัศนคติ และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ (7’Ps) ตามลําดับ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ
ดิจิทัลของค่ายมวย 2) รูปแบบการตัดสินใจใช้บริการ 3) อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ
ดิจิทัลต่อการตัดสินใจ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการค่ายมวย จํานวน 400คน สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยเห็นด้วยมากต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ การโฆษณา  การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวและประชาสัมพันธ์ และ การตลาดทางตรง ผ่านสื่อดิจิทัล 2) กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเลือกค่ายมวย ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ โดยการโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงาน การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 คําสําคญั: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล การตัดสนิใจใช้บริการ 
 
ABSTRACT  
 This research aims to 1) opinion on the integrated marketing communications 
through digital media outlets. 2) Pattern of decision making 3) influence of Digital Integrated 
Marketing Communication on decision making to go to Boxing Gym for exercise in Bangkok. 
Questionnaires were used to collect data from gym users. The exercise consisted of 400 
people and analyzed by statistical data analysis, frequency, percentage, average, standard 
deviation analysis and multiple linear regression models. The results showed that  
1) respondent agree with Advertising, The sales staff, Promotion, The press and public 
relations, and direct marketing through digital 2) respondent extremely agree with user 
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comments on the decision 3) The hypothesis testing found that integrated marketing 
communications through digital media influence the decision to use the service. The digital 
advertising, Sales staff using the digital, press and public relations through digital media, 
Direct marketing through digital media influence the decision making to go to gym. 
Statistically significant at the 0.05 level.  
 Keywords: Digital integrated marketing communication, Decision-making 
 
บทนํา  

 ในปัจจุบันกระแสการรักษ์สุขภาพและการออกกําลังกายกําลังได้รับความนิยม ให้ความสําคัญกับการมี
สุขภาพที่ดีจากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา ที่นอกจากจะทําให้สุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี และ
รูปร่างที่สง่างาม จากการสํารวจล่าสุดของสํานักงานสถิติแห่งชาติปี 2554 พบว่าประชากรในเขตกรุงเทพฯ 
เป็นผู้ที่ออกกําลังกายมากท่ีสุดในประเทศ และหน่ึงในรูปแบบของกีฬาการออกกําลังกายที่กําลังได้รับความ
นิยม อยู่น้ันคือ “มวยไทย” 

“มวยไทย”เป็นศิลปะป้องกันตัวของไทยสืบทอดกันมายาวนาน นอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแรง
แล้วยังทํากล้ามเน้ือยืดหยุ่นดีขึ้น ความนิยมการออกกําลังกายในรูปแบบมวยไทยในเวลานี้จึงแพร่กระจายใน
หมู่ดารานักแสดง นางแบบ แอร์โฮสเตส คนทุกอาชีพ ได้รับความสนใจจากสื่อ ส่งให้กระแสมวยไทยยิ่งแรงขึ้น 
ในขณะที่ค่ายมวยไทยหลายแห่งได้เปลี่ยนจากการป้ันนักมวยขึ้นชกตามเวที มาเปิดสอนมวยไทย ประยุกต์เอา
แม่ไม้มวยไทยให้เป็นการออกกําลังกาย แม้แต่ “ฟิตเนส” กลางกรุงก็ยังต้องบรรจุ “มวยไทย” ลงในคอร์สออก
กําลังกายให้กับลูกค้าและปฏิเสธไม่ได้ว่าความนิยมในมวยไทยแรงมากข้ึน นับต้ังแต่ บัวขาว (ป.ประมุข) เป็นที่
รู้จัก ก็เริ่มมีคนสนใจเรียนมวยไทยมากขึ้น ทําให้ปัจจุบันมีธุรกิจค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพฯ
เพิ่มมากขึ้นกว่า 100 แห่ง ทั้งค่ายเล็กค่ายใหญ่ กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ 

ซึ่งในปี 2558 สํานักงานพัฒนาพันธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกระทรวงเทคโนโลยีสนเทศการ
สื่อสาร ได้มีการสํารวจถึงพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารหรือเทคโนโลยีต่างๆ พบว่า มี
ผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟน81.8% คอมพิวเตอร์ 54% โน๊ตบุ๊ค45% แท็บเล็ต21% และสมาร์ททีวี 8.5% ทําให้
หลายภาคส่วนของธุรกิจต่างหันมาทําการสื่อสารการตลาดบนโลก Online ผ่านช่องทาง Internet และ
Technology ผสมผสานกัน โดยใช้ Social Network เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดส่งผลทําให้ปัจจุบันสื่อดิจิทัล
น้ันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆของผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการกําหนดวิธีคิด ทัศนคติ และการดําเนินชีวิต แทบจะทุกกิจกรรมในแต่ละวันจะมีสื่อดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทแทบทั้งสิ้น  สําหรับธุรกิจค่ายมวยในปัจจุบันมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่าน
สื่อดิจิทัลซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่กําลังสร้างรายได้อย่างมหาศาล เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และ
สร้างการความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สร้างความเช่ือมั่น สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ในการซื้อสินค้าหรือ
บริการ ผ่านโลกอินเตอร์เน็ต เช่น การประชาสัมพันธ์โปรโมช่ันในแต่ละเดือนของค่ายมวยคงสิทธา ผ่านทาง
อินสตาแกรม หรือจะเป็นการโปรโมทนําเสนอการออกกําลังกายโดยใช้มวยไทยผ่านทางยูทูป ของค่ายมวย
บัญชาเมฆ จากงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้องอย่างการวิจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการ
บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์ออกกําลังกาย Clark Hatch Fitness Center (อคิราภ์ ลิมป์พัฒนชัย, 2550) 
ซึ่งมีระยะเวลาผ่านมานานแล้ว ถึง 8 ปี งานวิจัยภาพลักษณ์มวยไทยในสายตาชาวต่างชาติ และกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดของค่ายมวยไทย (สุชาติ อิทธิวรรพงศ์, 2551) ที่ค้นพบว่า การสื่อสารการตลาดของค่ายมวย
ไทยกับชาวต่างชาติมีหลายอย่าง มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การทําเว็บไซต์ การทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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โดยแต่ละค่ายมวยจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน งานวิจัยเรื่องการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า หรือบริการในสังคมเครือข่ายออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ชุลีกร 
เกษทอง, 2553) ที่ค้นพบว่า ผู้บริโภครับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการใช้เครือข่ายการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) มากท่ีสุด ซึ่งในปัจจุบันน้ันรูปแบบของการส่ือสารการตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อย่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การผ่านสื่อดิจิทัลที่ได้ถูกนํามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการส่ือสารการตลาดอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน ซึ่งในส่วน
ของการทําวิจัยเก่ียวกับเร่ืองการทําการสื่อสารการตลาดค่ายมวยนั้นยังมีอยู่น้อยงาน ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัย
ในเรื่องของการตลาดทั่วไปของศูนย์ออกกําลังกาย หรือฟิตเนส ถ้าเป็นเรื่องของค่ายมวยตรงๆ ส่วนมากยังไม่มี
งานวิจัยในมิติของเร่ืองธุรกิจมากนัก แต่จะเป็นมิติที่ทําไว้เพ่ือสังคมการพัฒนา จึงเป็นช่องว่างที่จะต้องศึกษา
หรือหาแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อการสื่อสารการตลาดสําหรับธุรกิจประเภทน้ี ดังน้ันผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเร่ือง 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลัง
กายในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจบริการสถานที่ออกกําลังกาย หรือผู้ประกอบการ
ค่ายมวย อาจนําผลไปใช้ในการศึกษาถึงแนวทางและการจัดการกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การผ่านสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาบทความและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังน้ี 
1) สื่อดิจิทัล คือ สื่อที่มีการนําข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอ มาแปลงสภาพ และ

เช่ือมโยงเข้าด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ 
(ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์,2557) โดย Wertime และ Fenwick (2008) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อดิจิทัลเป็นสื่อ
ที่มีรหัสระบุตัวผู้ใช้ได้ ซึ่งทําให้สื่อสารแบบสองทางกับลูกค้าได้อย่างต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล ดังนั้นช่องทางสื่อ
ดิจิทัล คือการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ การสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี 
ผสมผสานกันโดยใช้สังคมออนไลน์ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งช่องทางดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีทางการตลาดที่
ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัว ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ที่จะสื่อสารออกมาให้ลูกค้าเข้าใจ (ดวงพร ธรรมนิภานนท์, 
2557 

2) แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540) โดยมีตัวแปร
ย่อยคือการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และ
การตลาดทางตรง สําหรับงานวิจัยฉบับน้ีเป็นการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การและบทความและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสื่อดิจิทัลมาเป็น การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล 
ซึ่งได้แก่ โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Advertising) การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล (Digital 
Personal Selling) การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Sale Promotion) การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Publicity and Public Relation) การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล 
(Digital Direct Marketing)  

ด้วยความที่การส่ือสารการตลาดในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลกับ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก มีความหลากหลายของสื่อ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา มี
การอัพเดตข้อมูล แชร์ข่าวสาร และใช้ชีวิตอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันนักสื่อสารการตลาดจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดให้หลากหลายและเลือกช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
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พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคน้ี โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือช่องทางในการทําการ
สื่อสารการตลาด ดังน้ันสื่อดิจิทัลได้แก่สื่อที่ปรากฏอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตแสดงอยู่บนเคร่ืองมือค้นหาออนไลน์ 
และสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซด์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นํามาประยุกต์ใช้กับการ
สื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ได้ดังน้ี  

1.1) การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล คือ การสื่อสารผ่านโฆษณารูปแบบหน่ึงที่เป็นโฆษณาออนไลน์ แสดง
อยู่บนเคร่ืองมือค้นหาออนไลน์ และสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซด์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพ่ือจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ 

1.2) การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล คือ การใช้บุคลากรหรือเจ้าของกิจการเพ่ือทําหน้าที่ในการ
ขาย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าเป้าหมาย เป็นการสื่อสารผ่านอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆใน
รูปแบบของดิจิทัลในโลกอินเตอร์เน็ตหรือผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Messenger Facebook เป็นต้น ดังน้ัน
ผู้ขายจึงสามารถท่ีจะเสนอขาย ชักนําจูงใจให้เปลี่ยนพฤติกรรม ตอบคําถามข้อข้องใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจใน
การตัดสินใจซื้อ รวมทึ้งกระตุ้นให้เกิดการซื้อ จนกระทั่งเกินการสั่งซื้อในที่สุด 

1.3) การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล คือ เป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อทันที เช่น โปรโมช่ันลดราคา ผ่านทางโซเชียวมีเดีย 

1.4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล คือ การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสาธารณะ
ต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข่าวสารการประชาสัมพันธ์เชิงบวกจากกลุ่มสาธารณะ สร้างทัศนคติหรือภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อกิจการในระยะยาว ผ่านสื่อดิจิทัลบนโลกอินเตอร์เน็ต เคร่ืองมือออนไลน์และสังคมออนไลน์  

1.5) การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล คือ การสื่อสารโดยผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลอย่างอินเตอร์เน็ต หรือ
โซเชียวเน็ตเวิร์คเพ่ือก่อให้เกิดการสื่อสารทางตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจงได้เป็นรายบุคคล ทําให้เกิดการ
ตอบสนองในทันที เช่น Line ที่เป็นส่วนตัว เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดียใน
รูปแบบของข้อความส้ันๆ ที่สามารถกระทําได้รวดเร็วผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์ต่างๆ  

3) แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการและได้ทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติ Kotler Philip (2003) ได้ให้แนวคิดว่า
กระบวนการตัดสินใจในการซื้อ คือ ขั้นตอนที่ผู้บริโภคต้องผ่านหรือพิจารณาหรือลงมือกระทําอย่างเป็นลําดับ
และดําเนินต่อเน่ืองไปจนกระทั้งเกิดการตัดสินใจซื้อมี 5 ขั้นตอน คือ 1 การรับรู้ถึงความต้องการ 2 การค้นหา
ข้อมูล 3 การประเมินทางเลือก 4 การตัดสินใจซื้อ และ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
 ซึ่งงานวิจัยเล่มน้ีใช้ตัวแปรสําหรับการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยในข้ันตอนที่ 4 คือ ขั้นการตัดสินใจ
ซื้อ เป็นขั้นที่ผู้บริโภคได้ลงความเห็นว่าจะจ่ายเงินเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับเขา ซึ่งจาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ทําให้สามารถสรุปข้อสมมุติฐานออกมาได้ดังน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ค่ายมวย เพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2 การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพ่ือการออก
กําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 3 การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวย เพ่ือ
การออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 4 การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวย เพ่ือการ
ออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 5 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6 การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวย เพ่ือการ
ออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งสามารถนํามาเขียนกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของ
ค่ายมวย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือทราบถึงรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ค่ายมวย เพ่ือการออกกําลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจที่รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผู้ที่ใช้บริการค่ายมวย โดย
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่น95% ได้จํานวน400 
คน ผู้วิจัยกําหนดเลือกตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) ดังน้ี 1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากเขตการปกครองในกรุงเทพฯจาก 50 เขต 
สุ่มจับสลากเลือกมา 3 เขต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Yamane,1967) ซึ่งได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ 
และเขตปทุมวัน 2) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งค่ายมวยจาก 3 เขตที่ได้ทํา
การสุ่มจับสลากข้างต้น ได้แก่ ค่ายมวยบ๊อคซิ่งคิง, ไฟต์มีอัพ, ค่ายมวยคงสิทธา, ค่ายมวยอเลโก้, ค่ายมวยไฮคิค, 
ค่ายมวยพยัคฆินทร์, ค่ายมวยศศิประภา และ ส.ตะวันรุ่ง โดยทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ใช้บริการ
ค่ายมวย จนกระทั่งครบ 400 ชุด จากนั้นนํามาวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยแบบสอบถามจะมีส่วนข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ และส่วนที่เป็นการวัดระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลและการตัดสินใจใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นคําถามปลายปิดโดยคําถาม
แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามน้ันจะมีการตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบค่าความ
เช่ือมั่นโดยประเมินค่าสัมประสิทธ์ิครอนบัคแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการตรวจสอบ 
400 ชุด พบว่า ค่าความเช่ือมั่นรวมของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการผ่านสื่อดิจิทัล มีค่าเท่ากับ 0.873 
ประกอบไปด้วย ค่าด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล มีค่าเท่ากับ 0.648 ด้านการขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล 
- การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล  
- การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล 
- การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล 
- การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 
- การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล  

 
การตัดสินใจใช้บริการ 
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ดิจิทัล มีค่าเท่ากับ 0.708 ด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล มีค่าเท่ากับ 0.723 ด้านการให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล มีค่าเท่ากับ 0.721 ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล 0.834 และด้านการ
ตัดสินใจใช้บริการ มีค่าเท่ากับ 0.755 ซึ่งการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของเคร่ืองมือที่มีค่า
มากกว่า 0.5 ถือว่าใช้ได้ (ศิริชัย, 2554) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการค่ายมวย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21-25 ปี สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,001– 40,000 บาท มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 

ข้อมูลด้านพฤติกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออกกําลังกายรูปแบบกีฬามวยเพ่ือลด
นํ้าหนัก ใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทางที่รับหรือหาข้อมูลเก่ียวกับค่ายมวย บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ค่ายมวยคือตนเอง มีการตัดสินใจทันทีในการเลือกค่ายมวยหลังจากทราบข้อมูลรายละเอียด ตัดสินใจเลือกใช้
บริการค่ายมวยเพราะเดินทางสะดวก ความถี่ในการเข้าใช้บริการ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ มีจํานวนคร้ังต่อคอร์สที่ได้
สมัครสมาชิก คือ 10 ครั้ง/คอร์ส ช่วงเวลาที่มาใช้บริการคือ 15.00–18.00 น. ส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการค่ายมวย
น้ันมากับเพ่ือน และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับค่ายมวย 1–2 เดือน  

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล แต่ละด้านพบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อด้านการขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัลมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริม
การขายผ่านสื่อดิจิทัล รองลงมาคือ ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล รองลงมาคือ ด้านการ
โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลและสุดท้ายคือ ด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล  

ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในเร่ืองเมื่อ
ท่านเจอสินค้าและบริการตรงกับความคาดหวังทําให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ทันที รองลงมาคือ ท่านจะตัดสินใจ
เลือกค่ายมวยท่ีท่านช่ืนชอบมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ท่านจะพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการค่ายมวย รองลงมาคือ ท่านมักจะรวบรวมข้อมูลของค่ายมวยก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และ
การตัดสินใจเลือกค่ายมวยของท่าน จะเป็นการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลายๆ ทางเลือก ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 1: การทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล 

กับการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม 
ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig. 

(Constant) 0.964  4.918 0.000 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล 0.804 0.647 16.934 0.000 

 R² =0.419, Adjust R²= 0.417, F=286.773, p  0.05 
 

 จากค่า R Square (R²) = 0.419 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจใช้บริการเป็นผลมาจากการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลร้อยละ 41.70 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 58.3 เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่
ทราบได้ และจากตารางที่ 1 พบว่า ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.647 หมายความ
ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลเชิงบวกกับการการตัดสินใจใช้บริการ กล่าวคือ 
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หากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เพ่ิมขึ้น 0.647 และเมื่อวิเคราะห์ตัวแปรอิสระในรายด้าน พบว่า  
 
ตารางที่ 2: การทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลรายด้าน 

กับการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานครในรายด้าน 
 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
ผ่านสื่อดิจิทัล 

การตัดสินใจใช้บริการ 

B Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 0.945  4.734 0.000   
การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล 0.195 0.203 4.207 0.000 0.621 1.611 
การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล 0.195 0.200 4.148 0.000 0.625 1.601 
การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล 0.050 0.053 1.147 0.252 0.673 1.485 
การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อดิจิทัล 

0.213 0.217 4.663 0.000 0.666 1.502 

การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล 0.157 0.217 5.067 0.000 0.787 1.271 
 R² =0.430, Adjust R²= 0.423, F=59.434, p  0.05 
  

 จากค่า R Square (R²) = 0.430 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายใน
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลทั้ง 5 ด้าน ร้อยละ 43.00 
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 57.00 เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบได้ และจากตารางที่ 2 เมื่อผลการทดสอบความมี
อิทธิพลระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลกับการตัดสินใจใช้บริการในรายด้านตาม
ทดสอบสมมติฐานย่อย พบว่า 

สมมติฐานท่ี 2 การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 
0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลเชิงบวก
กับการตัดสินใจใช้บริการกล่าวคือ หากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลมีผลมากขึ้น 1 หน่วย 
จะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เพ่ิมขึ้น 0.203 

สมมติฐานท่ี 3 การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า การขายโดยใช้
พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการ กล่าวคือ หากการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเพ่ิมขึ้น 0.200 

สมมติฐานท่ี 4 การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.252 ซึ่งมากกว่าค่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 สรุปว่า การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ 

สมมติฐานท่ี 5 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่า
ค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
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พบว่า การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการ กล่าวคือ 
หากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เพ่ิมขึ้น 0.217 

สมมติฐานที่ 6 การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า การตลาดทางตรง
ผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการกล่าวคือ หากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่าน
สื่อดิจิทัลมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเพ่ิมขึ้น 0.217 และจากการตรวจสอบ 
Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) เป็นการวัดค่าของความแปรปรวนของ
ค่าประมาณของสัมประสิทธ์ิของพารามิเตอร์ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันโดยค่า VIF ที่มีค่าเกิน 
5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 
1.271-1.611 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
 การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ส่งอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งผู้บริโภครับรู้ข้อมูลจากการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ค่ายมวยใช้สื่อสารเพ่ือ
ตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่และทุกเวลา อย่างค่ายมวยคงสิทธา ที่มีการ
ใช้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบถ้วน คือการใช้การส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต เช่นเว็บไซด์ 
อินสตาแกรม เฟสบุ๊ค หรือการโฆษณาผ่านทางยูทูปหรือเว็บไซด์คงสิทธา  เป็นต้น ทําให้ค่ายมวยน้ันมีช่ือเสียง
ในแวดวงของผู้ที่รักการออกกําลังกาย และได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุภาพร ศรีทอง (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการตัดสินใจ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
รายด้าน ก็พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่าย
มวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผู้บริโภคมองเห็นว่า
การโฆษณาผ่านทาง FB,IG และ Website หลัก เป็นการเลือกสื่อที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่าง
ครอบคลุม เช่น การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของค่ายมวยพยัคฆินทร์ ที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับค่ายมวยสาขาใหม่ เป็น
ต้น ซึ่งผลการศึกษาน้ีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาโรช สมชอบ (2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเป็นผลมาจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณามากที่สุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างการ
มีแอดมินเพจค่ายมวยในสื่อ Social Network เช่น Facebook และ Website หลักที่พร้อมตอบคําถาม ช่วย
สร้างความสัมพันธ์อันดี เช่นเดียวกับค่ายมวยไฮคิค ที่มีการใช้พนักงานตอบคําถามที่ผู้บริโภคสงสัยผ่านทาง
ช่องทางแชทเฟสบุ๊ค ทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการเอาใจใส่ของพนักงาน สร้างความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการรับรู้
ข้อมูลต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาน้ีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รําไพพรรณ พุฒธรรม (2557) ที่กล่าวไว้ว่า 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าน้ัน 
ให้ความสําคัญต่อด้านการขายโดยใช้พนักงานมากที่สุด และให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจมีข้อจํากัดที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการขายของ
ค่ายมวยได้  และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผอ.เดช ใจกล้า ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยท่ีได้
กล่าวไว้ว่าปัจจุบันมีค่ายมวยท่ีเปิดสอนการออกกําลังกายในรูปแบบมวยไทยอยู่หลายแห่ง ซึ่งปรับเปลี่ยนไป
ตามกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจกับการออกกําลังกาย รวมถึงกระแสจากนักมวยที่มีช่ือเสียง แต่การ
สื่อสารการตลาดของค่ายมวยในปัจจุบันยังทํากันน้อย มีน้อยรายที่จะใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาผ่าน
สื่อดิจิทัลที่ครบทุกปัจจัย ส่วนใหญ่ค่ายมวยยังคงเน้นไปด้านของการสอนมวยไทยอาชีพ มวยไทยสมัครเล่น แต่
หลายค่ายก็เริ่มที่จะหันมาเปิดคอร์สเพ่ือการออกกําลังกายเพ่ิมขึ้นจากการสอนปกติ เพ่ือสร้างรายได้ และสร้าง
ช่ือเสียงให้กับค่ายมวย ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ แต่ก็ไม่มีการโปรโมทโปรโมช่ันหรือการส่งเสริมการ
ขายอย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันมีค่ายมวยหลายแห่งที่เปิดตัวขึ้นมาในระยะ 1-2 ปี เพ่ือการออก
กําลังกายโดยเฉพาะ ก็จะมีโปรโมช่ันต่างๆให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจ ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลต่างๆ ของค่ายมวย
ถึงแม้ว่าผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเห็นด้วยต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การผ่านสื่อดิจิทัลการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลโดยเห็นว่าการมีโปรโมช่ันที่หลายหลายผ่านสื่อ Social 
Network เช่นการซื้อ 1คอร์สแถม1 คอร์ส สามารถกระตุ้นให้ท่านเลือกซื้อเร็วขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรคุณ คณุสัตยานนท์ (2556) ที่กล่าวไว้ว่าปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อย่างการอัพเดตข่าวสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เช่นเดียวกับค่ายมวย
พยัคฆินทร์ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการ และอัพลงอินสตาแกรม และเฟสบุ๊คของค่าย
มวย ซึ่งผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรภัทร์ ศุจิจันทรรัตน์ (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การ
เปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของตราสินค้าแอปเปิล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับด้านการให้
ข่าวและประชาสัมพันธ์มากที่สุด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้ังใจซื้อของผู้บริโภค   

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6. พบว่า การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่าง
การสื่อสารการตลาดทางตรงผ่าน Line Official ที่สามารถสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้บริโภคกับค่ายมวย ทํา
ให้ผู้บริโภคน้ันมีความรู้สึกสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารกับทางค่ายมวย และสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้
โดยตรง มีการตอบรับที่รวดเร็ว อาทิเช่นค่ายมวยคงสิทธาที่มีการติดต่อผู้บริโภคเป็นประจําทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น
การแจ้งกิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาน้ีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ 
(2555) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการตลาดทางตรงผ่านข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ให้ความสําคัญในระดับมาก ซึ่งเป็นปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 183 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 
 จากทดสอบสมมติฐาน พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยรวมน้ันมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยดังน้ันค่ายมวย หรือธุรกิจที่ดําเนินการเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลควรให้ความสําคัญในการกําหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับจุดเด่นของสื่อ
ดิจิทัลที่มีเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน และการสร้างกําไร
จากผลประกอบสูงสุดให้กับธุรกิจ และเมื่อพิจารณาข้อสมมติฐานย่อยจากข้อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการมากที่สุดตามลําดับ พบว่า   

ด้านการขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัลอย่างการให้ความสําคัญกับเร่ืองการมีแอดมินเพจค่ายมวย
ในสื่อ Social Network เช่น Facebook และ Website หลัก ที่พร้อมตอบคําถาม ที่จะช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ดังน้ัน ค่ายมวย หรือ ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลด้านการขายโดยใช้พนักงาน ควรเน้นที่พนักงานขายให้มีความรู้เก่ียวกับตัวสินค้า
หรือการบริการเป็นอย่างดี มีการฝึกอบรมพนักงานก่อนทําหน้าที่ขาย รวมทั้งเทคนิคการพูดที่สามารถกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อหรือใช้บริการค่ายมวยได้ 

ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล อย่างการให้ความสําคัญกับเรื่องการอัพเดต
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง จะทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อค่ายมวย ดังน้ัน ค่ายมวย หรือ ธุรกิจ/
หน่วยงาน/องค์กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลด้านการให้ข่าวและ
การประชาสัมพันธ์ ควรเน้นในเรื่องกิจกรรมหรือการบริการต่างๆ ของค่ายมวย ซึ่งค่ายมวยในปัจจุบันส่วนใหญ่
มีดาราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มาช่วยในเร่ืองการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ ทั้งอินสตาแกรม เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ 
เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อ 

ด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล อย่างการให้ความสําคัญกับเรื่องการโฆษณาผ่านทาง FB, IG และ 
Website หลัก เป็นการเลือกสื่อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างครอบคลุมทําให้ได้รับ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมากที่สุด ดังน้ัน ค่ายมวย หรือ ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กรที่ดําเนินการเก่ียวกับการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลด้านการโฆษณาควรเน้นและให้ความสนใจกับการโฆษณา ใช้สื่อ
โฆษณาที่จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ จดจําตราสินค้าได้ดี และก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด โดย
ใช้หลักการจูงใจต่างๆ อาทิเช่น ภาพสื่อโฆษณาที่มีภาพของผู้ที่มีร่ายกายสมบูรณ์ หุ่นรูปร่างดี กําลังออกกําลัง
กายในรูปแบบกีฬามวยผลของการออกกําลังกาย เป็นต้น 

และด้านการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล อย่างการให้ความสําคัญกับเรื่องการสื่อสารการตลาดทางตรง
ผ่าน Line Official สร้างความใกล้ชิดระหว่างท่านกับค่ายมวย ดังน้ัน ค่ายมวย หรือ ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กร
ที่ดําเนินการเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลด้านการตลาดทางตรงควรให้ข้อมูล
เก่ียวกับสินค้าหรือบริการกับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้งการตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่ผู้บริโภคหรือลูกค้า
ต้องการทราบผ่านทางการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล เช่น Line Official, E-mail นอกจากจะทําให้
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกมากขึ้นแล้วยังทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อค่ายมวย หรือธุรกิจน้ันๆ ได้ 
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การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
อิเกียสโตร์ประเทศไทย  
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บทคัดย่อ  

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสํารวจกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคอิเกียและ 3) เพ่ือสํารวจ
ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมของอิเกีย ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท้ัง
เพศหญิงและเพศชาย ที่มีอายุ 15 – 50 ปี และมีเงินเดือน 15,000 บาทเป็นต้นไป และเป็นผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทย จํานวน 400 ราย ที่เคยมาใช้บริการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการตลาดแบบองค์รวม ทั้ง 4 ด้านคือ 1. ด้าน
การตลาดภายในองค์กร 2. ด้านการตลาดแบบบูรณาการ 3. ด้านการตลาดเชิงสัมพันธภาพ และ 4. ด้าน
การตลาดในเชิงผลประกอบการ อยู่ในระดับมาก (2) ด้านการตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด และ (3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตลาดแบบองค์รวม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใน
รายด้าน พบว่า คือ ด้านการตลาดภายในองค์กร, ด้านการตลาดแบบบูรณาการ, ด้านการตลาดเชิง
สัมพันธภาพ, และด้านการตลาดในเชิงผลประกอบการ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์สาประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การตลาดแบบองค์รวม, การตัดสินใจ 
 
ABSTRACT  

The objectives of the study are 1) To explore the holistic marketing strategies that 
affect the purchase decisions of consumers. 2) To study patterns of consumer purchasing 
decisions and 3)The survey of consumer to marketing strategy of holistic IKEA. Questionnaire 
was used as a tool to collect 400 respondents’ data. and data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The result revealed 
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that (1) consumer opinion on four areas of holistic marketing 4 side are 1. Internal Marketing 
2. Integrated Marketing 3. Relationship Marketing and 4. Performance Marketing at a high 
level 2. Decision Making to purchase of product the result  the consumer opinions is at the 
highest level and 3. Hypothesis testing the result Holistic Marketing among the factors that 
influence the purchase decisions of consumers IKEA Thailand store with a statistical 
significance of 0.05. When each aspect was considered, it was found that Holistic marketing 
in the aspects of Internal Marketing, Integrated Marketing, Relationship Marketing and 
Performance Marketing influenced buying decisions of consumers IKEA Thailand store with a 
statistical significance of 0.05.  

Keywords: Holistic Marketing, Decision Making to purchase 
 
บทนํา 

ภาพรวมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 มีการขยายตัวประมาณ 10% เน่ืองจาก
เศรษฐกิจภายในประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติทําให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตมากขึ้นจึงมีคําสั่งซื้อสินค้า
เฟอร์นิเจอร์เข้ามามากข้ึน จึงคาดว่าขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากมาตรการผลักดันงบลงทุนจากภาครัฐเข้ามาใน
ระบบเศรษฐกิจเป็นจํานวนมาก โดยในปัจจุบันยอดขายเฟอร์นิเจอร์จะมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่
ประมาณร้อยละ 70 ที่เหลือร้อยละ 30 จะเป็นบ้านเรือนเก่าที่ปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้ทันสมัยเน่ืองจาก
ประชากรไทยมีรายได้มากขึ้น ทําให้ยอดการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง (กรุงเทพธุรกิจ, 2558) 
ในยุคปัจจุบันน้ันความพึงพอใจของลูกค้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่จ่ายเงินเพียงเท่าน้ัน แต่ผู้บริโภคยัง
ต้องการท่ีจะได้สินค้าและบริการในภาพรวมขององค์กร คือการได้รับสินค้าและบริการขององค์กรทั้งระบบ 
กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร การบริการหลังการขายที่ยอดเย่ียมหรือการตอบข้อสงสัยอย่างเป็น
มิตรและการบริการเป็นส่วนตัว ซึ่งการซื้อสินค้าและบริการน้ันจะต้องไม่ส่งผลอันตรายและคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมด้วย ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีทําให้แนวคิดทางการตลาดในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป ทําให้นักการตลาดต้องทํา
การตลาดแบบองค์รวม ซึ่งในทางบริหารจัดการการตลาดในยุคปัจจุบันน้ันไม่ได้ให้ความสําคัญแค่ฝ่ายการตลาด
เพียงเท่าน้ัน แต่ทุกๆ ฝ่ายขององค์กรน้ันจะต้องให้ความสําคัญทางการตลาดไปพร้อมๆ กัน (เสาวภา มีถาวรกุล, 
2554) 

ในยุคการแข่งขันศตวรรษท่ี 21 ถือว่ามีความท้าทายอย่างมากเน่ืองจากการแข่งขันจะมีความเข้มข้น 
ทําให้บริษัทสมัยใหม่มีความละเอียดซับซ้อนมาก ดังน้ันสิ่งที่จะนําพาองค์กรไปสู่การเติบโตก็คือการตลาดแบบ
องค์รวม (Kotler, 2003) และสิ่งที่น่าสนใจคือ บริษัท อิเกีย กรุ๊ป ได้นํากลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวม 
(Holistic marketing) มาใช้ในการบริหารงานจะเห็นได้จากการทําการตลาดของบริษัท อิเกีย กรุ๊ป มีการ
ผสมผสานองค์ประกอบทั้ง 4 ประการของการตลาดแบบองค์รวม (Holistic marketing) ไว้ด้วยกัน ซึ่งยังไม่มี
งานใดที่เฉพาะเจาะจงลงไปถึงการทําการตลาดแบบองค์รวมในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตที่
เก่ียวข้องที่กล่าวมา แม้ว่าจะเป็นการวิจัยเก่ียวกับการตลาดแบบองค์รวม แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษา 
การตลาดแบบองค์รวมที่อยู่ในตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่แล้วเสร็จในขณะน้ี จึงเป็นช่องว่างที่เราจะต้องศึกษาหรือหา
แนวทางปฏิบัติที่ดี ทางการตลาดสําหรับธุรกิจประเภทน้ี และแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอิเกียในอดีต แต่
ก็ยังไม่มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอิเกีย ในด้านการตลาดแบบองค์รวมภายในประเทศที่แล้วเสร็จในขณะนี้ ดังน้ัน 
หากมีงานวิจัยในมิติของเรื่องธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบการตลาดแบบองค์รวมของคอนเซป สโตร์ หรือธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ในเชิงอัตลักษณ์ และเน่ืองด้วยตลาดเฟอร์นิเจอร์เป็นตลาดที่ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงและมีการ
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การทําความเข้าใจ และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการทําการตลาดแบบองค์รวม 
จึงทําให้การใช้กลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจและตอบสนองผู้บริโภคได้อย่าง
ตรงจุด โดยปัญหาของการวิจัยครั้งน้ีคือบริษัท อิเกีย กรุ๊ปน้ัน ใช้การกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมอย่างไร ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทย ดังน้ันผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง การตลาด
แบบองค์รวมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อิเกียสโตร์ประเทศไทยเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับอุสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ของไทย ในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของตนเอง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาบทความและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตลาดแบบองค์รวมและการตัดสินใจ สรุป
ออกมาได้ดังน้ี 

การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ที่ค็อตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการทํา
การตลาดที่มีความเช่ือมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้ังแต่การตลาดภายในองค์กร การตลาดภายนอกองค์กร กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคมและทุกภาคส่วนที่มีส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการในสินค้าและบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและทําให้เกิดองค์กรที่
ย่ังยืน ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อย่อย คือ  

1. การตลาดภายในองค์กร (Internal Marketing) คือ กลยุทธ์ภายในองค์กร ที่ทําให้การทาํงานที่มี
ประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกันในทุกส่วน ต้ังแต่ฝ่ายบริหารระดับสูง และหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึง
หน่วยงานด้านการตลาด โดยทุกฝ่ายต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับการตลาดขององค์กร และสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรร่วมกัน  

2. การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) คือ กระบวนการพัฒนาแผนงานกลยุทธ์
การตลาดท่ีต้องใช้การส่ือสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง ซึ่งต้องให้ความสําคัญในการ
พิจารณากิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพราะจะส่งผลต่อปัจจัยทางการตลาดอ่ืนๆ และภาพรวมขององค์กรด้วย  

3. การตลาดสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Marketing) คือ กลยุทธ์การตลาดแบบมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและอาจตรงกับความ
ต้องการของแต่ละคนด้วย  

4. การตลาดเชิงผลประกอบการ (Performance Marketing) ประกอบด้วย การบริหารรายได้ 
(Sales revenue) หากองค์กรมีรายได้เพียงพอ ตามเป้าหมายที่วางไว้องค์กรจะสามารถดําเนินกิจการอ่ืนๆ ได้
ต่อองค์กรต้องตระหนักถึงจริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics) สภาพแวดล้อมที่องค์กรเข้าไปเก่ียวข้อง (Environment) 
จิตสํานึกการทําธุรกิจ (Legal) และการทําประโยชน์เพ่ือชุมชน (Community) เพ่ือให้องค์กรเกิดการยอมรับ
จากสังคมทําให้องค์กรย่ังยืน 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การเลือกที่จะกระทําหรือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือกหลายทาง เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือเป็นกระบวนการประเมินผลเก่ียวกับทางเลือก หรือตัวเลือก
ที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการคาดคะเนผลท่ีเกิดทางเลือกปฏิบัติ ที่จะส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายได้
มากท่ีสุดน่ันเอง (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ทําให้สามารถสรุปข้อ
สมมุติฐานออกมาได้ดังน้ี 
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สมมติฐานที ่1 : การตลาดแบบองค์รวม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอิเกียสโตร์  
สมมติฐานที ่2 : การตลาดภายในองค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของของผู้บริโภคอิเกียสโตร์
สมมติฐานที ่3 : การตลาดแบบบูรณาการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของของผู้บริโภคอิเกียสโตร์
สมมติฐานที ่4 : การตลาดเชิงสัมพันธภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอิเกียสโตร์ 
สมมติฐานที ่5 : การตลาดในเชิงผลประกอบการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอิเกียสโตร์ 

 
กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1: ภาพความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดแบบองค์รวมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสํารวจกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมที่ส่งผลต่อารตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคอิเกีย 
3. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมของอิเกีย  

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย ที่มีอายุ 15 – 50 ปี และมีเงินเดือน 15,000 บาทเป็นต้นไป และเป็นผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ สาขาบางนา 
จํานวน 2,880,000 คน (ข้อมูล ณ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558) ซึ่งเป็นจํานวนผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยที่อิเกียสโตร์ สาขา
บางนาต่อปี (ผู้จัดการสุดสัปดาห์, 2558) ประชากรตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการท่ีอิเกียสโตร์ จํานวน 
400 คน ได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
90 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±10 ซึ่งผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Random Sampling) 

จากผลค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า ที่ได้หาค่าเช่ือมั่น จํานวน 400 ราย มี 5 ด้าน ดังต่อไปน้ี ด้าน
การตลาดภายในองค์กร มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.754, ด้านการตลาดแบบบูรณาการ มีค่าความน่าเช่ือถือ 
0.665, ด้านการตลาดเชิงสัมพันธภาพ มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.739, ด้านการตลาดในเชิงผลประกอบการ มีค่า
ความน่าเช่ือถือ 0.797 และ ด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.765 ซึ่งการประเมินความเที่ยง
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของเครื่องมือที่มีค่ามากกว่า 0.5 ถือว่าใช้ได้ (ศิริชัย, 2544) 

การสื่อสารการตลาดแบบองค์รวม 

- การตลาดภายในองค์กร 
- การตลาดแบบบูรณาการ 
- การตลาดเชิงสัมพันธภาพ 
- การตลาดในเชิงผลประกอบการ 

 

 
การตัดสินใจซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคอิเกียสโตร ์
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 สรุปปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทย แบบสอบถาม

เก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวพบว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  21-25 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน15,001 – 25,000 บาท 

สรุปพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่อิเกียสโตร์ประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เข้าใช้
บริการศูนย์การค้า อิเกียสโตร์ น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือน เข้าใช้บริการเวลา 14.01 – 16.00 น. ใช้เวลาในการ
เข้าใช้บริการ 1 – 2 ช่ัวโมง มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง คือ 1,001-5,000 บาท ส่วนใหญ่ชอบหาแหล่งข้อมูลจากการ
เย่ียมชมศูนย์การค้าอิเกียสโตร์ สั่งซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซื้อสินค้าประเภทของใช้แปลกใหม่ จะมา
ใช้บริการ 2 คน และส่วนใหญ่จะมาใช้บริการเน่ืองจากสินค้ามีความหลากหลาย  

จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตลาดแบบองค์รวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามน้ัน
เห็นว่าการตลาดในเชิงผลประกอบการน้ันตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งมีความคิดเห็นในระดับ
มาก รองลงมาคือ การตลาดภายในองค์กรอยู่ในระดับมาก ถัดมาคือ การตลาดเชิงสัมพันธภาพอยู่ในระดับมาก 
และการตลาดแบบบูรณาการซึ่งมีความคิดเห็นในระดับมาก ตามลําดับ 

สรุปความคิดเห็นในรูปแบบการตัดสินใจซื้อ พบว่า มักจะตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
ที่ตรงกับการใช้งาน น้ันตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ มักจะตัดสินใจเลือก ทางเลือกที่ดีที่สุดใน
การซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน มักจะพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน มักจะรวบรวมข้อมูลเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านก่อนการตัดสินใจซื้อ มี
ความคิดเห็นว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านตรงกับความคาดหวังจะตัดสินใจซื้อได้เลยทันที และมีความ
คิดเห็นว่ามักจะตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากแบรนด์ที่ท่านช่ืนชอบมากที่สุด ตามลําดับ  
 

การทดสอบสมมติฐาน 
 การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) น้ันมีค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 0.315 ซึ่ง

หมายความว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงของการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)  สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจซื้อสินค้าที่อิเกียสโตร์ประเทศไทย ได้ร้อยละ 31.5 โดยอีกร้อยละ 68.5 น้ันเกิด
จากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ทําการศึกษา และมีค่า F-statistic เท่ากับ 183.004 ซึ่งมากกว่า ค่า F จากตาราง 
แสดงว่าการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่อิเกียสโตร์ 
สาขาบางนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดแบบองค์รวมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig. 
ค่าคงที่ 1.365  6.402 0.000 
ด้านการตลาดแบบองค์รวม 0.702 0.561 13.528 0.000 

 R2 = 0.315, Adjust R2= 0.313, F = 183.004, p < 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 1 กลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค จากค่า R 

Square (R2) = 0.315 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทยเป็นผลมาจาก
ปัจจัยการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ร้อยละ 31.50 อีกร้อยละ 68.50 เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืน  
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จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ
สมมติฐาน สรุปว่า ปัจจัยการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.561 หมายความ
ว่าปัจจัยการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ที่อิเกีย สโตร์ กล่าวคือ หากการตลาดแบบองค์รวม มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ เพิ่มขึ้น 0.561 และเมื่อวิเคราะห์ตัวแปรอิสระในรายด้าน พบว่า  
 
ตารางที่ 2:  ทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) กับการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ ในรายด้าน 
 

การตลาดแบบองค์รวม 
การตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ 

B Beta t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.399  6.433 .000   
ด้านการตลาดภายในองค์กร 0.130 0.136 2.606 0.009 0.627 1.594 
ด้านการตลาดแบบบูรณาการ 0.130 0.114 2.101 0.036 0.585 1.711 
ด้านการตลาดเชิงสัมพันธภาพ 0.118 0.124 2.199 0.028 0.536 1.867 
ด้านการตลาดในเชิงผลประกอบการ 0.315 0.318 5.774 0.000 0.565 1.771 

 R2 =0.324, Adjust R2 = 0.318, F= 47.414, p <0.05 
 
จากค่า R Square (R2) = 0.324 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ เป็นผล

มาจากปัจจัยการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 32.40 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
67.60 เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบได้  

ผลการทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) กับการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ในรายด้านโดยเป็นการแสดงผลการทดสอบสมมติฐานย่อย ตามตารางพบว่า  

สมมติฐานย่อยที่ 2 การตลาดภายในองค์กร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทย มีสมมติฐานทางสถิติดังน้ี  

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.009 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ
สมมติฐาน สรุปว่า การตลาดภายในองค์กร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.136 หมายความ
ว่า การตลาดภายในองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่อิเกียสโตร์ กล่าวคือ หาก
การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ เพ่ิมขึ้น 0.136  

สมมติฐานย่อยที่ 3 การตลาดแบบบูรณาการ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทย มีสมมติฐานทางสถิติดังน้ี 

การตลาดแบบบูรณาการเป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ อิเกีย 
สโตร์  
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.036 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน 
จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปว่า การตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกีย 
สโตร์  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.114 หมายความ
ว่าการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ กล่าวคือ หาก
การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ เพ่ิมขึ้น 0.114   

สมมติฐานย่อยที่ 4 การตลาดเชิงสัมพันธภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทย มีสมมติฐานทางสถิติดังน้ี 

การตลาดเชิงสัมพันธภาพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ สาขา
บางนาจากตารางที่ 2 พบว่า ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.028 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ
สมมติฐาน สรุปว่า การตลาดเชิงสัมพันธภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.124 หมายความ
ว่า การตลาดเชิงสัมพันธภาพ มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ กล่าวคือ 
หากการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ เพ่ิมขึ้น 0.124 

สมมติฐานย่อยที่ 5 การตลาดในเชิงผลประกอบการ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทย มีสมมติฐานทางสถิติดังน้ี  

การตลาดในเชิงผลประกอบการ เ ป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริ โภคท่ี 
อิเกียสโตร์  

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ
สมมติฐาน สรุปว่า การตลาดในเชิงผลประกอบการ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ที่อิเกียสโตร์ สาขาบางนา  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.318 หมายความ
ว่า การตลาดในเชิงผลประกอบการ มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ 
กล่าวคือ หากการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ เพ่ิมขึ้น 0.318 

จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) เป็นการวัดค่า
ของความแปรปรวนของค่าประมาณของสัมประสิทธ์ิของพารามิเตอร์ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
กันโดยค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าค่า VIF 
ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 1.594 - 1.867 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน  
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 การอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ของผู้บริโภค อิเกียสโตร์ สาขาบางนามีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
สมมติฐานที่ 1 การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ สาขาบางนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า 
การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) เป็นปัจจัยที่มีผลทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าที่อิเกียสโตร์ 
เป็นกระบวนการหาทางเลือก เป็นทางเลือกที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของผู้บริโภค ซึ่งการทํา
การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ บริการหรือประสบการณ์ การสร้าง
คุณค่าและกิจกรรมส่งมอบคุณค่า ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท อันได้แก่ 
ลูกค้า ผู้ร่วมการงาน พนักงานและชุมชนซึ่งเช่ือมโยงในลักษณะเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
ระยะยาวและให้ได้ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อน่ันเองและนอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิมล แม้นจริง (2546) ที่ได้กล่าวถึงความสําคัญของการตลาดแบบองค์รวม 
(Holistic Marketing) ไว้ว่าเป็นแนวความคิดที่ยึดหลักการพัฒนาการออกแบบและการปฏิบัติการของ
โปรแกรมการตลาด มีกระบวนการและกิจกรรมที่รองรับแบบเปิดกว้างและครอบคลุมแนวความคิดการตลาด
แบบองค์รวม จะให้ความสําคัญกับทุกอย่างที่เก่ียวกับการตลาดอย่างกว้างขวาง การบูรณาการขอบเขตและ
องค์ประกอบของกิจกรรมการตลาดอย่างกว้างขวาง นอกจากน้ีผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มณีรัตน์ สกุลศิรจิตร (2548) ที่พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการตลาดแบบองค์รวมส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน 

สมมติฐานที่ 2 การตลาดภายในองค์กร (Internal Marketing) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคที่อิเกียสโตร์ สาขาบางนา ซึ่งผู้บริโภคน้ัน เห็นด้วยต่อการตลาดแบบองค์รวม ด้านการตลาดภายใน
องค์กรว่าวัฒนธรรมองค์กรของอิเกียใส่ใจพนักงานทําให้พนักงานมีบริการที่ดี และการรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานทุกระดับช้ันและการฝึกอบรมพนักงานอิเกียให้มีความเช่ียวชาญทําให้มั่นใจในบริการ โดยเห็นว่าการ
สื่อสารที่ถูกต้องของพนักงานในอิเกียทําให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์ระดับมาก  จากการที่มี
การตลาดภายในองค์กรที่ดี ทําให้บุคลากรในองค์กรมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดี ซึ่งผล
การศึกษานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวิตร์ สายแก้ว, จินดารัตน์ ปีมณีและเกสินี หมื่นไธสง (2557) 
ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดภายในกับผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมประเภทธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และค้นพบว่า กลยุทธ์การตลาดภายใน ด้านการมอบอํานาจให้
พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานด้านกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร  ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่า การที่บริษัทอิเกีย กรุ๊ป กําหนดกลยุทธ์การตลาดภายในองค์กรที่ใช้ สามารถสร้างความเช่ือมั่นในบริการ
และมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง  

สมมติฐานที่ 3 การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคที่อิเกียสโตร์ ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้บริโภคน้ันมีความคิดเห็นเห็นด้วยกับการตลาดแบบองค์รวม ด้าน
การตลาดแบบบูรณาการว่าผลิตภัณฑ์ของอิเกียมีการออกแบบท่ีมีสไตล์เป็นของตัวเองและโดดเด่นในเรื่องการ
ประกอบเอง (Do it yourself) และการต้ังราคาสินค้าถูกเพ่ือให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 
ช่วยให้สินค้าน่าสนใจในมากข้ึน รวมถึงการตกแต่งร้านสวยงาม สามารถส่ือถึงคุณสมบัติของสินค้าได้เป็นอย่าง
ดี ทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน และเว็บไซด์ของอิเกีย ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็ว มีข้อมูลครบ
วงจร นอกจากน้ัน ยังเห็นด้วยว่าการใช้เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆ 
การจัดตกแต่งร้าน กิจกรรมการตลาดต่างๆ เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมี ดังน้ัน จากผลการศึกษานี้มีความสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ จิลมิกา เจริญทนัง (2552) ได้ศึกษาเรื่องการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการซื้อ
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และค้นพบว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในประเด็นของการส่ือสาร
ด้านโทรทัศน์ การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การที่บริษัท อิเกีย กรุ๊ป กําหนดกลยุทธ์การตลาด
แบบบูรณาการ (Integrated Marketing) ผสมผสานเครื่องมือการสื่อสารถึงผู้บริโภคหลากหลายช่องทางที่ทํา
ขึ้นน้ัน สามารถทําให้ผู้บริโภคสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของอิเกียได้จริง  ช่วยกระตุ้นให้เข้าใช้บริการที่อิเกียสโตร์ได้  

สมมติฐานที่ 4 การตลาดเชิงสัมพันธภาพ (Relationship Marketing) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ สาขาบางนา ซึ่งโดยรวมเห็นด้วยต่อการตลาดแบบองค์รวม ด้านการตลาดเชิง
สัมพันธภาพว่าการเป็นสมาชิกของอิเกีย เป็นการเก็บฐานข้อมูลและรักษาสัมพันธ์ในระยะยาว มีสิทธิประโยชน์
ที่ทําให้ลูกค้าพึงพอใจ แสดงถึงความเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค รวมถึงมีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อกระตุ้นซัพ
พลายเออร์ให้ทําตามข้อกําหนดมาตรฐานป่าไม้ ซึ่งทําให้ผู้บริโภคมองว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโดยอิเกียจะเป็น
สินค้าที่ทําจากไม้ที่ได้มาตรฐาน เช่ือมั่นได้แน่นอน ซึ่งทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อ นอกจากน้ันยังเห็นด้วยว่า การ
ที่อิเกียประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ภายในประเทศอย่าง บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
ทําให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของคนไทยได้ดี ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชิต ผลเจริญ 
(2555) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพที่เป็นปัจจัยทําให้ได้เปรียบ ทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมนํ้าอัดลมของประเทศไทย ที่ค้นพบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพ ปัจจัยด้านกิจกรรม
การตลาด และความพึงพอใจของร้านค้าที่ทําให้ได้เปรียบทางการ แข่งขันในอุตสาหกรรมนํ้าอัดลมของประเทศ
ไทย ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การที่บริษัทอิเกีย กรุ๊ป กําหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพ (Relationship 
Marketing) ที่ใส่ใจกับทั้งลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกๆ ช่องทาง ทําให้สามารถเพ่ิมความสามารถ
ทางการแข่งขันได้ 

สมมติฐานที่ 5 การตลาดในเชิงผลประกอบการ (Performance Marketing) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคท่ีอิเกียสโตร์ประเทศไทย ซึ่งโดยรวมเห็นด้วยต่อการตลาดแบบองค์รวม ด้านการตลาดในเชิง
ผลประกอบการว่าจะทําให้เกิดความเช่ือมั่นต่อบริษัท หากรายได้ของบริษัทอิเกีย กรุ๊ป มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทุกปี 
ทั้งน้ี อาจทําให้ผู้บริโภคมองว่า อิเกียเป็นองค์กรที่ใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคหัน
มาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ดังน้ันจึงทําให้ผู้บริโภคมองว่าอิเกียเป็นผู้ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ทําให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคและทําให้ เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด นอกจากน้ัน การ
ที่อิเกียมีมูลนิธิช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
โชติรัตน์ ศรีสุข (2554) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารและการรับรู้การตลาดในเชิงผลประกอบการของ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจจํากัด(มหาชน) ที่ค้นพบว่า ผู้บริโภคมองว่า รายได้ของบริษัทสร้างความน่าเช่ือถือ มีผล
ในเชิงบวกต่อการรับรู้ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่างหน่ึงที่ทําเพ่ือให้รู้จัก
บริษัทรู้จักสินค้า เพ่ือให้เห็นว่าบริษัทมีนํ้าใจกับสังคมและการโฆษณาเป็นสื่อที่ผู้บริโภคพบเห็นได้บ่อยคร้ัง ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า การที่บริษัทอิเกีย กรุ๊ป กําหนดกลยุทธ์การตลาดในเชิงผลประกอบการ (Performance 
Marketing) สามารถสร้างการรับรู้ ความน่าเช่ือถือ สร้างประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างช่ือเสียงให้กับองค์กรได้ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การตลาดแบบองค์รวมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
อิเกียสโตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมของอิเกีย กรุ๊ป ดังน้ี 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเรื่องการตลาดแบบองค์รวมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคอิเกียสโตร์ เป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษากลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ต่อไปเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

จากทดสอบสมมติฐาน พบว่าการตลาดแบบองค์รวม โดยรวมน้ันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคอิเกียสโตร์ สาขาบางนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ัน อิเกีย กรุ๊ป หน่วยงานหรือ
องค์กรที่ดําเนินการด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวม ควรให้ความสําคัญในการกําหนดแนวทางหรือกลยุทธ์
ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน กลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมจําเป็นต้องมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองด้านรายได้
ให้กับธุรกิจอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพนักงานเพ่ิมพูนทักษะแก่พนักงานทุกคน และด้านการตลาดแบบ
บูรณาการ ที่ทําการตลาดครบทั้ง 4P’s น่ันคือ ด้านผลิตภัณฑ์มีความเป็นอัตลักษณ์สูง มีกลยุทธ์ด้านราคาที่ลด
ต้นทุนการผลิตและการขนส่งด้วยแนวคิดการแต่งบ้านด้วยตัวผู้บริโภคเอง รวมถึงการการตลาดเชิงสัมพันธภาพ 
เช่น การมอบประกาศนียบัตรให้กับซัพพลายเออร์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อกันและยังสร้างภาพลักษณ์
ได้ว่า อิเกียใช้วัสดุที่มีมาตรฐานให้ผู้บริโภคม่ันใจในผลิตภัณฑ์ได้ และการตลาดในเชิงผลประกอบการต้องสร้าง
ภาพลักษณ์โดยรวม ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ต้องมีผลประกอบการที่ดีเท่าน้ัน เช่น เมื่ออิเกียเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง
และมีผลประกอบการที่ดี และยังมีการทําประโยชน์เพ่ือชุมชนเช่น ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุระกันดานร่วมกับ
ยูนิเซฟ จากกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมจะเห็นได้ว่าอิเกียน้ันเลือกแนวทางในแต่ละด้านที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ จดจําภาพลักษณ์ต่างๆ ของอิเกียได้ดี และ
เมื่อพิจารณาข้อสมมติฐานย่อยจากข้อที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่อิเกียสโตร์มากที่สุด
ตามลําดับ พบว่า  

จากการทดสอบสมมติฐานเรื่องการตลาดแบบองค์รวม ในด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ 
ด้านการตลาดในเชิงผลประกอบการ (Performance Marketing) ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่อง
มาตรฐานการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าของอิเกีย สื่อให้เห็นว่าปัจจุบัน ผู้บริโภคใส่ในใจผลิตภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ดังน้ัน หากพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือช่วยเหลือชุมชนในพ้ืนที่หรือช่วยเหลือชุมชน
ภายในประเทศไทยให้มากขึ้นก็จะส่งผลต่อการตัดสินซื้อสินค้าของผู้บริโภคอิเกียมากขึ้นด้วย เช่น การมี
กิจกรรมเปิดรับสมัครจิตอาสาร่วมกับอิเกียช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ในประเทศไทยทุกๆ 3 เดือน โดยจะเป็น
กิจกรรมช่วยพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัยของเด็กผู้ยากไร้ ช่วยบํารุงซ่อมแซมบ้านพักเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเข้ากับภาพลักษณ์
ของอิเกีย ที่ โดดเด่นเรื่องสินค้า DIY (Do It Yourseft) ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของอิเกียและช่วยให้เกิดการ
จดจําตราสินค้าได้อีกด้วย 

จากการทดสอบสมมติฐานเรื่องการตลาดแบบองค์รวม ในด้านการตลาดภายในองค์กร(Internal 
Marketing) ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องการส่ือสารที่ถูกต้องภายในองค์กร เน่ืองจากผู้บริโภคจะรู้สึกว่า
ได้รับข้อมูลเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง ดังน้ัน อาจมีการจัดกิจกรรมประจําปีให้พนักงานเสนอกิจกรรม
พัฒนาชุมชนภายในเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งกิจกรรมท่ีนําเสนอจะต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์
และช่วยพัฒนาชุมชนได้จริง ซึ่งทางบริษัทจะพิจารณาแล้วแต่ความเหมาะสม โดยเลือกจากชุมชนที่สมควร
ได้รับการพัฒนามากที่สุด สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรทํางานด้วยใจรักน่ันเอง 
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จากการทดสอบสมมติฐานเรื่องการตลาดแบบองค์รวม ในด้านการตลาดเชิงสัมพันธภาพ 
(Relationship Marketing) ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องการที่อิเกียมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายในประเทศ 
สามารถสร้างความเช่ือมั่นในสินค้าและบริการมากข้ึน ดังน้ันอาจจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าและนวัตกรรม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ในศูนย์การค้าอิเกียสโตร์ ในนิทรรศการจะแสดงให้เห็นว่าอิเกียใช้วัสดุประกอบเฟอร์นิเจอร์
ที่มาจากซัพพลายเออร์ที่ทําตามข้อกําหนดมาตรฐานป่าไม้ ซึ่งนิทรรศการน้ีจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับ
ทั้งซัพพลายเออร์และลูกค้าได้พร้อมๆ กันและเน่ืองจากการจัดแสดงน้ีบอกเล่าถึงสิ่งที่อิเกียทําเพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม คิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เสมอ ทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสิ่งที่อิเกียทําและเกิดสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
องค์กรมากขึ้น 

จากการทดสอบสมมติฐานเรื่องการตลาดแบบองค์รวม ในด้านการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing) ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องการตกแต่งจัดวางสินค้าให้สวยงาม สามารถสื่อถึงคุณสมบัติของ
สินค้าได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน อาจมีกิจกรรม เช่น โปรโมช่ัน “Gift and Take” นําเฟอร์นิเจอร์เก่าชํารุดเสียหายมา
บริจาคที่อิเกีย แลกส่วนลดในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ของอิเกีย โดยเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ลูกค้านํามาบริจาคกับทางอิ
เกีย จะนําไปซ่อมแซม ปรับโฉมและบริจาคต่อไปยังโรงเรียนหรือชุมชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่อไป เป็นอีกหน่ึง
กิจกรรมที่ช่วยเสริมการตลาดแบบบูรณาการและยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป   

1. แนะนําให้ทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น ขยายขอบเขตของประชากรไปยังผู้บริโภคของ 
อิเกีย สโตร์ ในสาขาอ่ืนๆ หรือผู้บริโภคในต่างจังหวัด เพ่ือที่จะทราบความคิดเห็นของผู้บริโภค และเป็นการ
ขยายฐานลูกค้าของร้านอีกด้วย 

2. แนะนําให้ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของอิเกีย สโตร์ในสาขาอ่ืน เช่น สาขา
บางใหญ่ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไปในอนาคต 

3. แนะนําให้ศึกษาการตลาดแบบองค์รวมที่ส่งผลต่อตัวแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจากการตัดสินใจซื้อ เช่น 
การตลาดแบบองค์รวมที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น เพ่ือศึกษาว่าการตลาดแบบองค์รวมน้ัน 
จะสามารถทําให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นหรือไม่ 
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บทคัดย่อ  

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีและคุณภาพรายงานทางการเงินของ
เทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา และ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีกับคุณภาพ
รายงานทางการเงิน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักบัญชีของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
154 คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จํานวน ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน F-Test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.1 มีอายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 37.7 มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 67.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.2 มีประสบการณ์ในการทํางาน 11-15 ปี 
ร้อยละ 42.2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท ร้อยละ 69.5 และตําแหน่งงานใน
ปัจจุบัน คือ นักวิชาการการเงินและบัญชี 3-7 ร้อยละ 50.6  

ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติทางการบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
ปฏิบัติทางการบัญชีด้านหลักการมีนัยสําคัญเป็นอันดับแรก มีค่าระดับการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ หลักการเกิดขึ้นของรายได้ หลักการประมาณ หลักความสม่ําเสมอ หลักความระมัดระวัง 
หลักราคาทุน หลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย หลักฐานอันเที่ยงธรรม และหลักการเปิดเผยข้อมูล มีค่าระดับ
การปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ในส่วนของคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพรายงานทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี โดยคุณภาพ
รายงานทางการเงินในด้านการเปรียบเทียบกันได้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี รองลงมา ได้แก่ คุณภาพเกี่ยวกับ
ความเข้าใจ และความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน ส่วนคุณภาพเกี่ยวกับ
ความเช่ือถือได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ และการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า การปฏิบัติ
ทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพรายงานทางการเงิน มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

คําสําคัญ: การปฏิบัติทางการบัญชี คุณภาพรายงานทางการเงิน เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 
29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 198 

ABSTRACT  
Research on the relationship between accounting practice and financial reports 

quality of the municipality in Nakhon Ratchasima Province was aimed to 1) study accounting 
practice and financial reports' quality of the municipality in Nakhon Ratchasima Province and 
2) explore the relationship between accounting practice and financial reports quality of the 
municipality in Nakhon Ratchasima Province. The samples used in this study were 
accountants of the municipality in the province of Nakhon Ratchasima of 154 people. This 
study used questionnaires to collect information and statistics used in data analysis was 
percentage, average, standard deviation, F-test and correlation coefficient. 

 The samples majority of the respondents were female accounted for 96.1 percent. 
Aged over 45 years accounted for 37.7 percent, married for 67.5 percent, studying in a 
bachelor's degree for 66.2 percent, and having work experience for 11-15 years accounted 
for 42.2 percent. The average monthly income between 25001-35000 baht accounted for 
69.5 percent and in the present work position was an academic finance and accounting level 
3-7 accounted for 50.6 percent.  

Result, it was found that. The accountants of the municipality in the province of 
Nakhon Ratchasima performed the accounting practice in the overall level was high. The 
compliance with the accounting principles was the first. The accounting practice was at the 
highest level, followed by the emergence of the principle of the consistent, conservative 
principle the cost matching principle, income and expenses, proof of justice and the 
principles of disclosure are at a high level, respectively. Quality financial reporting of 
municipality in the province of Nakhon Ratchasima, the results showed that quality financial 
reporting of samples was at a good level. The quality of financial reporting of comparable 
had quality at a good level, followed by the quality of understanding and relating to 
decision making which quality was good and quality of reliability was in moderate level, 
respectively. The accounting practice was associated with the quality of financial reports of 
the municipality in the province of Nakhon Ratchasima statistically significant at the 0.05 
level. 

Keywords: Accounting Practice, Financial Report’s Quality, Municipality in Nakhon 
Ratchasima Province 
 
บทนํา  

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให้โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเจริญเติบโตของธุรกิจในภาคเอกชนเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มความสําคัญให้ภาครัฐได้มีบทบาทร่วมกัน หรือช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันกับ
ภาคเอกชน เพ่ือให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถอยู่รอดและสร้างการเจริญเติบโตให้ประเทศชาติในอนาคต
ต่อไปได้อย่างย่ังยืน โดยการนําไปสู่การกระจายอํานาจให้องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นโดยการกระจาย
อํานาจการคลัง เพ่ือมอบอํานาจการตัดสินใจให้ทางการคลังอย่างเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
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เป็นการสร้างความรับผิดชอบวินัยทางการเงินการคลัง และเพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับประชาชนในท้องที่ให้มี
ความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการทํางานของการคลัง เพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้ังเป้าหมายไว้ 
หรือเพ่ือเป็นประโยชน์ในหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานและยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายอันส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง
ทางการเงินการคลังของท้องถิ่น (จันทร์นิภา ประหยัด, 2558 : 24) 

การปฏิบัติทางการบัญชี ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดจะส่งผลต่อศักยภาพขององค์กรรวมถึง 
คุณภาพรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทําให้ข้อมูลที่นําเสนอในรายงานทางการเงินมีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจสําหรับผู้ใช้ ลักษณะการนําเสนอรูปแบบทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้มีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ
และมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบกันได้ เพ่ือสื่อสารข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และคาดว่า
จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพรายงานทางการเงินมีแนวโน้มที่จะลดลง เน่ืองจากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังน้ันรายงานทางการเงินจําเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้
ผู้ใช้รายงานได้รับประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามนักลงทุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่รวมถึงผู้บริหารขาด
ความรู้ความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์และทําความเข้าใจเก่ียวกับงบการเงินเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
และประกอบการคาดคะเนแนวโน้มธุรกิจตลอดจนใช้ในการวางแผนการทํางานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
มากย่ิงขึ้น ดังน้ันนักบัญชีที่มีศักยภาพในการนําเสนอข้อมูล และมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตลอดจนความสามารถที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น การมีทัศนคติที่ ดีต่อวิชาชีพจะส่งผลโดยตรงต่อการจัดทํารายงานการเงินให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (คัทลียา ลาศรีทัศน์, 2558 : 253) 

คุณภาพรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Quality) เป็นลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ที่มีความถูกต้อง และเที่ยงธรรม ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพจะต้องให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้งบการเงินลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจได้ (Understandability) หมายถึง รายงานทางการเงินที่นําเสนอทําให้ผู้ใช้
สามารถเข้าใจได้ทันทีที่ใช้ข้อมูล 2)ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) หมายถึง การที่ข้อมูลจะ
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจก็ต่อเมื่อข้อมูลน้ันช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
ได้ รวมท้ังช่วยยืนยันหรือช้ีข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาของผู้ใช้รายงานทางการเงินได้ 3)ความ
เช่ือถือได้ (Accuracy) ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่มีความเช่ือถือได้เป็นข้อมูลที่ไม่มีความผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ 
รวมท้ังไม่มีความลําเอียงในการนําเสนอ ทําให้เช่ือได้ว่าข้อมูลเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลที่ต้องการ
แสดง หรือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าแสดงได้ และ 4) การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) หมายถึง 
รายงานทางการเงินจะต้องมีการนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นแนวโน้มของผลการดําเนินงานของ
องค์กร (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558 : ออนไลน์) 

เทศบาล (Municipality) ถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่ใช้ในประเทศไทย
ปัจจุบันการปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่น ดําเนินการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย มีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายในการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เป็นต้น สําหรับระบบการเงินการคลังเทศบาลน้ันได้ถือปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การจัดทํารายงานทางการเงิน
จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วย การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ทั้งน้ีวัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงานทางการเงินก็เพ่ือ
นําเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งบการเงินได้นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การจัดทํา
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แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี การจัดทําประมาณการรายรับประจําปี 
การจัดทําประมาณการรายจ่ายประจําปีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าแต่ละ
งานล้วนต้องการใช้ข้อมูลจากรายงานทางการเงินทั้งสิ้น หากรายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจได้ ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้ 
และการเปรียบเทียบกันได้ รายงานทางการเงินดังกล่าวก็จะไม่มีประโยชน์ (ดํารง วัฒนา, 2556 : 62) 

จังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การ
บริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางต้ังหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอยู่ประมาณ 196 
หน่วย (รวมท้ังหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย) 2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วน
ราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด 30 หน่วย ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32  
อําเภอ 287 ตําบล 3,743 หมู่บ้าน และ 3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2) เทศบาล 75 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
นคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลเมือง 4 แห่ง  ได้แก่ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมือง
บัวใหญ่  เทศบาลเมืองสีคิ้ว และเทศบาลเมืองปัก ได้แก่ เทศบาลตําบล 70 แห่ง และ (3) องค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 258 แห่ง (จังหวัดนครราชสีมา, 2558 : ออนไลน์) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการ
บัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการบันทึกบัญชี เป็นข้อสนเทศในการปรับปรุงระบบการบันทึก
บัญชี เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการบันทึกบัญชี เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ทางการบัญชี และเป็นข้อสนเทศที่ทําให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์และผลกระทบของระบบการ
บันทึกบัญชีที่ดีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินต่อไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการ
เงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้ศึกษาค้นคว้าตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดย
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามลําดับดังต่อไปน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติทางการบัญชี (Accountancy Practice) 
อรุณี  อย่างธารา  และคณะ (2558 : 9-10) ได้กําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชี ดังน้ี 

 1.1กหลักราคาทุน (The Cost Principle) คือ หลักการที่กําหนดว่าการวัดมูลค่ารายการทางบัญชี
ทําโดยใช้ราคาทุน เพราะเป็นราคาที่มีหลักฐานอันเที่ยงธรรม สามารถพิสูจน์ได้จริงและเน่ืองจากองค์กรดํารง
อยู่ต่อไป ราคาต้นทุนปัจจุบันหรือราคาชําระบัญชีจึงไม่เหมาะสมยกเว้นกรณีที่ค่าดัชนีราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง
ไป ทําให้อํานาจซื้อเปลี่ยนแปลง 
 1.2กหลักการเกิดขึ้นของรายได้ (The Revenue Principle) คือ หลักการที่กําหนดว่าต้องมีการ
พิจารณารายได้เก่ียวกับคุณลักษณะและองค์ประกอบของรายได้ การวัดมูลค่ารายได้และจังหวะเวลาการรับรู้
ของรายได้ 
 1.3กหลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย (The Matching Principle) คือ หลักการที่กําหนดว่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็ควรจะบันทึกค่าใช้จ่ายน้ันในงวดเวลาที่
รายได้เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถวัดผลการดําเนินงานซึ่งมาจากการเปรียบเทียบระหว่างความสําเร็จที่อยู่ในรูปของ
รายได้ และความพยายามท่ีอยู่ในรูปค่าใช้จ่าย 
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 1.4กหลักความมีหลักฐานอันเที่ยงธรรม (The Objectivity Principle) คือ หลักการที่กําหนดว่า
การบันทึกบัญชีต้องยึดถือตามหลักฐานที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ และตรวจสอบได้ 
 1.5กหลักความสม่ําเสมอ (The Consistency Principle) คือ หลักการที่กําหนดว่ารายการทาง
บัญชีที่มีลักษณะเหมือนกันควรบันทึกและรายงานแบบเดียวกันอย่างสมํ่าเสมอทุกงวดบัญชีเพื่อประโยชน์ใน
ด้านการเปรียบเทียบซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
 1.6กหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ (The Full Disclosure Principle) คือ หลักการที่กําหนด
ว่าจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้มากที่ผู้ใช้งบการเงินจะไม่เข้าใจผิดในข้อมูลทางการเงินที่รายงาน 
 1.7กหลักความระมัดระวัง (The Conservatism Principle) คือ หลักการที่กําหนดว่าให้มีความ
ระมัดระวังในการรายงานข้อมูล ไม่ให้สินทรัพย์และรายได้สูงเกินจริง ในขณะที่ไม่ให้ค่าใช้จ่ายและหน้ีสินตํ่าเกิน
จริง ดังน้ันจึงมีการรับรู้หน้ีสิน ค่าใช้จ่าย และขาดทุนทันทีเท่าที่เป็นไปได้ว่าจะเกิด แต่การรับรู้สินทรัพย์ รายได้ 
และกําไรให้รอจนกว่ามีความแน่นอนว่าเกิดขึ้นจริง 
 1.8กหลักนัยสําคัญ (The Materiality Principle) คือ หลักการที่กําหนดว่าข้อมูลใดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลน้ันเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญที่จะต้องมีการบันทึกและรายงานไว้อย่าง
ครบถ้วน 

 1.9กหลักความเป็นแบบแผนเดียวกันและความสามารถในการเปรียบเทียบได้ (The Uniformity 
and Comparability Principle) คือ หลักการที่กําหนดว่าให้ใช้วิธีการเดียวกันในการบันทึกและเปิดเผยข้อมูล
ในบริษัทต่างๆ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกิจการได้ 

2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน (Financial Reports’ Quality)  
 สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556 : 10-15) กรอบแนวคิดรายงานทางการเงิน ซึ่งได้อธิบาย
ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทําให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ลักษณะเชิง
คุณภาพหลักของงบการเงินมีสี่ประการ ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้ 
และการเปรียบเทียบกันได้  

2.1กความเข้าใจได้  ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูล
ดังกล่าว ซึ่งมีข้อสมมติว่า ผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบัญชี 
รวมท้ังมีความต้ังใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแม้ว่าจะมีความซับซ้อนแต่ถ้า
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต้องไม่ละเว้นที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลที่ว่าข้อมูลดังกล่าวยาก
เกินกว่าที่ผู้ใช้งบการเงินบางส่วนจะเข้าใจได้ 

2.2กความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบ
การเงิน ข้อมูลจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลน้ันช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ
ประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือช้ีข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่าน
มาของผู้ใช้งบการเงินได้  

 2.2.1กบทบาทของข้อมูลที่ช่วยในการคาดคะเน และยืนยันความถูกต้องของการคาดคะเนท่ี
ผ่านมามีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณ และโครงสร้างของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ใน
ปัจจุบัน มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เมื่อผู้ใช้งบการเงินพยายามคาดคะเนถึงความสามารถของกิจการในการ
ได้รับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ และความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ ข้อมูลเดียวกันน้ีมีบทบาทในการ
ยืนยันความถูกต้องของการคาดคะเนในอดีตที่เก่ียวกับโครงสร้างของกิจการที่คาดว่าจะเป็นและผลของการ
ดําเนินงานตามท่ีวางแผนไว้ 
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 2.2.2กข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอดีตของกิจการมักใช้เป็นเกณฑ์ในการ
คาดคะเนฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆ ที่ผู้ใช้งบการเงินสนใจ เช่น การจ่ายเงิน
ปันผล การจ่ายค่าจ้าง การเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ และความสามารถของกิจการในการชําระภาระ
ผูกพันเมื่อครบกําหนด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อการคาดคะเนได้โดยไม่จําเป็นต้องจัดทําในรูปของ
ประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพ่ิมขึ้นได้ด้วย ลักษณะการแสดงข้อมูลในงบการเงินของ
รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างเช่น งบกําไรขาดทุนจะมีประโยชน์ในการคาดคะเน
เพ่ิมขึ้นหากรายการเกี่ยวกับการดําเนินงานท่ีมีลักษณะไม่เป็นปกติ รายการผิดปกติ และรายการที่ไม่เกิดขึ้น
บ่อยของรายได้ และค่าใช้จ่ายได้แสดงแยกต่างหากจากกัน 

 2.2.3กความมีสาระสําคัญ ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะ และ
ความมีสาระสําคัญของข้อมูลน้ันในบางกรณี ลักษณะของข้อมูลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอต่อการพิจารณาว่า
ข้อมูลมีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การรายงานส่วนงานใหม่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของกิจการ แม้ว่าผลการดําเนินงานของส่วนงานในงวดน้ันจะไม่มีสาระสําคัญ ใน
บางกรณี ทั้งลักษณะและความมีสาระสําคัญของข้อมูลมีส่วนสําคัญต่อการพิจารณาว่าข้อมูลมีความเก่ียวข้อง
กับการตัดสินใจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่แยกตามประเภทหลักที่เหมาะสมกับธุรกิจน้ัน 
หากมูลค่าของสินค้าคงเหลือไม่มีสาระสําคัญ ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าคงเหลือน้ันก็ไม่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 

 2.2.4กข้อมูลจะถือว่ามีสาระสําคัญหากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ความมีสาระสําคัญขึ้นอยู่กับขนาดของรายการหรือ
ขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์เฉพาะ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณี ดังน้ันความมี
สาระสําคัญจึงถือเป็นข้อพิจารณามากกว่าจะเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลต้องมีหากข้อมูลน้ันจะถือว่ามี
ประโยชน์         

2.3กความเช่ือถือได้  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเช่ือถือได้ ข้อมูลจะมีคุณสมบัติของความเช่ือถือได้
หากปราศจากความผิดพลาดที่มีสาระสําคัญและความลําเอียง ซึ่งทําให้ผู้ใช้งบการเงินข้อมูลสามารถเช่ือได้ว่า
ข้อมูลน้ันเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลที่ต้องการให้แสดงหรือสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
แสดงได้ โดยข้อมูลอาจมีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ แต่การบันทึกข้อมูลดังกล่าวอาจทําให้ผู้ใช้งบการเงิน
เข้าใจผิด เน่ืองจากข้อมูลขาดความน่าเช่ือ ตัวอย่างเช่น ประมาณการค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้องที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีอาจขาดความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากจํานวนค่าเสียหาย และผลการพิจารณาคดียังไม่เป็น
ที่แน่นอน ดังน้ัน อาจเป็นการไม่เหมาะสมท่ีกิจการจะรับรู้ค่าเสียหายดังกล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงิน แต่
กิจการต้องเปิดเผยจํานวนค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องและเหตุการณ์เก่ียวกับการฟ้องร้องดังกล่าว ซึ่งสําหรับ
องค์ประกอบเชิงคุณภาพหลักในเรื่องความเช่ือถือได้ ดังน้ี 

 2.3.1กความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลจะมีความเช่ือถือได้เมื่อรายการและเหตุการณ์
ทางบัญชีได้ถูกแสดงไว้อย่างเที่ยงธรรมตามท่ีต้องการให้แสดงหรือ สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
แสดงได้ ตัวอย่างเช่น งบแสดงฐานะทางการเงินต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทาง
บัญชีซึ่งก่อให้เกิดสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของของกิจการเฉพาะส่วนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ณ 
วันที่เสนอรายงาน เป็นต้น โดยข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่อาจมีความเส่ียงที่จะอาจไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมของรายการท่ีต้องการให้แสดงอยู่บ้าง โดยมิได้มีสาเหตุมาจากความลําเอียง แต่เกิดจากความซับซ้อนใน
การระบุรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีหรือเกิดจากการนําหลักการวัดมูลค่าและเทคนิคในการนําเสนอ
รายการมาประยุกต์ใช้ ในบางกรณี การวัดมูลค่าผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม่
แน่นอนสูงจนกระทั่งกิจการไม่รับรู้รายการน้ันในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น กิจการมีค่าความนิยมที่เกิดขึ้น
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หลังจากได้ดําเนินงานมาระยะหน่ึง แต่กิจการไม่สามารถบันทึกค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในได้ เน่ืองจากเป็น
การยากที่กิจการจะระบุหรือกําหนดมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตาม ในบาง
กรณีกิจการอาจรับรู้บางรายการ และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการรับรู้และการวัด
มูลค่าของรายการนั้น 

 2.3.2กเน้ือหาสําคัญกว่ารูปแบบ  เพ่ือให้ข้อมูลเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและ
เหตุการณ์ทางบัญชี ข้อมูลดังกล่าวต้องบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตาม
รูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เน้ือหาของรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบทาง
กฎหมาย หรือรูปแบบที่ทําขึ้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจโอนสินทรัพย์ให้กับบุคคลอ่ืนโดยมีเอกสารยืนยันว่าได้มี
การโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายไปให้กับบุคคลน้ันแล้ว แต่มีข้อตกลงให้กิจการยังคงได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันต่อไป ในกรณีดังกล่าวการท่ีกิจการรายงานว่าได้ขายสินทรัพย์จึงไม่เป็น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น (แม้ว่าในความเป็นจริงมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น) 

 2.3.3กความเป็นกลาง ข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเช่ือถือเมื่อมีความเป็นกลาง
หรือปราศจากความลําเอียง งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลในงบ
การเงินน้ันมีผลทําให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจเพ่ือให้ได้ผลตามเจตนาของกิจการ 

 2.3.4กความระมัดระวัง โดยทั่วไป ผู้จัดทํางบการเงินต้องประสบกับความไม่แน่นอนอัน
หลีกเลี่ยงไม่ได้เก่ียวกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเก็บหน้ี การ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของโรงงานและอุปกรณ์และจํานวนการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตาม
สัญญารับประกัน กิจการต้องแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าว โดยการเปิดเผยถึงลักษณะและผลกระทบ โดยการ
ใช้หลักความระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน หลักความระมัดระวังน้ีคือการใช้ดุลยพินิจที่จําเป็นในการ
ประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอน เพ่ือมิให้สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจํานวนสูงเกินไปและหน้ีสินหรือ
ค่าใช้จ่ายแสดงจํานวนตํ่าเกินไป อย่างไรก็ตาม การใช้หลักความระมัดระวังมิได้อนุญาตให้กิจการต้ังสํารองลับ
หรือต้ังค่าเผื่อไว้สูงเกินไป โดยเจตนาแสดงสินทรัพย์หรือรายได้ให้ตํ่าเกินไปหรือแสดงหน้ีสินหรือค่าใช้จ่ายให้สูง
เกินไป เน่ืองจากจะทําให้งบการเงินขาดความเป็นกลาง ซึ่งมีผลต่อการความน่าเช่ือถือ 

 2.3.5กความครบถ้วน ข้อมูลในงบการเงินที่เช่ือถือได้ต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงความมี
สาระสําคัญของข้อมูล และต้นทุน ในการจัดทํารายการ การละเว้นไม่แสดงบางรายการในงบการเงินจะทําให้
ข้อมูลผิดพลาดหรือ ทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด ข้อมูลดังกล่าวจะขาดความน่าเช่ือถือ และมีความเก่ียวข้อง
กับการตัดสินใจน้อยลง 

2.4กการเปรียบเทียบกันได้ ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบ
ระยะเวลาต่างกัน เพ่ือคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการน้ัน นอกจากน้ี
ผู้ใช้งบการเงินยังต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการ เพ่ือประเมินฐานะการเงินผลการ
ดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังน้ัน การวัดมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของ
รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงจําเป็นต้องปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลาหรือเป็นการปฏิบัติของกิจการแต่ละกิจการก็ตาม   

 2.4.1กการเปรียบเทียบกันได้เป็นลักษณะเชิงคุณภาพที่สําคัญ กล่าวคือ ผู้ใช้งบการเงิน
จําเป็นต้องได้รับข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถระบุความแตกต่างระหว่าง
นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้สําหรับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่
ต่างกันของกิจการเดียวกันและความแตกต่างระหว่างนโยบายการบัญชีที่ใช้ของกิจการแต่ละกิจการได้ การ
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ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยนโยบายการบัญชีจะช่วยให้งบการเงินมีคุณสมบัติในการ
เปรียบเทียบกันได้ 

 2.4.2กการที่ข้อมูลจําเป็นต้องเปรียบเทียบกันได้มิได้หมายความว่าข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบ
เดียวกันตลอดไปและไม่ใช่ข้ออ้างอันสมควรที่จะไม่นํามาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกว่ามาถือปฏิบัติ กิจการ
ต้องไม่ใช้นโยบายการบัญชีต่อไปสําหรับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี หากนโยบายการบัญชีน้ันไม่สามารถ
ทําให้ข้อมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจและความเช่ือถือได้ นอกจากน้ีกิจการต้องเลือกใช้
นโยบายบัญชีอื่นหากทําให้ข้อมูลเก่ียวข้องกับการตัดสินใจและเช่ือถือได้ เน่ืองจากผู้ใช้งบการเงินต้องการ
เปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบ
ระยะเวลาที่ต่างกัน ดังน้ัน งบการเงินต้องแสดงข้อมูลของรอบระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยมากขึ้น 

 2.4.3กข้อจํากัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเช่ือถือได้ ความทันต่อ
เวลาการรายงานข้อมูลล่าช้า อาจทําให้ข้อมูลสูญเสียความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร
ต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากการรายงานที่ทันต่อเวลากับความเช่ือถือได้ของ
รายงานน้ัน กิจการอาจจําเป็นต้องเสนอรายงานให้ทันต่อเวลาก่อนที่จะทราบข้อมูลเก่ียวกับรายการและ
เหตุการณ์ทางบัญชีในทุกลักษณะ ซึ่งมีผลให้รายงานทางการเงินมีความเช่ือถือได้ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้ศึกษาจึงนําแนวคิดการ
ปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้น (อรุณี  อย่างธารา  และคณะ, 2555) มาใช้ในการศึกษาการปฏิบัติทางการ
บัญชีของนักบัญชีเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย หลักราคาทุน หลักการเกิดขึ้นของรายได้ 
หลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย หลักการเปิดเผยข้อมูล หลักฐานอันเที่ยงธรรม หลักความสม่ําเสมอ 
หลักการประมาณ หลักการมีนัยสําคัญ และหลักความระมัดระวัง และใช้แนวคิดคุณภาพรายงานทางการเงิน 
(สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556) มาใช้ในการศึกษาคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ความเข้าใจ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้ และการ
เปรียบเทียบกันได้ โดยได้นํามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีของนักบัญชีเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
2. เพ่ือศึกษาคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงิน 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของ
เทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา" กรอบแนวคิดดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)                  ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัย บทความที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักบัญชีของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
251  คน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2558) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของนักบัญชีของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา จาก

จํานวนประชากรทั้งหมด โดยใช้หลักการคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่  (Yamane, 1973) (อัจฉราวรรณ      
งามญาณ, 2554 : 42) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งน้ี 154 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 
 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การปฏิบัติทางการบัญช ี
1. หลักราคาทนุ 
2. หลักการเกิดขึ้นของรายได้ 
3. หลักการจับคู่รายได้และคา่ใช้จ่าย 
4. หลักการเปิดเผยข้อมูล 
5. หลักฐานอันเที่ยงธรรม 
6. หลักความสม่ําเสมอ 
7. หลักการประมาณ 
8. หลักการมีนัยสําคัญ 
9. หลักความระมัดระวัง 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับเทศบาล 
1. ขนาดของเทศบาล  
2. รายได้ของเทศบาล  
3. จํานวนพนักงานของเทศบาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดับการศึกษา  
5. ประสบการณ์ในการทํางาน  
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
7. ตําแหน่งงานในปัจจุบัน 

คุณภาพรายงานทางการเงิน 
1. ความเข้าใจ 
2. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
3. ความเช่ือถือได้ 
4. การเปรียบเทียบกันได้ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตอนที่ก1กปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทํางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและตําแหน่งงานในปัจจุบัน ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ก2กข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย ขนาดของเทศบาล รายได้ของเทศบาล 

และจํานวนพนักงานของเทศบาล ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ก3กการปฏิบัติทางการบัญชีของนักบัญชีเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ ง

ประกอบด้วย หลักราคาทุน หลักการเกิดขึ้นของรายได้ หลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย หลักการเปิดเผย
ข้อมูล หลักฐานอันเที่ยงธรรม หลักความสม่ําเสมอ หลักการประมาณ หลักการมีนัยสําคัญ และหลักความ
ระมัดระวัง ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่ามาตรฐานแบบลิเคิร์ตสเกล 
(Likert Scale) โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด   

ตอนที่ก4กคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย 
ความเข้าใจ ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้ ลักษณะข้อคําถามเป็น
แบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่ามาตรฐานแบบลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) โดยได้แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1กข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนําแบบสอบถามแจกให้กับนักบัญชีเทศบาล

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 154 คน  
3.2กข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมงานวิจัย บทความ  วารสาร  

เอกสารการสัมมนา สถิติในรายงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นส่วนประกอบในเน้ือหาและ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว จึงทําการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ

คําตอบในแบบสอบถามท้ังหมด  และทําการลงรหัส (Coding) เพ่ือนําไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นํา
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์ โดยประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี  

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
4.1.1กการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับเทศบาล ใช้ค่าความถ่ี 

(Frequency Distribution) และร้อยละ (Percentage)  
4.1.2กการวิเคราะห์การปฏิบัติทางการบัญชีและคุณภาพรายงานทางการเงิน ใช้ค่าเฉล่ีย  

(Mean)  และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4.2 สถิติเชิงอนุมาน 

4.2.1กค่า F-Test จากการวิเคราะห์ค่าแปรปรวน ANOVA (One - Way Analysis of 
Variance) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน กรณีพบความแตกต่าง จะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 

4.2.2กใช้ Correlation Coefficient Multiple Analysis ในการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  
1. สรุปผลการวิจัย 

1.1กการปฏิบัติทางการบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชีด้านหลักการมีนัยสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ หลักการเกิดขึ้นของรายได้ หลักการประมาณ หลักความสม่ําเสมอ หลักความ
ระมัดระวัง หลักราคาทุน หลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย หลักฐานอันเที่ยงธรรม และหลักการเปิดเผย
ข้อมูล มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ เมื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า 

  1.1.1กหลักราคาทุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชี โดยเทศบาลมีการปฏิบัติในการวัดมูลค่ารายการทางการบัญชีด้วยราคาทุน
เป็นอันดับแรก ซึ่งมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา เทศบาลมุ่งมั่นที่จะดําเนินงาน
ต่อไป โดยไม่มีแนวคิดที่จะชําระบัญชี จึงใช้หลักราคาทุนในการวัดมูลค่าและเทศบาลสนับสนุนให้มีการบันทึก
บัญชีด้วยราคาทุนของสินทรัพย์น้ันตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก  

  1.1.2กหลักการเกิดขึ้นของรายได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชี โดยเทศบาลมุ่งมั่นให้บันทึกรายการดอกเบี้ยรับจากรายการที่
เทศบาลเรียกเก็บ แม้ว่าจะไม่สามารถเก็บได้จริงเป็นอันดับแรก ซึ่งมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ เทศบาลสนับสนุนให้บันทึกรายได้ดอกเบ้ียรับเฉพาะจํานวนที่ได้รับจริงในงวดน้ันๆ และ
เทศบาลส่งเสริมให้มีการบันทึกรายการดอกเบ้ียค้างรับเมื่อไม่สามารถเรียกเก็บได้ครบตามงวดเวลาที่กําหนด มี
การปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก  

  1.1.3กหลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชีโดยเทศบาลให้ความสําคัญในการบันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภท 
โดยเปรียบเทียบกับรายได้ดอกเบ้ียรับในรอบเดียวกันเป็นอันดับแรก ซึ่งมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เทศบาลส่งเสริมให้มีการบันทึกรายได้ดอกเบ้ียรับ โดยเปรียบเทียบกับดอกเบ้ียจ่ายที่
เกิดจากการกู้ยืมในรอบเดียวกันและเทศบาลสนับสนุน ในการให้มีการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายที่ควร
จะเกิดขึ้นในรอบระยะเดียวกัน มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก  

  1.1.4กหลักการเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชีโดยเทศบาลมุ่งมั่นที่จะแสดงข้อมูลในรายงานการเงินอย่างสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเป็นอันดับแรก ซึ่งมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ เทศบาลส่งเสริมในการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในรายงานทางการเงินอย่างครบถ้วน 
มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมากและเทศบาลให้ความสําคัญในการสอบทานรายงานอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูล และเทศบาลสนับสนุนนําเสนอรายงานทางการเงินตามความเป็นจริง
ทางเศรษฐกิจ มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง  

  1.1.5กหลักฐานอันเที่ยงธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชี โดยเทศบาลส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการทํางานได้
อย่างเป็นอิสระเป็นอันดับแรก ซึ่งมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ เทศบาลสนับสนุน
ในการให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีที่มีความมั่นคงและปลอดภัยและเทศบาลมุ่งเน้นที่จะแสดง
ข้อมูลที่มีความชัดเจนและแน่นอนในรายงานทางการเงินของกิจการ มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก 
และเทศบาลให้ความสําคัญกับหลักฐานในการจัดทําข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง ไม่มีการ
แก้ไข มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง  
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  1.1.6กหลักความสม่ําเสมอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชีโดยเทศบาลยึดมั่นในการปิดงวดบัญชี 1 ปีบัญชีในช่วงเวลาเดียวกันทุกปีเป็น
อันดับแรก ซึ่งมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เทศบาลสนับสนุนหลักการ
ประมาณการรายได้และรายจ่าย โดยใช้วิธีการคํานวณเหมือนกันทุกปี เทศบาลส่งเสริมในการให้มีการนําเสนอ
รายงานทางการเงินที่มีองค์ประกอบเหมือนกันทุกงวดบัญชีและเทศบาลให้ความสําคัญกับการบันทึกบัญชีที่ใช้
รูปแบบเดียวกันทุกปี เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้ มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก  

  1.1.7กหลักการประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชี โดยเทศบาลให้ความสําคัญกับประมาณการดอกเบี้ยจ่ายตามสภาพหนี้สินที่
กู้ยืมและสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรก ซึ่งมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ เทศบาลประมาณการกําไรสุทธิประจําปี เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณประจําปีโดย
อาศัยข้อมูลทางการเงินในอดีต มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด เทศบาลสนับสนุนให้มีการ
ประมาณการรายจ่ายอ่ืน โดยอาศัยข้อมูลเดิมและแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว้และเทศบาลส่งเสริมในการให้มี
การประมาณการรายได้ดอกเบ้ียรับอาศัยข้อมูลทางการเงินในอดีต มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก  

  1.1.8กหลักการมีนัยสําคัญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชี โดยเทศบาลส่งเสริมในการให้การแสดงข้อมูลทางการเงินมีความ
ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีเป็นอันดับแรก ซึ่งมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ เทศบาลมุ่งเน้นที่จะนําเสนอข้อมูลแม้จะไม่กําหนดไว้หากรายการน้ันเก่ียวข้องกับการ
ตัดสินใจ มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด และเทศบาลให้ความสําคัญในการนําเสนอรายงาน
ทางการเงินในส่วนที่สําคัญ เพ่ือไม่เกิดความเข้าใจผิด มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก  

  1.1.9กหลักความระมัดระวัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชีโดยเทศบาลให้ความสําคัญในการต้ังสํารองหน้ีสูญเพ่ือลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก ซึ่งมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ เทศบาลสนับสนุนให้
การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี เทศบาลสนับสนุนให้มีการประมาณการ
รายจ่าย โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น เทศบาลสนับสนุนใน
การให้มีการประมาณการรายได้ โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและรับรู้เมื่อเกิดขึ้นจริงและเทศบาล
ส่งเสริมในการให้นําหลักความระมัดระวังมาใช้ในสภาวะที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่แน่นอน มีการ
ปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก  

1.2กคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมมีคุณภาพอยู่
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คุณภาพรายงานทางการเงินในด้านการ
เปรียบเทียบกันได้เป็นอันดับแรก โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับดี รองลงมา ได้แก่ ความเข้าใจและความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ความเช่ือถือได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ตามลําดับ เมื่อศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า 

  1.2.1กด้านความเข้าใจ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้คุณภาพรายงานทางการเงินในเรื่องคุณภาพของรายงานการเงินที่เทศบาลสามารถนําเสนอเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดเป็นอันดับแรก โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับดี รองลงมา ได้แก่ คุณภาพของรายงาน
การเงินที่เทศบาลเปิดเผยนโยบายการบัญชีและวิธีการท่ีเหมาะสมให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินได้ทราบข้อมูล มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีและมีคุณภาพเป็นอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลแสดงรายละเอียดประกอบแต่ละรายการ
ครบถ้วนทําให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินเกิดความเข้าใจ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
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  1.2.2กด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คุณภาพรายงานทางการเงินในเร่ืองเทศบาลเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการปฏิบัติหรือนโยบายต่างๆ ของเทศบาลเป็นอันดับแรก โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับดี รองลงมา ได้แก่ 
เทศบาลเตรียมข้อมูลที่จะช่วยในการคาดคะเนหรือยืนยันข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมา มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีและมีคุณภาพเป็นอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลมีข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจในปัญหาต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องได้ มีคณุภาพอยู่ในระดับดี 

  1.2.3กด้านความเช่ือถือได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้คุณภาพรายงานทางการเงินในเรื่องเทศบาลบันทึกรับรู้รายการด้วยมูลค่าที่แน่นอนสามารถ
ตรวจสอบได้เป็นอันดับแรก โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับดี รองลงมา ได้แก่ เทศบาลนําเสนอรายงานทางการเงิน
ตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีและมีคุณภาพเป็นอันดับสุดท้าย คือ 
เทศบาลประมาณการรายการทางการเงินที่เกิดขึ้น โดยใช้ดุลยพินิจด้วยความระมัดระวัง คุณภาพอยู่ในระดับดี  

  1.2.4กด้านการเปรียบเทียบกันได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้คุณภาพรายงานทางการเงินในเรื่องเทศบาลนําเสนอรายงานทางการเงินเพ่ือให้ผู้ใช้รายงาน
ทราบถึงแนวโน้มของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของกิจการเป็นอันดับแรก โดยมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี รองลงมา ได้แก่ เทศบาลยึดถือแนวทางปฏิบัติตามวิธีการที่ใช้ในงวดบัญชีปีที่ผ่านมา มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีและมีคุณภาพเป็นอันดับสุดท้าย คือ เทศบาลนําเสนอรายงานทางการเงินที่อยู่ในช่วงระยะเวลา
เดียวกันทุกงวดบัญชี มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  

1.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  1.3.1กเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่มีรายได้ของเทศบาลแตกต่างกัน มีคุณภาพ

รายงานทางการเงิน ด้านการเปรียบเทียบกันได้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
คุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลท่ีมีรายได้ 1,000,000–2,000,000 บาท แตกต่างกับ รายได้ 
2,000,000–3,000,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรายได้ 1,000,000–2,000,000 บาท 
มีคุณภาพรายงานทางการเงินดีกว่า รายได้ 2,000,000–3,000,000 บาท 

  1.3.2กการปฏิบัติทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงิน

ของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
2.1กการปฏิบัติทางการบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีการปฏิบัติทางการบัญชีด้านหลักการมีนัยสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ หลักการเกิดขึ้นของรายได้ หลักการประมาณ หลักความสม่ําเสมอ หลักความ
ระมัดระวัง หลักราคาทุน หลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย หลักฐานอันเที่ยงธรรม และหลักการเปิดเผย
ข้อมูล มีการปฏิบัติทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคัทลียา ลาศรีทัศน์ 
(2558) ได้ศึกษาผลกระทบของความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของเทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการ
นําเสนอข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน
โดยรวม ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และด้านความเช่ือถือได้ 2) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชี ด้านมาตรฐานและความเช่ือถือได้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงาน



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 
29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 210 

ทางการเงินโดยรวม ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเช่ือถือได้ และด้านการ
เปรียบเทียบกันได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนภวรรณ ภูครองหิน (2553) ได้ศึกษาผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นักบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นด้วย
เก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการบัญชีโดยรวม อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านหลักการเปิดเผยข้อมูล 
ด้านหลักฐานอันเที่ยงธรรม ด้านหลักความสม่ําเสมอ และมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพรายงาน
ทางการเงินอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเก่ียวข้องกับ
การตัดสินใจ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการเปรียบเทียบกันได้  

2.2กคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมมีคุณภาพอยู่
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คุณภาพรายงานทางการเงินในด้านการ
เปรียบเทียบกันได้เป็นอันดับแรก โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับดี รองลงมา ได้แก่ ความเข้าใจ และความเก่ียวข้อง
กับการตัดสินใจ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ความเช่ือถือได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจันทร์นิภา ประหยัด (2558) ได้ศึกษาผลกระทบของระบบการบันทึกบัญชีที่ดีที่มีต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย พบว่า (1) ระบบการบันทึก
บัญชีที่ดี ด้านการวิเคราะห์รายการค้า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน 
ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และด้านความเช่ือถือได้ (2) ระบบการบันทึกบัญชีที่ดี 
ด้านการบันทึกรายการในสมุดรายวัน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน 
ด้านความเข้าใจได้ (3) ระบบการบันทึกบัญชีที่ ดี ด้านการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ไม่มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน (4) ระบบการบันทึกบัญชีที่ดี ด้านการ
จัดทํางบทดลอง ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน (5) ระบบการบันทึก
บัญชีที่ดี ด้านการบันทึกปรับปรุงรายการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการ
เงิน ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และด้านความเช่ือถือได้ (6) ระบบการบันทึกบัญชี
ที่ดี ด้านการจัดทํางบทดลองหลังปรับปรุงรายการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และด้านความเช่ือถือได้ (7) ระบบการบันทึกบัญชีที่ดี ด้าน
การจัดทํางบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน (8) ระบบการ
บันทึกบัญชีที่ดี ด้านการบันทึกรายการปิดบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และด้านความเช่ือถือได้  

2.3กการปฏิบัติทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐรินีย์ แว่นแก้ว (2553) ได้ศึกษาผลกระทบของประสิทธิผล
การจัดการความรู้ที่มีต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์สํานักงานสหกรณ์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลมีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของรายการทางการเงิน โดยรวม ด้านการบรรลุ
เป้าหมายตามความรับผิดชอบ ด้านการปฏิบัติตามกระบวนการและมาตรฐาน และด้านการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของนักบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก กับ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยสรุปประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และคุณภาพทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์นิภา ประหยัด (2558) ได้ศึกษาผลกระทบของระบบการบันทึกบัญชีที่ดีที่
มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย พบว่าระบบการ
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บันทึกบัญชีที่ดี ด้านการจัดทํางบทดลองหลังปิดบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ
รายงานทางการเงิน ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเช่ือถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ ดังน้ันผลจากการ
วิจัยสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชี เพ่ือนําไปสู่การมีคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนภวรรณ ภูครองหิน (2553) ได้ศึกษาผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า พบว่า 1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการบัญชีด้านหลักการจับคู่รายได้และ
ค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม และด้านความเข้าใจ
ได้ 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการบัญชีด้านหลักความสม่ําเสมอ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงิน โดยรวม ด้านความเข้าใจ ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเช่ือถือได้ 
และด้านการเปรียบเทียบกันได้ 3) ประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการบัญชีด้านหลักการมีนัยสําคัญมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ด้านความเข้าใจด้านความ
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเช่ือถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ 4) ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ทางการบัญชีด้านหลักความระมัดระวังมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
โดยรวม และด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 5) ประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการบัญชีด้านหลักการเปิดเผย
ข้อมูล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ด้านความเข้าใจได้ และ  
6) ประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการบัญชีด้านหลักการประมาณ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเช่ือถือได้ โดยสรุป ประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการบัญชี มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ัน สหกรณ์ออมทรัพย์ จึงควรนําข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ีไปใช้เป็นข้อมูลใน
การเสริมสร้างและพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติทางการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งจะส่งผล
ต่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของ
เทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในครั้งน้ี  ผู้วิจัยขอเสนอแนะผลการวิจัย ดังน้ี 

1.1กจากผลการศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีของนักบัญชีเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า การจัดทําบัญชีของเทศบาลเจ้าหน้าที่และพนักงานบัญชีของเทศบาลได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ โดยได้กําหนดหลักการบัญชีภาครัฐไว้อย่างชัดเจนในมาตรฐานการบัญชีไทย ดังน้ันการปฏิบัติทางการ
บัญชีของนักบัญชีเทศบาลจะต้องปฏิบัติตามหลักการ วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีและนโยบายบัญชีสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ดังน้ันผู้บริหารฝ่ายบัญชี ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ทางการสอบบัญชี เพ่ือช่วย
พัฒนาทํางานให้เป็นไปตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและความเช่ือถือได้ทางการ
บัญชีที่กําหนดไว้และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการทํางาน และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นทีมและเกิดการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดี 

1.2กจากผลการศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีของนักบัญชีเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีควรให้ความสําคัญกับการสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเช่นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชีโดยการเข้าอบรมสัมมนาเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งจะนํา ไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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1.3กจากผลการศึกษาคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีควรมุ่งเน้นในเร่ืองความโปร่งใสในการปฏิบัติทางการบัญชี ได้แก่ ด้านมาตรฐานและความ
เช่ือถือได้ และด้านการนําเสนอข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากองค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจะนํามาซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพใน การทํางานเพ่ือนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่สร้างความน่าเช่ือถือได้ 

1.4กจากผลการศึกษาคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีควรให้ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลโดยการพัฒนาความรู้จาก
ความรู้จากที่เคยพบมาในการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานปัจจุบัน ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
2.1กควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใสในการปฏิบัติทางการบัญชี กับคุณภาพรายงาน

การเงินในกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือการเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรซึ่งอาจ
ทําให้งานวิจัยมีประสิทธิผลและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมายมากย่ิงขึ้น 

2.2กควรศึกษาองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติทางการบัญชีเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน 

2.3กควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของเทศบาล เช่นความเช่ือมั่นต่อ
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร และการเรียนรู้ขององค์กร เพ่ือให้ผลการวิจัยสะท้อนถึงการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
และการบริหารงานอย่างครอบคลุม 

2.4กควรเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นการสอบถามแบบเชิงลึกเพ่ือให้ได้
ข้อมูลและความคิดเห็นที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.5กเพ่ือให้ผลการศึกษาได้รับการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเป็นระยะ ๆ โดยอาจจะมีการศึกษารายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี 
เพ่ือให้สามารถทราบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของเทศบาล
ในเขตจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่
จิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์ 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์  
และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ี จิวเวลร่ี เทรด 
เซ็นเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์จํานวน 400 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และใช้สถิติไคสแควร์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-50 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพทํางานบริษัทเอกชน และมีรายได้เดือนละ 50,000 บาทข้ึนไป โดยผู้ที่มาเลือกซื้อ
แหวนมากที่สุด มีเหตุผลเพราะความสวยงาม และมีความถี่ในการใช้อัญมณี 3-5 ครั้งต่อเดือน นอกจากน้ีผู้วิจัย
ยังพบว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์มากที่สุด คือ 
ด้านราคา รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากรผู้วิจัยให้ความสําคัญน้อยที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญ
มณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

คําสําคัญ: ลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยการตลาด พฤติกรรมการเลือกซื้อ อัญมณี 
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ABSTRACT 
This research aims 1) to study the demographic of customers at jewelry trade center. 

2) to study service behavior of customers at jewelry trade center. 3) to study the marketing 
mix affecting the behavior of customers at jewelry trade center. The samples used for this 
study are 400 samples. The data was analyzed as frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. For hypothesis testing was used chi-square. 

The results showed that the majority of customers were married women, aged 
between 31-50 years old. Their highest education is bachelor’s degree. They work in private 
organizations and earn more than 50,000 baht per month. They chose to buy the ring. The 
reason was a beautiful and used jewelry 3-5 time per month. Moreover, it was also found 
that the marketing mix factors affecting the consumer behavior most is price. The second 
most is product and the least is staff 

The hypothesis testing revealed that demographic related to behavior of customers 
at jewelry trade center were gender, age, marital status, level of education, occupation, and 
income. In addition, the researcher found that marketing mix factors: product, price, place, 
promotion, people, process and physical evidence related to behavior of customers at 
jewelry trade center at 0.05 level of significant. 

Keywords: demographic, marketing factors, buying behavior, Jewelry 
 

บทนํา 
การแต่งกายให้ดูดีและถูกกาลเทศะเหมะสมกับบุคลิกภาพน้ันนับเป็นสิ่งที่สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีใน

วงสังคมต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก การติดต่อธุรกิจการงานใด ๆ ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพนับเป็นสิ่ง
แรกที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จไปแล้วขั้นหน่ึง ส่วนความสามารถของแต่ละบุคคลนั้นก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่จะ
ช่วยให้ประสบความสําเร็จ การเลือกเครื่องประดับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสร้างบุคลิกของคุณได้ทางหน่ึง 
ย่ิงสามารถเลือกสวมใส่เครื่องประดับให้เหมาะสมกับบุคลิกของคุณมากเท่าไร ก็จะย่ิงเสริมสร้างบุคลิกของคุณ
ให้โดดเด่นย่ิงขึ้นเท่าน้ัน เช่น คนสนุกสนานร่าเริง ชอบความไม่ซ้ําซากจําเจ การแต่งกายน้ันก็ควรเน้นที่ความ
กระฉับกระเฉงหรือความเรียบง่าย และเพ่ิมความเซ็กซี่ จะทําให้บุคลิกที่สดช่ืน ปราดเรียวน้ัน สร้างความ
ประทับในแก่ผู้คนรอบข้างได้มากยิ่งขั้น เคร่ืองประดับที่เหมะสมกับคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบน้ีก็จะเป็น
เครื่องประดับที่ดูไม่แข็งกระด้างหรือใหญ่จนเกินตัว ควรเน้นที่รูปแบบและรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เน้นความลงตัว
และดูเท่ เช่น สร้อยคอถักที่มีความโปร่ง หรือเน้นสีสันที่โปร่งสีของอัญมณี หากเป็นคนท่ีมีบุคลิกเข้มแข็ง ดุดัน 
ควรเน้นสีสันที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความเท่ ดังน้ันเคร่ืองประดับจึงควรเลือกแบบที่ไม่ค่อยเน้นรายละเอียดมาก 
ควรเลือกให้เหมาะสมกับอวัยวะท่ีจะสวมใส่ ไม่ว่าจะเป็น หู น้ิว ลําคอ หรือต้องการสร้างบุคลิกให้ดูนุ่มนวลขึ้น
น้ัน เครื่องประดับที่เหมาะสมก็ควรเป็นเคร่ืองประดับที่เน้นความสวยหวานโดยเฉพาะ เช่น ไข่มุกเม็ดเด่ียวทํา
เป็นต่างหู หรือแหวนแบบเรียบ ๆ ไม่หวือหวา ซึ่งจะย่ิงเสริมบุคลิกของคุณให้ดูน่ามอง น่าค้นหา 

ปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมความต้องการอัญมณีของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลกระทบมา
จากบุคลิกของผู้สวมใส่ กระแสแฟช่ันเสื้อผ้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เครื่องแต่งกายที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไป เหล่าน้ีล้วนเป็นเหตุผลสําคัญต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองประดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับโอกาสหรือ
ความรู้สึกของผู้สวมใส่ เพราะผู้สวมใส่จะเกิดความรู้สึกอย่างสวมใส่สิ่งที่ตนเองช่ืนชมในโอกาสที่ต้องการเท่าน้ัน 
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เครื่องประดับก็ไม่แตกต่างอะไรกับเคร่ืองแต่งกาย โดยมากแล้วเคร่ืองแต่งกายกับเครื่องประดับมักจะอยู่คู่กัน
เสมอ เพราะผู้บริโภคจะมองหาเครื่องประดับที่สะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตหรืออารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ดี
ที่สุด 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของ
ผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการด้านต่าง ๆ
ภายในร้านที่ จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไป
ปรับปรุงกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้อง 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นวิธีการที่บุคคลควรประพฤติเพ่ือให้ได้ผลสูงสุด โดย

มีวิธีการตัดสินใจ 6 ขั้นตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจ       
(3) แบ่งนํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  

อดุลย์ จาตุรงกุล (2550) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการ
ได้รับและใช้สินค้า และบริการทํา รวมท้ังกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินค้าซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวกําหนด
ปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่าน้ี ส่วน Kotler (2000) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคท้ังที่เป็นส่วน
บุคคล กลุ่ม และองค์กร น้ันเลือกซื้อ ใช้ และไม่ชอบสินค้า บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ ที่สร้างความพึง
พอใจตามความต้องการและความปรารถนาของตนได้อย่างไร อีกทั้ง ดารา ทีปะปาน (2542) ยังได้กล่าวว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําใด ๆ ของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใช้
สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวนําหรือตัวกระทําดังกล่าว เพ่ือสนองความจําเป็นและ
ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจ  

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2553) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ เครื่องมือที่ใช้ในธุรกิจบริการ 
เพ่ือที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค โดยยึดความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งเคร่ืองมือน้ีถูกพัฒนามาจาก
ส่วนประสมทางการตลาดด้ังเดิม หรือ 4P’s เพราะธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้และจับ
ต้องไม่ได้ จึงต้องมีเครื่องมือทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้นมาอีก 3P’s คือ บุคลากร (People) การนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการให้บริการ (Process) เข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจบริการ 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
สุวิทย์ จารึกสถิตวงศ์ (2554) ทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อ
เดือน 15,000-20,000 บาท สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ทําการซื้อในห้างสรรพสินค้า เพราะสะดวกใกล้บ้าน และ
ซื้อเคร่ืองประดับประเภทแหวนที่ทําจากทองคําขาวที่ประดับด้วยเพชรมากท่ีสุด โอกาสที่จะซื้อคือเมื่อมีเงิน 
บุคคลที่มีส่วนตัดสินใจคือเพ่ือน เหตุผลที่ซื้อคือเพ่ือใช้ในโอกาสพิเศษ โดยมีมูลค่าเฉลี่ยที่ซื้อประมาณ 7,308 
บาท ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผู้บริโภคมีความมั่นใจในช่ือเสียงของร้านและมั่นใจในราคา
ที่ขาย ด้านสถานที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความสะอาดมากที่สุด  

จิราวรรณ ฉายสุวรรณ และคณะ (2556) ทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อ
การใช้เครื่องประดับอัญมณีไทย จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการซื้อเคร่ืองประดับอัญมณีในประเทศไทย
ส่วนมากเป็นปัญหาระดับปานกลาง ซึ่งปัญหาที่พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าที่ซื้อเป็นของปลอม ราคาแพง
และราคาไม่มาตรฐาน สําหรับอุปสรรคพบว่าเกิดจากการท่ีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดความต้ังใจซื้อ
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เครื่องประดับอัญมณีของไทยก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เน่ืองจากขาดความรู้หรือมีทัศนคติในทางลบ 
ต่อมาเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ไปชมแหล่งผลติหรือจําหน่ายเคร่ืองประดับอัญมณีไทย เน่ืองจากไม่มีการ
บรรจุการเข้าชมแหล่งขายในโปรแกรมทัวร์และการไม่รู้จักแหล่งขายเครื่องประดับอัญมณี และอุปสรรคท่ี
นักท่องเที่ยวไปชมเครื่องประดับอัญมณีไทยแล้วไม่ซื้อ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวกลัวว่าเป็นของปลอม ราคาไม่ได้
มาตรฐานและไม่ไว้ใจร้านค้า ในด้านข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้เครื่องประดับอัญมณี
ผลการวิจัย พบว่า เครื่องประดับทั้ง 3 ชนิดได้แก่ เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเพชรพลอย และ
เครื่องประดับเงิน ได้รับความนิยมในการซื้อจากนักท่องเที่ยวในอัตราใกล้เคียงกัน นักท่องเที่ยวจะนิยมซื้อเพียง
ครั้งละ 1 ช้ิน โดยจะนิยมซื้อแหวนมากที่สุด นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเคร่ืองประดับอัญมณีจากโรงงานและร้านค้า
ขนาดใหญ่มากที่สุด การพบแหล่งขายจะเป็นการพบเองโดยบังเอิญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ไกด์แนะนํา และ
นักท่องเที่ยวส่วนมากจะซื้อเคร่ืองประดับอัญมณีเพ่ือใช้เองและทําการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง 

สุรวุฒิ วิริยะพงษ์ (2556) ทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองประดับอัญมณีและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อเครื่องประดับอัญมณีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนซ้ือ
เครื่องประดับอัญมณีเพ่ือใส่เพ่ิมความสวยงาม เพ่ิมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง โดยไม่เจาะจงซื้อโอกาสใดเป็น
พิเศษ และตัดสินใจซื้อเมื่อเห็นแบบที่ถูกใจ ราคาเหมาะสม สถานที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าในศูนย์การค้า 
การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจในการซ้ือได้มากที่สุด ราคาไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญที่สุด
ในการซื้อ และผู้ซื้อให้ความสําคัญกับรูปแบบและลวดลายเป็นลําดับแรก ๆ ในการซื้อ ระดับราคาที่ผู้ซื้อส่วน
ใหญ่ตัดสินใจซื้อคือ ราคาตํ่ากว่า 30,000 บาท และในกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกันด้านปัจจัยส่วนบุคคลจะมี
พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับเคร่ืองประดับอัญมณีแตกต่างกันในเรื่องประเภทเครื่องประดับอัญมณีบนตัวเรือน 
ราคาเหมะสมกับคุณภาพ อายุแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับอัญ
มณีแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบของเคร่ืองประดับอัญมณีบนตัวเรือน ความเช่ือเรื่องโชคลาง ช่ือเสียงของผู้ผลิต 
การส่งเสริมการขาย สถานภาพแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับอัญ
มณีแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบเครื่องประดับอัญมณีบนตัวเรือน การสวมใส่เพ่ือการยอมรับทางสังคม อาชีพ
แตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับอัญมณีแตกต่างกันในเร่ือง
เครื่องประดับอัญมณีบนตัวเรือน รูปร่างเครื่องประดับอัญมณี การซื้อเมื่อมีคนแนะนํา การส่งเสริมการขาย 
รายได้และระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับอัญมณี
แตกต่างกันทุกปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองประดับอัญมณี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ี จิวเวลรี่ เทรด 
เซ็นเตอร์ 
  
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะประชากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด 
เซ็นเตอร์ 
 2. ปัจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด 
เซ็นเตอร์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
            ตัวแปรต้น (Independent Variable)             ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็น
เตอร์ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากร ได้แก่ ผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 
2. การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แท้จริงของผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณี

ที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ การศึกษาครั้งน้ีจึงได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคํานวณแบบไม่ทราบจํานวน
ประชากร (นราศรี ไววนิชกุล, 2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 384 ตัวอย่าง แต่
เพ่ือความแม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวคิดของยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ 
(2553) และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง อีกทั้งยังดัดแปลงจากแบบสอบถามท่ีมีผู้สร้างมาแล้วเป็นแนวทาง เพ่ือนํา 
มากําหนดกรอบและขอบเขตเน้ือหาในการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ซึ่ง
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List)  

H2 
 

H1 

ลักษณะประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ืออัญมณี 
1. ประเภทของอัญมณ ี
2. เหตุผลในการใช้อัญมณ ี
3. ความถี่ในการใช้อัญมณ ี



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 219 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภค ได้แก่ ประเภทของ 
อัญมณี เหตุผลในการใช้อัญมณี และความถี่ในการใช้อัญมณี มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตรวัด
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดับความสําคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ช่วงวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. จํานวนวันละ 40 ตัวอย่าง เป็นเวลา 10 วัน โดยเก็บข้อมูล
จากผู้ที่มาซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคและ
ใช้สถิติไคสแควร์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางการตลาด และ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภค และการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า      
( - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลการทดสอบความเช่ือมั่นพบว่า   = 0.904 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.30 และ ร้อยละ 43.80 ตามลําดับ มีอายุ 31-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.30 มี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 74.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.30 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.30 และมีรายได้ 50,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.30 

2. พฤติกรรมการเลือกซ้ืออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เลือกซื้ออัญมณี

ประเภทแหวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.8 เหตุผลในการใช้อัญมณีเพราะความสวยงามของอัญมณี คิดเป็น
ร้อยละ 58.8 มีความถี่ในการใช้อัญมณี 3-5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.8 

3. ค่าเฉลี่ยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด 

เซ็นเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.17) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ที่มาซื้ออัญมณี
ที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ให้ความสําคัญต่อปัจจัยทางด้านราคามากที่สุด ( x = 4.29) ให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับรองลงมา ( x = 4.23) และให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากรเป็นอันดับน้อยที่สุด 
( x = 4.00) แสดงผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 

ปัจจัยทางการตลาด  S.D. ระดับความสําคัญ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.23 0.437 มาก 
ด้านราคา 4.29 0.465 มาก 
ด้านสถานท่ี 4.15 0.465 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.21 0.654 มาก 
ด้านบุคลากร 4.00 0.642 มาก 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.14 0.726 มาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.19 0.839 มาก 

รวม 4.17 0.660 มาก 
 

4. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของ

ผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ในด้านประเภทของอัญมณี และ เหตุผลในการใช้อัญมณี 
ส่วนอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ 
เทรด เซ็นเตอร์ ในด้านประเภทของอัญมณี เหตุผลในการใช้อัญมณี และความถ่ีในการใช้อัญมณี และสุดท้าย
ส่วนรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ใน
ด้านประเภทของอัญมณี และ ความถี่ในการใช้อัญมณี จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานได้ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2: สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 

ประเภทของอัญมณี เหตุผลในการใช้อัญมณี ความถ่ีในการใช้อัญมณี 
เพศ 0.014* 0.001* 0.325 
อายุ 0.025* 0.014* 0.002* 
สถานภาพสมรส 0.001* 0.015* 0.014* 
ระดับการศึกษา 0.005* 0.002* 0.003* 
อาชีพ 0.004* 0.000* 0.013* 
รายได้ต่อเดือน 0.003* 0.154 0.006* 

หมายเหตุ : ระดับนัยสําคัญ *p<0.05 
 
 
 

x
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ี
จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์ ในด้านประเภทของอัญมณี และเหตุผลในการใช้อัญมณี  
ส่วนด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ในด้านประเภทของอัญมณี และด้านส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์ ในด้าน
ประเภทของอัญมณี เหตุผลในการใช้อัญมณี และความถี่ในการใช้อัญมณี จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3: สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของ
ผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 

ปัจจัยทางการตลาด 
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 

ประเภทของอัญมณี เหตุผลในการใช้อัญมณี ความถ่ีในการใช้อัญมณี 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.001* 0.004* 0.664 
ด้านราคา 0.014* 0.006* 0.061 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 0.019* 0.519 0.094 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.000* 0.012* 0.001* 
ด้านบุคลากร 0.025* 0.989 0.089 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.026* 0.725 0.889 

หมายเหตุ : ระดับนัยสําคัญ *p<0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของ

ผู้บริโภคที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า
จะต้องมีการศึกษาค้นหาข้อมูล ซึ่งการประเมินทางเลือกน้ัน ผู้ใช้บริการก็จะคํานึงหรือให้ความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาขายที่เหมาะสม ความสะดวกในการใช้บริการ ความโดดเด่นในการออกแบบ
รูปแบบการให้บริการ และการส่งเสริมการตลาด เช่น การได้บัตรกํานัลส่วนลดการเป็นลูกค้าเก่าซึ่งสอดคล้อง
กับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ที่กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นวิธีการที่บุคคลควรประพฤติเพ่ือให้ได้ผลสูงสุด โดยมี
วิธีการตัดสินใจ 6 ขั้นตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจ (3) แบ่ง
นํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ(6) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากความพึงพอใจในการใช้บริการย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยผู้ที่มีเพศ
ต่างกันย่อมมีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกันออกไป ส่วนผู้ที่มีอายุต่างกัน ย่อมมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการท่ีเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ในการเคยมาใช้บริการ ส่วนสถานภาพที่แตกต่างกันย่อมมีความพึง
พอใจในการใช้บริการที่แตกต่างกันไปตามสถานภาพท่ีตนเองเป็นอยู่ ส่วนคนที่มีรายได้สูงย่อมมีความพึงพอใจ
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ในการใช้บริการแตกต่างกับผู้มีรายได้ตํ่า ที่ต้องคิดพิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการและเลือกใช้บริการที่
จําเป็นจริง ๆนอกจากน้ีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิยมของความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกัน
ออกไปตามอาชีพที่ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจ
ของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิต ครอบครัว 
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล โดยอายุ
ที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน ส่วนอาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความ
ต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน สําหรับผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํา และรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและ
บริการที่ตัดสินใจซื้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิทย์ จารึกสถิตวงศ์ (2554) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ 
และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลร่ี  
เทรด เซ็นเตอร์ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากทางการตลาดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ต้องการของสินค้าและบริการ หรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า
และบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2553) ที่ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดถือว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลศึกษา พบว่า ผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคา
มากที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการควรมีการต้ังราคาที่เหมาะสม และผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็น
เตอร์ยังให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ในอันดับรองลงมา ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ มีการทําการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนว่าเป็นอัญมณีแท้ นอกจากน้ีผู้ประกอบการให้ความสําคัญต่อ
ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นอันดับสุดท้าย ดังน้ันผู้ประกอบการควรมีการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ 
และสามารถอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้บุคลากรมีการให้บริการอย่างมี
คุณภาพต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคท่ีจิวเวลรี่ เทรด 
เซ็นเตอร์ เช่น ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาล สถานะเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก สภาวะสังคม เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลรี่ เทรด 
เซ็นเตอร์ร่วมด้วย 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีที่สถานที่อ่ืน ๆ ร่วมด้วย และใช้เทคนิคการ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบสนทนาแบบเชิงลึก 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 223 

เอกสารอ้างอิง 
จิราวรรณ ฉายสุวรรณ และคณะ. (2556). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการใช้

เครื่องประดับอัญมณีไทย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ดารา ทีปะปาล. (2542). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 
นราศรี ไววนิชกุล. (2551). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ. 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2553). การตลาดบริการ (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ศิริวรรณ เสรีรตัน์. (2552). พฤติกรรมผู้บรโิภค. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุวิทย์ จารึกสถิตวงศ์. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้เคร่ืองประดับอัญมณีใน

กรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บธ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 
สุรวุฒิ วิริยะพงษ์. (2556). พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองประดับอัญมณีและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องประดับอัญมณีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

อดุลย์ จุตรงกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Kotler, Philip. (2000). Marketing Management. 10th ed. New Jersey: Prentice – Hall, Inc. 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 224 

 
การใช้หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน เพื่อการปรับปรุงการออกแบบพื้นท่ีขายและพืน้ท่ีให้บริการ
ของไฮเปอรม์าร์เก็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า 
UNIVERSAL DESIGN FOR DESING IMPROVEMENT IN SALES AREA AND CUSTOMER’S 
AREA OF HYPERMARKET FOR INCREASING THE SERVICE EFFICIENCY 

 
วรางคณา ขาํมะวา1, เรืองศกัด์ิ แก้วธรรมชัย2* 

 
1,2คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

*Corresponding author, E-mail: ruengsakkaw@pim.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการใช้หลักการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลในการปรับปรุงการออกแบบพ้ืนที่ขายและพ้ืนที่บริการ
ของไฮเปอร์มาร์เก็ต มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ขายและพ้ืนที่อํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้าเพ่ือ
คนทุกประเภท  วิ ธีการที่ ใ ช้ ในการวิจั ยคื อใ ช้หลักการออกแบบเ พ่ือคนทั้ งมวล  ทํ าการประเมิน  
จากแบบสํารวจความพึงพอใจ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย สรุปได้ว่า 

1. ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการร้านค้าปลีก พบว่า การบริการสําหรับคนพิการ ควร
พิจารณาในเรื่องของการเพ่ิมพนักงานเพ่ือบริการเป็นพิเศษด้วย เช่นบริเวณที่จะมีโอกาสเกิดอันตรายอย่างการ
ข้ามถนน เป็นต้น 

2. ผลการประเมนิการออกแบบ พบว่าผู้เช่ียวชาญประเมินการออกแบบทุกหัวข้อให้ผ่าน 
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งานพบว่า แนวทางการเพ่ิมเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ 

สําหรับแม่และเด็ก คนชรา และบุคคลทุพลภาพไปถึงจุดบริการขนส่งสาธารณะ 
ควรมีแนวทางการออกแบบผังลานจอดรถใหม่ เพ่ือให้ระยะทางระหว่างที่จอดรถยนต์ กับประตูทางเข้า

อาคาร ไม่เกิน 100 เมตร ควรปรับทางเดินในพ้ืนที่ค้าปลีกค้าส่งที่กว้างขึ้น ควรเพ่ิมที่น่ังพักระหว่างรอครอบครัว
จับจ่ายสินค้าและ ควรเพ่ิมห้องนํ้า ที่เด็กสามารถเข้าไปพร้อมกับผู้ปกครองได้ 

คําสาํคญั: การออกแบบเพ่ือมวลชน การออกแบบเพ่ือทุกคน อารยสถาปัตย์ Universal Design  
การออกแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต 
 
ABSTRACT 

The purpose of the study was the study of the universal design application to improve the 
design regarding the sales area and the facilities of the hypermarket, primarily aiming to design and to 
improve the sales area and facilities for customers and general public wherein the universal design was 
adopted.  

The customer satisfaction was appraised using the survey of the satisfaction. This is a qualitative 
research and the questionnaires were used to collect the data. The results showed as follows. 

1. Assessment by the retailing experts indicated that services provided for the handicapped 
should pay attention to the increased number of service personnel available at the risky exposure of 
dangers like crossing the street, etc.  

2. Design assessment showed that only design experts could assess the design of road and bus 
lines within the project. 

3. Customer satisfaction survey showed that the footpath with roofing should be increased in the 
parking lot for mom, kids, the elderly and the handicapped onto the points of mass transport service, the 
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toilets should be increased that kids can be accompanied by parent, and a distance between the parking 
lot and entrance to the building must be of less than 100 meters. 

Keywords: Universal Design, Hypermarket Design 
บทนํา 

การออกแบบเพ่ือทุกคน, การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล, อารยสถาปัตย์, การออกแบบเพ่ือมวลชน และการ
ออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล ล้วนมีความหมายที่มาจากคําว่า “Universal Design” เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมการสร้างสถานที่และสิ่งของ ต่างๆ เพ่ือให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่าน้ันได้อย่าง
เต็มที่ และเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด
โดยเฉพาะไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็นหญิงหรือชาย คนพิการทางการเคลื่อนไหวและสายตา คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก หรือ
ผู้ใหญ่ การออกแบบเพ่ือทุกคน  

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ทําให้จํานวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกได้เพ่ิมสูงขึ้น
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และรวมไปถึงการดํารงอยู่ที่
ยาวนานขึ้นของผู้พิการด้านต่างๆ จึงต้องยอมรับและ ปรับแนวคิดด้านการออกแบบ สภาพแวดล้อม สถานที่ และ
สิ่งของเคร่ืองใช้ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่าน้ันได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  

สําหรับประเทศไทยก็ได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมาย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้
การคุ้มครองสิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการไว้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในสถานที่ราชการหรือหน่วยงานราชการ ซึ่งให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งสถานที่ 
และบริการสาธารณะต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ที่ว่าการอําเภอ ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการนํ้ามัน เป็นต้น  

ขณะเดียวกัน วงการการค้าปลีก ก็พยายามตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความ
หลากหลายของสินค้า ความสะดวกในการซื้อ การบริการท่ีดีเย่ียม เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ก็ยังไม่มี
การให้ความสําคัญกับการออกแบบเตรียมพ้ืนที่ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ตอบสนองกับลูกค้าทุกประเภท อัน
ได้แก่ คนพิการทางการเคลื่อนไหวและสายตา คนชรา สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และบุคคลทั่วไป ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ไปถึงการออกแบบที่คํานึงถึงการใช้งาน ความคุ้มค่า มีประโยชน์ครอบคลุมสําหรับทุกคน และไม่ต้อง
ดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถเข้ามาทํา
นอกเหนือจากการซื้อของ เช่นเรียนเสริมสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ น่ังสมาธิ ออกกําลังกาย ฯลฯ รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้
คนพิการและคนด้อยโอกาส ได้เข้ามาประกอบอาชีพได้อีกด้วย 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจที่จะศึกษาการออกแบบในพ้ืนที่ขาย และพื้นที่อํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้า 
เพ่ือให้คนทุกประเภท ให้เข้ามาจับจ่ายสินค้าได้จริง และได้รับความสะดวกสบาย โดยใช้หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน 
(Universal Design) 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

พรพรรณ (2553) ได้สํารวจความคิดเห็นของคนตาบอดต่อสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงและใช้งาน การเก็บข้อมูลในการวิจัยน้ีใช้การสังเกตโดยตรงจากสถานที่จริงตามสถานที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่คนตาบอดมักเดินทางไปถึง ร่วมกับการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ อ่านและถามกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกเป็นแบบเจาะจง โดยเป็นคนตาบอดที่เป็นผู้ใหญ่
เฉพาะท่ีมีประสบการณ์เดินทางไปตามสถานท่ีต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งที่เป็นคนตาบอดสายตาเลือนรางและตาบอด
สนิท นอกจากน้ียังใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มครูผู้ฝึกสอนและผู้เช่ียวชาญด้านคนตาบอดร่วมด้วย ผลการวิจัย
ได้สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเสนอแนะแนวทางในการออกแบบส่ิงแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึง
ของคนตาบอด 

กุสุมา (2543) ได้สรุปแนวความคิดในการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (universal 
design) โดยให้รองรับการใช้งานได้ดี ครอบคลุมบุคคลที่มีร่างกายแตกต่างกันโดยไม่มีการแบ่งแยก จะทําให้ทุกคน
สะดวกสบาย เป็นอิสระในการเดินทางและใช้สถานที่ต่างๆ อย่างปลอดภัย ทั้งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะไม่
เพียงแต่คนพิการหลากหลายประเภทจะใช้อาคารน้ันๆ ได้แล้ว คนทั่วไปที่อาจเกิดบาดเจ็บช่ัว-คราวหญิงมีครรภ์ 
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เด็ก และโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ก็นับเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงเช่นกัน แนวความคิดน้ีมีการนําไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบอาคารสาธารณะและอาคาร
พาณิชย์นับว่าได้ผลดีมาก เน่ืองจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้อาคารกับคนทุกกลุ่มเช่นน้ี จะช่วย
ส่งเสริมธุรกิจได้เป็นอย่างดี  

สมชาย (ม.ป.ป.) ได้เสนอแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนว่า เป็นแนวคิดที่ดี ควรนํามาประยุกต์ใช้ใน
สังคมไทยให้มากกว่าน้ี เพราะเป็นการเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน สมาชิกทุกคนได้อยู่ร่วมกันและยอมรับกันและกัน
ท่ามกลางความหลากหลายที่มีอยู่ โดยมีความเช่ือพ้ืนฐานว่า มนุษย์ทุกคนในโลกนี้เกิดมาเป็นคนเหมือนกัน สังคม
ส่วนรวมมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบให้สมาชิกทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและ
สังคมส่วนรวมได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1: ขั้นตอนแสดงวิธีดําเนินการวิจัย 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีได้ทําการศึกษาตัวอย่างการออกแบบการออกแบบเพื่อทุกคน การปรับปรุงการออกแบบ
ในประเทศไทย โดยมีการสํารวจการออกแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย และทําแบบสอบถามความพึง
พอใจจากผู้ใช้งานไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย 
 ช่วงเวลาที่สํารวจการออกแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตและเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
ไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย คือ เดือน มีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2558 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย  
  ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการดังน้ี  
  1. ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นลูกค้าของไฮเปอร์มาร์เก็ตใน
ประเทศไทย รวมทั้งคนชรา หรือคนพิการ จะทําการเลือกสัมภาษณ์โดยเลือกลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในไฮเปอร์
มาร์เก็ต 
 2. การเก็บข้อมูลในการสํารวจความต้องการของผู้ใช้งานครั้งน้ี ได้ทําการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยทํา
การสอบถามทั้งหมด 12 คน โดยเป็น 6 ประเภท คือ คนพิการทางการเคล่ือนไหวและสายตา คนชรา สตรีมี
ครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และบุคคลทั่วไป ประเภทละ 2 คน 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้ศึกษาทําการศึกษารวบรวมข้อมูล ดังน้ี  
 1. ศึกษาทฤษฎี บทความ และเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการจัดสิ่ง อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ เก่ียวกับเรื่องกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับผู้พิการ ทั้งศึกษากฎหมายของประเทศไทย  
 2. ศกึษาข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง ที่มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ในประเทศไทย โดยจากเอกสารและสํารวจเบ้ืองต้น 
 3. รวบรวมข้อมูลในส่วนของการศึกษาทฤษฎี และการสํารวจ เพ่ือทําการสรุปและจัดทําเป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก 
 4. นําสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
 5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบถามทั้งหมด มาวิเคราะห์สรุปแนวทางการออกแบบเพ่ือจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
 
ปัญหาท่ีพบจากการสัมภาษณ์จากผู้ใช้งานจริง 
 1) ไม่มีจุดจอดรถโดยสารประจําทาง ทําให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกสบาย 
 2) สาขาที่ผ่านมา มีทางเดินที่มีหลังคาคลุม มีที่จอดรถสําหรับคนพิการ แต่เมื่อได้ทําการสํารวจหน้างานจริง 
ในหลายๆ สาขา พบว่าทางเดิน และที่จอดรถ ไม่ได้เช่ือมต่อกัน อีกทั้งยังต้องข้ามถนนหลายต่อ ก่อนที่ลูกค้าจะเดินเข้า
ประตูทางเข้าอาคารได้ ลูกค้าจึงต้องการทางเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ สําหรับแม่และเด็ก คนชรา และ
บุคคลทุพลภาพ 

3) ไม่มีกระเบ้ืองนําทางสําหรับผู้พิการทางสายตา 
4) ระยะทางระหว่างที่จอดรถยนต์ กับประตูทางเข้าอาคาร ที่ไกลเกินไปอาจทําให้เกิดความอันตรายและไม่

สะดวกสบายแก่ลูกค้า  
5) ความต้องการจุดจอดรถรับ-ส่ง และ จุดเรียกรถแท็กซี่ ที่ใกล้กับประตูทางเข้า-ออก ของอาคาร เพ่ือความ

สะดวกสบายในการขนย้ายสินค้าที่ซื้อจากพ้ืนที่ขาย 
6) ประตูทางเข้า-ออก อาคาร เป็นแบบเปิด-ปิดอัติโนมัติแบบใช้เซนเซอร์ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง

กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราพ.ศ. 2548 
7) ไม่มีบริการที่จัดขึ้นมาสําหรับรองรับบุคคลทุพพลภาพ 
8) ความต้องการทางเดินในพ้ืนที่ค้าปลีกค้าส่งที่กว้างขึ้น เพ่ือความสะดวกสบายของลูกค้าในการเข้ามาใช้

บริการ 
9) ความต้องการท่ีน่ังพักระหว่างรอครอบครัวจับจ่ายสินคา้ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ 
10) ความต้องการห้องนํ้าที่เด็ก สามารถเข้าไปด้วยได้ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่การใช้สอยของห้องนํ้าที่เพียงพอ

สําหรับการใช้งานในกรณีเด็กและผู้ใหญ่พร้อมกัน 
 
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะทําการวิเคราะห์มาจากข้อมูลสองส่วน คือ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และ ข้อมูลที่
ผู้ วิ จั ยไ ด้ มาจากการสํ ารวจการออกแบบในสถานที่ ตั วอย่ าง  เมื่ อไ ด้ ข้ อมู ลในการออกแบบแล้ ว  
จะทําการออกแบบโดยมีตัวควบคุมคือ 1. กฏกระทรวง 2. กฎหมายควบคุมอาคาร และผังเมือง 3. กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
4. กฎหมายท้องถิ่น มาเป็นตัวควบคุม เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน 
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การออกแบบ ทบทวนแบบ และแก้ไข 
การออกแบบ ผู้วิจัยได้นําเสนอการออกแบบออกมาในรูปแบบของ ผังพ้ืน (Layout) และแบบจําลองสามมิติ 

(3D-Perspective)  
เมื่อได้ผังพ้ืน และแบบจําลอง เป็นแบบร่างแล้ว ผู้จัยได้ทําการนําเสนอแก่ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน เพ่ือทําการ

ตรวจสอบพิจารณา โดยทําการประเมินแต่ละหัวข้อ หากมีหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงไม่ผ่านการประเมิน ผู้วิจัยจะทําการแก้ไข
และส่งกลับให้ผู้เช่ียวชาญท้ัง3ท่านพิจารณา กลับไปกลับมา 

เพ่ือให้ได้แบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงและแก้ไขแบบ ทั้งผัง
พ้ืนและแบบจําลอง ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ ตามหัวข้อต่างๆที่ได้เก็บข้อมูลมา หลังจากน้ัน ผู้จิวัยได้นําผังพ้ืน
และแบบจําลอง ให้ผู้เช่ียวชาญได้ทําการประเมินอีกครั้ง เมื่อผ่านการประเมินทุกหัวข้อจากทั้ง 3 ท่าน จึงได้เป็นแบบ
สรุปออกมาดังน้ี 
  

แนวทางการปรับปรุงการออกแบบพื้นที่ขายและพื้นที่ให้บริการของไฮเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า 

1. เพิ่มจุดบริการขนส่งสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2: ภาพจําลอง 3 มิติแสดงจุดบริการขนส่งสาธารณะ 
 
 2. เพิ่มเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ สําหรับแม่และเด็ก คนชรา และบุคคลทุพลภาพไปถึง
จุดบริการขนส่งสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3: ผังพ้ืนแสดงการวางผังหลังคาคลมุทางเดินสําหรับลูกค้า 
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รูปที่ 4: ภาพจําลอง3มิติแสดงการวางผังหลังคาคลุมทางเดินสําหรับลูกค้า 
 
 3. เพิ่มกระเบ้ืองนําทางสําหรับผู้พิการทางสายตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5: ผังพ้ืนแสดงการวางกระเบ้ืองนําสายตาสพหรับผู้พิการทางสายตา 
 
 4. ระยะทางระหว่างที่จอดรถยนต์ กับประตูทางเข้าอาคาร ไม่เกิน 100 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6: ผังพ้ืนแสดงการจัดช่องจอดรถ 
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      5. เพิ่มจุดจอดรถรับ-ส่ง และจุดเรียกรถแท็กซ่ีที่ใกล้กับประตูทางเข้า-ออก ของอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7: ภาพจําลอง 3 มิติแสดงจุดจอดรถแท็กซี่ 
 
 6. เปลี่ยนประตูเป็นแบบกดเปิด และปิดอัตโนมัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8: ภาพจําลองการวางปุ่มกดสําหรับเปิดประตู 
 
 7. เพิ่มจุดบริการเพื่อคนท้ังมวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9: ภาพจําลอง 3 มิติแสดงจุดบริการเพ่ือคนทั้งมวล 
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 8. เพิ่มขนาดทางเดินในพื้นที่ค้าปลีกค้าส่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10: ภาพจําลอง 3 มิติแสดงระยะห่างของช้ันวางสินค้าที่มีความสูงมากกว่า 1.50 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11: ภาพจําลอง 3 มิติแสดงระยะห่างของช้ันวางสินค้าที่มีความสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 เมตร 
 
 9. เพิ่มที่นั่งพักระหว่างรอครอบครัวจับจ่ายสินค้า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 12: ภาพจําลอง3มิติแสดงที่น่ังในพ้ืนที่ขาย 
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 10. เพิ่มห้องน้ํา ที่เด็กสามารถเข้าไปพร้อมกับผู้ปกครองได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13: ภาพจําลอง3มิติแสดงห้องนํ้า ที่เด็กสามารถเข้าไปพร้อมกับผู้ปกครองได้ 
 
การสรุปผล 
 การสรุปแบบประเมินการปรับปรุงการออกแบบพ้ืนที่ขายและพ้ืนที่ให้บริการของไฮเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า จะมี 2 ส่วนคือ แบบประเมินจากผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินจาก
ผู้ใช้งาน  

การประเมินจากผู้เช่ียวชาญจะต้องได้การการประเมินว่า “ผ่าน” เท่าน้ัน จึงจะถือว่า น้ันผ่านการ
ประเมิน ส่วนการประเมินจากผู้ใช้งานจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการ
ประเมิน  
 
สรุปผลการวิจัย 

ออกแบบปรับปรุงไฮเปอร์มาร์เก็ต ในพ้ืนที่ขายและพ้ืนที่อํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้าเพ่ือคนทุก
ประเภท สรุปผลวิจัยได้ดังน้ี  

 
1. การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

1.1  การประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการวางผังร้านค้าปลีก  
 

ตารางที ่1: การประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการวางผังร้านค้าปลีก 
  
ลําดับที ่ ข้อกําหนด 

รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 แนวทางการเพ่ิมจุดบริการขนส่งสาธารณะ   
2 แนวทางการเพ่ิมเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ สําหรับแม่และ

เด็ก คนชรา และบุคคลทุพลภาพไปถึงจุดบริการขนส่งสาธารณะ 
  

3 แนวทางการเพ่ิมกระเบื้องนําสายตาสําหรับผู้พิการทางสายตา   
4 แนวทางการออกแบบผังลานจอดรถ   
5 แนวทางการเพ่ิมจุดจอดรถรับ-ส่ง และจุดเรียกรถแท็กซี่ทีใ่กล้กับประตู

ทางเข้า-ออกของอาคาร 
  

6 แนวทางการเปลี่ยนประตูเป็นแบบมีปุ่มกดเปิด-ปิดอัตโนมัติ   
7 แนวทางการเพ่ิมจุดบริการเพ่ือทุกคน   
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ลําดับที่ ข้อกําหนด 
รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

8 แนวทางการปรับทางเดินในพ้ืนที่ค้าปลีกคา้ส่งที่กว้างขึ้น   
9 แนวทางการเพ่ิมที่น่ังพักระหว่างรอครอบครัวจับจ่ายสินค้า   
10 แนวทางการออกแบบห้องนํ้าที่สามารถนําเด็กอ่อนสามารถเข้าไปด้วย   

 
จากตาราง 1 การประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการวางผังร้านค้าปลีก ได้ผลออกมาคือ ผ่านทั้ง 10 ข้อ 

และมีข้อเสนอแนะ คือ หากมีการวิจัยครั้งต่อไป ควรคํานึงถึงเรื่องค่าก่อสร้างด้วย จะทําให้มีประโยชน์มากขึ้น 
 
1.2  การประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการร้านค้าปลีก 

 
ตารางที่ 2: การประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการร้านค้าปลีก  
 
ลําดับที่ ข้อกําหนด 

รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 แนวทางการเพ่ิมจุดบริการขนส่งสาธารณะ   
2 แนวทางการเพ่ิมเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ สําหรับแม่และ

เด็ก คนชรา และบุคคลทุพลภาพไปถึงจุดบริการขนส่งสาธารณะ 
  

3 แนวทางการเพ่ิมกระเบ้ืองนําสายตาสําหรับผู้พิการทางสายตา   
4 แนวทางการออกแบบผังลานจอดรถ   
5 แนวทางการเพ่ิมจุดจอดรถรับ-ส่ง และจุดเรียกรถแท็กซี่ทีใ่กล้กับประตู

ทางเข้า-ออกของอาคาร 
  

6 แนวทางการเปลี่ยนประตูเป็นแบบมีปุ่มกดเปิด-ปิดอัตโนมัติ   
7 แนวทางการเพ่ิมจุดบริการเพ่ือทุกคน   
8 แนวทางการปรับทางเดินในพ้ืนที่ค้าปลีกคา้ส่งที่กว้างขึ้น   
9 แนวทางการเพ่ิมที่น่ังพักระหว่างรอครอบครัวจับจ่ายสินค้า   
10 แนวทางการออกแบบห้องนํ้าที่สามารถนําเด็กอ่อนสามารถเข้าไปด้วย   

 
จากตาราง 2 การประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการร้านค้าปลีก ได้ผลออกมาคือ ผ่านทั้ง 10 

ข้อ และมีข้อเสนอแนะ คือ การบริการสําหรับคนพิการ ควรพิจารณาในเรื่องของการเพ่ิมพนักงานเพ่ือบริการ
เป็นพิเศษด้วย เช่นบริเวณที่จะมีโอกาสเกิดอันตรายอย่างการข้ามถนน เป็นต้น 
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1.3 การประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
 
ตารางที่ 3: การประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
 
ลําดับที่ ข้อกําหนด 

รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 แนวทางการเพ่ิมจุดบริการขนส่งสาธารณะ   
2 แนวทางการเพ่ิมเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ สําหรับแม่และ

เด็ก คนชรา และบุคคลทุพลภาพไปถึงจุดบริการขนส่งสาธารณะ 
  

3 แนวทางการเพ่ิมกระเบ้ืองนําสายตาสําหรับผู้พิการทางสายตา   
4 แนวทางการออกแบบผังลานจอดรถ   
5 แนวทางการเพ่ิมจุดจอดรถรับ-ส่ง และจุดเรียกรถแท็กซี่ทีใ่กล้กับประตู

ทางเข้า-ออกของอาคาร 
  

6 แนวทางการเปลี่ยนประตูเป็นแบบมีปุ่มกดเปิด-ปิดอัตโนมัติ   
7 แนวทางการเพ่ิมจุดบริการเพ่ือทุกคน   
8 แนวทางการปรับทางเดินในพ้ืนที่ค้าปลีกคา้ส่งที่กว้างขึ้น   
9 แนวทางการเพ่ิมที่น่ังพักระหว่างรอครอบครัวจับจ่ายสินค้า   
10 แนวทางการออกแบบห้องนํ้าที่สามารถนําเด็กอ่อนสามารถเข้าไปด้วย   

 
จากตาราง 3 การประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ได้ผลออกมาคือ ผ่านทั้ง 10 
 
2.  แบบสํารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 

การสํารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งานมีผู้ทําแบบสํารวจ จํานวน 30 คน ประกอบด้วย คนน่ังรถ 
wheel chair จํานวน 9 คน (x1-x9), คนที่ใช้ไม้เท้า จํานวน 5 คน (x10-x14), คนทั่วไป 4 คน (x15-x18), 
ผู้สูงอายุ 3 คน (x19-x21), สตรีมีครรภ์ 3 คน (x22-x24), แม่และเด็ก 3 คน (x25-x27), คนแขนขาด 2 คน 
(x28-x29), ผู้พิการทางสายตา 1 คน (x30) 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 235 

ตารางที่ 4: ตารางสรุปแบบสอบถามจากผูใ้ช้งาน 
 

ผู้ใช้งาน (X) 
รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง (Y) 

คนที่ 1 
(x1) 

คนที่ 2 
(x2) 

คนที่ 3 
(x3) 

คนที่ 4 
(x4) 

คนที่ 5 
(x5) 

คนที่ 6 
(x6) 

คนที่ 7 
(x7) 

คนที่ 8 
(x8) 

คนที่ 9 
(x9) 

1. แนวทางการเพิ่มจุดบริการขนส่งสาธารณะ 5 5 5 5 2 5 4 5 3 
2. แนวทางการเพิ่มเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ สําหรับแม่และเด็ก คนชรา 
และบุคคลทุพลภาพไปถึงจุดบริการขนส่งสาธารณะ 

5 5 5 5 4 5 3 4 4 

3. แนวทางการเพิ่มกระเบื้องนําสายตาสําหรับผู้พิการทางสายตา 4 5 5 5 4 5 4 4 3 
4. แนวทางการออกแบบผังลานจอดรถ 5 5 5 5 4 4 4 5 3 
5. แนวทางการเพิ่มจุดจอดรถรับ-ส่ง และจดุเรียกรถแท็กซี่ที่ใกล้กับประตูทางเข้า-ออก
ของอาคาร 

5 5 4 4 2 5 4 5 4 

6. แนวทางการเปลี่ยนประตูเป็นแบบมีปุ่มกดเปิด-ปิดอัตโนมัติ 5 5 5 5 2 5 3 4 4 
7. แนวทางการเพิ่มจุดบริการเพื่อทุกคน 5 5 5 5 4 4 3 4 4 
8. แนวทางการปรับทางเดินในพื้นที่ค้าปลีกค้าส่งที่กว้างขึ้น 5 5 5 4 3 4 3 3 4 
9. แนวทางการเพิ่มที่นั่งพักระหว่างรอครอบครัวจับจ่ายสินค้า 5 5 4 4 4 5 3 4 3 
10. แนวทางการออกแบบห้องน้ําที่สามารถนําเด็กอ่อนสามารถเข้าไปด้วย 3 5 5 5 4 5 4 4 4 

คะแนนเต็ม 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
คะแนนได้ 47 50 48 47 33 47 35 42 36 

คะแนนเฉลี่ย (y ) 4.7 5 4.8 4.7 3.3 4.7 3.5 4.2 3.6 
ร้อยละ 94 100 96 94 66 94 70 84 72 
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ตารางที่ 4: ตารางสรุปแบบสอบถามจากผูใ้ช้งาน (ต่อ) 
 

ผู้ใช้งาน (X) 
รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง (Y) 

คนที ่10 
(x10) 

คนที่ 11 
(x11) 

คนที ่12 
(x12) 

คนที ่13 
(x13) 

คนที ่14 
(x14) 

คนที ่15 
(x15) 

คนที ่16 
(x16) 

คนที่ 17 
(x17) 

คนที ่18 
(x18) 

1. แนวทางการเพิ่มจุดบริการขนส่งสาธารณะ 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
2. แนวทางการเพิ่มเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ สําหรับแม่และเด็ก คนชรา 
และบุคคลทุพลภาพไปถึงจุดบริการขนส่งสาธารณะ 

5 5 4 5 5 5 4 5 1 

3. แนวทางการเพิ่มกระเบื้องนําสายตาสําหรับผู้พิการทางสายตา 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
4. แนวทางการออกแบบผังลานจอดรถ 4 5 4 5 5 4 4 5 3 
5. แนวทางการเพิ่มจุดจอดรถรับ-ส่ง และจดุเรียกรถแท็กซี่ที่ใกล้กับประตูทางเข้า-ออก
ของอาคาร 

4 5 5 5 5 4 3 4 5 

6. แนวทางการเปลี่ยนประตูเป็นแบบมีปุ่มกดเปิด-ปิดอัตโนมัติ 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
7. แนวทางการเพิ่มจุดบริการเพื่อทุกคน 5 5 4 5 4 5 5 4 2 
8. แนวทางการปรับทางเดินในพื้นที่ค้าปลีกค้าส่งที่กว้างขึ้น 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
9. แนวทางการเพิ่มที่นั่งพักระหว่างรอครอบครัวจับจ่ายสินค้า 4 5 5 5 5 3 4 5 4 
10. แนวทางการออกแบบห้องน้ําที่สามารถนําเด็กอ่อนสามารถเข้าไปด้วย 5 5 4 5 5 4 5 4 3 

คะแนนเต็ม 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
คะแนนได้ 43 50 46 50 47 44 42 44 37 

คะแนนเฉลี่ย (y ) 4.3 5 4.6 5 4.7 4.4 4.2 4.4 3.7 
ร้อยละ 86 100 93.72 100 94 88 84 88 74 
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ตารางที่ 4: ตารางสรุปแบบสอบถามจากผูใ้ช้งาน (ต่อ) 
 

ผู้ใช้งาน (X) 
รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง (Y) 

คนที่19 
(x19) 

คนที่20 
(x20) 

คนที่21 
(x21) 

คนที่22 
(x22) 

คนที่23 
(x23) 

คนที่24 
(x24) 

คนที่25 
(x25) 

คนที่26 
(x26) 

คนที่27 
(x27) 

1. แนวทางการเพิ่มจุดบริการขนส่งสาธารณะ 5 4 5 5 5 4 3 4 5 
2. แนวทางการเพิ่มเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ สําหรับแม่และเด็ก คนชรา 
และบุคคลทุพลภาพไปถึงจุดบริการขนส่งสาธารณะ 

5 5 5 4 5 5 4 5 4 

3. แนวทางการเพิ่มกระเบื้องนําสายตาสําหรับผู้พิการทางสายตา 5 5 5 5 4 4 4 3 5 
4. แนวทางการออกแบบผังลานจอดรถ 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
5. แนวทางการเพิ่มจุดจอดรถรับ-ส่ง และจดุเรียกรถแท็กซี่ที่ใกล้กับประตูทางเข้า-ออก
ของอาคาร 

5 5 5 4 5 4 3 4 4 

6. แนวทางการเปลี่ยนประตูเป็นแบบมีปุ่มกดเปิด-ปิดอัตโนมัติ 5 3 4 4 5 4 3 3 3 
7. แนวทางการเพิ่มจดุบริการเพื่อทุกคน 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
8. แนวทางการปรับทางเดินในพื้นที่ค้าปลีกค้าส่งที่กว้างขึ้น 3 4 3 5 5 5 4 4 5 
9. แนวทางการเพิ่มที่นั่งพักระหว่างรอครอบครัวจับจ่ายสินค้า 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
10. แนวทางการออกแบบห้องน้ําที่สามารถนําเด็กอ่อนสามารถเข้าไปด้วย 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

คะแนนเต็ม 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
คะแนนได้ 48 44 46 47 48 45 40 40 45 

คะแนนเฉลี่ย (y ) 4.8 4.4 4.6 4.7 4.8 4.5 4 4 4.5 
ร้อยละ 96 88 92 94 96 90 80 80 90 
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ตารางที่ 4: ตารางสรุปแบบสอบถามจากผูใ้ช้งาน (ต่อ) 
 

ผู้ใช้งาน (X) 
รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุง (Y) 

คนที่ 28 
(x28) 

คนที ่29 
(x29) 

คนที่ 30 
(x30) 

คะแนนเต็ม คะแนนได้ คะแนน
เฉลี่ย (x) 

ร้อยละ 

1. แนวทางการเพิ่มจุดบริการขนส่งสาธารณะ 4 4 5 150 133 4.43 88.67 
2. แนวทางการเพิ่มเดินที่มีหลังคาคลุม ระหว่างที่จอดรถ สําหรับแม่และเด็ก คนชรา และ  
บุคคลทุพลภาพไปถึงจุดบริการขนส่งสาธารณะ 

5 5 N/A 145 131 4.37 90.34 

3. แนวทางการเพิ่มกระเบื้องนําสายตาสําหรับผู้พิการทางสายตา 5 4 5 150 135 4.50 90 
4. แนวทางการออกแบบผังลานจอดรถ 5 5 N/A 145 131 4.37 90.34 
5. แนวทางการเพิ่มจุดจอดรถรับ-ส่ง และจดุเรียกรถแท็กซี่ทีใ่กล้กับประตูทางเข้า-ออกของ
อาคาร 

5 4 5 150 131 4.37 87.33 

6. แนวทางการเปลี่ยนประตูเป็นแบบมีปุ่มกดเปิด-ปิดอัตโนมัติ 4 3 5 150 125 4.17 83.33 
7. แนวทางการเพิ่มจุดบริการเพื่อทุกคน 5 4 5 150 136 4.53 90.67 
8. แนวทางการปรับทางเดินในพื้นที่ค้าปลีกค้าส่งที่กว้างขึ้น 5 4 N/A 145 125 4.17 86.21 
9. แนวทางการเพิ่มที่นั่งพักระหว่างรอครอบครัวจับจ่ายสินค้า 5 5 5 150 134 4.47 89.33 
10. แนวทางการออกแบบห้องน้ําที่สามารถนําเด็กอ่อนสามารถเข้าไปด้วย 5 5 5 150 136 4.53 96.67 

คะแนนเต็ม 50 50 35     
คะแนนได้ 48 43 35     

คะแนนเฉลี่ย (y ) 4.8 4.3 5     
ร้อยละ 96 86 100 เฉลี่ย  88.86   
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สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 
 จากตาราง 4.4 พิจารณาจากค่า x คือ คะแนนความพึงพอใจของทั้ง 30 คน ที่พิจารณาเป็นรายหัวข้อ 
หัวข้อที่ต้องการทําการปรับปรุงทั้ง 10 หัวข้อ ดังน้ี 
 มีคะแนนประเมินสูงสุด 3หัวข้อคือ  7 และ10 ที่คะแนนเฉล่ีย (x ̅) คือ 4.53 และคิดเป็น ร้อยละ
90.67   
 มีคะแนนตํ่าสุดเพียงหัวข้อเดียว คือหัวข้อที่ 6 ที่คะแนนเฉล่ีย (x ̅) คือ 4.17 และคิดเป็นร้อยละ 83.33 
ถึงแม้ว่าจะเป็นคะแนนตํ่าสุด ก็ยังมากกว่าร้อยละ 80  
 จากตาราง 4 พิจารณาจากค่า y คือ คะแนนความพึงพอใจในหัวข้อทั้ง10 หัวข้อที่พิจารณาเป็นรายคน 
โดยคะแนนความพึงพอใจรวมของแต่ละคนน้ัน   
 มีผู้ให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุด จํานวน 4 คน คือ คนที่ X2, X11,X30 ที่คะแนนเฉลี่ย 5 และคิด
เป็นร้อยละ 100 
 มีผู้ให้คะแนน คิดเป็นร้อยละ ที่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 อยู่ 4 คน โดยตํ่าสุด คือคนที่ X5 เป็นคะแนน 
ร้อยละ 66 
 อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยเมื่อพิจารณาจากค่า y คะแนนความพึงพอใจ ก็ยังมากกว่าร้อยละ 80 คือ
ได้คะแนนเฉล่ียรวมที่  ร้อยละ88.86 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคร้านเบเกอรี่โฮมเมดบายมีแอนด์มัม 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก, ด้าน
ผลิตภัณฑ์ควบ, ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

คําสําคัญ: องค์ประกอบผลิตภัณฑ์, การตัดสินใจซื้อ, ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม 
 

ABSTRACT  
The objectives of the study 1) To study the impact of the bakery products that affect 

the purchasing on decision making to purchase of bakery homemade by me and mom 2) To 
study pattern of decision of customers in Bangkok 3) opinion of customers to Influence of 
product component in bakery product . Questionnaire was used as a tool to collect the 
respondents’ data. The 200 respondents were customers of bakery homemade by me and 
mom and data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis. The result revealed Influence of product component A factor 
that has a positive influence on Decision Making to purchase healthy bakery application with 
a statistical significance of 0.05. The result from respondents extremely with Expected  
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product and Core product, Augment Product, Potential product at last is Formal product on 
Decision Making to purchase healthy bakery of bakery homemade by me and mom. 

Keywords: Influence of product component, Decision Making to purchase, bakery 
homemade by me and mom 
 
บทนํา 

ท่ามกลางวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยในกระแสสังคมแบบบริโภคนิยม ทําให้เรื่องกระแสสุขภาพท่ี
เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง ที่ในปัจจุบันมีการหันมาใส่ใจกับสุขภาพในด้านการรับประทานท่ี
เพ่ิมมากขึ้นจากรายงานตลาดอาหารโลกปี 2558 ระบุว่า ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจการรับประทานอาหาร
เพ่ือควบคุมนํ้าหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกันมากขึ้นด้วยอิทธิพลจากรายการอาหารเพ่ือสุขภาพโดยเน้น
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติ  แนวโน้มที่สําคัญของ อาหารและสุขภาพ ปี 2558 เน้นการควบคุม
นํ้าหนัก มีประโยชน์จากธรรมชาติหรือมีนํ้าตาลน้อยโดยสภาพทางการตลาดของประเทศไทยเทรนด์นิยม
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ของการบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาพ โดยแต่ละปีมีการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมีมูลค่าสูงกว่า 30 ล้านล้านบาท และในด้าน
ของตลาดเบเกอรี่และของหวานของไทยในปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท และยังเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง 10 – 15% ซึ่งช่วงหลังตลาดเบเกอร่ีโฮมเมดประเภทรับสั่งทําตามออร์เดอร์มีการเติบโตที่สูงตาม 
(ตลาดเบเกอรี่เฉพาะกลุ่ม, 2557) ทางร้านรับทําเบเกอร่ีตามจํานวน ออร์เดอร์ที่เข้ามาจากลูกค้า ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกสรร อาทิ คุกก้ี, มาม่อน, บราวน่ี และคัพเค้ก เป็นต้น โดยทางร้าน
มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาตัวสินค้า ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด โดย
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปรับตัวตามเทรนด์ของผู้บริโภค ที่ต้องการในการดูแลสุขภาพ โดยสินค้าของทาง
ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มี แอนด์ มัม เป็นเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพที่มีการคํานึงถึงคุณภาพเป็นหลัก อีกทั้งมีความ
ใส่ใจทั้งในด้านของความสดใหม่ ของวัตถุดิบ ทางร้านได้มีการใช้หญ้าหวานท่ีมีคุณภาพแทนน้ําตาลทั่วไป ที่มี
ลักษณะเด่นคือ มีความหวานเท่ากันกับนํ้าตาลทั่วไป แต่ให้แคลลอรี่น้อยกว่า เพราะเน่ืองจากผู้บริโภคมีการใส่
ใจด้านสุขภาพมากขึ้น แต่ก็ยังช่ืนชอบในการบริโภคของหวาน ทางร้านจึงมีการเอาใจใส่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ 
นอกจากน้ี ทางร้านยังมีการนําแป้งสําหรับทําเบเกอร่ีที่เป็นแป้งข้าวจ้าว มาทดแทนแป้งสาลี เพราะ ปัจจุบันมี
กลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม ที่แพ้แป้งสาลี แต่ก็ยังต้องการบริโภคของหวาน ทางร้านจึงมีการนําแป้งข้าวจ้าวมาทํา    
เบเกอร่ี เพ่ือต้องการเอาใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้อง อย่างงานวิจัยเร่ือง องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปของคนอ้วนมาก ในจังหวัดนนทบุรี ของอนุชา มาจําปา 
(2553) ที่ค้นพบว่า เพศมีผลต่อ รูปแบบของเสื้อผ้า สีสันและลวดลายของเสื้อผ้า และการดูแลรักษา อาชีพมี
ผลต่อรูปแบบของเสื้อผ้า ความสบาย ในการสวมใส่ ความทันสมัย เน้ือผ้าและตราสินค้า หรืองานวิจัยเร่ือง 
ความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า กีฬาของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ของ ชฎาพร อรชุน (2557) ค้นพบว่า ส่วนมากผู้บริโภคจะให้ ความคาดหวังในเร่ืองของ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่า, คุณประโยชน์เพ่ิม และด้านการให้บริการ
อ่ืนๆ ซึ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ด้านน้ี ถือว่าเป็น ปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคคาดหวังมากที่สุด ส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา และงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชุด
ช้ันในชายในกรุงเทพมหานคร กัลยา กมลรัตน์ (2553) ค้นพบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ในด้านความหลากหลายของสินค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก จากงานวิจัยในอดีตที่
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เก่ียวข้อง ที่กล่าวมา แม้ว่าจะเป็นการวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษา
เก่ียวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดเบเกอรี่เลย จึงเป็นช่องว่างที่เราจะต้องศึกษาหรือหาแนวทาง
พัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์สําหรับธุรกิจประเภทน้ี ดังน้ันผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์
มัม (Bakery homemade by me and mom) เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
ต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาบทความและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (Kotler,2009) ที่มีตัว
แปรย่อยคือ 1.ผลิตภัณฑ์หลัก (Core product) 2.รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Formal product) 3.ผลิตภัณฑ์
คาดหวัง (Expected product) 4.ผลิตภัณฑ์ควบ (Augment Product) 5.ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ 
(Potential product) และการตัดสินใจซื้อ (Kotler,2003) 

1. ลักษณะธุรกิจ: ช่ือธุรกิจ : เบเกอรี่ โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม รูปแบบร้าน: ร้านเบเกอรี่แบบขาย
ผ่านทางออนไลน์ จากประสบการณ์ที่มีมาและประกอบด้วยใจรักในการทําเบเกอรี่ ด้วยความพร้อมที่จะ
ประกอบธุรกิจ จึงทําให้เกิดความคิดในการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่ขายผ่านทางออนไลน์ โดยเปิดกิจการ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 การอาศัยความชํานาญของมารดาและเจ้าของกิจการ จึงทํา
ให้เกิดการคิดค้นสูตรและความอร่อยของเบเกอรี่ โดยทางร้านมีสินค้า ขนมหวานที่หลากหลาย เช่น คุกก้ีผลไม้
รวม, เค้กมะพร้าว, บราวน่ีช็อกโกแลตชิฟและอ่ืนๆ อีกมากมายตามออเดอร์หรือตามความต้องการของลูกค้า 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเรื่ององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) คือ 
การนําเสนอเก่ียวกับลําดับคุณค่าของลูกค้า ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าอีกลักษณะหนึ่งว่า ระดับของผลิตภัณฑ์ ที่
นักการตลาดใช้ในการนําเสนอแบบแผนการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ได้แก่ 1. ผลประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
(Core Benefit) ซึ่งเปรียบเสมือนแก่นไม้ 2. ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (Generic Product) 3. ผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง (Expected Product ) 4. ผลิตภัณฑ์ส่วนเพ่ิม (Augmented Product) และ 5. ผลิตภัณฑ์ในอนาคต
(Potential Product) (Theodore Levitt,1980) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) ผลประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ (Core Benefit) หมายถึง ผลประโยชน์หรือคุณค่าหลักของ
สินค้าหรือบริการเชิงคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์แรกในการตัดสินใจซื้อสินค้า
(Levitt,1960)   

2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) คือลักษณะทางกายภาพหรือคุณลักษณะต่างๆ ที่
ผู้บริโภคสัมผัสหรือรับรู้ได้ (Kotler and Keller,2009)  

3) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) เป็นกลุ่มของคุณสมบัติและเง่ือนไขที่ผู้ซื้อคาดหวัง
ว่าจะได้รับและใช้เป็นข้อตกลงจากการซื้อสินค้า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจะคํานึงถึงความพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก (Customer’s Satisfaction) (อนุชา มาจําปา,2553)  

4) ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึง ผลประโยชน์เพ่ิมเติม หรือบริการที่ผู้ซื้อจะ
ได้รับควบคู่พร้อมกับการซื้อสินค้า ซึ่งประกอบด้วยการบริการก่อนและหลังการขาย (เพ็ญโสภา ป่ินพงศา, 2554)  

5) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Potential Product) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยคุณค่าส่วนเพ่ิมที่
เป็นไปได้ทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมคุณค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นต่อไปใน
อนาคต (เปรมิศา กมลาพร,2553) 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ คือ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการที่
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดสินค้าหน่ึงน้ันจะต้องมีกระบวนการต้ังแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ ใช้
สินค้าแล้วตามขั้นตอนได้ดังน้ี การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายในการแสวงหาภายนอก การประเมิน
ทางเลือกการตัดสินใจซื้อ ทัศนคติหลังการซื้อ (เสรี วงษ์มณฑา ,2542) 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Decision Process) คือ ขั้นตอนในการเลือกซื้อสินค้าจากสอง
ทางเลือกขึ้นไป ในการซื้อโดยทั่วไปผู้บริโภคจะผ่านทั้ง 5 ขั้นตอน (สนธยา  คงฤทธ์ิ 2544 : 118) ได้แก่  
1. การรับรู้ถึงปัญหา (Need recognition) 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) 3. การประเมินผล
ทางเลือก (Evaluation Alternative Solution) 4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Deciding on 
the Appropriate Solution) 5. การประเมินผลภายหลังการซื้อ (Post purchase evaluation) 

งานวิจัย ช้ินน้ีผู้ วิจัยไ ด้ใ ช้ในขั้นที่  4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ ดีที่สุด  (Deciding on 
the Appropriate Solution) คือ การตัดสินใจซื้อในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกน้ีผู้บริโภคจะมีการสร้าง
รูปแบบความชอบในระหว่างตราสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในทางเลือกเดียวกัน นอกจากน้ีผู้บริโภคอาจสร้างรูปแบบ
ความต้ังใจในการซื้อในตราสินค้าที่ชอบมากที่สุด แต่อาจมี 2 ปัจจัยที่เข้ามาสอดแทรกความตั้งใจและการ
ตัดสินใจในการซื้อ ปัจจัยตัวแรก คือ ทัศนคติของผู้อ่ืน จะมีผลต่อทางเลือกที่ชอบข้ึนอยู่กับสองปัจจัย คือ 1. 
ความรุนแรงของทัศนคติในแง่ลบของผู้อ่ืนที่มีต่อทางเลือกที่พอใจของผู้บริโภค และ 2. แรงจูงใจของผู้บริโภคท่ี
จะสอดคล้องตามความต้องการของผู้อ่ืนปัจจัยตัวที่ 2 คือ ปัจจัยด้านเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
อาจเป็นตัวทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการต้ังใจซื้อได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ ร้านเบเกอร่ีโฮมเมด บาย มี แอนด์ มัม (Bakery homemade 
by me and mom) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคร้านเบเกอรี่
โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม (Bakery homemade by me and mom) 

 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 : องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
1.1 : ผลิตภัณฑ์หลัก ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม 
1.2 : รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มี

แอนด์มัมปัจจัย 
1.3 : ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม  
1.4 : ผลิตภัณฑ์ควบ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม 
1.5 : ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อ 

ตัวแปรตาม   คือ  การตัดสินใจซื้อ ของ (Kotler,2003) 
 ตัวแปรอิสระ คือ  องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ของ (Kotler,2009) 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผู้ที่ใช้บริการหรือลูกค้า
ของทางร้านเบเกอรี่โฮมเมดบายมีแอนด์มัม มีจํานวน ลูกค้า 200 คน ที่อยู่ณ บริษัท ทุนเท็คเท็กซ์ไทล์ จํานวน 
70 คน, บริษัท ซับมิท โอโต เทค อินดัสตรี จํากัด จํานวน 70 คน และบริษัทมนตรีทรานสปอร์ตคอร์ปอเนช่ัน
จํากัด (มหาชน) จํานวน 60 คน ผู้วิจัยขอเก็บกับกลุ่มประชากร แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก
เอกสารงานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 2) สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ คือ (1) 
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (2) เป็นข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ 
ของร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม (3) เป็นข้อมูลเก่ียวกับค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับ
ความคิดเห็น (4) การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่สินค้าเบเกอร่ีเพ่ือ
สุขภาพของร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม (5) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 3) ทําการปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหน่ึงเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
4) นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจํานวน 30 ราย และ จํานวน 200 รายเพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 5) ทํา
การปรับปรุงและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 6) แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ประชากร การตรวจสอบเคร่ืองมือ 1) ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเน้ือหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา 2) การ
ตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 จากค่าความเช่ือมั่นจากผลค่าสัมประสิทธ์ิคอนแบ็ช อัลฟ่า ที่ได้หาค่าเช่ือมั่น จํานวน 200 ราย มี 5
ด้านดังต่อไปนี้ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.796 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 0.796 มีค่าความ
น่าเช่ือถือ ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.832 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.729 
ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.821ด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.786 และ

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) 
- ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) 
- รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) 
- ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) 
- ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) 
- ศักยภาพผลิตภัณฑ์ (Potential Product) 

การตัดสนิใจซือ้ 
เบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม 
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ค่าความเช่ือมั่นรวมขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ 0.938  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เข้าใช้บริการหรือลูกค้าของทางร้านเบเกอร่ีโฮมเมดบายมีแอนด์มัม
(Bakery homemade by me and mom) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวพบว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  21-25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
ส่วนบุคคลต่อเดือนน้อยกว่า 15,001 บาท 
 พฤติกรรมการซื้อสินค้าเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพของร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ผลจากการศึกษา
พบว่า จํานวนคร้ังที่ซื้อต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่นิยมบริโภคน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ รู้จักร้านเบเกอร่ีโฮมเมด 
บาย มีแอนด์มัมส่วนใหญ่รู้จักจากเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนํา วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ 
ส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือบริโภคเอง สาเหตุที่ใช้บริการร้านเบเกอร่ีโฮมเมด บาย มีแอนด์มัมส่วนใหญ่เนื่องจากรสชาติ
ของเบเกอรร่ี ค่าใช้จ่ายต่อครั้งเมื่อใช้บริการร้านเบเกอร่ีโฮมเมด บาย มีแอนด์มัม น้อยกว่า 301 บาท ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบรับประทานของสินค้าประเภท คุกก้ีช็อกโกแลต ช่องทางที่สั่งซื้อสินค้า ส่วนใหญ่
สั่งซื้อจากทางโทรศัพท์ ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าที่ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1 
เดือน เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อองค์ประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละด้านพบว่า ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านศักยภาพ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง 
รองลงมาคือ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และสุดท้ายคือ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก และมี
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ค่ารวมด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพ

ของร้านเบเกอร่ีโฮมเมด บาย มีแอนด์มัม 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig. 
ค่าคงที่ 0.357  1.466 0.144 
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 0.931 0.742 15.595 0.000 

 
 R2 = 0.551, Adjusted R2 = 0.549, F = 243.217, sig =0.000, p  0.05 
 จากค่า Adjusted R2 = 0.549 ซึ่งอธิบายได้ว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย 
มีแอนด์มัม ได้ร้อยละ 54.9 ส่วนอีกร้อยละ 45.1 เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบได้ 

สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 สรุปว่า ด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคร้านเบเกอรี่
โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากับ 0.742 
หมายความว่าด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอร่ี
โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม กล่าวคือ หากองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเพ่ิมขึ้น 0.742 และเมื่อวิเคราะห์ตัวแปรอิสระในรายด้าน พบว่า  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 246 

 
 
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพของ

ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มแีอนด์มัม 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig. 
ผลิตภัณฑ์หลัก 0.102 0.091 1.250 0.213 
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 0.145 0.138 1.976 0.050 
ผลิตภัณฑ์คาดหวัง 0.260 0.248 3.278 0.001 
ผลิตภัณฑ์ควบ 0.130 0.129 1.816 0.071 
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ 0.285 0.272 3.815 0.000 

 
 R2 = 0.551, Adjusted R2 = 0.547, F = 48.977, sig =0.000, p  0.05 
 จากค่า Adjusted R2 = 0.547 อธิบายได้ว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เบเกอรี่เพ่ือสุขภาพ ของร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัมทั้ง 5 ด้าน ร้อยละ 54.7 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
45.3 เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบได้ 

ผลการทดสอบสมุติฐานพบว่า ด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์โดยรวมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ร้านเบเกอร่ีโฮมเมด บาย มีแอนด์มัม และเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่ามีปัจจัยด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง และด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคร้าน 
เบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม 

 ในทางตรงกันข้ามผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หลัก และด้าน
ผลิตภัณฑ์ควบ ที่พบว่าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม  

จากตารางที่ 2 เมื่อผลการทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพ่ือสุขภาพ ของร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัมตามทดสอบสมมติฐานย่อย พบว่า  

1.2 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.213 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ปฏิเสธ สมมติฐาน H1 สรุปว่า ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด 
บาย มีแอนด์มัม 

1.3 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.050 ซึ่งเท่ากับค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่
โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ด้าน
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กล่าวคือ หากด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเพ่ิมขึ้น 0.138  

1.4 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.001 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอร่ี
โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอร่ีโฮมเมด บาย มีแอนด์มัม 
กล่าวคือ หากด้านผลิตภัณฑ์คาดหวังมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเพ่ิมขึ้น 0.248  
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1.5 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.071 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ปฏิเสธ สมมติฐาน H1 สรุปว่า ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ไม่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด 
บาย มีแอนด์มมั  

1.6 ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่ 
โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม เมือ่พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ด้านศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มแีอนด์มัม กล่าวคือ หาก
ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้เพ่ิมขึ้น 0.272 และจากการตรวจสอบ 
Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) เป็นการวัดค่าของความแปรปรวนของ
ค่าประมาณของสัมประสิทธ์ิของพารามิเตอร์ที่เพ่ิมขึ้นเมือ่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันโดยค่า VIF ที่มีค่าเกิน 
5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 
2.154 – 2.519 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน  

 
 การอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่ององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด 

บาย มีแอนด์มัม มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
สมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาที่สรุปว่าปัจจัยด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์โดยรวม ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ คือ 
การนําเสนอเก่ียวกับลําดับคุณค่าของลูกค้า ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าอีกลักษณะหนึ่งว่า ระดับของผลิตภัณฑ์ ที่
นักการตลาดใช้ในการนําเสนอแบบแผนการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้แก่ 1. ผลประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ 
2. ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ 3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 4. ผลิตภัณฑ์ส่วนเพ่ิม 5. ผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
(Theodore Levitt,1980) หรือทั้งน้ี เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเห็นว่า ทางถ้าทางร้านมีเบเกอรี่ความที่มี
ความหลากหลาย เป็นเบเกอรี่ที่มุ่งเน้นสุขภาพ ตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพได้จริง รูปทรงของเบเกอรี่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ โลโก้ตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ทําให้จดจําได้ง่าย เบเกอรี่มีกลิ่นหอมเช่น กลิ่นใบเตย เป็น
ต้น ทําให้เบเกอรี่ดูน่ารับประทานมากข้ึน มีบริการจัดส่งสินค้าเบเกอรี่ ทางร้านมีความตรงต่อเวลา หรือมีการ
ใช้วัตถุดิบอ่ืน แทนวัตถุดิบหลัก เช่น ใช้แป้งข้าวเจ้าแทนแป้งสาลี สําหรับลูกค้าที่เป็นภูมิแพ้ เป็นการใส่ใจและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับวิจัยของ อนุชา มาจําปา (2553) ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เสื้อผ้าสําเร็จรูปของคนอ้วนมาก ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในระดับ มากที่สุด 

สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาที่สรุปว่า ด้านผลิตภัณฑ์หลัก พบว่าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม และเมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หลัก ใน
เรื่องปริมาณของเบเกอรี่มีความเหมาะสม เมื่อดูจากค่าเฉล่ีย พบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ (x ̄ = 3.95) และเมื่อ
พิจารณาด้านพฤติกรรมในเรื่องสาเหตุที่ใช้บริการร้านเบเกอร่ีโฮมเมด บาย มีแอนด์มัม พบว่าผู้บริโภคให้
ความสําคัญเรื่อง ราคาเหมาะสม ที่อยู่ในระดับที่ 2 ของสาเหตุในการตัดสินซื้อ จะเห็นได้ว่าลูกค้าใส่ใจในเร่ือง
ความคุ้มค่าที่ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับราคา (อ้างอิงมาจาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ ของร้านเบเกอรี่โฮมเมด 
บาย มีแอนด์มัม,2558) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมรา เจริญทรัพย์ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
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ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญทางด้าน
รสชาติของผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีมากที่สุด รองลงมาคือ ความใหม่และสดของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านที่ให้ความสัมพันธ์
น้อยที่สุดคือ ปริมาณของเบเกอรี่ที่ได้รับ 

สมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ น้ันมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์หรือทางกายภาพที่
ผู้บริโภคสามารถสัมผัส หรือรับรู้ได้ เป็นส่วนที่ทําให้ผลิตภัณฑ์หลักทําหน้าที่ได้สมบูรณ์ขึ้น ทําให้สามารถเชิญ
ชวนผู้บริโภคให้มีสนใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ้งประกอบด้วย (1) ระดับคุณภาพ (2) รูปร่างลักษณะ (3) รูปแบบ 
(4) การบรรจุภัณฑ์ (5) ช่ือตราสินค้า (อนุชา มาจําปา,2553) หรือ ในด้านของรูปทรงของเบเกอรี่มีความเป็น
เอกลักษณ์ น้ันมีค่ามากที่สุด รวมทั้งในด้านของสีสันที่มีความน่ารับประทาน ทั้งบรรจุภัณฑ์ของเบเกอรรี่ที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างหรือสะดุดตา รวมถึงเบเกอร่ีของทางร้านที่มีการระบุสารแคลลอรี่ หรือ
สารอาหารอย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ทําให้จดจําได้ง่าย 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิจัยของ ชฎาพร 
อรชุน (2557) ความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภค
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า โดยส่วนมากผู้บริโภคจะให้ ความคาดหวังในเรื่อง
ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าหรือคุณประโยชน์เพ่ิม และด้านการ
ให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ด้านน้ี ถือว่าเป็น ปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคคาดหวังมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 4 ผลการศึกษาที่สรุปว่า ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ร้านเบเกอร่ีโฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ทั้งน้ีเน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง คุณสมบัติหรือเง่ือนไขที่ผู้ซื้อคาดหวัง
จะได้รับจากการซื้อสินค้า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจะคํานึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เช่น 
สินค้าเบเกอร่ี สิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังจะได้รับ คือ ความอร่อยและน่ารับประทาน (เพ็ญโสภา ป่ินพงศา, 2554) 
หรือทั้งน้ีเน่ืองจากร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม เป็นร้านเบเกอรี่ที่รับสั่งทําเบเกอรี่ตามออเดอร์ของ
ลูกค้า คือ ลูกค้าน้ันสามารถกําหนดวัตถุดิบได้ตามความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้า ซึ้งทางร้านได้
เน้นถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความคาดหวังในการสั่งซื้อเบเกอร่ีที่จะสามารถสร้างฐาน
ลูกค้าให้ได้นานย่ิงขึ้น ทั้งน้ีจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ผล
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง ความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้ากีฬาของ ผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีของ ชฎาพร อรชุน (2557) ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่า โดยส่วนมากผู้บริโภคจะให้ ความคาดหวังเรื่องขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านปัจจัยความคาดหวัง 
ที่ผู้บริโภคคาดหวังมากที่สุด ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา 

สมมติฐานที่ 5 ผลิตภัณฑ์ควบ พบว่าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอร่ีโฮมเมด 
บาย มีแอนด์มัม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก โปรโมชันหรือส่วนลดของทางร้านน้ันไม่สามารถทําให้ลูกค้าตัดสินใจ
ซื้อเบเกอร่ีของทางร้านได้ หรือการบริการหลังการขายท่ีทางร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม อาจมีความ
ใส่ใจในรายละเอียดของการสอบถามทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ ด้านของรูปลักษณ์ เป็นต้น ที่น้อยต่อความ
ต้องการของลูกค้า จึงทําให้ไม่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์
มัม ทั้งน้ีผลดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ เปรมิศา กมลาพร (2553) ที่พบว่า ผลิตภัณฑ์ควบ คือ 
ผู้วางแผนผลิตภัณฑ์จะต้องมีการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนเพ่ิมที่นอกเหนือจากการคาดหวังปกติของผู้ซื้อไว้
ด้วย หรือผลประโยชน์เพ่ิมเติม หรือบริการที่ผู้ซื้อจะได้รับควบคู่กับการซื้อสินค้าประกอบด้วยบริการก่อนและ
หลังการขาย ส่วนใหญ่จะจัดผลิตภัณฑ์ควบโดยมอบให้คนกลางในรูปแบบต่างๆ  
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สมมติฐานที่ 6 ผลการศึกษาที่สรุปว่าศักยภาพผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้าน 
เบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ทั้งน้ีเน่ืองจาก ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ในการที่จะถูกเพ่ิมเติมหรือแปรรูปใหม่
ได้ในอนาคต  และสามารถสร้างความแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้ ภณาพร วงศ์ไพบูลย์เกษม (2555) 
หรือเช่นเดียวกับทางร้านร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม มีการใช้หญ้าหวานซึ่งให้ความหวานแทนนํ้าตาล
สังเคราะห์ จึงช่วยในการควบคุมนํ้าหนักและดีต่อสุขภาพ หรือ ทางร้านใช้แป้งข้าวจ้าวแทนแป้งสาลี มี
ทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่แพ้แป้งสาลี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับ แนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงไทยในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาจประเภท
แต่งหน้า (MAKE UP) ที่จําหน่ายในเคาน์เตอร์ของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่า ผู้หญิงไทยที่เคยซื้อเครื่องสําอาจประเภทแต่งหน้า (MAKE UP) ให้ความสําคัญด้านศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับกระบวกการตัดสินใจ บุศรา สุนทรัตตา (2550) 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 

 ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ได้ดังน้ี  
1. จากการศึกษาพบว่า ด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังน้ัน

ร้านเบเกอร่ี โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ควรที่จะมีการใส่ใจในทุกๆ ด้านของตัวผลิตภัณฑ์ให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น ทั้ง
ด้านผลิตหลัก ควรจะมีการคํานึงถึงประโยชน์ของตัวเบเกอรี่ที่ลูกค้าจะได้รับเพ่ิมมากย่ิงขึ้น ต่อมาด้านของ
รูปลักษณ์ควรจะมีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์หรือทั้งด้านรูปแบบของเบเกอรี่ให้มีความแตกต่างจาก
คู่แข่งให้มากที่สุด ต่อมาด้านคาดหวังที่สามารถเพ่ิมความต้องการของลูกค้าได้โดยที่เน้นการสร้างกิมมิกซ์ หรือ
สร้างความรู้สึกที่ดีต่อลูกค้าให้ประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ ต่อมาด้านผลิตภัณฑ์ควบที่ให้ความสําคัญกับบริการ
หลังการขาย หรือความใส่ใจต่อลูกค้าที่ให้ความสําคัญ ลูกค้าจะได้รับความรู้สึกที่พิเศษ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อฐานลูกค้าเก่า อีกน้ันยังสามารถเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย และสุดท้ายด้านศักยภาพท่ีควรจะมีการ
พัฒนาสูตรหรือวัตถุดิบให้ตรงต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความชอบในด้านของสุขภาพ เป็นต้น 

2. จากการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวังส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังน้ันร้านเบเกอรี่ 
โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ควรมีการพัฒนาเบเกอร่ีให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากร้านเบเกอร่ีทั่วไป อีกทั้ง
ควรท่ีจะรักษามาตรฐานของการทําเบเกอร่ี ให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย เพราะในฐานลูกค้าของร้านเบเกอรี่ 
โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม มักจะมีความคาดหวังในตัวของเบเกอรี่ทั้งด้านรสชาติของความอร่อย ความสวยงาม 
ความสะอาด หรืออาจเป็นด้านความน่ารับประทาน อีกทั้งทางร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ควรมีการคัด
สรรวัตถุดิบในด้านของสุขภาพหรือการพัฒนาสูตรใหม่ๆ ให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น เป็นต้น  

3. ด้านศักยภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม  ดังน้ัน
ทางร้านเบเกอร่ีโฮมเมด บาย มีแอนด์มัม ควรมีการพัฒนาวัตถุดิบของด้านคนรักสุขภาพหรือจะเป็นด้านของ
คนที่มีอาการแพ้ อาทิเช่น ลูกค้าที่แพ้แป้งสาลี หรือ ลูกค้าที่มีการแพ้นมวัว เป็นต้น ทางร้านเบเกอร่ีโฮมเมด 
บาย มีแอนด์มัม ควรท่ีจะพัฒนาหรือค้นหาสูตรต่างๆในด้านของการใช้หญ้าหวานหรือวัตถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติของเบเกอร่ีให้มีความแปลกใหม่อยู่เสมอ  อีกทั้งด้านของวัตถุดิบในด้านของนมวัว ที่จะมีการการ
วัตถุดิบทดแทนที่จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่นในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) การตระหนักถึงตราสินค้า (2) รูปแบบการด าเนินชีวิต (3) ส่วนประสมทาง
การตลาด เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ก าลังเริ่มต้นธุรกิจแว่นกันแดดแฟชั่นได้ทราบถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นกันแดดแฟชั่น ให้สามารถวางแผนการด าเนินธุรกิจได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค สามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซ่ึงในการวิจัยได้มีการ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ในเขตพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ 
ในกรุงเทพมหานคร เช่น สยามแสควร์ และเซ็นทรัลเวิลด์ โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  และ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation Scale: S.D.) และเชิงอ้างอิงใช้สมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดมีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
แว่นกันแดดแฟชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร 

 ค าส าคัญ: การตระหนักในตราสินค้า รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ
ซ้ือ 

 
ABSTRACT  

The objective of this research was to study factors affecting to fashion sunglasses  
buying decision in Bangkok Metropolitan which were (1) brand awareness (4Ps) (2) lifestyle (3) 
marketing mix (4Ps) for the people who interested and starting a business of fashion 
sunglasses to knew factors affecting to fashion sunglasses buying decision in Bangkok 
Metropolitan and develop the business.  The sample group for this research was 400 people 
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in Bangkok department store such as Siam Square and Central World.  The statistical 
methods are descriptive statistic which include percentage, mean, standard deviation and 
inferential statistic for hypotheses test via multiple regression analysis. 

The results of the research found that brand awareness factor, lifestyle factor, and 
marketing mix factor have influencing the fashion sunglasses buying decision in Bangkok 
metropolitan at the statistical significant level of 0.05.  Marketing mix has the highest impact 
on the fashion sunglasses buying decision in Bangkok metropolitan. 
 Keywords: Brand Awareness, Lifestyle, Marketing Mix, Decision to buy 
 
บทน า  

ปัจจุบัน “แว่นกันแดด” เปรียบเสมือนเสมือนเครื่องประดับควบคู่แฟชั่นการแต่งกายของผู้คน ด้วย
สภาพอากาศของประเทศไทยเป็นเมืองร้อน จึงท าให้แว่นกันแดดเป็นที่ได้รับความนิยมในชีวิตประจ าวัน ด้วย
คุณประโยชน์ที่ช่วยปกป้องสายตาจากแสงแดด รวมไปถึงการเลือกที่เหมาะสมสามารถช่วยถนอมสายตาต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การเลือกสีฟ้าใส สีใส และสีเหลือง จะช่วยป้องกันแสงสะท้อนจากไฟส่องถนน 
โดยเฉพาะการขับรถในเวลาอากาศมัวท้องฟ้ามืดครึ้ม เพราะจะช่วยลดความสว่างของแสงมากที่สุดท าให้ทัศน
วิสัยในการขับรถดีขึ้นสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล (ส านักบรรณสารสนเทศ มสธ, 2558) ประกอบกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่ใช้สายตากับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์
หรือการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็ปแลต ส่งผลให้สายตาท างานหนักขึ้นและต้องการการดูแลมากขึ้นในการ
ท ากิจกรรมต่างๆระหว่างวัน รวมถึงการตามกระแสแฟชั่นที่มีแว่นกันแดดหลากหลายรูปแบบให้เลือกสวมใส่
เป็นผลให้การเลือกซื้อแว่นกันแดดของคนไทยเปลี่ยนไป หันมาเลือกซื้อแว่นกันแดดตามกระแสแฟชั่นมากขึ้น 
แตกต่างจากจากในอดีตทีเ่ลือกซื้อเพราะการใช้งาน จากผลการส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยเปลี่ยนไป 
(โพซิชั่นนิ่งออนไลน์, 2553) หันมาสนใจเลือกซ้ือแว่นสายตาและแว่นกันแดดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้า
นี้บางคนอาจมีแว่นตาเพียง 1 อันต่อ 1 คน แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะมีแว่นกันแดดเฉลี่ย 2-3 อัน เพราะแว่น
กันแดดนั้นได้กลายเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งไปแล้ว 

จากสถิติข้อมลูตลาดแว่นกันแดดในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ธุรกิจแว่นกันแดด ยังคงมีการเติบโตและผู้ซื้อ
ให้ความสนใจและเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่อง ตลาดแว่นกันแดดในประเทศขยายตัวร้อยละ 5-10 มีมูลค่า
ประมาณ 1,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 จากตลาดแว่นตาโดยรวมที่มีมูลค่า
ประมาณ 5,500 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนตลาดแว่นตาโดยทั่วไปตามระดับราคาเป็นกลุ่มตลาด
ระดับบนหรือพรีเมี่ยมที่มีราคาเฉลี่ยสินค้าต่อชิ้นสูงกว่า 7,000 บาท ตลาดระดับกลางราคาเฉลี่ยสินค้าต่อชิ้น
อยู่ระหว่าง 3,500-7,000 บาท ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูงสุด และตลาดระดับล่างมีราคาเฉลี่ยสินค้าต่อ
ชิ้นต่ ากว่า 3,500 บาท ที่ผ่านมานั้นตลาดแว่นกันแดดมีอัตราขยายตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของตลาด
แว่นตาโดยรวม และมูลค่าการน าเข้าแว่นกันแดดของไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งนี้คาดว่าในปี
พ.ศ. 2553 มูลค่าตลาดแว่นกันแดดในประเทศน่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 5-10 (โพซิชั่นนิ่งออนไลน์, 
2553)  เนื่องจากภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยผู้บริโภคมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และหันมาเลือกซื้อแว่นกัน
แดดแบบใหม่ ๆ มากขึ้น เพราะในช่วงฤดูร้อนผู้จัดจ าหน่ายต่างก็เร่งท าการตลาดกันอย่างเข้มข้น อีกทั้ง 
ประชาชนส่วนใหญ่นิยมไปท่องเที่ยวตามทะเลและภูเขาต่างจังหวัดกับครอบครัวในช่วงฤดูร้อน หรือเทศกาล
วันหยุดยาวและนิยมหาซื้อแว่นกันแดดไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวจ านวนมาก ท าให้มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่
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ดีขึ้นเป็นล าดับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2553) จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้
จัดท าแผนธุรกิจแว่นกันแดด เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) 
Kapferer (1992 อ้างถึงใน เพ็ญโสภา ปิ่นพงศา, 2554) ได้แบ่งระดับของการตระหนักในตราสินค้า 

(Brand Awareness) ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1. Top of the Mind Awareness เป็นระดับการตระหนักรู้ที่บ่งบอกว่าตราสินค้านั้นมีความโดด 

เด่นและอยู่ในใจของผู้บริโภคอันดับแรก  
2. Unaided Awareness เป็นระดับการตระหนักรู้ที่สามารถวัดความโดดเด่นของตราสินค้าซึ่ง 

อยู่ในใจของผู้บริโภค 
3.  Assisted Awareness เป็นเพียงการวัดระดับการตระหนักรู้ของผู้บริโภคว่าเคยได้ยินตราสินค้านี้ 

มาก่อนหรือไม่ การวัดระดับนี้เป็นการตรวจสอบระดับเบื้องต้น ซึ่งแตกต่างจากระดับ Top of Mind 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle)  

Henry Assael (1995 อ้างถึงใน ธนพัทธ์ เอมะบุตร, 2557) ได้ให้ค านิยามของรูปแบบการด าเนินชีวิต
ว่า “รูปการด าเนินชีวิตสามารถดูได้จากการให้เวลาในการท ากิจกรรมใดๆ และให้ความส าคัญกับสิ่งใด รวมถึง
ความคิดของตนเองที่มีต่อสิ่งรอบตัว”  

วิธีการวัดและแบ่งกลุ่มการตลาดตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตได้ถูกสร้างขึ้นเป็นผลของลักษณะ
ต่างๆ ของพฤติกรรมและทัศนคติต่างๆ ทั้งที่มีความขัดแย้งและไม่แน่นอนในชีวิตของแต่ละบุคคลดังนั้นจึง
เป็นไปได้ที่จะวัดลักษณะของกลุ่มคนจากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ต่างกัน ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เรียกว่า 
การศึกษาแบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นการวัดองค์ประกอบสามประการที่ส าคัญ คือ 
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ในลักษณะกว้างๆ จนถึง
ลักษณะเฉพาะเจาะจงของสินค้า ซึ่งเป็นความคาดหวัง ค่านิยมของกลุ่มและปัจเจกบุคคล (Group and 
Individual Expectation & Value) การตอบสนอง ทางการตลาดของผู้บริโภค (Market Reaction of 
Consumer) พฤติกรรมของรูปแบบการด าเนินชีวิตนั่นเอง องค์ประกอบสามประการมีความหมายดังนี้
Antonides & Raaij (1998 อ้างถึงใน ธวัชชัย สุขสมโภชน์, 2556) 

1. กิจกรรม (Activities) เป็นส่วนที่แสดงออกถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคว่าใช้เวลาในการ
ท าอะไร ซึ่งล้วนแต่มีความแตกต่างกันออกไป เช่น ในวันหยุดท าอะไร ไปไหน ผู้บริโภคบางกลุ่มอาจจะชอบ
ท่องเที่ยว เล่นกีฬา แต่ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะอยู่บ้าน อ่านหนังสือ ท ากับข้าว เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
จะสะท้อนลักษณะการด าเนินชีวิตได้อย่างดี โดยธุรกิจแว่นแดดแฟชั่นอาจจะตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มที่มี
ลักษณะของการท ากิจกรรมที่อยู่นอกบ้าน เดินทางท่องเที่ยว หรือแม้แต่กลุ่มผู้ที่เล่นกีฬากลางแจ้ง เป็นต้น 

2. ความสนใจ (Interests) หมายถึง การให้ความส าคัญต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด และต้องการเรียนรู้หรือ
ค้นคว้าข้อมูลของสิ่งนั้นเพ่ือตอบสนองความพอใจของตนเอง ซึ่งความสนใจถือเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะ
รูปแบบของการด าเนินชีวิต เพราะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นกิจกรรมต่างๆของผู้บริโภค ซึ่งความสนใจมีความเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมต่างๆของผู้บริโภค อาจเป็นในลักษณะของการกระท า หรือการสนทนาเช่น กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจใน
แว่นกันแดดแฟชั่น ก็จะมีการสนทนาในกลุ่มคนที่สนใจแว่นกันแดดแฟชั่นเหมือนกัน หรือเมื่อผู้บริโภคมีความ
สนใจในสินค้า ก็จะน าไปสู่การค้นคว้าเรียนรู้หรือติดตามสินค้าผ่านการติดตามทางโซเชียลมีเดียของร้านค้า
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ประเภทนั้นๆ การเดินส ารวจตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าตามเทรนแฟชั่น ลักษณะนี้ก็เป็นรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต โดยอาศัยความสนใจของตนเอง หรือเกิดจากกิจกรรมที่ท านั่นเอง 

3. ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดต่อเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่มาจาก
ความคิด ทัศนคติ สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจสะท้อนออกมาในแง่ของความคิดส่วนบุคคล เช่น ความคิดเห็นต่อสถาณ
การณ์ ต่อบุคคล ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เผชิญอยู่ในเวลานั้น 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (4Ps)  
เสรี วงษ์มณฑา (2542 อ้างถึงใน มัทวัน กุศลอภิบาล, 2555) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ไว้ว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเครื่ องมือที่ใช้ร่วมกันเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสารขององค์การ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่นในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
 
สมมุติฐาน  
สมมุติฐานที่ 1 การตระหนักในตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น 
สมมุติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นกันแดดแฟชั่น 
สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นกันแดดแฟชั่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีความสนใจในแว่นกัน 
แดดแฟชั่น หรือมีความสนใจเลือกซื้อและสวมใส่แว่นกันแดดแฟชั่น ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น สยามสแควร์ และเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นแหล่งที่มีบุคคลทั่วไป
ค่อนขา้งหลากหลายกลุ่ม ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของการท าวิจัยครั้งนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการตระหนักถึงตราสินค้า รูปแบบการด าเนินชีวิต และส่วนประสม

ทางการตลาด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกัน

การตระหนักในตราสินค้า Brand Awareness 
                     
               น 

วิถีการด าเนินชีวิต Lifestyle 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4Ps 
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แดดแฟชั่น ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร สยามสแควร์และเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งเพศชายและหญิง 
อายุ 18 ปีขึ้นไป  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก ่
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปผู้ที่มีความสนใจเลือกซ้ือแว่นกันแดดแฟชั่น 
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น โดยใช้แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบ

ของลิเคอร์ (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลางน้อย น้อยที่สุด และเพ่ือให้แบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรงมากขึ้นจะมีการน าแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ตัวอย่างที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า  (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาด (Cronbach) โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่าถ้าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป 
(Cronbach 1970: 161) หลังจากนั้นจึงได้น าแบบสอบถามที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจริง 

2. ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา /กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความสนใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น ใน

บริเวณห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร สยามสแควร์และเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งเพศชายและหญิง อายุ 18 
ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Scale: 
S.D.) 

- สถิติอ้างอิงที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือใช้ทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ สมมุติฐานที่ 1 การตระหนักในตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น สมมุติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
แว่นกันแดดแฟชั่น 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีความถี่ในการซื้อแว่นกันแดดแฟชั่นน้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง และมีงบประมาณในการซื้อครั้ง
ละไม่เกิน 1,001 – 2,000 บาท เหตุผลส่วนใหญ่ในการซื้อคือมั่นใจในเรื่องคุณภาพ 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น  
 ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า 

พบว่า ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้าที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น 
โดยรวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
มากที่สุด คือ ตราสินค้าสินค้าที่ติดตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ รองลงมา คือ การพบเห็นตราสินค้าเดิม



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

A 256 
 

บ่อยครั้งจะท าให้ท่านจดจ าลักษณะของสินค้านั้นได้ และล าดับสุดท้าย คือ ถ้านึกถึงแว่นกันแดดแฟชั่นท่านนึก
ถึงแว่นกันแดดแบรนด์เนมมากกว่าแบรนด์ไทย ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่นโดย

รวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มักจะเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่นตามสื่อหรือ
กระแสนิยม และแว่นกันแดดแฟชั่นมีแบบให้เลือกซื้อได้หลากหลาย รองลงมาคือ ให้ความสนใจในคุณภาพ
สินค้ามากกว่าตราสินค้า และล าดับสุดท้าย คือ เพื่อนหรือคนในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อแว่นกันแดด
แฟชั่น ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น 

โดยรวมอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
มากที่สุด คือ คุณภาพของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ เว็บไซต์ของร้านค้ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือ และล าดับสุดท้าย คือ ความหลากหลายของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลความสัมพันธ์ของ ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 
จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของ ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า  ปัจจัยด้าน

รูปแบบการด าเนินชีวิต และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกัน
แดดแฟชั่น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 3 สมมติฐาน โดยพบว่า ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า 
ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่น
กันแดดแฟชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทราบจากค่า Significance (Sig) ของทั้ง 3 ปัจจัยไม่
ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด จะมีค่า Sig เท่ากับ 
0.000* ส่วนปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตจะมีค่า Sig. เท่ากับ 0.004* ตามล าดับ 

ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่นมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด (4‘Ps) โดยทราบได้จากค่า Beta ซึ่งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4‘Ps) มีค่า 
Beta เท่ากับ 0.596 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต มีค่า Beta เท่ากับ 0.100 และปัจจัยด้าน
การตระหนักในตราสินค้า มีค่า Beta -0.150 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น อยู่ที่ 30.7% โดยทราบได้จากค่า R 

ตัวแปรอิสระ B Beta    T Sig. 
1. ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า  -.160 -.150 -2.672 .000* 
2. ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต .083 .100 2.020 .000* 
3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4‘Ps) .537 .596 12.297 .004* 
R2 = .307, F = 58.470, p < 0.05 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

A 257 
 

Square (R2) ซึ่งเท่ากับ 0.307 ส่วนอีก 69.3% จะเป็นปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกัน
แดดแฟชั่น 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ คือ ค่า F เท่ากับ 58.470 ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 แสดงว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ด้าน
คุณภาพของสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ ด้านเว็บไซต์ของร้านค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และการจัดโปรโมชั่นลดราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้ามากที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อเพราะ
คุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่าในการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะแว่นกันแดดแฟชั่นที่
ราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับแว่นกันแดดที่มีตราสินค้าระดับโลกซึ่งวางขายในเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าชั้นน าที่
มีราคาค่อนข้างสูง  ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่าหากสินค้ามีคุณภาพในการใช้งานที่คุ้มค่าย่อมท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชื่อถือและมั่นใจในสินค้านั้น ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และเว็บไซต์ของร้านค้าเองก็
มีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อภาพลักษณ์ของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแว่นกันแดดแฟชั่นที่ยังไม่มีตรา
สินค้าที่ติดตลาดท าให้ผู้บริโภคจดจ าได้ ดังนั้น ช่องทางการจ าหน่ายและการสื่อสารของร้านค้าจึงงเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคหาข้อมูลของสินค้า การมีเว็บไซต์ของร้านค้าที่น่าเชื่อถือ จะสร้ างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภคได้ อาจกล่าวได้ว่าในยุคปัจจุบันที่สื่อออนไลน์มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน การมีเว็บไซต์ร้านค้าที่
ดี การสื่อสารกับผู้บริโภคทั้งด้านเว็บไซต์ เฟซบุค และอินสตาแกรม ล้วนเป็นการยืนยันตัวตนของร้านค้าที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญทั้งสิ้น รวมถึงการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การลดราคาสินค้าถือเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระตุ้นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 
ด้านนั้นมีความสัมพันธ์กันต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับอโนชา เขียวลงยา (2551) ได้มี
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นตาจากร้านแว่นตาเชนสโตร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณภาพของแว่นตา และ
ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้า  

ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ การเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น
ตามสื่อหรือกระแสนิยม และแว่นกันแดดมีให้เลือกหลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และการให้ความ
สนใจกับคุณภาพสินค้ามากกว่าตราสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 จะเห็นได้ว่า สังคมปัจจุบันได้ให้
ความส าคัญกับกระแสสังคมและสื่อออนไลน์รวมไปถึงการซื้อสินค้าจากศิลปินดาราที่เป็นแรงบันดาลใจในการ
ตัดสินใจซื้อ เพราะสื่อและกระแสสังคมเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเป็นอย่างมากส่งผลให้ร้านค้า
ส่วนใหญ่ใช้โอกาสในการกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคโดยการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์และใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงใน
โลกออนไลน์เป็นตัวแทนสื่อโฆษณาสินค้านั้น ๆ ซึ่งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เป็นปัจเจกบุคคลจะ
ได้รับผลตอบรับที่ดีมากกว่าการโฆษณาจากองค์กรหรือตราสินค้านั้นเอง และความหลากหลายของสินค้าเป็น
ปัจจัยส าคัญเช่นกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งแว่นกันแดดแฟชั่นที่ได้รับการยอมรับและติด
ตลาดน้อยรายที่มีสินค้าหลากหลายรูปทรงให้เลือก และสามารถออกแบบเป็นลักษณะเฉพาะของตนเองได้ 
ดังนั้น ความหลากหลายของสินค้าจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีทีเดียว รวมไปถึงการให้ความ
สนใจในคุณภาพมากกว่าตราสินค้า ดังเช่นที่กล่าวไปข้างต้น ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า
มาก การท าให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและรู้สึกถึงคุณค่าของสินค้านั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือและ
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ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าส่งผลให้เกิดการบอกต่อถือเป็นการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อ
ธุรกิจ 

ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้าที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ตราสินค้าสินค้าที่ติดตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมา คือ การพบเห็นตราสินค้าเดิมบ่อยครั้งจะท า
ให้จดจ าลักษณะของสินค้านั้นได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 จะเห็นได้ว่า ความน่าเชื่อถือในตราสินค้าเป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า เพราะตราสินค้าที่ติดตลาดย่อมแสดงถึงความน่าเชื่อถือและ
ความนิยมที่ได้รับจากผู้บริโภค ดังนั้น แว่นกันแดดแฟชั่นนับว่าเป็นสินค้าใหม่ที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
ผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญท่ีควรระลึกถึงในการเริ่มต้นธุรกิจ ความได้เปรียบของแว่นกันแดดที่มีตราสินค้าระดับ
โลกคือ ผู้บริโภคมีความภักดีในตราสินค้านั้น และเป็นที่ยอมรับในตลาดอยู่แล้ว การท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ
ในตราสินค้าใหม่จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องอาสัยระยะเวลาในระดับนึงต่อการรับรู้และจดจ าของผู้บริโภค รวมถึง
การพบเห็นตราสินค้าเดิมบ่อยครั้งจะท าให้จดจ าลักษณะของสินค้านั้นได้  เพราะสินค้าที่วางตลาดและอยู่ใน
ตลาดมาเป็นเวลานานจะท าให้ผู้บริโภครับรู้และจดจ าได้มากกว่าสินค้าที่เพ่ิงเริ่มวางจ าหน่ายในตลาด หรือ
สินค้าท่ีมีตราสินค้าใหม่ ดังนั้น การท าให้ผู้บริโภคเชื่อถือในตราสินค้าและเกิดการรับรู้และจดจ าได้นั้น เป็นเรื่อง
ที่ต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารรวมถึงการประชาสัมพนัธ์ให้เกิดการรับรู้และกระตุ้นความสนใจในระยะเริ่มแรก 
เมื่อผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้าและเกิดความสนใจแล้ว เมื่อใดที่ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้านั้น เช่น 
ต้องการซื้อแว่นกันแดด ผู้บริโภคจะนึกถึงในตราสินค้าดังกล่าวด้วยเพราะตราสินค้านั้นได้เข้าไปอยู่ในการรับรู้
และจดจ าของผู้บริโภคแล้ว ท าให้ผู้บริโภคเกิดกระบวนการเรียนรู้และหาข้อมูของสินค้าต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภค และนับว่าเป็นปัจจัยที่ผู้ท าธุรกิจควรให้ความส าคัญเช่นกัน 
 
สรุป 

จากผลการศึกษา สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) พบว่า ปัจจัยด้านการตระหนักใน
ตราสินค้า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดดแฟชั่น มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4‘Ps) รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า ตามล าดับ   
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นกันแดด
แฟชั่นในกรุงเทพมหานครเพียง 3 ปัจจัยเท่านั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการตระหนักในตราสินค้า ปัจจัยด้านการ
ด าเนินชีวิต และปัจจัยด้านส่วนประสมตลาด ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของ
ผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ายังมีปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคร่วม
ด้วย โดยปัจจัยภายนอกที่จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จอีกประการหนึ่งคือ  นโยบายและการ
ส่งเสริมของภาครัฐบาล โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความตื่นตัวให้
วงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย จึงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ าว่า กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางแฟชั่น โดยติดอันดับเป็นเมืองแฟชั่นในอันดับ 29 ของ
โลก และอยู่ในอันดับ 5 ในเอเชีย รองจากโตเกียว, เซี่ยงไฮ้, ฮ่องกง และสิงคโปร์ และเร่งพัฒนาความเป็นเมือง
แฟชั่นของไทยให้ก้าวสู่อันดับต๎นๆ ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง 3 สาขาคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม,เครื่องหนังและรองเท้า, อัญมณีและเครื่องประดับ โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ และสร้างกระแส
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ความนิยมให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจแฟชั่นยังคง
เติบโตและเป็นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในการเริ่มต้นท าธุรกิจหรือการพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจควรมีการศึกษาในหลายๆ ปัจจัย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคซึ่งในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจัยในด้าน
อ่ืนๆ ได้แก่ ด้านทัศนคติของผู้บริโภค รวมไปถึงปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ เพราะปัจจัยดังกล่าวจะ
สามารถท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อีกระดับนึง หากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้และท าให้ผู้บริโภคเกิดการสื่อสาร
แบบบอกต่อ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีของสินค้าที่ท าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวมั่นคงและ
เติบโตไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพ (คลีนฟู้ด) ของคนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ (1) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(7PS) (2) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ (3) ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต (4) ปัจจัยการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ที่เคยรับประทานอาหารคลีนฟู้ด ผู้ที่ให้ความ
สนใจในการรับประทานอาหารคลีนฟู้ด รวมถึงผู้ที่ต้องการควบคุมนํ้าหนักโดยการรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ (คลีนฟู้ด) จํานวน 400 คน ในพ้ืนที่ 4 เขตได้แก่ เขตวัฒนา, บางนา, บางรักและสาทร โดยใช้
แบบสอบถามและวิธีสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยคุณภาพการให้บริการตามลําดับ 
คําสําคัญ: อาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ รูปแบบการดํารงชีวิต 

คุณภาพการบริการ การตัดสินใจ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study factors influence decision-making of 
consumers in Bangkok to have healthy food (Clean food) which are (1) service marketing 
mixed (7PS) factor (2) service quality factor (3) Lifestyle Factor (4) decision-making to have 
healthy food (Clean Food) factor. The sample group for this research is 400 consumers from 
four districts of Bangkok which are Wattana, Bangna, Bangrak, and Sathorn who used to have 
healthy food (Clean food), who interested to have healthy food, and who intend to diet by 
have clean food. Questionnaire was used via convenient sampling method. The statistical 
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methods are descriptive statistic which include percentage, mean, and standard deviation 
and inferential statistic for hypotheses test via multiple regression analysis. 
The results of the research found that all factors influence decision-making of consumers in 
Bangkok to have healthy food (Clean food) at the statistical significant level 0.05 which are 
lifestyle factor, service marketing mixed (7’Ps) factor, and service quality factor. 
 Keywords: Healthy food (Clean food), Service Marketing Mixed (7PS), Lifestyle, 
Service Quality, Decision  
 
บทนํา  

 อุตสาหกรรมอาหาร เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมศักยภาพของไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 24 สิงหาคม 
2558) เน่ืองจากความเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหาร นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นฐาน
การผลิตอาหารในภูมิภาคเอเซียน รวมถึงเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารสําคัญในตลาดโลก และจากภาพรวมตลาด
อาหารในประเทศไทย ในปี 2557 มีการใช้จ่ายในการบริโภคอาหารโดยรวมแล้วมีมูลค่าตลาดอาหารใน
ประเทศคิดเป็น 1.43 ล้านบาท โดยมีแรงขับเคล่ือนมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากข้ึน 
ความสามารถในการตอบสนองวิถีการดํารงชีวิตของผู้บริโภครวมถึงรูปแบบทางการตลาดที่เปลี่ยนไป 

อาหารคลีนฟู้ด เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป กระแสการดูแลห่วงใยสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นและยังได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง 
ดังจะเห็นได้จากความนิยมในการรับประทานอาหารประเภทออแกนิกส์ หรือคลีนฟู้ดซึ่งไม่ได้จํากัดเฉพาะคนวัย
ทํางานหรือผู้สูงอายุเท่าน้ัน กระแสดังกล่าวได้แผ่ขยายไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ Generation Y Generation Z ที่
แม้จะยังไม่ประสบปัญหาด้านสุขภาพก็ยังคงเล็งเห็นประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่มีไขมันตํ่า อาหารที่
ให้สมดุลพลังงานกับร่างกาย อาหารท่ีปราศจากสารปนเป้ือน อาหารท่ีมีรสไม่จัดจ้าน การนํานวัตกรรมการผลิต
อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับคลอเรสเตอรอล ไขมัน นํ้าตาล หรือการสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงาม รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แนวโน้ม
อาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) เติบโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญและมีความประสงค์ที่
จะศึกษาตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) ของผู้บริโภค
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 อาหารเพ่ือสุขภาพ มีความหมายที่สามารถมองได้ทั้งในมุมกว้าง และมองสําหรับตลาดเฉพาะได้
เช่นกัน อาหารเพ่ือสุขภาพเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มคนรักสุขภาพว่าเป็นอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
ทั้งในด้านโภชนาการรวมถึงการทํางานของระบบต่างๆ ภายในร่างการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอัตราเสี่ยงที่จะ
เกิดโรคภัยต่างๆ  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7PS) ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ, 
2547 กล่าวว่า สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกอบด้วยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อัน
ประกอบด้วย P1 - ผลิตภัณฑ์ P2 - ราคา P3 - การจัดจําหน่าย P4 - การส่งเสริมการตลาด P5 - กระบวนการ
ให้บริการ P6 - บุคคลากร P7 – การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยทั้ง 7P จะมีความสัมพันธ์กันและมี
ความสําคัญเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับการเลือกใช้กลยุทธ์ของผู้บริหารเพ่ือให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality) ไซแธมล์ เบอร์รี่ และพาราสุรามาน 
(Zeithaml; Berry; & Parasuraman, 1988 อ้างถึงในธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์, 2551, หน้า 37) ให้คํานิยาม 
คุณภาพการบริการ คือ สิ่งที่ผู้บริโภคสามารถประเมินคุณค่าออกมาได้ และคุณภาพการบริการยังเป็นตัวบ่งช้ี
เพ่ือประเมินระดับขั้นความพึงพอใจ เพ่ือนํามาซึ่งการเสนอการบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยแนวคิดดังกล่าว
สามารถสรุปเป็นมิติคุณภาพในการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอกในงานบริการ คือ Tangibles 
(บริการที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม) Reliability (บริการท่ีไว้ใจได้ ถูกต้องแม่นยํา) Responsiveness (ความ
มุ่งมั่นเต็มใจในการให้บริการ) Assurance (ให้บริการด้วยความรู้ ความชํานสญ และการสร้างความเช่ือมั่นให้
ลูกค้า) Empathy (ให้บริการด้วยความเอาใจใส่) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) Engel et al. (1993: 368-369) 
กล่าวว่ารูปแบบการดําเนินชีวิต (How One Lives) สะท้อนได้จาก 3 สิ่งคือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ทั้งน้ีรูปแบบการดําเนินชีวิตสามารถเห็นได้จากการจัดสรรเวลาและ
การใช้จ่ายอีกด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ สมคิด บางโม (2548, หน้า 
175) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ คือการเลือกแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ใน
การตัดสินใจอาจจะเป็นการการตัดสินใจเลือกกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือเป็นการกระทําพร้อมกันหลายสิ่ง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาปัจจยัในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิด 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 
 
 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

คุณภาพการบริการ 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

การตัดสินใจเลอืกรับประทาน
อาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) 
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สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาร

เพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด)  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพ (คลีนฟู้ด)  
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ (คลีนฟู้ด) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีกระทําโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยรับประทานอาหารคลีนฟู้ด ผู้ที่ให้
ความสนใจในการรับประทานอาหารคลีนฟู้ดและผู้ที่ต้องการควบคุมนํ้าหนักโดยการรับประทานอาหารคลีนฟู้ด 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี โดยมีทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงเพ่ือแจกจริงไปยังกลุ่มตัวอย่าง รวมท้ังสิ้น 400 ชุด 

2. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา/กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแผนงานวิจัยในครั้งน้ี คือ ประชาชนทั้งเพศชายและหญิงที่

มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีกําลังซื้อและเป็นบุคคลที่มีความต้องการ
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) ซึ่งยังไม่สามารถทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนได้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้ที่ให้ความสนใจและผู้ที่เคยรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
(คลีนฟู้ด) ในจังหวัดกรุงเพมหานครโดยใช้สูตร Taro Yamane (วิเชียร เกตุสิงห์ 2541: 24) ที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 ผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่เพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์จึงทําการเก็บเพ่ิมอีก 15 ตัวอย่าง จึงได้กลุ่มตัวอย่างรวมท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่ม/เลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เพ่ือเลือก 4 เขตจาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร อันประกอบด้วยเขตวัฒนา บางนา บางรัก และ
สาทร จากน้ันจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้บริโภคท่ีสนใจและเป็นผู้ที่เคยรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด)  

3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
สถิติที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีเป็นการคํานวณหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสมการถดถอยพหุคูณ 
(Multi Regression) เพ่ือใช้ในการวัดระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต และการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลลักษณะส่วนบคุคล 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) ใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.00) อายุระหว่าง 
31-40 ปี (ร้อยละ 34.30) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 64.50) สถานภาพโสด (ร้อยละ 56.30) รายได้
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ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 40.50) ไม่มีโรคประจําตัว (ร้อยละ 81.30) เหตุผลในการเลือก
รับประทานอาหารคลีนฟู้ดเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก (ร้อยละ 35.00) 

2. ข้อมูลระดับความคิดเหน็ของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกับปจัจัยทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกรบัประทาน
อาหารเพือ่สขุภาพ (คลนีฟู้ด) 
ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regressions) พบว่าปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตและปัจจัยคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อย
ละ 95 โดยด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) สูงที่สุดคือ ปัจจัย
ด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7’Ps) และปัจจัยคุณภาพการบริการ
ตามลําดับ 

ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต Engel et al. (1993: 368-369) กล่าวว่ารูปแบบการดําเนินชีวิต 
(How One Lives) สะท้อนได้จาก 3 สิ่งคือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 
(Opinions) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับปัจจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิต 3 ด้าน
ซึ่งสามารถเรียงตามระดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังน้ีคือ ด้านความสนใจ ด้านพฤติกรรม และสุดท้าย
คือ ด้านความคิดเห็น เน่ืองจากความสนใจในการในเหตุการณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
เป็นเครื่องบ่งช้ีให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคได้ชัดเจนข้ึน ดารา ทีปะปาล (2546) กล่าวคือเมื่อผู้บริโภค
สนใจในการบริโภคอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพก็จะนํามาซึ่งพฤติกรรมการซื้อ และเมื่อได้ทดลองรับประทาน
แล้วก็จะเกิดการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพรพรรณ ป้อมสุข (2554) ได้ทําการศึกษา
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในกลุ่มคนทํางานในตัวเมืองและใน
ชนบท อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ควรจัดให้มีหน่วยงานที่คอยให้ความรู้ทางโภชนาการ
ที่ถูกต้องและให้บุคคลในครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของแต่ละ
ครัวเรือน เปรียบเสมือนการสร้างการรับรู้ให้เกิดกับผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าการรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพจะส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นไร ดังน้ันผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าการ
รับประทานอาหารคลีนจะช่วยให้ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ นอกจากน้ียังไม่มีสารเคมีตกค้างภายในร่างกาย 
การวางแผนจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ดี มีคุณภาพ สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้คุณค่าทางอาหารไม่สูญหาย เช่น ผักที่
ใช้ต้องเป็นผักปลอดสารพิษ ไม่เสีย ไม่ชํ้า การจัดเก็บรักษาเน้ือสัตว์ก็ต้องให้คงความสดใหม่ ก่อนปรุงก็นํามา
ล้างหากพบว่าเน้ือสัตว์หรือผักไม่สดก็เลี่ยงที่จะนํามาปรุงเป็นอาหารให้ผู้บริโภครับประทาน 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7’Ps) ของธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) 
ผลการศึกษาสามารถจัดเรียงระดับความคิดเห็นจากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพของร้านอาหาร ด้านกระบวนการดําเนินงาน ด้านบุคคลากร ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านราคา และระดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งจากผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคให้ความ
สนใจในผลิตภัณฑ์มากกว่าที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชพร เอ่ียมแก้ว (2555) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์มีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ์ 
ดังน้ันการคิดค้นนวตกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและความงาม ความหลากหลายของรายการอาหารจะช่วยให้
การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น และประการต่อมาเป็นลักษณะทางกายภาพของ
ร้านอาหาร ความสะอาดของสถานที่ประกอบอาหารรวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีต้ังร้านอาหารเป็นสิ่งที่
ลูกค้าสามารถสัมผัสได้เมื่อมาใช้บริการ การทําครัวที่เป็นกระจกใส เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภคสามารถ
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มองเห็นกระบวนการทุกขั้นตอนจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการเข้ารับบริการได้เช่นกัน ในส่วนของ
กระบวนการดําเนินการ ความรวดเร็วในทุกกระบวนการโดยเร่ิมต้ังแต่การรับรายการอาหาร การปรุงและเสิร์ฟ
อาหาร การคิดเงิน ควรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยํา หากมีเหตุให้ลูกค้าต้องรอหรือเกิดความผิดพลาด
จะส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเช่ือมั่นในการเข้าใช้บริการของสถานประกอบการในคร้ังต่อไปได้ ด้านบุคคลากร 
มารยาทในการบริการ ความสะอาดของเคร่ืองแต่งกาย รวมถึงความสามารถในการให้ข้อมูลที่จําเป็นกับ
ผู้ใช้บริการจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญดา ลือชา 
(2554) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารในร้านอาหาร
และผับ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ช่องทางการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและ
ค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่มีค่าใช้จ่าย หากผู้ประกอบการสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวให้เกิดประโยชน์จะส่งผลให้
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและเป็นที่จดจําของลูกค้าได้เร็วขึ้น ด้านราคา ผู้ประกอบการควรทําการสํารวจราคา
คู่แข่งและสร้างความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภค หากเมื่อผู้บริโภคได้เข้ามารับบริการและรับรู้ถึงความคุ้มค่าเหมาะสม
กับราคาที่จ่ายไปจะทําให้เกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการในคร้ังต่อมา ในขณะเดียวกันหากผู้บริโภครับรู้
ได้ถึงความเสียเปรียบด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าที่ควรจะได้รับ จะเกิดการบอกต่อและทําให้ธุรกิจ
เสียหายได้ และสําหรับด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสนใจนักเพราะหากพึงพอใจกับราคา
และผลิตภัณฑ์แล้ว การส่งเสริมการตลาดก็ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับประทานแต่อย่างใด 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ แนวคิดการประเมินคุณภาพการบริการของ ซีแทมล์ พาราซุรามาน
และคณะ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1985; 1990) เป็นเครื่องมือศึกษาช่องว่างผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจและความคาดหวังของลูกค้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ 
สามารถสรุปได้เป็นมิติต่างๆ คือ บริการที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม บริการที่ไว้ใจได้ถูกต้องแม่นยํา ความ
มุ่งมั่นเต็มใจในการให้บริการ การให้บริการด้วยความรู้และความชํานาญเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดกับลูกค้า 
สุดท้ายคือการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ผลจากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 5 มิติ ที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ลักษณะการให้บริการที่สามารถจับต้องได้ รองลงมาคือ การ
ให้บริการที่เกิดจากความชํานาญของผู้ให้บริการ การได้รับบริการที่มีความถูกต้องแม่นยํา ความเอาใจใส่และ
การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ และลําดับสุดท้ายคือ ความมุ่งมั่นและความเต็มใจในการให้การบริการ 
ผู้รับบริการย่อมคาดหวังในการบริการท่ีจะได้รับจากสถานประกอบการโดยความคาดหวังดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิติยุติ กิติศรีวรพันธ์ุ (2555) ได้ทําการศึกษาวิจัยระดับ
ความเห็นต่อคุณภาพการบริการในร้านอาหารแบล็คแคนยอน สาขาเมเจอร์รังสิต ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่ม
ลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 20,001 บาทข้ึนไปจะให้ความสนใจในคุณภาพการให้บริการมากกว่าลูกค้าที่มี
รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10,001-15,000 บาท จากผลการศึกษาการประเมินคุณภาพการให้บริการสามารถสรุปได้
ว่าความคาดหวังของผู้บริโภคจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะปัจเจกบุคคล ดังน้ันผู้ประกอบการจึงจําเป็นที่
จะต้องให้ความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) จากผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลหลักต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ความคิดว่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจะทําให้ได้รับสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ ลําดับต่อมาคือ การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) มีส่วนช่วยให้นํ้าหนักตัวลดลงอีกทั้ง
ยังปราศจาคสารตกค้างในร่างกาน ลําดับต่อมาคือ บุคคลในครอบครัวมีผลต่อการรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพ สําหรับลําดับสุดท้ายที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (คลีนฟู้ด) 
น้ันได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์รวี ทังสุบุตร (2554) ได้ทําการศึกษา
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และจําแนกกลุ่มผู้รับประทานอาหารสุขภาพโดยใช้ ทัศนคติ พฤติกรรมรวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคอาหารสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพคือ 1) ลดความเสี่ยงเก่ียวกับปัญหาสุขภาพ 2) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต 3) ปัจจัยด้านความช่ืนชอบ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนนิค 4) ปัจจัยด้านราคา 5) ปัจจัยด้านรสชาติ 6) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม 7) 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับข้อมูล ข่าวสารอ่ืนๆ 

3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
ตารางที่ 1:   ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ เพ่ือทดสอบอิทธิพลของปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการ (7’Ps) และปัจจัยรูปแบบการดํารงชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) ของคนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 
ตัวแปรตาม: การตัดสนิใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารเพือ่สุขภาพ (คลนีฟู้ด) 

B Beta    T Sig. 

1. ปัจจัยส่วนด้านคุณภาพการบริการ  -.002 -.002 -.043 .965* 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7’Ps)  .233  .147 3.077 .002* 
3. ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต  .560  .521 11.967 .000* 
R2 = .348, F = 70.481, P<0.05 
  

ผลการศึกษาตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยแยกเป็นปัจจัยต่างๆ จะเห็นได้ว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7’Ps) ปัจจัยรูปแบบการให้บริการ และปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตมีอิทธิพลต่อการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (คลีนฟู้ด) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จาก Signifance (Sig) ของทั้ง 3 ปัจจัย โดยสามารถอ่านค่า Sig เท่ากับ .000* 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด)มากที่สุด
คือ ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต อ่านค่า  Beta เท่ากับ .521 รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7’ Ps) อ่านค่า Beta เท่ากับ .147 และลําดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยคุณภาพการให้บริการโดย
มีค่า Beta เท่ากับ -.002 
  
สรุป 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตาดบริการ (7’ Ps) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ และ
ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (คลีนฟู้ด) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยสามารถเรียงลําดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) ได้ดังน้ีคือ ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7’ Ps) และปัจจัยคุณภาพการให้บริการตามลําดับ 
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ปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องประดับเพชร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ ตราสินค้า และส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองประดับเพชร โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน จากบุคคลทั่วไปที่อายุ 22 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้คือค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ ตราสินค้า และส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องประดับเพชร 

คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาด ภาพลักษณ์ ตราสินค้า การตัดสินใจเลือกซื้อ เครื่องประดับเพชร 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study image, brand, and marketing mixed towards decision to 
purchase diamond jewelry.  The data is collected by questionnaire from a sample of 400 
people from those who are 22 or above in Bangkok.  The statistical method is mean and 
standard deviation.  The results found that image, brand, and marketing mixed have 
influence on the decision to purchase jewelry accessories. 
 Keywords: Marketing Mix, Image, Brand, Decision to Purchase, Jewelry accessories 
 
บทนํา  

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมที่
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นที่น่าพอใจมาก เห็นได้จากลําดับการส่งออกสินค้า
ของประเทศไทยข้อมูลจากการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะอยู่ในลําดับ
สินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทยเสมอ สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ น้ันประกอบไปด้วย
อุตสาหกรรม 2 แบบ คือ อุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณี และ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับ ทั้ง 2 
อุตสาหกรรมน้ีต้องอาศัยแรงงานเป็นจํานวนมาก อีกทั้งจะต้องมีทักษะความชํานาญทางด้านเครื่องประดับและ
ความละเอียดประณีตเป็นอย่างมาก 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทยน้ันเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพ่ือที่จะทํา
การส่งออก โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 305,838.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญอยู่ในลําดับที่ 3 ของ
ไทยจากจํานวนสินค้าที่ส่งออกทั้งหมด เน่ืองจากลักษณะของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีความ
ละเอียดอ่อนคล้ายกับพฤติกรรมของคนไทย ที่มีความละเอียดในการเก็บรายละเอียดงานต่างๆ จึงทําให้
แรงงานช่างฝีมือของไทยในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของระดับสากล ซึ่ง
จะเห็นได้จากรางวัลที่ช่างฝีมือของประเทศไทยในสาขาอัญมณีและเคร่ืองประดับได้รับจากการแข่งขันในระดับ
ช่างฝีมือโอลิมปิกหลายปีที่ผ่านมา จึงทําให้สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับว่าเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานในตลาดการค้าในด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ www2.ops3.moc.go.th. โครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์,สินค้าอุตสาหกรรม) 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและความหมายของภาพลักษณ์ (Image)  
 Kotler, P. 2000 ได้อธิบายถึงแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ไว้ดังน้ี 

ภาพลักษณ์ (Image) 
  เป็นองค์รวมของความเช่ือความคิดและความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งทัศนคติและ

การกระทําใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งน้ันจะมีความเกี่ยวพันกันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ ของสิ่งน้ันๆ 
 องค์ประกอบของภาพลักษณ์ สามารถแยกได้เป็น 4 ส่วน แต่ในความเป็นจริงองค์ประกอบทั้ง 4 

ส่วนน้ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ คือ  
 1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งที่บุคคลได้จากการสังเกต

โดยตรง แล้วนําสิ่งนั้นไปสู่การรับรู้ สิ่งที่ถูกรับรู้น้ีอาจจะเป็นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด หรือสิ่งของ
ต่าง ๆ เราจะได้ภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่าน้ีโดยผ่านการรับรู้เป็นเบ้ืองแรก  

 2. องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ส่วนที่เป็นความรู้เก่ียวกับลักษณะ 
ประเภท ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตและรับรู้  

 3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ต่าง ๆ อาจเป็นความรู้สึกผูกพันยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ  

 4. องค์ประกอบเชิงการกระทํา (Conative Component) เป็นความมุ่งหมายหรือ 13 เจตนาที่
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตอบโต้สิ่งเร้าน้ัน โดยเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิงความรู้และเชิง
ความรู้สึก 
 2.  แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) 

 “ตราสินค้า คือช่ือประโยคลวดลายสัญลักษณ์งานออกแบบหรืออาจรวมกันที่มุ่งหมายให้แสดงถึง
ลักษณะเฉพาะ ของสินค้าหรือบริการของผู้ขายที่ต้องการสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือบริการให้ต่างจากคู่
แข่งขัน” (Keller, 1998) 

 องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า  
 Aaker (1991) ได้อธิบายถึงคุณค่าตราสินค้าผ่านองค์ประกอบ 5 ส่วนดังน้ี  

1. การรู้จักช่ือตราสินค้า (Brand Name Awareness) 
2. คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) 
3. การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Association) 
4. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 
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5. สินทรัพย์อ่ืน ๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) 
 3.  แนวความคิดและความหมายเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2546, หน้า 53-55) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ 
เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความ ต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิด ความต้องการ 
สินค้าและบริการของตน ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเป็นหรือ 
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้  

2. ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ ผลิตภัณฑ์
หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน 

3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมาย  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อ ตรา
สินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการ เพ่ือเตือน
ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ พฤติกรรมการซื้อ 
หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ หรือเป็นการติดต่อ สื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่
างผู้ขายกับผู้ซือ้ เพ่ือสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ 
 4.  แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 

 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจาก
ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บรโิภค 

 มักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการกระบวนการตัดสินใจในการซื้อ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่สําคัญ 

1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือ การรับรู้ปัญหา (Problem 
Recognition)  

2. การหาข้อมูล (Information Search)  
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  
5. ความรู้สึกหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับเพชร 
 2. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับเพชร 
 3. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับเพชร  
 4. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับเพชร 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร: กลุ่มคนไทยที่อยู่ในวัยทํางานในกรุงเทพฯ 
กลุ่มตัวอย่าง: บุคคลทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 22 ปีขึ้นไป จํานวน 400 คน ที่อยู่บริเวณ

ในเขตวัฒนาและย่านถนนสุขมุวิท กรุงเทพมหานคร 
วิธีการดําเนนิการ: เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ในเขตวัฒนาและย่าน

ถนนสุขุมวิท  
   เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย: แบบสอบถาม จาํนวน 400 คน โดยแบ่งเคร่ืองมือออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภาพลักษณ์ (3) การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตราสินค้า และ (4) การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านส่วนประสมการตลาด และทดสอบค่า
ความเช่ือมั่นด้วยค่าครอนบาร์คอัลฟ่า โดย pre-test จํานวน 40 คน ได้ค่าเกิน 0.7 ขึ้นไปก่อนแจกจรงิ 400 
คน 

ระยะเวลาที่ใช้: จํานวน 6 เดือน 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล: การใช้ค่าเฉล่ีย รอ้ยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุคูณ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนมากท่ีสุด 

คือ เพศหญิง มีจํานวน 232 คน หรือ ร้อยละ 58 มีอายุ 20-30 ปี มีจํานวน 320 คน หรือ ร้อยละ 80 มี
สถานภาพโสด มีจํานวน 317 คน หรือ ร้อยละ 79.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 330 คน หรือ 
ร้อยละ 82.5 คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 25,000 มีจํานวน 220 คน หรือ ร้อยละ 55 เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีจํานวน 219 คน หรือ ร้อยละ 72.8 เป็นแหวน มีจํานวน 277 คน หรือ ร้อยละ 69.3 เป็นเพชร 
มีจํานวน 308 คน หรือ ร้อยละ 77  ใช้เอง มีจํานวน 241 คน หรือ ร้อยละ 60.3 จํานวนการซื้อไม่แน่นอน
กําหนดไม่ได้ มีจํานวน 315 คน หรือ ร้อยละ 78.8 ไม่เกิน 25,000 บาท มีจํานวน 264 คน หรือ ร้อยละ 66 
ทางอินเตอร์เน็ต มีจํานวน 194 คน หรือ ร้อยละ 48.5 
 ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภาพลักษณ์พบว่า ภาพลักษณ์ของร้านทําให้ท่านมั่นใจและเช่ือมั่น
ในคุณภาพของสินค้า มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.60 รองลงมาคือ การตกแต่งร้านให้มีความสวยงาม หรูหรา 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชร มีค่าเฉลี่ย 4.50 และสุดท้ายคือ ภาพลักษณ์ที่ดีสามารถส่งผลต่อ
การยอมรับในตัวสินค้าเคร่ืองเพชร มีค่าเฉล่ีย 4.47 ตามลําดับ ซึ่งค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ภาพลักษณ์ 

ตราสินค้า 

ส่วนประสมการตลาด 

การตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดับ
เพชร 
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 ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตราสินค้าพบว่า ตราสินค้าสามารถแสดงตัวตนของเครื่องประดับ
เพชรได้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ ตราสินค้าช่วยยกระดับคุณค่าของเครื่องประดับเพชรได้ มี
ค่าเฉล่ีย 3.97 และสุดท้าย คือ ตราสินค้าสามารถก่อให้เกิดความนิยมและผูกพันในเคร่ืองประดับเพชร มี
ค่าเฉล่ีย 3.92 ตามลําดับ ซึ่งค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านส่วนประสมการตลาดจะพบว่า คําแนะนําและการให้ข้อมูลต่างๆ
จากพนักงานขาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.62 รองลงมาคือ คุณภาพของเคร่ืองประดับเพชร มีร้อยละสูงสุด
เท่ากับ 4.49 และการออกร้านแสดงสินค้าตามโอกาสต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 4.46 ซึ่งค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 1: แสดงผลความสัมพันธ์ของ ภาพลักษณ์ ตราสินค้า และส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ 

ตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับเพชร 
 

ตัวแปรอิสระ   B  Beta  T  Sig. 
ภาพลักษณ์   .207  .227  5.875  .000* 
ตราสินค้า   .159  .268  7.326  .000* 
ส่วนประสมการตลาด  .384  .464         12.173  .000* 
R2 = .551, F = 162.184, p < 0.05 
 

จากผลการศึกษาทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของ ภาพลักษณ์ ตราสินค้า และส่วนประสมการตลาด ที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับเพชร ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้ทั้ง 3 สมมุติฐาน โดยพบว่า 
ภาพลักษณ์ ตราสินค้า และส่วนประสมการตลาด มีอิทธิพลต่อความการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชร อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทราบจากค่า Significance (Sig.) ของทั้ง 3 ปัจจัย  

สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านส่วน
ประสมการตลาด โดยทราบได้จากค่า Beta ซึ่งปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมีค่า Beta เท่ากับ 0.464 
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านตราสินค้า มีค่า Beta เท่ากับ 0.268 และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ มีค่า Beta เท่ากับ 
0.227 ตามลําดับ  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ตราสินค้า และส่วนประสมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองประดับเพชร อยู่ที่ 55.1% โดยทราบได้จากค่า R Square (R2) ซึ่งเท่ากับ 0.551 ส่วนอีก 44.9% จะ
เป็นปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับเพชร สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ คือ 
ค่า F เท่ากับ 162.184 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองประดับและอัญมณ ีพบว่า จุดประสงค์ของการเลือกซื้อ

เครื่องประดับและอัญมณี โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิระพร แก้วพิพัฒน์ (2554) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อเคร่ืองประดับมุกในจังหวัดพังงา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีอาชีพทําธุรกิจส่วนตัว 
โดยมีข้อมูลเก่ียวกับการเลือกซื้อ โดยส่วนใหญ่ใหข้้อมูลในการเลือกซื่อเครื่องประดับมุกในจังหวัดพังงาโดย
วัตถุประสงค์ในการซื้อเคร่ืองประดับมุก เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองประดับของตนเอง เลือกซื้อมกุทะเลใต้ เลือกลักษณะ
และรูปแบบเป็นแหวนประดับมุก ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ซื้อเคร่ืองประดับมุกเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช้ิน 
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และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเก่ียวกับการซื้อเคร่ืองประดับมุก 2,053 บาทต่อครั้ง 
นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื่อเคร่ืองประดับมุกทั้งด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการสง่เสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน ส่วน
ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับมุก นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นกับปัจจัยด้านจิตวิทยาที่
มีผลต่อการเลอืกซื้อเคร่ืองประดับมุก ทั้งทางด้านแรงจูงใจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคมและด้านบุคลิกภาพ อยู่
ในระดับเห็นด้วย ทั้ง 4 ด้าน  

จากการศึกษาอิทธิพลระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองประดับและอัญ
มณีของผู้บริโภค พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคในด้านต่างๆซึ่งได้แก่ จุดประสงค์ที่ซื้อ แหล่งที่ซื้อ ผู้ที่มีอิทธิพลใน
การซื้อ จํานวนคร้ังที่ซื้อ ปริมาณที่ซื้อ และสื่อที่รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 
สรุป 

ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ ตราสินค้า และส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องประดับเพชรของคนกรุงเทพ ดังน้ันการออกแบบตราสินค้า และภาพลักษณ์ของสินค้า รวมทั้งส่วน
ประสมทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จึงเป็น
เครื่องมือที่ช่วยทําให้ร้านค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับต่างๆ สามารถนําไปใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาดในด้าน
ต่างๆ ได้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้า
สําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
ทําการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติไคสแควร์ 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41–50 ปี มีระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และมีระยะเวลาดําเนินกิจการ 15 ปี ขึ้นไป นอกจากน้ีผู้วิจัยยังพบว่า ปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อ
การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ด้านแรงงาน รองลงมา คือ 
วัตถุดิบ และด้านเงินทุนมีความสําคัญน้อยที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเส้ือผ้า
สําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการดําเนินการ นอกจากน้ียัง
พบว่า ปัจจัยด้านการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน และเงินทุน มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพ
การส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

คําสําคัญ: ปัจจัยด้านการผลิต ศักยภาพการส่งออก เสื้อผ้าสําเร็จรูป 
 
ABSTRACT 

This research aims 1) to study the individual factors of entrepreneurs of garment for 
exports in Bangkok. 2) to study factors of production of garment for exports in Bangkok. 3) to 
study factors of production to enhancement of garment for exports in Bangkok. The samples 
used for this study were 400 samples. Sampling was purposive sampling. Questionnaires 
were used to collect data. The data was analyzed as frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. For hypothesis testing was used chi-square.  
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The results showed that the majority of entrepreneurs of garment for exports in 
Bangkok were man, aged between 41–50 years old. Their highest educations were Diploma’s 
degree. The periods of work were more than 15 years. Moreover, it was also found that the 
factor of production affecting the enhancement of garment for exports in Bangkok most was 
Labor. The second most was raw material and the least was capital. 

The hypothesis testing revealed that individual factors related to enhancement of 
garment for exports in Bangkok were gender, age, education and periods of work. In addition, 
the researcher found that factor of production: raw materials, machinery, labor and capital 
related to enhancement of garment for exports in Bangkok at 0.05 level of significant 

Keywords: factors of production, enhancement of export, garment 
 

บทนํา 
ในอดีตประเทศไทยประสบปัญหาวิฤตเศรษฐกิจอยู่บ่อยครั้งแต่สินค้าเสื้อผ้าสําเร็จรูปของไทยยังคง

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในการส่งออกไว้ได้ ส่วนหน่ึงมาจากปัจจัยการมีระบบโควตาที่ช่วยคุ้มกันการ
ส่งออกของไทยที่ประเทศคู่แข่งไม่สามารถมาแย่งได้ และยังได้รับอัตราขยายการส่งออกเพ่ิมขึ้นจากข้อตกลง
สองฝ่ายและตามขั้นตอนความตกลงสิ่งทอ (Agreement on Textile and Clothing หรือ ATC) อีกด้วย  
ถึงแม้ประเทศคู่แข่งจะมีประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งออกที่ค่อนข้างสูง รวมถึงราคาตํ่ากว่าประเทศไทย
ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถขยายการส่งออกได้มากกว่าโควตาของตนที่ได้รับ แต่ปัจจุบันการค้าสิ่งทอของโลกได้กลับ
สู่การค้าเสรีอีกครั้งตามความตกลงสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มขององค์การการค้าโลก (กรมส่งเสริมการส่งออก, 
2558) โดยไม่มีระบบโควตาควบคุมการนําเข้าอีกต่อไป ประกอบกับสภาวะปัจจุบันไทยกําลังประสบปัญหา
ภาวการณ์แข่งขันจากคู่แข่งที่สําคัญที่มีค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่า นอกจากน้ีประสิทธิภาพการผลิตและขีด
ความสามารถในแข่งขันของประเทศไทยยังด้อยกว่าอีกหลายประเทศ จึงมีความเป็นห่วงว่าสินค้าเสื้อผ้า
สําเร็จรูปของไทยอาจจะถูกแย่งตลาดได้ ซึ่งจะกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรวมและเศรษฐกิจของไทย  

จากความสําคัญของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปของไทยดังกล่าวแล้ว และเพ่ือให้การส่งออกเสื้อผ้า
สําเร็จรูปของไทยสามารถขยายตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดโลก ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมน้ีดํารงอยู่ต่อไป ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมจะประสบกับ
ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2557 ทําให้ผู้บริโภคเกิดความต่ืนตระหนกและลดการจับจ่ายใช้สอย
ลง เป็นเหตุให้ผู้นําเข้าหยุดการสั่งซื้อสินค้าเร็วกว่าปกติ แต่จากการพยากรณ์ของนายกสามาคมเคร่ืองนุ่งห่ม
แห่งประเทศไทยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ยอดการสั่งซื้อก็จะกลับมาเหมือนเดิม
เน่ืองมาจากผลของการผลักดันนโยบายข้อตกลงการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ 
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้มีการเจรจาข้อตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกันเอง (กรมส่งเสริม
การส่งออก 2558) ในการลดกําแพงภาษีการนําเข้าและส่งออก นอกจากน้ีตลาดญี่ปุ่นเองยังมีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น เป็นผลสืบเน่ืองจากญี่ปุ่นได้ย้ายฐานการส่ังซื้อจากจีนมาไทยมากขึ้นเป็นผลพวงจากความตกลงหุ้นส่วน 
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (เจเทป้า) และปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและการส่งมอบของสินค้าจีนอีกทั้งประเทศคู่ค้า
หลักทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมทั้งญี่ปุ่น มีความมั่นใจสินค้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศไทย เน่ืองจากมี
คุณภาพเป็นท่อยมรับมาอย่างยาวนาน แม้จะมีคู่แข่งที่สําคัญอย่างประเทศจีนและเวียดนาม ที่พยายามพัฒนา
ให้ขึ้นมาเทียบเท่า ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวทําให้ต้องเลือกบริโภคสินค้าที่ดีที่สุด  
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ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการ
ส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ปัจจัยด้านการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการส่งออก ตลอดจนเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูล
เหล่าน้ีไปปรับปรุงกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการตลาดการส่งออกต่อไป 
  
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นการ

ตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิต 
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วน
บุคคลดังน้ี  

1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน  
2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะ

ของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยม
ของบุคคลทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน  

3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการสินค้าและ
บริการที่แตกต่างกัน  

4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจ
ของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ  

แนวความคิดเก่ียวกับการผลิต 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2553) ได้กล่าวถึง ทฤษฏีการผลิตตามแนวความคิด 4 M’s ที่ประกอบไปด้วย 

แรงงาน เงินทุน วัตถุดิบ และ เครื่องจักร และได้ให้ความหมายของการผลิตที่หมายถึง กระบวนการแปลง
สภาพปัจจัยนําเข้าให้กลายเป็นผลผลิตที่มีมูลค่ามากกว่าผลรวมของปัจจัยนําเข้า โดยมีปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ  

สรุป การผลิต หมายถึง การวางแผน การตัดสินใจในกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยนําเข้าให้
กลายเป็นผลผลิตที่มีมูลค่ามากกว่าผลรวมของปัจจัยนําเข้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอันนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ 

แนวความคิดเก่ียวการเพิ่มศกัยภาพ 
กรมส่งเสริมการส่งออก (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การเพ่ิมศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการกระทํา

อย่างใดอย่างหน่ึงขององค์การ เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ลักษณะความสามารถ
เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวขององค์การน้ัน ๆ  ซึ่งจะถูกนํามาใช้ตามสถานการณ์ที่ผู้นําหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกําหนด 
เพ่ือให้เกิดผลผลิตตามที่ต้องการ ศักยภาพขององค์กรเป็นปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกองค์การที่เก้ือหนุนให้
องค์การน้ันทํางานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
วงศ์กร  ต้ังคํา (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพของอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์และอุตสาหกรรม

เสื้อผ้าสําเร็จรูป จากการศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นเน้นการใช้
เครื่องจักร เงินทุน และพลังงานมากกว่าแรงงาน โดยเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ใช้
เครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่อุสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปเน้นการใช้แรงงานในสัดส่วนที่สูง 
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เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปมีทั้งเคร่ืองจักรที่ผลิตในประเทศและที่นําเข้าจากต่างประเทศ 
เช่นเดียวกับวัตถุดิบ อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นหลักในขณะที่อุตสาหกรรม
เสื้อผ้าสําเร็จรูปจะใช้ทั้งวัตถุดิบในประเทศและวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยสรุปแล้วอุตสาหกรรมทั้งสองชนิด
ยังสามารดํารงอยู่ได้หากผู้ผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าของตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือแข่งขันกับ
ผู้ผลิตระดับสูงจากประเทศอ่ืน ๆ 

ศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สาเหตุที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจการธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ได้รับ
การจัดสรรโควตาการส่งออก ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกลดลงหรือคงที่โดย
ภาพรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก ( x =2.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการแข่งขันด้านราคารุนแรงอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการผลิตเสื้อผ้าสําเรจ็รูปในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเส้ือผ้าสําเร็จรูป 
ในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

           ตัวแปรต้น (Independent Variable)             ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจัยด้านการผลิตมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสํา เร็จรูปใน
กรุงเทพมหานคร 

H2 
 

H1 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาดําเนินกิจการ 

ปัจจัยการผลติ 
1. วัตถุดิบ 
2. เครื่องจักร 
3. แรงงาน 
4. เงินทุน 

การเพิ่มศักยภาพการส่งออก 
เสื้อผ้าสําเร็จรปู 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
2. ด้านทรัพยากรบุคคล 
3. ด้านกระบวนการผลิต 
4. ด้านผลิตภัณฑ์ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปของ

ผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. การกําหนดประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 
2. การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แท้จริงของผู้ประกอบการส่งออก

เสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งน้ีจึงได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคํานวณแบบไม่
ทราบจํานวนประชากร (นราศรี ไววนิชกุล, 2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 384 
ตัวอย่าง แต่เพ่ือความแม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับด้านการผลิต และแนวความคิดเก่ียวการเพ่ิมศักยภาพของธานินทร์ ศิลป์จารุ 
(2553) และผลงานที่เก่ียวข้อง อีกทั้งยังดัดแปลงแบบสอบถามท่ีมีผู้สร้างมาแล้วเป็นแนวทาง เพ่ือมากําหนด
กรอบและขอบเขตเน้ือหาในการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ ต้องการศึกษา ซึ่ง
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ดําเนินกิจการ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้า
สําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน และเงินทุนมีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดับ
ความสําคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเส้ือผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกระบวนการผลิต และด้านผลิตภัณฑ์ ลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive sampling) วันจันทร์
ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. จํานวนวันละ 40 ตัวอย่าง เป็นเวลา 10 วัน โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2559 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายปัจจัยส่วนบุคคล การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปใน
กรุงเทพมหานคร และใช้สถิติไคสแควร์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการผลิต และ
การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูป ส่วนการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า    
( - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลการทดสอบความเช่ือมั่นพบว่า   = 0.914 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52 และ ร้อยละ 49 ตามลําดับ มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
82.18 มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 57.42 และมีระยะเวลาดําเนินกิจการ 15 ปี ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 63.37 

2. ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปใน
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเส้ือผ้าสําเร็จรูปใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า
ผู้ประกอบการให้สําคัญต่อปัจจัยด้านแรงงานมากที่สุด ( x = 4.29) ให้ความสําคัญต่อวัตถุดิบ เป็นอันดับ
รองลงมา ( x = 4.23) และให้ความสําคัญต่อปัจจัยเงินทุนเป็นอันดับสุดท้าย ( x = 4.00) แสดงผลดังตาราง    
ที่ 1 

 
ตารางที่ 1: ปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเส้ือผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการผลิต  S.D. ระดับความสําคัญ 
ด้านวัตถุดิบ 4.26 0.345 มาก 
ด้านเคร่ืองจักร 4.11 0.654 มาก 
ด้านแรงงาน 4.29 0.758 มาก 
ด้านเงินทุน 4.00 0.487 มาก 

รวม 4.13 0.561 มาก 

 
3. การเพิ่มศักยภาพการส่งออกเส้ือผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้การ
บริหารคุณภาพโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 22.8 เพ่ิมโบนัสจากการเพ่ิมผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 58.8 ใช้เทคโนโลยี
ในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 41.0 และ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 66.5 แสดงผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2: การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเส้ือผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูป ร้อยละ 
การบริหารคุณภาพโดยรวม 22.8 
เพ่ิมโบนัสจากการเพ่ิมผลผลิต 58.8 
ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 41.0 
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 66.5 

 
 
 

x
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้า

สําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มศักยภาพการส่งออก

เสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล และกระบวนการผลิต อายุ มี
ความสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการ 
และกระบวนการผลิต ส่วนระดับการศึกษา และระยะเวลาดําเนินการ มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพการ
ส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล กระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3: สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้า
สําเร็จรูปในกรงุเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ 
เพศ 0.041* 0.015* 0.017* 0.892 
อายุ 0.021* 0.758 0.045* 0.061 
ระดับการศึกษา 0.001* 0.001* 0.005* 0.002* 
ระยะเวลาดําเนินการ 0.005* 0.000* 0.006* 0.008* 

หมายเหตุ : ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ *p<0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการผลิตมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้า
สําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า วัตถุดิบมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มศักยภาพการส่งออก
เสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ส่วน
เครื่องจักร และเงินทุน มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ และด้านแรงงานมีความสัมพันธ์กับ
การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล 
และผลิตภัณฑ์ จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4: สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการผลิตกับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้า
สําเร็จรูปในกรงุเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านการผลิต 
การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ 
วัตถุดิบ 0.004* 0.158 0.018* 0.005* 
เคร่ืองจักร 0.015* 0.000* 0.032* 0.014* 
แรงงาน 0.005* 0.004* 0.605 0.042* 
เงินทุน 0.000* 0.003* 0.001* 0.032* 

หมายเหตุ : ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ *p<0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผู้ประกอบการส่งออกเส้ือผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการผลิตที่มี
ผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีก่อนที่
ผู้ประกอบการจะทําการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปน้ัน จะต้องมีการศึกษา ค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือกต้อง
คํานึงถึงสินค้าที่ผลิตเสร็จออกมา การกําหนดราคาขายท่ีเหมาะสม ความสะดวกในการส่งสินค้าไปจําหน่าย 
ความโดดเด่นในการออกแบบเสื้อผ้าสําเร็จรูป และให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการตลาด เช่น การให้ส่วนลดใน
การสั่งสินค้าในปริมาณมาก ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
สาเหตุที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกในธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป พบว่า ปริมาณการส่งออกของเสื้อผ้า
สําเร็จรูปจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการผลิตเป็นปัจจัยสําคัญด้วยเช่นกัน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาดําเนินกิจการมีความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านการผลิตกับการเพิ่มศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล โดยผู้ที่มีเพศต่างกัน
ย่อมมีการตัดสินใจในการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันกันไปตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนผู้ที่มีอายุ
ต่างกัน ย่อมมีการพัฒนาศักยภาพการส่งออกที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ในการบริหารงานของแต่
ละบุคคล นอกจากน้ีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมมีทัศนคติ ความคิด องค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของกรมส่งเสริมการส่งออก (2558) ที่กล่าวว่า ระดับการพัฒนาศักยภาพในการผลิต
อาจจะได้อิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาส
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล โดยอายุที่แตกต่างกัน
จะมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน สําหรับผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนา
ศักยภาพได้ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาตํ่า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงศ์กร  ต้ังคํา (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ศักยภาพของอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์และอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับศักยภาพของอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์และ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
 3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน และเงินทุนมี
ความสัมพันธ์กับการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจัย
ด้านการผลิตซึ่งว่าเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการส่งออก หรืออาจ
กล่าวได้ว่า ปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยน้ี เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ทําให้เกิดการเพ่ิมศักยภาพการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2553) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านการผลิตที่ประกอบด้วย วัตถุดิบ เครื่องจักร 
แรงงาน และเงินทุน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญที่ทําให้เกิดการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับปัจจัย
ด้านแรงงานมากที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการควรมีการอบรมความรู้ความสามารถในการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป
อย่างสมํ่าเสมอ สร้างความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน เพ่ือให้เกิดการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และผู้ประกอบการ
ยังให้ความสําคัญกับวัตถุดิบในอันดับรองลงมา ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในคุณภาพของวัตถุดิบ
ในการผลิต มีการทําวิจัยทดสอบวัตถุดิบก่อนเข้าทําการผลิตอย่างสม่ําเสมอ นอกจากน้ีผู้ประกอบการให้
ความสําคัญต่อปัจจัยด้านเงินทุนเป็นอันดับสุดท้าย ดังน้ันผู้ประกอบการควรจัดให้มีแหล่งเงินทุนหลักและแหล่ง
เงินทุนสํารองอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูป เช่น ปัจจัย
ด้านนโยบายของรัฐบาล สถานะเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก สภาวะสังคม เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปในสถานที่อ่ืน ๆ 
ร่วมด้วย 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกของสินค้าประเภทอ่ืน ๆร่วมด้วย และใช้เทคนิค
การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบสนทนาแบบเชิงลึก 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาและรวบรวมปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างและส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ระบบ 
เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการไทย โดยทําการเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการใหม่ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี 
นับต้ังแต่วันเริ่มดําเนินกิจการ จํานวน 1,000 ตัวอย่างทั่วประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจัย 

ผลการศึกษา พบว่า มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ แหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ การโอนถ่าย
ความรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมน้อยที่สุดสามอันดับในการสร้างเสริม
ผู้ประกอบการใหม่และการเข้าสู่ระบบ ทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการสํารวจ (1) การสร้างหน่วยงาน
ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบโดยตรง โดยจะเป็นภาครัฐโดยตรงหรือรวมกับภาคมหาวิทยาลัยในการให้การ
ส่งเสริมที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมไปถึงกระบวนการเข้าสู่การเป็นนิติบุคคลที่มีความรวดเร็วต้ังแต่การจด
ทะเบียน การขอใบอนุญาติต่างๆ การให้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายลดภาษี หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้กับผู้
ลงทุนที่อยากมาลงทุนทั้งในและต่างประเทศไทย (2) การปรับเกณฑ์การกู้หลักทรัพย์ค้ําประกัน อัตราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาเริ่มต้นธุรกิจ และกระบวนการต่างๆ ให้มีความรวดเร็วและง่ายขึ้น (3) การสร้างเครือข่ายโดยสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการด้วยกัน หรือการมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่อุปทานที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจทั้งในกลุ่มคลัส
เตอร์ด้วยกันโดยมีทางรัฐบาลหรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดการในแต่ละกลุ่มแต่ต้องมีการเปิดให้โอกาสกับ
ผู้ประกอบการใหม่ที่มีขนาดเล็กเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 

คําสําคญั: ปัจจัยสภาพแวดล้อมเก้ือหนุนในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประเทศไทย 
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ABSTRACT  
The purposes of this study are (1) to study entrepreneurial condition frameworks 

(EFCs) fostering nascent entrepreneurs and SMEs (2) to investigate factors influencing 
entrepreneurs to register as the registered entrepreneurs. 1,000 samples of less than 2 years 
registered entrepreneurs as corporate or commercial registration are collected by using a 
questionnaire as the research instrument. 

The result showed that government support policies, sources of financial funding, 
and research and development transfer are the least effective three EFCs for fostering Thai 
SMEs. The recommendations based on this research are proposed (1) Establishing special 
government units by corporation with universities to help SMEs both financial and non 
financial assistances such as fast corporate registration period, licensing and also having 
effective taxation supporting policies such as tax exemption and deduction to encourage 
foreign direct investments (2) Adjusting funding regulations such as the amount of collateral, 
the period of loaning, interest rates to help nascent entrepreneurs (3) Establishing Thai 
entrepreneurs’ networks and clusters in order to strengthen the relationship of any players 
in the value chain and giving more opportunities for nascent entrepreneurs to take more 
part or to become more involved.  

Keywords: Entrepreneurial Condition Frameworks (EFCs), Thailand  
 
บทนํา 

สังคมความเป็นผู้ประกอบการมีบทบาทท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยอย่างย่ังยืน โดยจากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 
2558 ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2558) ระบุว่าประเทศไทย มีวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) จํานวนทั้งสิ้น 2,736,744 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.73 ของจํานวนวิสาหกิจ
ทั้งประเทศ โดยเป็นจํานวนวิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) มากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 2,723,932 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.26 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเท่ากับ 5,212,004 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.6 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ 
(Gross domestic product: GDP) นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดการจ้างงานรวม 10,501,166 คนหรือร้อยละ 
80.30 ของการจ้างงานรวมทั้งหมดของประเทศ สําหรับการการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีมูลค่าเท่ากับ 1,917,817.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.25 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

จากแนวนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่
ระบบมากขึ้น จึงให้ความสําคัญกับการศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มนิติบุคคลจดใหม่และทะเบียน
พาณิชย์จดใหม่ ซึ่งเป็นระยะของการเร่ิมต้นธุรกิจ ซึ่งเป็นระยะสําคัญในการที่จะดําเนินธุรกิจและวางรากฐาน
ธุรกิจให้ย่ังยืน โดยการศึกษาครั้งน้ีต้องการให้ทราบถึงปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่จูงใจในการเร่ิมต้นของ
ผู้ประกอบการ ปัจจัยในการเข้าสู่ระบบพร้อมทั้งศึกษาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะเริ่มต้นและปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลกระทบ โดยข้อมูลในคร้ังน้ีจะทําให้สํานักงานเข้าใจในสถานการณ์ของผู้ประกอบการใหม่และ
ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งสามารถวางแนวทางการส่งเสริมผู้ประการใหม่ในแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
การพัฒนาสังคมความเป็นผู้ประกอบการจําเป็นระบบ (System) ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(Actors) และการเช่ือมโยง (Linkages) ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Mason & Brown, 2014) โดย Ace, Autio, 
and Szerb (2014) ได้เสนอแนวคิดระบบความเป็นผู้ประกอบการแห่งชาติ (National Systems of 
Entrepreneurship) โดยมองว่าการสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นประเทศจําเป็นที่จะต้อง
คํานึงถึงบริบท (Context) ภายในประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
ระหว่างแต่ละภาคฝ่าย ในขณะที่ Reynolds, Bosma, Autio, Hunt, De Bono, & Servais (2005) กล่าวว่า 
สังคมความเป็นผู้ประกอบการเกิดจากปัจจัยภายใน (Internal factors) เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
(Psychological factors) ที่ส่งผลกระตุ้นให้บุคคลต้องการเป็นผู้ประกอบการ และรวมถึงปัจจัยภายนอก 
(External factors) ซึ่งหมายถึง ปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุน (EFCs) ต่อการสร้างสังคมความเป็น
ผู้ประกอบการ  

โดยการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการจะใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (National Expert Survey: NES) จํานวน 9 กลุ่มสาขาธุรกิจ โดย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมเก้ือหนุน (EFCs) ทั้ง 9 มิติ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1: ปัจจัยสภาพแวดล้อมเก้ือหนุนต่อการสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 9 มิติ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
เกื้อหนุน (EFCs) 

ความหมาย 

การสนับสนุนทางการเงิน การเข้าถึงและความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนหุ้นสามัญ เงินกู้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
เงินทุนจากบุคคลทั่วไป (ที่ไม่ใช่ผู้ก่อตั้งบริษัท) กองทุนร่วมโดยนักลงทุน และ
การระดมทุนจากมหาชนเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์คร้ังแรก (IPO)  

นโยบายของภาครัฐ การให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนบริษัทที่จัดตั้งใหม่และกําลังเติบโตใน
นโยบายระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ตลอดจนประสิทธิภาพของระบบ
ราชการ กฎระเบียบต่างๆ และระบบภาษี ที่สามารถเอ้ือประโยชน์และอํานวย
ความสะดวกแก่บริษัทที่จัดตั้งใหม่และกําลังเติบโต 

มาตรการสนับสนุนของ
ภาครัฐ 

การได้รับความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก จากมาตรการสนับสนุน
ธุรกิจท่ีจัดตั้งใหม่และกําลังเติบโตของภาครัฐอย่างทั่วถึง ทันท่วงที และมี
ประสิทธิผล 

ด้านการศึกษาองค์ความรู้ใน
การเป็นผู้ประกอบการ 

การส่งเสริมทักษะและความสนใจในการประกอบธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่
ของระบบการศึกษา ตั้ งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย (บริหารธุรกิจและการจัดการ) การศึกษาในสายอาชีพ และระบบ
การศึกษาต่อเน่ือง 

การถ่ายโอนความรู้เพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา 

การสนับสนุนจากรัฐบาล สถาบันวิทยาศาสตร์ และบริษัทร่วมทุน สําหรับ
ธุรกิจที่จัดตั้งใหม่และกําลังเติบโตในการเข้าถึงและการพัฒนางานวิจัยและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศ 
(เช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น)  

บทค
วาม
นี้ยก

เลิก
การ
เผย
แพร่



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 287 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
เกื้อหนุน (EFCs) 

ความหมาย 

การบริการวิชาชีพสําหรับ
ธุรกิจ 

ความสามารถในการเข้าถึง ผู้รับเหมารายย่อย ผู้ผลิต ผู้จัดหาวัตถุดิบ 
ผู้เช่ียวชาญด้านบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษาได้อย่างดี เพียงพอ และในราคา
ที่สามารถรับได้ ตลอดจนการบริการของธนาคารต่อบริษัทที่จัดตั้งใหม่และ
กําลังเติบโต 

การเปิดกว้างของตลาด ความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลงการบริโภคภายในประเทศความยาก-ง่ายใน
การเข้าสู่ตลาดในประเทศ และการกีดกันทางการค้าภายในประเทศ 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภายในประเทศ 

ความสะดวกในการติดตั้ง ตลอดจนต้นทุนในการเข้าถึงสาธารณูปโภค และ
ระบบติดต่อส่ือสารต่างๆของบริษัทที่จัดตั้งใหม่และกําลังเติบโต 

ความเท่าเทียมทางสังคม
และวัฒนธรรม 

ทัศนคติของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการยกย่องบุคคลที่ประสบความสําเร็จ
จากความพยายามของตนเอง  การส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ ได้แก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นวัตกรรม การพ่ึงพาตนเอง 
ตลอดจนความแข็งแกร่งในการสร้างเครือข่ายของผู้หญิงในประเทศ 

ที่มา: Reynolds, Bosma, Autio, Hunt, De Bono, and Servais (2005) อ้างอิงใน สุชาติ (2558) 
 

โดยสําหรับแบบจําลอง GEM ซึ่งแสดงถึงระบบนิเวศน์ในการพัฒนาสังคมความเป็นผู้ประกอบการ 
แสดงดัง ภาพท่ี 1 
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รูปที่ 1: แบบจาํลองโครงการสํารวจสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship Monitor: GEM) 
ที่มา: Singer, Amorós, and Arreola (2015) อ้างอิงใน สุชาติ (2558)

บริบททางสังคม วัฒนธรรม การเมือง
และเศรษฐกิจ (Social, Cultural, 
Political, Economic Context) 

ปัจ
จัย
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เงื่อนไขพื้นฐาน 
(Basic requirements) 

ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ 
(Efficiency enhancers) 

นวัตกรรมและความสลับซับซ้อนทาง
ธุรกิจ (Innovation and Business 

Sophistication) 

คุณค่าทางสังคมไปสู่ความเป็น
ผู้ประกอบการ (Social Values 
Towards Entrepreneurship) 

คุณลักษณะของปัจเจกชน เช่น 
จิตวิทยา ประชากรศาสตร์ แรง
กระตุ้น (Individual 
Attributes: Psychological, 
demographic, motivation) 

กิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการ  
(Entrepreneurial Activity) 
- ตามระยะของธุรกิจ (By phases of organizational 

life cycle) 
- ธุรกิจระยะตั้งไข่/ระยะเริ่มต้น/ระยะดําเนินไปได้แล้ว/
ธุรกิจที่หยุดดําเนินการ 

- ตามประเภทของกิจกรรม (Types of activity) 
- ธุรกิจเจริญเติบโตสูง/ธุรกิจนวัตกรรม/การมุ่งเน้นการ
ส่งออก 

- ตามภาคของกิจกรรม (Sectors of activity) 
- กิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (TEA)/ 
กิจกรรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social 
Entrepreneurs)/ ผู้ประกอบการในองค์กร  

ผลลัพธ์ทางความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial output) เช่น การสร้างงาน 

การเพิ่มมูลค่า (Value added) 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Socio-economic development) 

+

-

+ 

- 

+ 

-

+ 

-

+ 

-

+ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
2. เพ่ือศึกษาและรวบรวมปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมใหม่ 
3. เพ่ือทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์ ความต้องการจากภาครัฐและปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในกลุ่ม

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
งานวิจัยน้ีทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียน

พาณิชย์ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มดําเนินกิจการ จํานวน 1,000 ตัวอย่างทั่วประเทศไทย โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการใหม่ SME ประเภทนิติบุคคล (Startup) ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วัน
เริ่มดําเนินกิจการ จํานวน 80% หรือ 800 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างหลายระดับ (multi-stages 
sampling) โดยเริ่มจากวิธี Purposive Sampling ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พ้ืนที่ดําเนินการทั่วประเทศซึ่ง
กาํหนดจากพ้ืนที่ซึ่งจากข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจําปี 2557 ได้มีสถิติการจดทะเบียนแยกตามภูมิภาค
ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2: ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลแยกตามภูมิภาค 

ภูมิภาค จํานวน (ราย) เปอร์เซ็นต์ (%) 
ภาคกลาง 21,686 36% 
กรุงเทพมหานคร 21,643 36% 
ภาคใต ้ 5,719 10% 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5,210 9% 
ภาคเหนือ 5,210 9% 

รวม 59,468 100% 
 
จํานวนนิติบุคคลจัดต้ังใหม่ในปี 2557 มีจํานวนการจดทะเบียนจัดต้ังใหม่อยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางมาก

ที่สุดคือ 21,686 ราย รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร 21,643 ราย และภาคใต้ 5,719 รายตามลําดับ และ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 800 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีเลือก
ตัวอย่างแบบสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ตามภูมิภาคท่ีทางข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าเป็นผู้แบ่งแยกไว้ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3: ขนาดของกลุม่ตัวอย่างที่เก็บข้อมูล 

ภูมิภาค เปอร์เซ็นต์ของการจดทะเบียนนติิบุคคล ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
ภาคกลาง 36% 288 
กรุงเทพมหานคร 36% 288 
ภาคใต ้ 10% 80 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 9% 72 
ภาคเหนือ 9% 72 

รวม 100% 800 
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โดยการส่งแบบสอบถามไปใน 10 กลุ่มธุรกิจตามภูมิภาค ด้วยวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic 
random sampling) ด้วยโปรแกรมสุ่มตัวอย่างตามประเภทธุรกิจและภูมิภาค ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4: จํานวนการส่งแบบสอบถามแยกตามประเภทธุรกิจ 

ลําดับ กลุ่มธุรกิจ จํานวนแบบสอบถาม เลขรหัส TSIC หมวดย่อย 
1 ธุรกิจสร้างสรรคแ์ละดิจิตอล 298 58, 59, 60, 62, 63, 73, 90, 91 
2 ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 169 56 
3 ธุรกิจอาหาร 75 10 
4 ธุรกิจสุขภาพ 74 86, 87, 96 
5 ธุรกิจแฟชัน่ 58 13, 14, 15, 32, 74 
6 ธุรกิจเกษตร 33 01, 02, 10, 45, 46, 47 
7 ธุรกิจไลฟ์สไตล ์ 33 13, 16, 22, 23, 25, 31, 32 
8 ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 25 11 
9 ธุรกิจยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง 20 29, 30 
10 ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 14 18, 26 

 รวม 800  
 
ตารางที่ 5: กลุ่มตัวอย่างที่แจกแบบสอบถามแยกตามธุรกิจและภูมิภาค 
ลําดบั 

 
 
 

กลุ่มธุรกิจ 
 
 
 

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

 

กรุงเทพฯ
36% 

 
 

ภาคกลาง 
36% 

 
 

ภาคใต้ 
10% 

 
 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

9% 

ภาคเหนือ 
9% 

 
 

1 ธุรกจิสรา้งสรรค์และดจิิตอล 298 107 107 30 27 27 
2 ธุรกจิรา้นอาหารและเครื่องดืม่ 169 61 61 17 15 15 
3 ธุรกจิอาหาร 75 27 27 7 7 7 
4 ธุรกจิสุขภาพ 74 27 27 7 7 7 
5 ธุรกจิแฟช่ัน 58 21 21 6 5 5 
6 ธุรกจิเกษตร 33 12 12 3 3 3 
7 ธุรกจิไลฟ์สไตล ์ 33 12 12 3 3 3 
8 ธุรกจิเครื่องดืม่ 25 9 9 3 2 2 
9 ธุรกจิยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง 20 7 7 2 2 2 
10 ธุรกจิเทคโนโลยีและการสื่อสาร 14 5 5 1 1 1 
 รวม 800 288 288 80 72 72 

 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่หรือผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี 

จํานวน 20% หรือ 200 ตัวอย่าง จากฐานข้อมูลของ สสว. จํานวน 10,000 ราย โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พ้ืนที่ดําเนินการทั่วประเทศและใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) จากแต่ละภูมิภาคโดยเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาแบ่งตาม
ภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล 
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ตารางที่ 7: ขนาดของกลุม่ตัวอย่างที่เก็บข้อมูล 

ภูมิภาค เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการ 
บุคคลธรรมดา 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

ภาคกลาง 36% 72 
กรุงเทพมหานคร 36% 72 
ภาคใต ้ 10% 20 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 9% 18 
ภาคเหนือ 9% 18 

รวม 100% 200 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ตารางที่ 8: สรุปปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และการเข้าสู่ระบบ  

ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และการเข้าสู่ระบบ ระดับ 
1. มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ 47.9% 
2. แหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ  54.1% 
3. การโอนถ่ายความรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา  54.3% 
4. ระบบการศึกษา  55.7% 
5. ด้านการตลาด 59.6% 
6. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริการเชิงพาณิชย์  61.6% 
7. นโยบายของภาครัฐต่อการเข้าสู่นิติบุคคล 61.7% 
8. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นการขนส่งสื่อสารสาธารณูปโภค 73.6% 

 
ด้านมาตรการสนับสนุนของภาครัฐสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านต่างๆ โดย

ติดต่อผ่านหน่วยงานเพียงแห่งเดียว 49.6% มีโครงการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 48.6% บุคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐมีความสามารถและมีประสิทธิภาพ 47.2% และได้รับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านจากหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐ 46.2% 

ด้านแหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ มีเงินทุนส่วนตัวอย่างเพียงพอ 66.2% หาทุนดําเนินการจากการ
หาเงินกู้ 58.8% มีเงินอุดหนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ 50.0% มีเงินทุนจากบุคคลทั่วไป 48.8% และมีเงินทุน
จากกองทุนร่วมโดยนักลงทุน 46.8% 

ด้านการโอนถ่ายความรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐสามารถถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆ 55.0% สามารถเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเดียวกับ
บริษัทขนาดใหญ่ 54.4% และรัฐบาลให้การสนับสนุนหนุนอย่างเพียงพอในการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 
53.6% 

ด้านระบบการศึกษา การเรียนการสอนทําให้เกิดความสนใจความเป็นผู้ประกอบการ 56.4% เป็น
แหล่งเตรียมความพร้อมที่ดีให้กับการเร่ิมต้นและเปิดบริษัทใหม่ 55.4% และการศึกษาด้านธุรกิจและการ
จดัการช่วยเตรียมความพร้อมที่ดีให้กับการเริ่มต้นและเปิดบริษัทใหม่ 55.4% 

ด้านการตลาด เข้าสู่ตลาดใหม่ได้โดยง่าย 65.8% รับภาระต้นทุนในการเข้าสู่ตลาดได้ 58.4% และเข้า
สู่ตลาดได้โดยไม่ถูกกีดกันทางการค้าอย่างไม่ยุติธรรมจากบริษัทที่อยู่มาก่อน 54.6% 
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริการเชิงพาณิชย์ มีผู้รับจ้างผลิตผู้จัดหาวัตถุดิบและที่ปรึกษาต่างๆ
เพียงพอ 64.2% และสามารถที่จะรับภาระในการว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตและที่ปรึกษาต่างๆ ได้ 59.0% 

ด้านนโยบายของภาครัฐต่อการเข้าสู่นิติบุคคลนโยบายของรัฐบาลเอ้ือประโยชน์ 61.8% การสนับสนุน
เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 64.2% กระบวนการจัดต้ังไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ 67.0% สามารถขอ
อนุญาตประกอบกิจการและได้รับใบอนุญาตต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ 67.6% การจ่ายภาษีไม่ถือเป็นภาระ 58.6% 
ระบบภาษีอากรและกฎระเบียบมีความชัดเจนและต่อเน่ือง 56.6% และการติดต่อกับระบบราชการ
กฎระเบียบและข้อกําหนดในการขออนุญาตต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา 56.2% 

ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นการขนส่งสื่อสารสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (เช่น 
ถนนไฟฟ้า ประปา การสื่อสารการ บําบัดของเสีย) 73.6% เข้าถึงระบบติดต่อสื่อสารต่างๆ (เช่น โทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ตและอ่ืนๆ) 73.6% ติดต้ังและใช้ระบบติดต่อสื่อสารต่างๆ (เช่น โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตและอ่ืนๆ) ได้
ภายใน 1 สัปดาห์ 73.4% ติดต้ังและใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ (เช่น นํ้าไฟฟ้า ระบบท่อนํ้าทิ้ง) ได้ภายใน 1 
เดือน 73.6% 

 
สรุป 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่  
งานการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ แหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ และการ

โอนถ่ายความรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา เป็นปัจจัยแวดล้อมที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือที่จะเกื้อหนุน
ส่งเสริมการสร้างสังคมผู้ประกอบการในไทย  

ด้านมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  บุคลากร
ของรัฐยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เต็มที่ การทํางานที่ล่าช้า นโยบายไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น ไม่มี
มาตรฐานในการทํางาน ความไม่เข้าใจในธุรกิจใหม่ (Start up) อย่างชัดเจน การติดต่อบางหน่วยงานกิน
เวลานาน ไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในเขตชนบท กฎหมายบางฉบับ
ที่ไม่เหมาะสม เช่น กฎหมายสรรพสามิตเก่ียวกับเคร่ืองด่ืม ความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงความ
ซับซ้อนในการทํางานของภาครัฐ การติดต่อกับภาครัฐต้องมีค่านายหน้า การทุจริตในภาคราชการ การติด
หน่วยงานราชการยุ่งยาก  

ด้านแหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ธุรกิจ
เกิดใหม่ต้องลงทุนสูงจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนแหล่งเงินทุน การขาดเงินทุนและแหล่งเข้าถึงเงินทุน
อย่างเพียงพอต่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ดอกเบ้ียที่สูงเกินไป ระยะเวลาในการ
ทําสินเช่ือนาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐแทบเป็นไปไม่ได้ การติดต่อต้องย่ืนเอกสารมากมาย แต่ไม่ได้
ได้การอนุมัติ แหล่งเงินทุนเช่น ธนาคารต่างๆ จะมองผลประกอบการเป็นหลัก ทําให้ไม่สามารถขอสินเช่ือได้ 
แหล่งเงินทุนยังไม่มากหรือไม่เปิดกว้างพอให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ การที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบภาวะ
ขาดทุนโดนยึดที่ดินโดยธนาคารภาครัฐ เอกสารเง่ือนไขที่ระเอียดมากเกินไป  

ด้านการโอนถ่ายความรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า การเปิดเผยข้อมูลหรือผลงานวิจัยต่างๆ ทําได้ยากมาก จนถึงไม่สามารถเข้าถึงได้ ขาดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ือลดต้นทุนหรือพัฒนาสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ยังขาดการประชาสัมพันธ์
แหล่งความรู้ที่จําเป็นไม่ได้รวมอยู่ในที่เดียวกัน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่ เหมาะสมกับสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า XYZ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรม
เวลาที่เหมาะสมกับรูปแบบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (2) พยากรณ์ยอดขายสินค้าล่วงหน้าในแต่ละชนิดสินค้า (3) 
นําข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการตามยอดขาย
สินค้าที่พยากรณ์ได้ โดยใช้โปรแกรม Minitab® 17 เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และพยากรณ์ มีเทคนิค
การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 5 วิธี คือ 1) Decomposition 2) Moving Average  3) Single Exponential 
Smoothing 4) Double Exponential Smoothing 5) Winters’ Method และทําการเปรียบเทียบวิธี     
การพยากรณ์แต่ละวิธีด้วยค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) เพ่ือหาเทคนิคการพยากรณ์
ที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละชนิดสินค้า โดยผลการศึกษาพบว่าสินค้าที่นํามาพยากรณ์ 5 รายการมีเทคนิค       
การพยากรณ์ที่เหมาะสม 3 วิธี คือ 1) Moving Average เหมาะสมสําหรับพยากรณ์ยอดขายแบตเตอรี่แห้ง 
12V-125AH และแบตเตอรี่แห้ง 12V-7.8AH 2) Winters’ Method เหมาะสมสําหรับพยากรณ์ยอดขายวิทยุ
สื่อสาร FB-6 3) Decomposition ในรูปแบบการคูณ เหมาะสมสําหรับพยากรณ์ยอดขายแบตเตอร่ีแห้ง 12V-
7.2AH และแบตเตอรี่แห้ง 12V-9AH ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธีให้ค่า MAPE ตํ่าที่สุด และเมื่อนําผล  
การพยากรณ์ไปเปรียบเทียบกับยอดขายจริงที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม - มีนาคม 2558  พบว่ามีค่า MAPE 
ลดลงจากก่อนการพยากรณ์ทุกรายการ ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมดังกล่าวสามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าและนําไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าอ่ืนๆ ของบริษัท
กรณีศึกษาได้  

คําสําคัญ: เทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา วิธีค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ วิธีการแยกส่วนประกอบ 
 
ABSTRACT 

The purposes of the study were to (1) Study appropriate time series forecasting 
techniques for each product selected (2) Forecast future product circulation of each product 
(3) Use the forecasting results for product planning and purchasing for each product. Data 
were analyzed by Minitab® 17 program. Time series forecasting techniques in this study were                     
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1) Decomposition 2) Moving Average 3) Single Exponential Smoothing 4) Double Exponential 
Smoothing and 5) Winters’ Method. The forecasting techniques were compared by mean 
absolute percentage error (MAPE) for finding the best forecasting techniques for each 
product. The results showed that three of five forecasting techniques were appropriate for 
the selected products. First, Moving Average was appropriately applied for dry battery 12V-
125AH and dry battery 12V-7.8AH. Second, Winters’ Method delivered less errors on 
forecasting for radio communication FB-6. Third, Decomposition in form of a multiplicative 
fitted in dry battery 12V-7.2AH and dry battery 12V-9AH. All of these three forecasting 
techniques had lowest MAPE, comparing to actual data retrieved during January - March 
2015 which could be applied in the current situation. 

Keywords: Time Series Forecasting Techniques, Moving Average, Decomposition   
 
บทนํา 

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความไม่แน่นอนเป็นสิ่งหน่ึงที่มักจะเกิดขึ้นเสมอทําให้มนุษย์    
ไม่สามารถที่จะคาดเดา หรือคาดการณ์ได้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอนาคต เช่น จะเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติร้ายแรงในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือไม่ สภาพอากาศในแต่ละวันจะเป็นอย่างไร ดังน้ันการพยากรณ์จึงเป็น
สิ่งจําเป็นสําหรับความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากบทบาทของ
การพยากรณ์ที่มีการนําไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น การพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์
ยอดขาย การพยากรณ์ราคาของผลผลิตทางการเกษตร หรือการพยากรณ์ปริมาณความต้องการต่าง ๆ  และ
นอกจากน้ียังมีการนําการพยากรณ์มาประยุกต์ใช้กับการดําเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน 

ธุรกิจในปัจจุ บันเกิดการแข่งขันกันตลอดเวลา  โดยเฉพาะในด้านของข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องมี                  
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพการแข่งขันกันแทบทุกนาที การพยากรณ์จึงจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจทุกประเภท 
เพราะหากขาดส่วนน้ีไปแล้วอาจจะส่งผลทําให้ธุรกิจไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดได้ 
เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกที่ผู้ศึกษาทําการศึกษา มีการแข่งขันกันตลอดเวลา อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป บริษัทคู่แข่งที่เพ่ิมขึ้น การนําเข้าสินค้าที่สะดวกขึ้น เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้      
ความต้องการของลูกค้าเปล่ียนแปลงไป จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องนําเทคนิคการพยากรณ์ในรูปแบบต่างๆ   
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในแต่ละธุรกิจ 

การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting) เป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่อาศัยข้อมูลในอดีต
เป็นหลัก และอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์หรือสถิติมาช่วยในการพยากรณ์สิ่งที่ต้องการในอนาคตเป็นที่นิยม
ใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ วิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing) วิธีแยกส่วน (Decomposition) 
และวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) การพยากรณ์เชิงปริมาณเป็นวิธีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
เน่ืองจากค่าพยากรณ์จะถูกปรับให้มีความถูกต้องมากท่ีสุด และบันทึกไว้เพ่ือสําหรับใช้ ในการพยากรณ์ครั้ง
ต่อไป ซึ่งทําให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การคํานวณค่าพยากรณ์ 
เน่ืองจากสามารถทําได้จํานวนมากคร้ังและรวดเร็ว นอกจากน้ันยังใช้บันทึกข้อมูลในอดีตได้เป็นจํานวนมาก 
และสามารถป้อนกลับข้อมูลได้รวดเร็วเมื่อต้องการจะทําการพยากรณ์ครั้งใหม่ และ การพยากรณ์โดยวิธีเชิง
ปริมาณโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว จะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการพยากรณ์แบบอ่ืน ๆ (ชุมพล 
ศฤงคารศิริ, 2548) โดยการพยากรณ์เชิงปริมาณสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
(Time Series Analysis) 2) การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Causal or Associative Models) โดยในการพิจารณา
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เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ว่าเทคนิคใดมีความเหมาะสมน้ันควรตรวจสอบวิธีวัดค่าความคลาดเคลื่อนใน
รูปแบบต่าง ๆ และนํามาเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจว่าวิธีการพยากรณ์แบบใดเป็นวิธีที่เหมาะสมท่ีสุด 

บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าอุปโภค-บริโภค มีรายการสินค้าที่สามารถสร้างยอดขาย
ให้กับบริษัทในปี 2557 จํานวน 28,618 รายการ จากกลุ่มสินค้าทั้งหมด 40 กลุ่ม โดยสามารถแบ่งกลุ่มตาม
ยอดขายของสินค้าจากกลุ่มสินค้าทั้งหมดของบริษัท ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค ABC Analysis ในการแบ่ง ซึ่ง
แบ่งเป็นกลุ่มดังน้ี 

 - กลุ่ม A จํานวน 16 กลุ่มสินค้า คิดเป็นยอดขาย 80% ของบริษัท ได้แก่ กลุ่ม Lighting, Hardware, 
AV, Appliance, Accessory AV, Battery, Bicycle, SolarCell, HouseWare, Washer Part, Accessory 
IT, Refurbish Offer Product, CS Radio communication, Satellite, Automotive และ Appliance 
Part 

 - กลุ่ม B จํานวน 9 กลุ่มสินค้า คิดเป็น 14% ของบริษัท ได้แก่ กลุ่ม Vending, Consumer Food, 
Office Automation, CS Satellite, Cooling Part, CS Home Appliance, LED, Accessory Mobile และ 
ATV   

 - กลุ่ม C จํานวน 15 กลุ่มสินค้า คิดเป็น 6% ของบริษัท ได้แก่ กลุ่ม Sporting, Electronic Part,   
Consumer Non food, Ventilators Part, Home Security, Horticulture, Pet, CS AV, CS Vending,  
Cellular Communication, Health Care, Toys, Other, Service  และ Office and Store Use 

ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มสินค้าดังกล่าวสินค้ากลุ่ม A สามารถสร้างยอดขายให้บริษัทได้ถึง 80% ถือเป็น
ยอดขายหลักที่บริษัทให้ความสําคัญกับ การส่ังซื้อสินค้า เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า แต่จาก
การศึกษารูปแบบการสั่งซื้อ ณ ปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาพบว่าบางรอบการสั่งซื้อมีสินค้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้เกิดภาวะสินค้าขาด สูญเสียโอกาส ในการขาย และในบางรอบการสั่งซื้อมี
สินค้ามากเกินความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าสูงเกินความจําเป็น และ
ส่งผลให้สินค้าคงคลังมีมูลค่าสูงเกินเมื่อเทียบกับยอดขายสินค้าที่เกิดขึ้น ซึ่งการสั่งซื้อดังกล่าวเป็นการสั่งซื้อโดย
อาศัยข้อมูลการสั่งซื้อจากระบบร่วมกับประสบการณ์ในการสั่งซื้อจากพนักงานจัดซื้อที่ไม่มีรูปแบบชัดเจนใน
การส่ังซื้อ ดังน้ันการนําเทคนิคการพยากรณ์มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการสั่งซื้อสินค้า จึงเป็นแนวทาง
หน่ึงที่จะสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษานี้ได้ 

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะนําเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Forecasting) โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาด้วยวิธี Decomposition, วิธี 
Moving Average, วิธี Single Exponential Smoothing, วิธี Double Exponential Smoothing และ วิธี 
Winters’ Method ในการพยากรณ์ยอดขาย เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สินค้าขาด หรือการมีสินค้ามาก
เกินความต้องการ และหากสามารถคัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบของสินค้าแต่ละ
รายการได้ ก็จะทําให้สามารถทราบความต้องการสินค้าล่วงหน้าถูกต้องมากข้ึน และยังสามารถนําข้อมูล
พยากรณ์ไปใช้สําหรับการวางแผนในส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ การสั่งซื้อสินค้า หรือช่วยในการตัดสินใจของ
บริษัทกรณีศึกษาได้ในอนาคต 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพยากรณ์ทั้งหมดพบว่าเทคนิคการพยากรณ์ที่
นํามาใช้ในการพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์ความต้องการต่าง ๆ เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนในการผลิต
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หรือนําไปหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ส่วนใหญ่เป็นเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลาแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับรูปแบบอนุกรมเวลา
ของข้อมูลที่นํามาศึกษาแตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องใช้ค่าความแม่นยําในการพยากรณ์เป็นตัววัดประสิทธิภาพใน  
การพยากรณ์ ดังน้ันการทบทวนเอกสารและการศึกษาที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับ
การศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากผลท่ีได้จากการพยากรณ์ที่มีความแม่นยํา จะสามารถนําไปใช้พยากรณ์ยอดขาย
สินค้าล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยไม่ให้เกิดสินค้าขาดหรือมีสินค้ามากเกินความต้องการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทกรณีศึกษาในอนาคต ทั้งน้ีเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมจากการทบทวนเอกสารและ
การศึกษาที่เก่ียวข้องสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: แสดงผลสรุปเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมจากเอกสารและการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
 
 

ลําดับ ผู้ศึกษา (ปี) ชื่อการศึกษา เทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม 

1 
กนกกาญจน์ มูลผาลา 
(2557) 

การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์
ยอดขายสินค้าอุปโภคท่ีเหมาะสม 
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

1) Moving Average 
2) Decomposition 

2 
ณรงค์เดช เดชทวิสุทธ์ิ 
(2555) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยวิธีการ 
พยากรณ์ความต้องการ 

1) Single Exponential Smoothing 
2) Winters’ Method 

3 
จุฑามาศ ศุภนคร 
(2554) 

การพยากรณ์อนุกรมเวลาสําหรับ 
การวางแผนการผลิตชิ้นส่วน 
ประกอบผลิตภัณฑ์แบร่ิง 

1) Linear Exponential Smoothing 
2) Double Exponential Smoothing 

4 
สุรีย์รัตน์ เรืองศรี 
(2553) 

การใช้การพยากรณ์อนุกรมเวลาเพ่ือ 
หาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยัด 

1) Decomposition 

5 
วราภรณ์ บุญถนอม 
(2552) 

เทคนิคการพยากรณ์และการวางแผน
วางแผนผลิต กรณีศึกษา  
: ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

1) Single Exponential Smoothing 
2) Single Moving Average 

6 
วราพร จินตนาวรศักด์ิ 
(2551) 

เทคนิคการพยากรณ์ปริมาณ 
ความต้องการ กรณีศึกษา :  
ผลิตภัณฑ์บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

1) Seasonal Additive Smoothing 
2) Double Exponential Smoothing 
3) Single Exponential Smoothing 

7 
ธนีกานต์ จุฑาเจริญวงศ์ 
(2550) 

การพยากรณ์ความต้องการและ 
วางแผนการผลิตชิ้นส่วนไก่สําหรับ 
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็ง  
กรณีศึกษา : กลุ่มบริษัทธุรกิจ 
การผลิตไก่ครบวงจร 

1) Holt-Winters' Additive   
    Seasonal Smoothing 
2) Holt-Winters' Multiplicative  
    Seasonal Smoothing 

8 อัฐดี ศิริจริยวัตร (2550) 
การประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์ 
สําหรับพยากรณ์ยอดขาย กรณีศกึษา 
: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

1) Holt-Winters' Multiplicative  
    Seasonal Smoothing 
2) Double Moving Average 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าเทคนิคการพยากรณ์ที่ผู้ศึกษาแต่ละท่านนํามาใช้พยากรณ์น้ัน เป็น      

การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉล่ีย (Average Method) วิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Smoothing 
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Method) และวิธีการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลา (Time Series Decomposition Method) 
สอดคล้องกับกับนิภา นิรุตติกุล (2558) ที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่ผู้ศึกษาใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีไว้ 5 วิธี คือ วิธีการแยกส่วนประกอบอนุกรมเวลา (Decomposition) ซึ่งมีทั้งตัวแบบการบวก 
(Additive) และตัวแบบการคูณ (Multiplicative) วิธีค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีการปรับเรียบ
เอกซ์โพเนนเชียลครั้งเดียว (Single Exponential Smoothing) วิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ําสองคร้ัง 
(Double Exponential Smoothing) และวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลของวินเทอร์ (Winters’ 
Exponential Smoothing) โดยมีตัวแบบดังแสดงในสมการที่ (1) สมการที่ (2) สมการที่ (3) สมการที่ (4) 
สมการที่ (5) และสมการที่ (6) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. วิธีการแยกส่วนประกอบอนุกรมเวลา (Decomposition) ประกอบด้วยตัวแบบการบวกและตัว
แบบการคูณ 

 
   ตัวแบบการบวก (Additive) 
    Yi= St + Tt + Ct + It   สมการที่ (1) 
 
   ตัวแบบการคูณ (Multiplicative) 
   Yi= St × Tt × Ct × It   สมการที่ (2) 
 

  เมื่อ Yt คือ  ค่าพยากรณ์  
    Tt คือ  ค่าแนวโน้ม 
    St คือ  ค่าดัชนีฤดูกาล     
    Ct คือ  ค่าวัฎจักร      
    It คือ  ค่าเหตุการณ์ผิดปกติ 
 
 2. วิธีค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average) 
 

  Ft+1= 
(At+ At-1+ At-2+…+ At-n+1)

n
  สมการที่ (3) 

 
  เมื่อ  Ft + 1 คือ  ค่าพยากรณ์ของงวดถัดไป (t+1) 
          At คือ ค่าข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลา t 
        n คือ จํานวนข้อมูลที่นํามาเฉลี่ย 
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3. วิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลครั้งเดียว (Single Exponential Smoothing) 
 

  Ft+1= αAt+ 1-α Ft      สมการที่ (4) 
 

  เมื่อ  Ft+1  คือ ค่าพยากรณ์ของงวดถัดไป (t+1) 
        α คือ ค่าคงที่ในการปรับเรียบ (Smoothing Constant) 
           At คือ ค่าข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลา t   
           Ft คือ ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t 
 

4. วิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ําสองคร้ัง (Double Exponential Smoothing) 
 
 Ft+p = St+Ttp     สมการที่ (5) 

 
  โดย St = αAt+ 1-α St-1 + Tt-1  

      Tt = β(St - St-1)+ 1-β Tt-1 
 

  เมื่อ  St คือ ค่าปรับเรียบตัวใหม่ ณ ช่วงเวลา t 
         α    คือ ค่าคงที่ปรับเรียบ (0 < α < 1)  
         At    คือ  ค่าข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลา t  
          β    คือ  ค่าคงที่ปรับเรียบสําหรับตัวประมาณแนวโน้ม (0 < β < 1)     
    Tt    คือ  ตัวประมาณแนวโน้ม ณ ช่วงเวลา t 
         p     คือ  งวดเวลาที่ต้องการพยากรณ์ล่วงหน้า 
         Ft+p  คือ ค่าพยากรณ์ล่วงหน้า p งวด 
 

5. วิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลของวินเทอร์ (Winters’ Exponential Smoothing) 
 
 Ft+p= St+ Ttp  It-L+p    สมการที่ (6) 
 

  โดย  St= α
At

It - L
+ 1- α St - 1+ Tt-1  

    Tt= β St- St-1 + 1- β Tt-1 

    It= γ 
At

St
+ 1- γ It-L 
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 เมื่อ   St  คือ ค่าปรับเรียบ 
         α  คือ ค่าคงที่ปรับเรียบ (0 < α < 1)   
      At คือ ค่าข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลา t  
         β คือ ค่าคงที่ปรับเรียบสําหรับตัวประมาณแนวโน้ม (0 < β < 1)   
    Tt คือ ตัวประมาณแนวโน้ม ณ ช่วงเวลา t 
         γ   คือ ค่าคงที่ปรับเรียบสําหรับตัวประมาณฤดูกาล (0 < γ < 1)  
    It คือ ตัวประมาณฤดูกาล ณ ช่วงเวลา t 
    p คือ งวดเวลาที่ต้องการพยากรณ์ล่วงหน้า 
    L คือ ช่วงของฤดูกาล     
    Ft+p คือ ค่าพยากรณ์ล่วงหน้า p งวด 
 

การพยากรณ์ที่ดีควรมีความสามารถในการประเมินค่าส่วนประกอบของความต้องการเพ่ือประเมินว่า
การพยากรณ์มีความถูกต้องแม่นยําเพียงใด ซึ่งการประเมินค่าพยากรณ์ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การประเมินจาก
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error : MAPE) เป็นเกณฑ์ใน    
การวัดความถูกต้องแม่นยําของการพยากรณ์ ดังแสดงในสมการที่ (7) 

 

  MAPE = 
∑ At- Ft

At

n
 ×100   สมการที่ (7) 

 
  เมื่อ At   คือ ค่าข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลา t 
    Ft คือ ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t 
    n คือ จํานวนข้อมูลที่พยากรณ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสมกับรูปแบบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือพยากรณ์ยอดขายสินค้าล่วงหน้าในแต่ละชนิดสินค้า 
3. เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการส่ังซื้อสินค้าแต่ละรายการ

ตามยอดขายสินค้าที่พยากรณ์ได้ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Minitab® 17 มีขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาดังน้ี 
1. นําข้อมูลยอดขายรายเดือนของบริษัทกรณีศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 

2557 มาพิจารณาเลือกรายการสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 5 รายการ และมียอดขายย้อนหลังครบ 36 เดือนใน
สินค้ากลุ่ม A มาพยากรณ์ยอดขายในเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2558 โดยรายการสินค้า 5 
รายการ คือ แบตเตอร่ีแห้ง 12V-125AH แบตเตอร่ีแห้ง 12V-7.8AH แบตเตอร่ีแห้ง 12V-7.2AH วิทยุสื่อสาร 
FB-6 และแบตเตอรี่แห้ง 12V-9AH 
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2. นําข้อมูลยอดขายรายเดือนต้ังแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2557 ของสินค้าทั้ง 5 
รายการ มาทําการวิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบของเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละรายการ โดยใช้
โปรแกรม Minitab® 17 ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธี 
Decomposition วิธี Moving Average วิธี Single Exponential Smoothing วิธี Double Exponential 
Smoothing และวิธี Winters’ Method เพ่ือหารูปแบบเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลา
ยอดขายสินค้าแต่ละรายการ 

3. นําผลการพยากรณ์ในสินค้าแต่ละรายการไปทําการประเมินค่าพยากรณ์ว่าการพยากรณ์มี      
ความถูกต้องแม่นยําเพียงใดจากค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดยพิจารณาจากวิธีพยากรณ์ที่ให้
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ตํ่าที่สุด 

4. นําค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ที่คํานวณได้ของแต่ละเทคนิคการพยากรณ์มา
เปรียบเทียบกัน เพ่ือหารูปแบบของเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละรายการ 

5. นําเทคนิคการพยากรณ์ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนตํ่าที่สุดมาทําการพยากรณ์ยอดขายสินค้าล่วงหน้า 
3 เดือนในแต่ละรายการสินค้าว่ามีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ลดลงหรือไม่ หากผล
ที่ได้ลดลงจะถือว่าเทคนิคการพยากรณ์เทคนิคน้ันเหมาะสม 

6. เมื่อได้เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมและสามารถยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์
แล้ว จะนําผลที่ได้ไปทําการวิเคราะห์เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางงแผนสั่งซื้อสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการทดลองพยากรณ์ยอดขายสินค้าทั้ง 5 รายการด้วยเทคนิคการพยากรณ์ 5 วิธี ได้แก่ วิธี 
Decomposition วิธี Moving Average วิธี Single Exponential Smoothing วิธี Double Exponential 
Smoothing และวิธี Winters’ Method พบว่าในแต่ละรายการสินค้ามีเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม
สําหรับนําไปพยากรณ์ยอดขายสินค้าล่วงหน้า 3 เดือนด้วยโปรแกรม Minitab® 17 มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ 
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) หลังการพยากรณ์ตํ่ากว่าก่อนการพยากรณ์ทุกรายการ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2: % ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าล่วงหน้า 3 เดือน 
 
 

Product Forecasting Models 
% ค่าความคลาดเคล่ือน (MAPE) 

ก่อนพยากรณ์ หลังพยากรณ์ ค่าต่าง 
แบตเตอรี่แห้ง 12V-125AH Moving Average (n=3) 20.14% 8.74% -11.40% 
แบตเตอรี่แห้ง 12V-7.8AH Moving Average (n=6) 23.00% 14.24% -8.76% 
แบตเตอรี่แห้ง 12V-7.2AH Decomposition (Multiplicative) 12.80% 11.44% -1.36% 
วิทยุสื่อสาร FB-6 Winters' Method 15.09% 12.01% -3.08% 
แบตเตอรี่แห้ง 12V-9AH Decomposition (Multiplicative) 14.10% 12.70% -1.40% 
 

จาก % ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าล่วงหน้า 3 เดือน ในตารางที่ 2 แสดงให้
เห็นว่าเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละรายการน้ัน สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับ
พยากรณ์ยอดขายสินค้ารายการอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถนําผลที่ได้จากการพยากรณ์ยอดขาย
สินค้าล่วงหน้าที่คํานวณได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 302 

วัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาวางไว้ โดยในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าแต่ละรายการเพ่ือลดปัญหาที่อาจจะเกิดจาก
การมีสินค้าไม่เพียงพอหรือมีมากเกินความต้องการของลูกค้า และเพ่ือตอบสนองให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่มีความแม่นยําและเหมาะสมกับลักษณะ
ของข้อมูลยอดขายสินค้าแต่ละรายการ โดยต้องทําการศึกษาถึงเทคนิคการพยากรณ์ในแต่ละวิธีที่เหมาะสมกับ
ลักษณะการขายสินค้าแต่ละรายการ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์มาเป็นแนวทางในการวางแผนสั่งซื้อ
สินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนตํ่าหรือมี % ค่า
ความผิดพลาดจากการพยากรณ์น้อยที่สุด จะถือว่าเทคนิคการพยากรณ์น้ันมีความแม่นยําในการพยากรณ์
ใกล้เคียงกับยอดขายที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด รวมถึงเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสําหรับนําไปประยุกต์ใช้ใน
การพยากรณ์ยอดขายสินค้าล่วงหน้ารายการอ่ืน ๆ ของบริษัทกรณีศึกษา และหากการพยากรณ์ยอดขายสินค้า
ล่วงหน้ามีความแม่นยํามากพอ จะสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดจากการที่สินค้าขาด หรือการมีสินค้ามากเกิน         
ความต้องการได้ และหากสามารถเลือกเทคนิคการพยากรณ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบของสินค้าแต่ละรายการได้
ก็จะทําให้ทราบความต้องการสินค้าล่วงหน้าได้แม่นยํามากขึ้น และยังสามารถนําข้อมูลพยากรณ์ไปใช้เป็น
แนวทางสําหรับการวางแผนในส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าหรือช่วยในการตัดสินใจของบริษัท
กรณีศึกษาได้ในอนาคต 
 
สรุป 

จากผลการพยากรณ์ยอดขายสินค้าทั้ง 5 รายการมีเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม 3 วิธี คือ วิธี 
Moving Average, วิธี Decomposition ในรูปแบบการคูณ และวิธี Winters’ Method ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคนิค
การพยากรณ์ทั้ง 3 วิธีให้ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ในการพยากรณ์เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าจริงที่เกิดขึ้นคลาดเคลื่อนตํ่าที่สุดในทุกเทคนิคการพยากรณ์ที่นํามาเปรียบเทียบ โดยเทคนิค  
การพยากรณ์ด้วยวิธี Winters’ Method เหมาะสมสําหรับการพยากรณ์ยอดขายวิทยุสื่อสาร FB-6 วิธี 
Moving Average เหมาะสมสําหรับการพยากรณ์ยอดขายแบตเตอรี่แห้ง 12V-125AH และแบตเตอรี่แห้ง 
12V-7.8AH เน่ืองจากสินค้า 2 รายการน้ีมีรูปแบบของข้อมูลยอดขายท่ีไม่มีแนวโน้มและฤดูกาลประกอบอยู่ 
สังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาที่มีการเคล่ือนไหวแบบคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และวิธี 
Decomposition ในรูปแบบการคูณเหมาะสมสําหรับการพยากรณ์ยอดขายแบตเตอร่ีแห้ง 12V-7.2AH และ
แบตเตอร่ีแห้ง 12V-9AH เน่ืองจากสินค้า 2 รายการน้ีมีรูปแบบของอนุกรมเวลายอดขายที่มีแนวโน้มและ
ฤดูกาลประกอบอยู่ โดยลักษณะของข้อมูลแนวโน้มสังเกตได้จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้นและลดลงในแต่ละปี และ
ลักษณะของฤดูกาลสังเกตได้จากยอดขายที่มีลักษณะข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ในแต่ละไตรมาส โดยไตรมาสท่ี 1  
ของทุกปีจะมียอดขายตํ่าสุด และในไตรมาสที่ 2 ของทุกปีมียอดขายสูงสุด และเมื่อมีการนําเทคนิค               
การพยากรณ์ที่เหมาะสมดังกล่าวไปทําการพยากรณ์ยอดขายสินค้าล่วงหน้า 3 เดือน ในแต่ละรายการ พบว่า
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับยอดขายจริงที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2558 มีค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ลดลงจากก่อนการพยากรณ์ทุกรายการ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประชากรในการศึกษาคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ซึ่งเป็นผู้ทําบัญชีที่
ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2556 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 
1,619 คน โดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 321 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหาค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และทดสอบสมมติฐานโดย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis)  

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ปัจจัยความรู้ด้านมาตรฐาน
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปัจจัยความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี 
แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ แรงผลักดันด้านสังคม และแรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านค่าจ้าง ด้านตําแหน่งงาน ด้าน
ความมั่นคง และด้านความปลอดภัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คําสําคัญ: ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 
ABSTRACT 

This research aims to study the factors affecting the decision works in ASEAN 
Economic Community of accountant professional. The population for this research consisted 
of Thai accountant profession listed year 2013 in Bangkok Metropolitan Region total 1,619 
persons. The researcher specified the size of sample group by using the formula of Taro 
Yamane in case of knowing the numbers of population. The size of sample group was 321 
persons. The questionnaires were used as the tool in collecting the data, the statistics used 
for the data analysis comprising frequencies, percentage, mean and standard deviation and 
multiple regression analysis for test hypotheses. 

The hypothesis testing found that the foreign languages knowledge ability factors, the 
accounting standard and financial reporting standard knowledge factors, the information 
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technology of accounting knowledge of accountant professional, the economic push factors, 
the social push factors, the political push factors in Thailand that affecting the decision 
works in ASEAN Economic Community as statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: Accountant Professional, ASEAN Economic Community  
 
บทนํา 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย บรูไน 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายหลักในการรวม 
10 ประเทศ ให้เป็นตลาด และฐานผลิตเดียวเพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในกลุ่มเอง และสร้างอํานาจ
ต่อรองทางการค้าการลงทุน ให้กับประเทศนอกกลุ่มซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป 
แน่นอนจากการรวมตลาด และฐานผลิตให้เป็นหน่ึงเดียวย่อมหมายถึง การไหลเวียนเคลื่อนย้ายไปมาอย่างเสรี
ของแรงงาน สินค้า บริการ และเงินทุน (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2559: 1) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วย 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล  
ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักสํารวจ นักบัญชี และการบริการ/การท่องเท่ียว (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน 
กรมประชาสัมพันธ์, 2559: 1) เน่ืองจากวิชาชีพบัญชีเป็นหน่ึงในแปดสาขาอาชีพที่อยู่ในข้อตกลงยอมรับ
ร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี 
น่ันหมายความว่า เมื่อเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว นักบัญชีจากประเทศใดประเทศหน่ึงในกลุ่ม
อาเซียนจะเข้ามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และในทางกลับกัน นักบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบ
วิชาชีพบัญชีในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรีเช่นกัน ดังน้ันการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึง
ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่คนไทยสามารถไป
ทํางานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีน้ันทาง สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดูแล มาตรฐานของ
อาชีพทั้ง 8 น้ัน ต้องมีการดําเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็นอย่างมาก เพ่ือรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพใน
สาขาอาชีพเหล่าน้ัน หรือยกระดับให้สูงขึ้นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐานของการผลิต
บุคลากรของไทย 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาขาวิชาชีพบัญชี จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ เ พ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีต่อไป โดยมีสมมติฐานของการศึกษาคือ ปัจจัยด้าน
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ แรงผลักดันด้านสังคม และ
แรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านค่าจ้าง ด้านตําแหน่งงาน ด้านความมั่นคง และด้านความปลอดภัย อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นพันธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งได้มีการกําหนด
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง เป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2559) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบด้วยปัจจัยผลักดันจาก
ประเทศที่แรงงานต้องการย้ายออกและปัจจัยดึงดูดจากประเทศปลายทางที่แรงงานต้องการย้ายเข้า (วศิน 
กลั่นจิตร, 2547: 16-18) โดยผู้วิจัยได้ทําการสรุปสาระสําคัญหลักๆ ได้ดังน้ี 

1. ปัจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานต้องการย้ายออก ได้แก่ การว่างงาน เน่ืองจากการที่แรงงาน
ไม่สามารถหางานทําที่ตรงกับความรู้ความสามารถได้ สืบเน่ืองมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ อัตราเงินเดือน
และค่าจ้างในประเทศตํ่ากว่า เมื่อเทียบกับรายได้ของสาขาอาชีพเดียวกันในต่างประเทศ ปัญหาสังคม 
การเมือง การปกครอง ปัญหาความวุ่นวาย ความขัดแย้ง และความแตกแยกของคนในชาติ ความไม่เท่าเทียม
กันทางสังคม ค่านิยมทางสังคม การชักชวนจากครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน คนรู้จัก และเครือข่ายแรงงาน 
เป็นแรงผลักดันให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทํางานในต่างประเทศ  

2. ปัจจัยดึงดูดจากประเทศปลายทางที่แรงงานต้องการย้ายเข้าไปทํางาน ได้แก่ ระดับค่าจ้างและ
เงินเดือนที่สูงกว่าของสาขาอาชีพเดียวกันเมื่อเทียบกับรายได้ในประเทศต้นทาง การขาดแคลนบุคลากรของ
ประเทศปลายทางในสาขาอาชีพที่กําลังเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ทําให้มีโอกาสได้รับตําแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า โอกาสและความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ สําหรับประเทศที่
พัฒนาแล้วย่อมมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ มีกฎหมายแรงงานที่
ยุติธรรม ความมั่นคง  มีการทํางานเป็นระบบ ระเบียบ มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน
องค์กร เป็นสิ่งดึงดูดใจให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกไปทํางานต่างประเทศ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
1. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
2. ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการ  
   รายงานทางการเงิน 
3. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี 
4. แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ 
5. แรงผลักดันด้านสังคม 
6. แรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง 

 

 
ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจทาํงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
1. ค่าจ้าง 
2. ตําแหน่งงาน 
3. ความมั่นคง 
4. ความปลอดภัย 
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และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี มีความสะดวกสบาย มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี เป็นสิ่งดึงดูดใจให้แรงงาน
เคลื่อนย้ายออกไปทํางานต่างประเทศ 

นอกจากน้ียังมีปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของแรงงานท่ีทําให้แรงงานตัดสินใจย้ายงานจาก
ประเทศถิ่นกําเนิดของตนเองไปทํางานในต่างประเทศ ซึ่งแรงงานเหล่าน้ีต้องมีความรู้ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น วิชาชีพบัญชีต้องเรียนจบสาขาบัญชี และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี ต้อง
ได้รับการอบรมให้ครบตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดไว้ รวมถึงต้องมีความรู้ความสามารถในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ต้องมีความรู้ความสามารถในภาษีอากร ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชี ต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ต้องมีความรู้สามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ซึ่งถือว่ามีความสําคัญ สามารถเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ (วีรยุทธ สุขมาก, 
2556: 7-9)  

การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เป็นหน่ึงในพันธกิจหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็น
ประเด็นสําคัญที่หลายฝ่ายให้ความสําคัญและหลายประเทศต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหน่ึงไปสู่ประเทศหน่ึง โดยเฉพาะแรงงานฝีมือที่มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพที่
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งนอกเหนือจากทักษะความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพแล้ว ทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสําคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นภาษาสากล
ที่ทั่วโลกใช้ในการสื่อสารมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาเซียนประกอบด้วย 10 ชาติ 10 ภาษา จึงต้องเผชิญกับปัญหาความ
แตกต่างด้านภาษาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ดังน้ันผู้ที่มีความสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล ย่อมมีความได้เปรียบทั้ง
การแข่งขันในตลาดแรงงานภายในประเทศท่ีทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงความได้เปรียบในการออกไปหางานทํา
ในประเทศอ่ืนที่มีค่าจ้างแรงงานสูงกว่า มีโอกาสดีกว่า เช่นเดียวกับการพิจารณาในระดับประเทศซึ่งพบว่า
ประเทศที่มีประชากรที่มีทักษะด้านภาษาดีกว่าย่อมดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศได้มากกว่า (ขวัญใจ 
เตชเสนสกุล, 2555: 1) สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่าทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียนมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด (กิติยาภรณ์ อินธิปีก, 2557: 1) 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. งานวิจัยในประเทศ 
1.1 วีรยุทธ สุขมาก (2556: 7-9) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความรู้ความสามารถในภาษีอากร จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้า
กับสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.2 ปรัศนีย์ กายพันธ์ และนที เหมมันต์ (2557: 19) ได้ศึกษาเรื่องนักบัญชีไทยกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว่าทักษะวิชาชีพบัญชีเป็นทักษะท่ีมีความสําคัญที่นักวิชาชีพบัญชีทุกคนต้องมีเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ซึ่งเมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนักบัญชีควรมีการเตรียม
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ความพร้อมทางด้านทักษะวิชาชีพให้มากข้ึน เพ่ือสามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพบัญชีอ่ืน ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

1.3 กมลพร สอนศรี (2557: 58) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดการย้ายถิ่นของ
แรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยดึงดูดที่ทําให้แรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์เข้า
มาทํางานในประเทศไทยมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ค่านิยม รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ตามลําดับ ส่วนปัจจัยผลักดันที่ทําให้แรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์ออกไปทํางาน
ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยน้ัน พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ค่านิยม เป็นปัจจัยอันดับ 1 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และปัจจัยทางเศรษฐกิจ ตามลําดับ 

1.4 กิตติยาภรณ์ อินธิปีก (2557: 1) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียนมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
2.1 Everett S. Lee. (1966: 47-57) ได้ศึกษาการย้ายถิ่น พบว่า ไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นทาง 

หรือประเทศปลายทาง ต่างก็มีปัจจัยดึงดูดให้มีผู้อพยพเข้า และมีปัจจัยผลักดันให้มีผู้อพยพออกไปจากพ้ืนที่ 
โดยวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหลายจากประเทศต้นทาง ปัจจัยทั้งหลายจากประเทศปลายทาง อุปสรรคขวางกั้น
ระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้าน เพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา และอ่ืนๆ  

2.2 Isaac Olof Olson. (2010: 4) ได้ศึกษาเรื่อง ผู้ปฎิบัติงานด้านสุขภาพชาวฟิลิปปินส์ใน
กรุงเทพมหานคร (Pilipino Health workers in Metropolitan Bangkok) ผลการศึกษาพบว่ามีชุมชนชาว
ฟิลิปปินส์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร แรงงานฟิลิปปินส์เข้ามาทํางานด้วยเหตุผลหลายประการ 
โอกาสในการทํางานสูง ค่าครองชีพที่ตํ่า เป็นปัจจัยสําคัญในการย้ายถิ่นโดยได้รับแรงจูงใจจากเครือข่าย
แรงงานชาวฟิลิปปินส์ด้วยกัน และต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ การเข้ามาทํางานในประเทศไทยของ
ชาวฟิลิปปินส์น้ัน มีเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือ โอกาสในการทํางานสูง ค่าครองชีพตํ่า ได้รับแรงจูงใจทางสังคม 
และต้องการประสบการณ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ด้านค่าจ้าง ด้านตําแหน่งงาน ด้านความมั่นคง และด้านความปลอดภัย 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยโดยผู้ วิจัยเลือก
เฉพาะเจาะจงกลุ่มประชากรท่ีเป็นผู้ทําบัญชีไทยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2556 ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 1,619 คน โดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 321 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิจากการใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด และเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความวิชาการ ผลงานวิจัยต่างๆ ที่
เก่ียวข้องรวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลา 5 เดือน ต้ังแต่เดือน มกราคม 
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ถึง พฤษภาคม 2559 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ

วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านคุณลักษณะของบุคคล โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ในการวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที่ 2 คือระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดย
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยาย และสรุปผลการดําเนินการวิจัย  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ, ปัจจัย
ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, ปัจจัยความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางบัญชี, แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ, แรงผลักดันด้านสังคม และแรงผลักดันด้านการเมืองการ
ปกครอง มีตัวแปรตาม คือด้านค่าจ้าง ด้านตําแหน่งงาน ด้านความมั่นคง และด้านความปลอดภัย โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-40 ปี มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีประสบการณ์ในการทํางานด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี ปัจจุบัน
ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 70,001-100,000 บาท 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีความคิดเ ห็นเ ก่ียวกับปัจจัย ด้านความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ แรงผลักดันด้านสังคม และแรงผลักดันด้านการเมือง
การปกครอง ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านค่าจ้าง ด้านตําแหน่งงาน ด้าน
ความมั่นคง และด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (ตามตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1: ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทํางาน 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 3.5805 0.4734 มาก 
ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3.6490 0.3979 มาก 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี 3.6417 0.2830 มาก 
แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ 3.7344 0.2676 มาก 
แรงผลักดันด้านสังคม 3.6517 0.3552 มาก 
แรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง 3.5421 0.4934 มาก 
การตัดสินใจด้านค่าจ้าง 3.8489 0.3910 มาก 
การตัดสินใจด้านตําแหน่งงาน 3.6900 0.4887 มาก 
การตัดสินใจด้านความม่ันคง 3.5210 0.4180 มาก 
การตัดสินใจด้านความปลอดภัย 3.5498 0.4959 มาก 
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3. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) พบว่า 
ปัจจัยความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ปัจจัยความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ปัจจัยความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ แรงผลักดันด้านสังคม และ
แรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านค่าจ้าง 
ด้านตําแหน่งงาน ด้านความมั่นคง และด้านความปลอดภัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตามตารางที่ 
2-5) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิม
มูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผลการวิจัยพบว่า ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่
ความรู้ความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความรู้ความสามารถในภาษีอากร จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ความรู้ความสามารถในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในระดับมาก (วีรยุทธ สุขมาก, 2556: 7-9) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยเรื่อง “นักบัญชีไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พบว่า ทักษะวิชาชีพบัญชีเป็นทักษะที่มี
ความสําคัญที่นักวิชาชีพบัญชีทุกคนต้องมีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ซึ่งเมื่อมีการเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนักบัญชีควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะวิชาชีพให้มากขึ้น เพ่ือสามารถ
แข่งขันกับนักวิชาชีพบัญชีอ่ืน ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ปรัศนีย์ กายพันธ์ และนที เหมมันต์, 2557: 19) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดการย้ายถิ่นของแรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์ในประเทศ
ไทย” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยดึงดูดที่ทําให้แรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์เข้ามาทํางานในประเทศไทยมากที่สุดคือ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ค่านิยม รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ตามลําดับ ส่วน
ปัจจัยผลักดันที่ทําให้แรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์ออกไปทํางานในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้น พบว่า 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ค่านิยม เป็นปัจจัยอันดับ 1 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และปัจจัยทางเศรษฐกิจ ตามลําดับ (กมลพร สอนศรี, 2557: 58) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง “Pilipino 
Health workers in Metropolitan Bangkok” ผลการศึกษา พบว่ามีชุมชนชาวฟิลิปปินส์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร แรงงานฟิลิปปินส์เข้ามาทํางานด้วยเหตุผลหลายประการ โอกาสในการทํางานสูง ค่าครอง
ชีพที่ตํ่า เป็นปัจจัยสําคัญในการย้ายถิ่นโดยได้รับแรงจูงใจจากเครือข่ายแรงงานชาวฟิลิปปินส์ด้วยกัน และต้องการ
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ การเข้ามาทํางานในประเทศไทยของชาวฟิลิปปินส์น้ัน มีเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือ 
โอกาสในการทํางานสูง ค่าครองชีพตํ่า ได้รับแรงจูงใจทางสังคม และต้องการประสบการณ์ (Isaac Olof Olson, 
2010: 4) ซึ่งสอดคล้องกับบทความเรื่อง “A Theory of Migration” พบว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นทาง หรือ
ปลายทางต่างก็มีปัจจัยดึงดูดให้มีผู้อพยพเข้า และมีปัจจัยผลักดันให้มีผู้อพยพออกไปจากพ้ืนที่ โดยวิเคราะห์
ปัจจัยทั้งหลายจากประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง อุปสรรคขวางก้ันระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง 
รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้าน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และอ่ืนๆ (Everett S. Lee, 1966: 
47-57)  
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ตารางที่ 2:  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทาํงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านค่าจ้าง 

 

Model 
Standardized 

Coefficients Beta 
t-value Sig. 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ -0.106 -2.056 0.041* 
ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 0.539 11.981 0.000* 
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญช ี -0.094 -1.988 0.048* 
แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ -0.306 -6.924 0.000* 
แรงผลักดันด้านสังคม 0.235 4.797 0.000* 
แรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง 0.129 2.577 0.010* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 3:  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทาํงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านตําแหน่งงาน 

 

Model 
Standardized 

Coefficients Beta 
t-value Sig. 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 0.201 3.972 0.000* 
ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 0.193 4.359 0.000* 
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญช ี -0.148 -3.201 0.002* 
แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ 0.087 2.004 0.046* 
แรงผลักดันด้านสังคม 0.488 10.164 0.000* 
แรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง 0.117 2.369 0.018* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4:  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทาํงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านความมั่นคง 

 

Model 
Standardized 

Coefficients Beta 
t-value Sig. 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ -0.125 -1.994 0.047* 
ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน -0.117 -2.131 0.034* 
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญช ี 0.217 3.778 0.000* 
แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ -0.120 -2.224 0.027* 
แรงผลักดันด้านสังคม 0.236 3.965 0.000* 
แรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง 0.295 4.828 0.000* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 5:  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทาํงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านความปลอดภัย 

 

Model 
Standardized 

Coefficients Beta 
t-value Sig. 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ -0.147 -2.186 0.030* 
ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน -0.128 -2.177 0.030* 
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญช ี 0.218 3.559 0.000* 
แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ -0.115 -1.996 0.047* 
แรงผลักดันด้านสังคม 0.156 2.450 0.015* 
แรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง 0.161 2.471 0.014* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สรุป 

จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ 
แรงผลักดันด้านสังคม และแรงผลักดันด้านการเมืองการปกครอง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านค่าจ้าง ด้านตําแหน่งงาน ด้านความมั่นคง และ
ด้านความปลอดภัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันเมื่อเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น
แล้วโอกาสในการทํางานเปิดกว้างขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยที่จะได้แสดงความรู้
ความสามารถ และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเอง ครอบครัวและ
ประเทศชาติ และสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเมื่อต้องการย้ายงานน่ันคือ ค่าจ้าง ตําแหน่งงาน ความมั่นคง รวมถึงความ
ปลอดภัย ในประเทศที่แรงงานต้องการย้ายเข้าไปทํางาน ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ต้องคํานึงถึงเมื่อต้องการย้ายไปทํางานต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจย้ายแรงงานไปทํางานต่างประเทศ โดยมีตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามท่ีหลากหลายครอบคลุม เข้ากับสภาวการณ์ และเหตุการณ์บ้านเมือง ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

2. ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง เช่น ทําการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศ
สมาชิกอ่ืน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย  

3. ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานในอาเซียน หรือภูมิภาคอ่ืนๆ และความ
เป็นไปได้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยจะได้รับโอกาสทํางานในภูมิภาคอ่ืนๆ 

4. ควรศึกษาถึงสิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี คาดว่าจะได้รับเมื่อย้ายงาน เพ่ือผู้ที่นําผลการวิจัยไปใช้จะได้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง และเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในตลาดแรงงาน เพ่ือลด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสาขาวิชาชีพบัญชีต่อไป 

5. ควรศึกษาถึงเหตุการณ์ภายหลังจากที่ตัดสินใจย้ายงานไปทํางานในต่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี สิ่งที่ได้รับ อัตราผลตอบแทนเงินเดือน ค่าจ้าง ความก้าวหน้า ตําแหน่งงาน ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม การ
ยอมรับ และอื่นๆ  
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6. ควรศึกษาถึงความต้องการย้ายกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทย หรือย้ายกลับมาอาศัยอยู่ภูมิลําเนา
ในประเทศไทย ปัญหา และอุปสรรคเมื่อต้องการย้ายกลับประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อ 
กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์ เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซ้ือในในอําเภอเมืองนครสวรรค์ และเพ่ือศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมือง
นครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ Independent Sample t-test การเปรียบเทียบเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการหาค่าสัมประสิทธ์ิเพียร์สัน   

ผลการศึกษาพบว่า  
1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้าน

สะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมเฉล่ีย อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ช่วงเวลาในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานมี

ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศและช่วงอายุ (2) ปริมาณการซื้อต่อครั้งมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพ ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานต่อครั้ง มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านกระบวนการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อ ร้านสะดวกซื้อ อาหารสําเร็จรูปปรุงแช่แข็ง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
ABSTRACT  
 The purpose of this research was to study the “Consumer Behavior of Purchasing in 
Ready-to-eat Frozen Foods from  the Convenience Store in Maung District, Nakhonsawan 
Province: a case study of Muang Nakhon Sawan”. The questionnaire was used to collect 
data. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. One-
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way analysis of variance was used to compare the relationship between variables, together 
with the coefficient of Pearson.  
The findings were as followed :  

1. Marketing mix factors affecting the buying behavior of ready -to -eat frozen food 
from a convenience store: a case study of Muang Nakhon Sawan The overall average was in 
high level.  

2. The hypothesis testing found that the time to buy, ready- to- eat frozen are 
related to factors, demographic characteristics as gender and age range of the purchase 
amount per transaction is related to the products and its quality. The price factor and the 
human factor were statistical significance at the 0.05 level, and the cost of buying ready- to- 
eat  frozen foods at a time. The factors were associated with statistical significance at the 
0.01 level. 

Keywords: Consumer Behavior, Convenience Store, Ready-to-eat frozen, Nakhonsawan 
Province 

 
บทนํา  

จากการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สังคมมนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
เสมือนว่าโลกทั้งใบได้ถูกย่อให้เล็กลง ส่งผลให้รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
จากครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกหลายคนปรับลดขนาดสมาชิกลง กลายเป็นครอบครัวเชิงเด่ียวที่มีสมาชิกเพียง
ไม่ก่ีคน  ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่ครองตัวเป็นโสดมากขึ้น  อัตราการหย่าร้างที่มีเพ่ิมสูงขึ้นทําให้หลายครอบครัว
เป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวที่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านทําให้เวลาในการเตรียมและปรุงอาหารให้กับสมาชิกใน
ครอบครัวลดลง ด้วยวิถีชีวิตที่ถูกบีบให้ดําเนินไปด้วยความเร่งรีบ ดังน้ัน กิจกรรมในแต่ละวันของคนในสังคม
ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอลน้ี ต้องประหยัดทั้งต้นทุน พ้ืนที่และเวลาเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้วิถีชีวิตของคน
เมืองที่มีกิจกรรมตลอดทั้ง 24 ช่ัวโมง และเมื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้กระจายสู่ชุมชนย่านชานเมือง และ
ชุมชนใกล้เคียง ทําให้รูปแบบวิถีชีวิตแบบน้ี มิได้จํากัดไว้เพียงแค่ในตัวเมืองหรือย่านการค้าเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่
ยังขยายวงกว้างออกไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริโภคอาหารก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามวิถี
ชีวิตจากการบริโภคอาหารที่ต้องไปซื้อหาอาหารสด วัตถุดิบและเคร่ืองปรุงมาประกอบอาหารกันภายใน
ครัวเรือน กลายเป็นอาหารที่ปรุงสําเร็จหรือสะดวกต่อการเตรียม การปรุงและการรับประทานได้ทันทีมากขึ้น  

ด้วยพฤติกรรมการบริโภคท่ี เปลี่ยนแปลงไปตามการดําเนินชี วิตที่ เปลี่ ยนแปลงไปน้ี เ ป็น 
แรงบวกผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานเติบโตอย่างรวดเร็ว อาจสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
พฤติกรรมการบริโภคเป็นดังน้ี  

1. ความมุ่งเน้นเรื่องอาหารสุขภาพ ที่เป็นผลสืบเน่ืองจากอัตราผู้ป่วยโรคอ้วนและโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นผล
จากการบริโภคอาหาร เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันอุดตัน มะเร็ง เป็นต้น ทําให้ผู้ผลิตได้พัฒนาและผลิต
อาหารรูปแบบใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้คุณค่าเฉพาะ (Functional Food Products) โดยเน้นให้
ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มที่ต้องระมัดระวังหรือควบคุมการบริโภคอาหาร เช่น อาหารท่ีมีแป้งหรือนํ้าตาลน้อย  

2. การมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร อันเป็นผลจากการระบาดของโรคท่ีเกิดกับ
พืชและสัตว์ เช่น ไข้หวัดนก โรควัวบ้า หรือการพบการปนเป้ือนของเช้ือโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในอาหาร 
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ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงถึงภัยที่แฝงมากับอาหารเหล่าน้ี ดังน้ันคุณภาพ ความปลอดภัย แหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ และส่วนผสมที่นําเข้ามาผลิตอาหารสําเร็จรูปต่าง ๆ  

3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สาเหตุสําคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและวิถี
ชีวิตในการดํารงชีพในแต่ละวัน ดังเช่น การเพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุ และวิถีชีวิตของคนเมืองที่เร่งรีบและ
วุ่นวาย เวลาแต่ละวันถูกใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ นาฬิกาชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เวลา
ทํางานและการพักผ่อนถูกปรับเปลี่ยนใหม่ หลายอาชีพต้องทํางานสลับผลัดเปล่ียนเป็นผลัด สังคมเมืองที่ไม่
เคยหลับจึงเกิดขึ้นและขยายรูปแบบออกไปอย่างกว้างขวางตามความเจริญทางเศรษฐกิจ  ผู้บริโภคอาหารส่วน
ใหญ่หันมานิยมรับประทานอาหารก่ึงสําเร็จรูป (Instant Foods) อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-cook) และ
อาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat) ซึ่งหาซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อต่างๆ กันมากขึ้น (ศุภร เสรีรัตน์, 2552) 

แม้ว่าในจังหวัดนครสวรรค์จะมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายและลูกค้าสามารถเข้าถึง
สินค้าดังกล่าวได้จากหลายช่องทาง แต่ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะมุ่งเน้นการศึกษาไปที่ผลิตออกมาในลักษณะ
อาหารแช่แข็งสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน (Frozen Food Ready to eat :RTE) ที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ 
(convenience store) เป็นหลัก เน่ืองจากเป็นช่องทางการจําหน่ายมีความชัดเจนและสามารถตอบสนอง
ลูกค้าได้ตลอด 24 ชม. ส่งผลการให้การศึกษาสามารถครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างได้มากกว่าการจัดจําหน่ายใน
ช่องทางอ่ืน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นฐานความรู้สําหรับใช้ใน
การศึกษาโดยมีประเด็นการค้นคว้าเป็นดังต่อไปน้ี  

อาหารแปรรูปแช่แข็ง 
ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร (วรรณวิสา โพธิตันติมงคล, 2557:1-3) ได้

รายงานตลาดอาหารในประเทศไทย โดยระบุว่าตลาดอาหารแปรรูปแช่แข็งของไทยมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง โดยข้อมูลในปี พ.ศ. 2552-2556 พบว่ามีการขยายตัวเชิงปริมาณเฉลี่ยร้อยละ 7.94 ต่อมีและมีอัตรา
การขยายตัวเชิงมูลค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.73 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการในตลาดทําการกระตุ้นตลาด
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการพัฒนารูปแบบของอาหารแปรรูปแช่แข็งที่หลากหลายประเภท ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น ทั้งที่เป็นเน้ือสัตว์ประเภทต่าง ๆ และผักแปรรูปแช่แข็งที่สามารถนําไป
ประกอบอาหารได้ทันที ช่วยลดเวลาในการเตรียมอาหารให้น้อยลง อีกทั้งยังมีการวางจําหน่ายตามร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ทําให้สามารถซื้อหาได้อย่างสะดวก จากนั้นได้มีการขยายการแปรรูปแช่แข็งประเภทอ่ืนมากขึ้น เช่น 
เบเกอรี่ พิซซ่าขนมหวานและอาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถอุ่นแล้วรับประทานได้
ทันที 

ปัจจัยหน่ึงที่เป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดอาหารประเภทน้ีเติบโตคือการเน้นจําหน่ายในช่องทางร้านสะดวก
ซื้อที่มีบริการอุ่นร้อนเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ทันที หรือการแช่แข็งทําให้สามารถเก็บไว้เพ่ืออุ่น
ร้อนรับประทานในบ้านหรือที่พักอาศัยซึ่งเป็นการซื้อจากช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) หรือ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต (Super market) ที่มีบริการตู้แช่แข็งอาหารพร้อมรับประทานที่มีหลากหลายประเภท รูปแบบ
และรสชาติให้เลือกซื้อบริโภคได้ตามความต้องการของผู้บริโภค (วรรณวิสา โพธิตันติมงคล,2557:4-15) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้ซ้ือ 
พฤติกรรมผู้ซื้อ เป็นการกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้า 

หรือบริการด้วยเงิน รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเป็นตัวกําหนดให้มีการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้ซื้อ  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาและ

การใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนในการกําหนดให้มีการ
กระทํา  

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้
และการกําจัดส่วนที่เหลือของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน  

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล กลุ่มคนและองค์กร ในการ
เลือกซื้อ เลือกใช้  ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนเริ่มต้ังแต่การหาข้อมูล ข้อเด่นและข้อด้อยของสินค้า
แค่ละตราแล้วนํามาเปรียบเทียบกัน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อในขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของเรา 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547:54) ได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ดังน้ี 
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและหรือบริการ รวมถึงแนวความคิด บุคคล องค์กรและ

อ่ืนๆ โดยนักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีมาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค  
2) ราคา (Price) ในการจัดหาสินค้าและหรือบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

จะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาที่จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะจับจ่ายเพ่ือซื้อหาผลิตภัณฑ์น้ันๆ 
ด้วยเหตุน้ี การกําหนดราคาขายต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการจะได้รับจาก
ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ อีกทั้งยังต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ  

3) การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึงความพยายามที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้นมานั้นไปสู่ตลาด
เป้าหมายของกิจการ ซึ่งครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังสถานที่จําหน่าย ทําให้สินค้าถูกเปลี่ยนมือและ
เคลื่อนที่ไปจากแหล่งหน่ึงไปยังอีกแหล่งหน่ึง ปลายทางคือมือผู้บริโภคเป้าหมายนอกจากน้ีต้องพิจารณาถึง
ความสะดวกสบาย ในการรับบริการ การส่งมอบ สถานที่และเวลาในการส่งมอบ  

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการบอกกล่าวรายละเอียดของสินค้าและบริการ 
เพ่ือกระตุ้นเร้าใจให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมการบริโภคในสินค้าหรือบริการน้ันถือได้ว่าเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ลูกค้า
ทําในสิ่งที่เราคาดหวัง ได้แก่ การรู้จักและตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์ เกิดความต้องการใช้และการตัดสินใจซื้อ
ตลอดจนซื้อมากขึ้น โดยอาศัยเคร่ืองมือที่แตกต่างกันในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้า  

5) กระบวนการ (Process) ในการสร้างสรรค์และส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยอาศัย
กระบวนการที่ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดี กลยุทธ์ที่สําคัญคือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ ทํางาน
ได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกัน  

6) ประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) ปกติแล้ว "ประสิทธิภาพ" และ 
"คุณภาพ" มักจะแยกกันอยู่ ซึ่งในมุมมองของธุรกิจที่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ จะเป็นการพยายามให้ต้นทุน
รวมของธุรกิจตํ่าลง โดยการตัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือลดกระบวนการบางอย่างลง แต่การตัดบางส่วนออกไป
อาจทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจได้ สําหรับการสร้างคุณภาพเป็นความพยายามในการสร้างความแตกต่าง
และสร้างความจงรักภักดีในความคิดคํานึงของลูกค้าแต่การเพ่ิมคุณภาพมักต้องแลกมาด้วยการลงทุนที่สูง   

7) คน (People) ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าที่มีตัวตนหรือการให้บริการ ย่อมต้องมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับทั้งคนและผู้รับบริการ คนเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจทําให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพหรือเป็นผู้ทําลาย
คุณภาพก็ย่อมได้ บริษัทต้องเตรียมกระบวนการเก่ียวกับคนหรือบุคคลากรของธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญ นับต้ังแต่
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กระบวนการสรรหา ฝึกอบรม และกระตุ้นพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ต้องติดต่อกับ
ลูกค้าโดยตรงบุคลากรจึงจัดได้ว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจสามารถประสบ 

 8) สิ่งที่มีตัวตนมองเห็นจับต้องได้ (Physical Evidence) ที่เก่ียวข้องกับการบริการถือว่าเป็นอีก
หน่ึงองค์ประกอบสําคัญของธุรกิจที่ลูกค้าสามารถมองเห็นและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการได้ อาทิเช่น อาคารสํานักงาน สถานที่แวดล้อม การตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร
สํานักงาน สัญลักษณ์ของบริษัท และสิ่งอ่ืน ๆ ที่มองเห็นได้ หรือใช้ประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ เช่น กลิ่น พ้ืนผิว ฯลฯ 

   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคอาหารสําเร็จรูป  
แช่แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อในในอําเภอเมืองนครสวรรค์ 
 3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อม
รับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งน้ีประชากรคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ แต่เน่ืองจากไม่
ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ผลการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
สูตรของครอนบัค เพ่ือเพ่ิมค่าความเช่ือมั่นของข้อมูลที่ได้ จึงได้เพ่ิมจํานวนกลุ่มตัวอย่างในศึกษาวิจัยโดยเพ่ิม
จํานวนตัวอย่างอีกจากที่คํานวณได้ ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างจึงเป็น 400 คน 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นไป

ในรูปแบบของการให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administrated Questionnaire) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณา ใช้ค่าสถิติ คา่เฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติเชิงอนุมาน ใช้ค่าสถิติ การทดสอบ Independent Sample t-test, การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA), การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Chi-
Square), การหาค่าสัมประสิทธ์ิเพียร์สัน (Pearson correlation) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.20 มีอายุ 16–25 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.25 มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.20 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีอายุ
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นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.30 มีระดับรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.50 
และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน/ผู้ที่อาศัยอยู่ด้วย 2–3 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า รายการอาหารที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อมาก
เป็นอันดับหน่ึงคือ อาหารจานเดียวประเภทข้าวและกับแบบแห้ง เช่น ข้าวผัด ข้าวอบ ข้าวผัดกระเพรา ข้าวไข่
เจียว เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างใช้เพ่ือเลือกซื้ออาหารประเภทน้ีเป็นไปเพ่ือทานเล่นหรือทานยามว่าง มากที่สุดและ
มากกว่าการรับประทานเพ่ือเป็นอาหารมื้อหลัก นิยมซื้อมารับประทานในช่วงมื้อเย็นของวันจันทร์ เฉลี่ยแล้ว
สัปดาห์ละครั้งๆ ละประมาณ 2 กล่อง และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งอยู่ที่ 130 บาท โดยชําระเป็นเงิน
สดและตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตัวเอง ทั้งน้ี ร้านสะดวกซื้อยอดนิยมคือร้าน 7-11 และตราย่ีห้อของอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทานที่นิยมมากที่สุดคือ 7-fresh สาเหตุที่ซื้อจากร้านดังกล่าวเป็นเพราะความสะอาดและ
ปลอดภัยเป็นหลัก ตามด้วยเหตุผลที่ว่าติดใจในรสชาติอร่อย และเป็นเพราะมีหลายรูปแบบและรสชาติให้เลือก
รับประทาน 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ สามารถสรุปได้ดังตาราง 1 
  

ตารางที่ 1: แสดงระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแช่แข็ง 
               พร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมทุก 
               ปัจจัย 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ระดับความคดิเห็น 
X S.D. การ 

แปลผล 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคณุภาพ 
2. ปัจจัยด้านราคา 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ปัจจัยด้านบุคลากร 
6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

4.32 
4.15 
4.39 
4.33 
4.12 
4.28 
4.20 

0.44 
0.61 
0.59 
0.56 
0.59 
0.59 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.25 0.41 มาก 
 
จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดโดย
ภาพรวมเฉลี่ยแล้ว อยู่ในระดับมาก (X= 4.25 , S.D. = 0.409 ) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายด้านพบว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน  
สมมุติฐานที่ 1 ผู้บริโภคท่ีซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์มี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ในเรื่องเพศ  มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่แตกต่างกัน 
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ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 
โดยภาพรวมแล้ว ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 2 ผู้บริโภคท่ีซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ในเรื่องอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบพบว่า ช่วงอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 3 ผู้บริโภคท่ีซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ในเรื่องสถานภาพสมรสต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน 

ผลเปรียบเทียบ พบว่า สถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 5 ผู้บริโภคท่ีซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ในเรื่องอาชีพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมุติฐานที่ 6 ผู้บริโภคที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ในเรื่องระดับรายได้ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดแตกต่างกัน 

ผลเปรียบเทียบพบว่า อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซ้ือ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมแล้วแต่ละระดับรายได้ไม่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 7  ผู้บริโภคที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ในเร่ืองระดับจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอ
เมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

สมมุติฐานที่ 8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหาร

แช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบว่า ปัจจัยแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุด  
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สมมุติฐานที่ 9 ช่วงเวลาในการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานมีความสัมพันธ์กันกับ
ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ 

ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับช่วงเวลาในการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
กับปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศมีความสัมพันธ์กัน (Sig. = 0.016) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมุติฐานที่ 10 วันที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานมีความสัมพันธ์กับกับปัจจัยด้าน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เรื่องอายุ 

ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุและวันที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อม
รับประทาน พบว่า ช่วงอายุและวันที่ซื้อมีความสัมพันธ์กัน (Sig.= 0.002) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมุติฐานที่ 11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในเรื่องปริมาณ
การซื้อต่อครั้ง 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปริมาณการซื้อต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านบุคลากรอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.018 , Sig = 0.015 )  
นอกจากน้ีปริมาณการซื้อต่อครั้งยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านราคาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(Sig = 0.002) 

สมมุติฐานที่ 12 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับ

ปัจจัยด้านกระบวนการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01(Sig = 0.002) 
 

สรุป    
ผลการสรุปข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน

จากร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
ในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการพฤติกรรมซื้อ พบว่า ช่วงเวลาในการซื้ออาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานมีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ  
เช่นเดียวกันกับผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าแต่ละช่วงอายุต่างก็นิยมซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อม
รับประทานแตกต่างกันไป  

ผลจากการวิจัยน้ี ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซ้ือ พบว่า เพศ, 
ช่วงอายุ และสถานภาพสมรส ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่ต่างกันในทุกด้าน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน
น้ัน  พบว่าปัจจัยทั้ง 5 ตัวประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากรและปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพไม่ต่างกัน ยกเว้นเพียง 2 ปัจจัยคือด้านผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพกับด้านกระบวนการมีความแตกต่างกัน สําหรับเรื่องของอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ไม่ต่างกัน ทว่ามี 2 ปัจจัยคือ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการมี
ความแตกต่างกัน สําหรับเรื่องระดับรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่
ไม่ต่างกัน ยกเว้นด้านกระบวนการท่ีแต่ละระดับรายได้มีความแตกต่างกัน สุดท้ายคือเรื่องการพิจารณาจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ต่างกัน 
ยกเว้น 2 ปัจจัยคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ มีพบว่ามีความแตกต่างกัน 
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นอกจากน้ี การศึกษาว่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการพฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่
แข็งพร้อมรับประทานในอําเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่าปริมาณการซ้ือต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับด้านผลิตภัณฑ์
และคุณภาพกับด้านบุคลากร นอกจากน้ีปริมาณการซื้อต่อครั้งยังมีความสัมพันธ์กับด้านราคา ในขณะเดียวกัน
กับเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานต่อคร้ัง ก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
กระบวนการ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างลักษณะการติดต่อใช้บริการและความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เครื่องมือในการ
วิจัย คือแบบสอบถามในการเก็บรวมรวบข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีอายุระหว่าง 35-
44 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.8 ซึ่งมีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 ระดับการศึกษาเป็น
กลุ่มปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีอาชีพที่เข้าใช้บริการบ่อยๆ ส่วนมากทําธุรกิจส่วนตัวคิด
เป็นร้อยละ 42.6 โดยมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.1 นอกจากน้ี ผล
การศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า ลักษณะการติดต่อใช้บริการ เก่ียวกับช่วงเวลาในการติดต่อ ช่วงเวลา 14.31-16.30 น. 
คือช่วงที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21 มีความถี่ในการใช้บริการประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.4 และ วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้บริการเพ่ือทําธุรกิจระหว่างประเทศมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 27.7 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะการติดต่อใช้บริการทางด้านช่วงเวลาในการติดต่อมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศในทุกๆ ด้าน เรียงลําดับสถิติอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ significant = 0.05  ได้แก่ ด้านพนักงาน (significant = 0.000*) ด้านสถานที่ (significant = 0.000*) 
และด้านระบบการให้บริการ (significant = 0.007*) 

คําสําคัญ: ลักษณะการติดต่อใช้บริการ ความพึงพอใจ เวสเทิร์นยูเน่ียน  
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ABSTRACT 
This research has an objective for study about international influence Contact 

Feature Service and Satisfaction of serving foreign currency transfer via Western Union in 
Bangkok Metropolis. By research tool’s the questionnaire data collection from sample group 
amount 400 persons. 

The result found that most respondents are male at 57.7%. The mots of Age 
between 35-44 years old 31.8%. The most of marriage status 59.5%. Education’s level is 
mostly Bachelor of degree 45.3% there’s an occupation which use service. It’s business’s 
owner 42.6%. There’re their income between 10,001-20,000 Bath. 35.1%. Beside this there’s 
additional result found that Contact Feature Service about duration in contact between 
02:31 PM - 04:30 PM have the most of customer 21%. The frequency of the service, about 1-
2 times a month most. 55.4%. The objective of selection service for make International 
Business 27.7% 

The hypothesis testing found that Contact Feature Service in the field of duration of 
contact have an effect to the satisfactionin serving foreign currency transfer. All of the field. 
Sort of statistics are a critical level on significant = 0.05 Such as the officer (Significant = 
0.000*) The place (Significant = 0.000*) and System service (significant= 0.007*) 

Keywords: Contact Feature Service, Satisfaction, Western Union. 
 
บทนํา 

ปัจจุบันน้ีอุตสาหกรรมการส่งออกถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างย่ิง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทํารายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งธุรกิจการ
ส่งออกยังสามารถทําประโยชน์ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนใน
ประเทศอีกด้วย และจากข้อมูลของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย ระบุว่าในปี 2555 ที่ผ่านมา มีผู้เดิน
ทางเข้าประเทศไทยเป็นจํานวนสูงถึง 22.3 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 เกือบร้อยละ 161 โดยสภาการ
เดินทางและท่องเที่ยวโลก (The World Travel & Tourism Council) เผยว่า การท่องเที่ยวช่วยสร้างการ
เติบโตให้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย (GDP) คิดเป็นมูลค่า 1,561.9 พันล้านบาทในปี 2553 
และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นถึง 1,772.6 พันล้านบาทในปี 2555 ทั้งยังคาดการณ์จะเพ่ิมขึ้นถึง 3,286.6 พันล้านบาท
ในปี 2563 (สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2555) ทําให้ประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการส่งออกทางเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากมีการเติบโตของการท่องเท่ียวมากขึ้น จึงถือว่าเป็นโอกาสดีของไทยในการขยายธุรกิจการส่งออกให้
เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

สําหรับธุรกิจการส่งออกของประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
ประชาชนในประเทศมีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยและ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ทําให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการร่วมกลุ่มกันทางระบบเศรษฐกิจเพ่ือ
ร่วมมือกันส่งเสริมการส่งออกและนําเข้าสินค้ากันมากขึ้น และยังเป็นการจัดวางพ้ืนฐานในการค้าให้เป็นบรรทัด
ฐานเดียวกันทั่วโลกในการส่งออกสินค้า 
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เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจหลาย
ด้านประสบปัญหามากมายในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการประกอบธุรกิจ แต่ปัญหาที่ผู้ดําเนิน
ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องประสบ คือ การรับส่งเงินตราไปยังต่างประเทศเพ่ือดําเนินธุรกิจเกิดความล่าช้า ไม่สะดวก
ทําให้เกิดความไม่น่าเช่ือถือจากคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้กระบวนการด้านการค้า
ประสบความสําเร็จ ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเพ่ือให้เป็นที่
ต้องการของลูกค้า ซึ่งแต่ละธนาคารต่างก็เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง เน่ืองมาจากการเปิดกว้างด้านการ
ลงทุนทําให้นักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศสูงขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจด้าน
บริการที่ต้องพยายามพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้น เพ่ือรักษาสถานภาพของตัวเองให้อยู่ในระดับที่เหนือกว่าคู่แข่ง ในธุรกิจ
ธนาคารมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการทําการตลาดให้ครบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่บริการของเวสเทิร์นยู
เน่ียนกําลังดําเนินการอยู่ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านเงินฝาก สินเช่ือ ระบบการชําระเงินกับทางธนาคารได้พยายาม
นําเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุด กลยุทธ์หน่ึงที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ในการสร้าง
และรักษาความเจริญก้าวหน้าของตนคือกลยุทธ์ในการสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ
ขององค์กรจึงมีความจําเป็นที่ต้องสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และคํานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก   

สิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงของบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน คือ การให้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศได้
สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการรับส่ง
เงินตราระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เกิดความประทับใจ โดยสามารถอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปัจจุบันเวสเทิร์นยูเน่ียนมีเครือข่ายในการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศทั่วโลก
มียอดการทําธุรกรรมรวมท้ังสิ้น 231 ล้านรายการ โดยมียอดการโอนเงินระหว่างผู้ใช้บริการประเภทบุคคลรวม 
79, 000 ล้านเหรียญสหรัฐ และยอดการชําระเงินในทางธุรกิจรวม 432 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยระบบโอนเงิน
ต่างประเทศด้วยระบบเวสเทิร์นยูเน่ียน เป็นการโอนเงินที่ได้มีการตรวจสอบจากระบบที่ได้มาตรฐานระดับโลก 
ด้วยเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้รับแน่ใจว่าการจ่ายเงินน้ันได้จ่ายให้แก่บุคคล
ที่ถูกต้องและด้วยจํานวนเงินที่ครบถ้วน ผู้ส่งสามารถเพ่ิมความม่ันใจได้ด้วยการกําหนดคําถามทดสอบซึ่งมี
เฉพาะผู้ส่งและผู้รับเท่าน้ันที่ทราบคําตอบ ดังน้ันผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จึงเลือกใช้บริการระบบเวสเทิร์นยูเน่ียน 
เพ่ือส่งเงินให้บุคคลในครอบครัว ชําระค่าบริการต่างๆ และอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ 
(กระทรวงการคลัง ,2557) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริการเวสเทิร์นยูเน่ียนถือเป็นบริการหน่ึงที่ให้ความสําคัญและให้การสนับสนุน
ธุรกิจการส่งออก โดยมีการให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินที่ครอบคลุมในทุกบริการ รวมทั้งการให้
ความสําคัญในการให้บริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด และหากลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความ
ประทับใจแล้ว ลูกค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมช่ือเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
บริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะการติดต่อใช้บริการและความพึง
พอใจของผู้รับบริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 326 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. พฤติกรรมและการตัดสนิใจการใช้บริการ 

ซึ่งทางผู้ศึกษาได้อ้างอิงพฤติกรรมการใช้บริการ (Service behavior) จากนิยามของพฤติกรรม
ผู้บริโภค เน่ืองจากตัวนิยมได้กล่าวครอบคลุมอ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลที่เก่ียวกับการซื้อและการใช้สินค้า 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือการใช้บริการ เป็นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทําการ
ตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริโภคสินค้า ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษา
ว่าสินค้าที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผู้บริโภค (Who?) ผู้บริโภคต้องการอะไร (What?) ทําไมจึงซื้อหรือบริการ 
(Why?) ซื้ออย่างไรหรือใช้บริการอย่างไร (How?) ซื้อหรือมาใช้บริการเมื่อไร (When?) ซื้อที่ไหนหรือใช้บริการ
ที่ไหนบ่อย (Where?) 
ซื้อและใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How often) รวมท้ังการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อเพ่ือค้นหา
คําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคหรือการใช้บริการ ซึ่งเป็นช่วยทําให้เกิดการตัดสินใจการใช้
บริการของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งต้องตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้ว่าทําอย่างไรลูกค้าถึงมาใช้บริการ ซึ่งต้องนึกถึงการ
ให้คุณภาพด้านบริการมาก่อน โดยอ้างอิงจากบทความของ ฟิลลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2000: 436) ว่าการ
สร้างความแตกต่างในด้านการบริการได้แก่ 

2. ความพึงพอใจ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ

ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานที่ปฏิบัติอยู่
และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวันสิ้นสุด
เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจ
มาแล้ว ฉะน้ันผู้บริหารจําเป็นจะต้องสํารวจ ตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรตลอดไปทั้งน้ีเพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานที่ต้ังไว้ 
นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบาย องค์ประกอบของความพึงพอใจและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจกับปัจจัยอ่ืนๆ ไว้หลายทฤษฎีซึ่งได้จําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ   

1) ทฤษฎีการสนองความต้องการกลุ่มน้ีถือว่าความพึงพอใจในงานเกิดจากความต้องการ ส่วน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล    

2) ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่มความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะของงาน
ตามความปรารถนาของกลุ่มซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการทํางาน ความคิดเก่ียวกับ
ความพึงพอใจงานจากผลการวิจัย 
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งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ศรอนงค์ เจริญชนม์, 2551 ได้ศึกษากลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าเพ่ือสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันศึกษากรณีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาชิดลม ในการประเมิน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่พึง
พอใจด้านพนักงานมากที่สุด รองลงมาด้านระบบงาน อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ ผู้
ศึกษาเลือกใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ด้วยกัน คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ 
(Differentiate Strategy) โดยต้องคํานึงถึงอํานาจการต่อรองของลูกค้าที่มีมากข้ึน การเปรียบเทียบใน
ผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างธนาคารต่างๆ ดังน้ันธนาคารทหารไทยจําเป็นต้องการปรับตัวให้ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันโดยธนาคารทหารไทยมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรลูกค้าจะเลือกใช้บริการของธนาคารเพราะมีความสะดวก 
รวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจสูงสุด และกลยุทธ์ที่ 2 เลือกใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการบริการมาใช้ควบคู่กัน
ไปกับกลยุทธ์แรกเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเนื่องจากกลยุทธ์น้ีระยะเวลาในการดําเนินการสั้น ไม่ต้อง
ลงทุนในเทคโนโลยี ไม่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เป็นการแก้ปัญหาซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานที่จะสามารถนํากลยุทธ์อ่ืนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไปในอนาคตได้ จากการศึกษา
เรื่องกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันศึกษา กรณี
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาชิดลม ทําให้ทราบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการกับธนาคารจะให้
ความสําคัญในการให้บริการของพนักงานมากที่สุด หากพนักงานมีการบริการที่ดีต่อลูกค้าการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของธนาคารให้กับลูกค้าก็จะง่ายขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของธนาคารได้ตรงจุด 

ภัทรพร เฉลิมบงกช, 2553 ได้ศึกษาทัศนคติต่อธนาคารส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงิน: กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขา
สํานักงานใหญ่ และหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อธนาคารส่วนประสมทาการตลาดกับพฤติกรรมการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของผู้ใช้บริการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามจํานวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติต่อธนาคารโดยรวม ด้านความมี
ช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ และด้านสถานที่หรือสาขาของธนาคารอยู่ในระดับดี ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารโดยรวม ด้านพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์
หรือการบริการและด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินกับ
ธนาคารในภาพรวม ด้านสินเช่ือ ด้านบัตรเครดิต และด้านสินเช่ือบานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วนด้านเงินฝาก
อยู่ในระดับน้อย ทัศนคติต่อธนาคารโดยรวม ด้านความมีช่ือเสียงหรือภาพ ลักษณะและอัตราผลตอบแทน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินในภาพรวม ด้านเงินฝากและสินเช่ือในทิศทางบวก
และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้ ผลิตภัณฑ์การเงินด้านผลิตภัณฑ์การบริการ ช่องทางการ
ให้บริการและการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินโดยรวม 
ด้านเงินฝากและด้านสินเช่ือในทิศทางบวก  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างลักษณะการติดต่อใช้บริการ ประกอบด้วย ด้านช่วงเวลาในการติดต่อ ด้าน

ความถี่ในการใช้บริการ และด้านวัตถุประสงค์การเลือกใช้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่ง
เงินตราระหว่างประเทศ ประกอบด้วยด้านพนักงาน ด้านระบบงาน และด้านสถานท่ี ผ่านบริการเวสเทิร์นยู
เน่ียน ในกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิด 
 
                  ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Research โดยประชากรในการวิจัย คือ ผู้รับบริการ
รับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้รับบริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่าน
บริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน จากสูตรการคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ กําหนด
ขนาดตัวอย่างสําหรับระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสร้างจากการทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วจึงนํามาสร้างเป็นคําถาม โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลทั่วไปทางด้าน
ประชากรศาสตร์ จํานวน 6 ข้อ คือ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ที่เกิดจากการ
รับเงิน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามจะเป็นคําถามเก่ียวกับลักษณะการติดต่อใช้บริการของผู้รับบริการรับส่ง
เงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ระยะเวลาในการติดต่อ 
ความถี่ในการใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเลือกใช้บริการ  

ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการ
เวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านพนักงาน ด้านระบบงาน และด้านสถานที่  

ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
และได้ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น Reliability Analysis โดยวิธีการ Cronbach’s Alpha 

Coefficient ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.725 
 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
รับส่งเงินตราระหว่างประเทศ 
1. ด้านพนักงาน 
2. ด้านระบบงาน 
3. ด้านสถานที่ 

ลักษณะการติดต่อใช้บริการ 
1. ช่วงระยะเวลาในการติดต่อ 
2. ความถี่ในการใช้บริการ 
3. วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้บริการ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
ผู้วิจัยดําเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้วิธีทาง

สถิติที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) คือ การอธิบายลักษณะ
ทั่วๆ ไป ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เช่น ค่าร้อยละ (Percentage) และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)  
 
ตารางที่ 1: แสดงผลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ ร้อยละ ข้อมูลประชากรศาสตร์ ร้อยละ ข้อมูลประชากรศาสตร์ ร้อยละ 

เพศ 100 ระดับการศึกษา 100 อาชีพ 100 

  ชาย 57.7 ต่ํากว่าอนุปริญญา 8.0 พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกจิ 11.1 

  หญงิ 41.3 ปวส / อนุปริญญา 26.5 ธุรกจิส่วนตัว 42.6 

อายุ 100 ปริญญาตร ี 45.3 พนักงานบริษัท 31.7 

  15 – 24 ป ี 4.5 สูงกว่าปริญญาตร ี 20.3 ค้าขาย 11.1 

  25 – 34 ป ี 29.8   แม่บ้าน 2.5 

  35 – 44 ป ี 31.8 สถานภาพ 100   

  45 – 54 ป ี 28.8  โสด 27.0 รายได้ต่อเดือน 100 

  56 ปีข้ึนไป 5.3  สมรส 59.5 น้อยกว่าหรือเท่ากบั10,000บาท 6.5 

   
 

 หมา้ย / หย่ารา้ง 13.5 10,001 – 20,000 บาท 35.5 

      20,001 – 30,000 บาท 24.5 

      
 

30,001 – 40,000 บาท 14.0 

      
 
มากกวา่ 40,001 ข้ึนไป 19.5 

 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 ส่วน

ใหญม่ีช่วงอายุ 35-44 ปี จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 สถานภาพของผู้ใช้บริการส่วนใหญ ่คือ สมรส 
จํานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปรญิญาตรี จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.3  ส่วนใหญ่เป็นมีธุรกิจส่วนตัว จํานวน 172 คน คดิเป็นร้อยละ 42.6 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
10,001-20,000 บาท จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 
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ตารางที่ 2: ศกึษาอิทธิพลระหว่างช่วงระยะเวลา มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่าง
ประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย และพฤติกรรม 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Significant 

ด้านพนักงาน 
ภายในกลุ่ม 5.063 5 1.013 8.948 .000* 
ระหว่างกลุ่ม 44.585 394 .113   
ท้ังหมด 49.648 399    

ด้านระบบการให้บริการ 
ภายในกลุ่ม 2.069 5 .414 3.249 .007* 
ระหว่างกลุ่ม 50.186 394 .127   
ท้ังหมด 52.255 399    

ด้านลักษณะทางกายภาพและสถานท่ี 
ภายในกลุ่ม 5.857 5 1.171 8.156 .000* 
ระหว่างกลุ่ม 56.590 394 .144   
ท้ังหมด 62.448 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากผลการทดสอบตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ช่วงระยะเวลาที่ต่างกันมีผลต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ช่วงระยะเวลาที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านลักษณะทาง
กายภาพและสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านระบบการให้บริการ โดยมีค่า f-test 8.156, 8.943 และ 3.249 
โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ Significant เรียงตามลําดับจาก 0.000 และ 0.007 

 
ตารางที่ 3: ศกึษาอิทธิพลระหว่างความถี่การเลือกใช้ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตรา
ระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย และพฤติกรรม 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Significant 

ด้านพนักงาน 
ภายในกลุ่ม 2.297 2 1.149 9.631 .000* 
ระหว่างกลุ่ม 47.350 397 .119   
ท้ังหมด 49.648 399    

ด้านระบบการให้บริการ 
ภายในกลุ่ม .344 2 .172 1.315 .270 
ระหว่างกลุ่ม 51.911 397 .131   
ท้ังหมด 52.255 399    

ด้านลักษณะทางกายภาพและสถานท่ี 
ภายในกลุ่ม .796 2 .398 2.563 .078 
ระหว่างกลุ่ม 61.652 397 .155   
ท้ังหมด 62.448 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากผลการทดสอบตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ความถี่การเลือกใช้ที่ต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่การเลือกใช้ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านพนักงาน โดย
มีค่า f-test 9.631 โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ Significant 0.000 แต่ความถี่การเลือกใช้ที่ต่างกันไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านลักษณะทางกายภาพและสถานที่และด้านระบบการให้บริการ โดยมีค่า f-
test เรียงตามลําดับจาก 2.563 และ 1.315 และไม่มีระดับนัยสําคัญโดยมีค่าเรียงตามลําดับจาก 0.078 และ 
0.270 

 
ตารางที่ 4: ศึกษาอิทธิพลระหว่างวัตถุประสงค์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่าง
ประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัย และพฤติกรรม 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Significant 

ด้านพนักงาน 
ภายในกลุ่ม .782 2 .391 3.176 .043* 
ระหว่างกลุ่ม 48.866 397 .123   
ท้ังหมด 49.648 399    

ด้านระบบการให้บริการ 
ภายในกลุ่ม .232 2 .116 .887 .413 
ระหว่างกลุ่ม 52.022 397 .131   
ท้ังหมด 52.255 399    

ด้านลักษณะทางกายภาพและสถานท่ี 
ภายในกลุ่ม .495 2 .248 1.586 .206 
ระหว่างกลุ่ม 61.953 397 .156   
ท้ังหมด 62.448 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากผลการทดสอบตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบสมมติฐาน วัตถุประสงค์ที่ต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัตถุประสงค์ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านพนักงาน โดยมีค่า f-
test 3.176โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ Significant 0.043 แต่วัตถุประสงค์ที่ต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้านลักษณะทางกายภาพและสถานที่และด้านระบบการให้บริการ โดยมีค่า f-test เรียง
ตามลําดับจาก 1.586 และ 0.887 และไม่มีระดับนัยสําคัญโดยมีค่าเรียงตามลําดับจาก 0.206 และ 0.413 
 
สรุป 

จากการศึกษาลักษณะการติดต่อใช้บริการ พบว่า ช่วงระยะเวลาที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า f-test 
8.156, 8.943 และ 3.249 โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ Significant เรียงตามลําดับจาก 0.000 และ0.007  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ช่วงระยะเวลาที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
ลักษณะทางกายภาพและสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านระบบการให้บริการ 
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จากการศึกษาลักษณะการติดต่อใช้บริการ พบว่า ความถี่การเลือกใช้ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า f-test 
9.631 โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ Significant 0.000 โดยมีค่า f-test เรียงตามลําดับจาก 2.563 และ 
1.315 และไม่มีระดับนัยสําคัญเรียงตามลําดับจาก 0.078 และ 0.270 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่การเลือกใช้ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านพนักงาน แต่ความถี่การเลือกใช้ที่ต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านลักษณะทางกายภาพ
และสถานท่ีและด้านระบบการให้บริการ เน่ืองจากการรับบริการของแต่ละบุคคลมีความถี่ที่แตกต่างกัน ตาม
ความจําเป็นในการใช้บริการ โดยไม่ได้คํานึงถึงลักษณะทางกายภาพและสถานที่ของการให้บริการเป็นหลักแต่
จะคํานึงถึงการใช้บริการที่สะดวกในการติดต่อเพ่ือรับบริการ 

จากการศึกษาลักษณะการติดต่อใช้บริการ พบว่า วัตถุประสงค์ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า f-test 3.176 
โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ Significant 0.043 โดยมีค่า f-test เรียงตามลําดับจาก 1.586 และ 0.887 และ
ไม่มีระดับนัยสําคัญโดยมีค่าเรียงตามลําดับจาก 0.206 และ 0.413 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัตถุประสงค์ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
พนักงานแต่วัตถุประสงค์ที่ต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านลักษณะทางกายภาพและ
สถานที่และด้านระบบการให้บริการ เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันทําให้ไม่มีผลต่อการ
รับบริการด้านลักษณะทางกายภาพและสถานที่และด้านระบบการให้บริการ เพราะผู้รับบริการจะเลือกใช้
บริการกับสถานที่ที่ใกล้และสะดวกในการเดินทางมากที่สุด โดยจะไม่คํานึงถึงลักษณะทางกายภาพและระบบ
การให้บริการเป็นส่วนใหญ่เพราะมาตรฐานระบบการให้บริการของธนาคารจะไม่แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัย  

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
1.1 ควรมีการจัดอบรมพนักงานทุกคนในเรื่องการให้ข้อมูลด้านการรับบริการของผู้มารับบริการ

รับส่งเงินตราระหว่างประเทศผ่านบริการเวสเทิร์นยูเน่ียน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
1.2 ควรมีพนักงานในจุดต่างๆ ของธนาคารเพ่ือให้คําแนะนํากับผู้มารับบริการ 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัยน้ีพบว่า แค่สํารวจเพียงธนาคารที่ให้บริการ ทําให้รู้ลักษณะการติดต่อใช้บริการ 

และพฤติกรรมการใช้บริการแค่ธนาคารด้านเดียวเท่าน้ัน ดังน้ันจึงควรสํารวจสาขาการเข้าใช้บริการของลูกค้า
ในห้าง เพ่ือศึกษาด้านปัจจัย และพฤติกรรมว่ามีแนวโน้มส่งผลต่อการใช้บริการได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) ศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2.) ศึกษาอิทธิพลระหว่างการตลาดระดับโลก (Global Marketing) และการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  3.) ศึกษาความคิดเห็นต่อการตลาด
ระดับโลกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการแบรนด์ ZARA สาขา สยามพารากอน จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการตลาดระดับโลก ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้าน
ผลิตภัณฑ์ระดับโลก 2. ด้านราคาระดับโลก 3. ด้านการจัดจําหน่ายระดับโลก 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
ระดับโลกอยู่ในระดับมาก (2) ด้านการตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ 
(3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตลาดระดับโลก (Global Marketing) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ด้านราคาระดับโลก ด้านการจัดจําหน่ายระดับโลก และด้านการส่งเสริมการตลาดระดับ
โลก เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  คําสําคญั:  การตลาดระดับโลก การตัดสินใจ แบรนด์ ZARA 
 
ABSTRACT 
  The purposes of this research were 1) The decision making of consumers in Bangkok  
to buy Zara’s products 2) Global Marketing that influences the purchasing decision towards 
fashion attires brand Zara for the consumers in Bangkok 3) to study the opinion of 
consumers in Bangkok towards global marketing. The research sample size was 400 persons 
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who bought Zara’s products from Paragon branch. The data was collected by questionnaire 
method. Descriptive statistic was applied to analyze the data such as percentage, mean and 
standard deviation. Inferential statistics that use to test hypothesis is Regression analysis.  
  The research found that (1) Consumers have high recognize level of global marketing, 
which are 1.global products 2.global price 3.global place 4.global promotion.  
(2) The customers have high level of decision making to buy products under Zara brand.  
(3) Hypothesis testing found that Global marketing has significantly influence the purchasing 
decision towards fashion attires brand Zara for consumers in Bangkok. Also 4P consisting of 
global products, global price, global place, and global promotion have significantly influence 
the purchasing decision towards fashion attires brand Zara for consumers in Bangkok for the 
statistic level at 0.05. 
  Keywords: Global marketing, Decision making, Zara brand 
 
บทนํา 
  ปัจจุบันมีการขยายตัวและอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
ในหลายๆประเทศ มีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆมากข้ึนส่งผลให้มีการขายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ทําให้
การตลาดในประเทศถึงจุดอ่ิมตัว จึงมีการแสวงหาแนวทางการขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศ โดยการส่ง
สินค้าออกไปขายยังต่างประเทศเพื่อให้เงินไหลเข้าสู่ประเทศของตน จึงก่อให้เกิดการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น โดย
บริษัทต่างๆจะต้องแสวงหายุทธวิธีทางการตลาดเพื่อให้ประสบความสําเร็จในระดับโลก บริษัทต่างๆต้อง
คํานึงถึงสินค้า บริการ การจัดจําหน่าย และการสื่อสารในแนวทางที่เป็นตลาดโลกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทที่
ดําเนินการตามแนวทางน้ีเป็นจํานวนมาก รวมถึงการผลิตสินค้าและบริการทีใช้ช่ือเดียวกันจัดจําหน่ายทั่วโลก
(Global Brand) โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด “4 Ps”(Marketing Mix) ของ ฟิลิปส์ คอทเลอร์ (Philip 
Kotler, 2003) ที่มีแนวความคิดหลักอันเดียวกัน ทําให้สินค้าเหล่าน้ีเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก (ชลิดา คุณาลัย, 
2536 : 1-2) 
  ในยุคปัจจุบันการตลาดเปลี่ยนโลกแห่งวงการแฟช่ัน คนไทยมีความสนใจในการแต่งกายเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ รสนิยมของผู้สวมใส่เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันประเทศ
ไทยมีแนวโน้มที่เป็นศูนย์กลางของแฟช่ันในแถบอาเซียนได้ สําหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟช่ันในปี 2558 
น้ันมีมูลค่าสูงถึง 3,433.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯในช่วงคร่ึงแรกของปี 2558 (บ้านเมือง, 2558) โดยเป็นสัดส่วน
ของเสื้อผ้าแบรนด์ต่างชาติ 50% และในอนาคตจะมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และหน่ึงในน้ันธุรกิจที่เป็น
สินค้าระดับโลกที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจากการใช้กลยุทธ์การตลาดระดับโลก(Global marketing)  
คือธุรกิจเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ซาร่าใช้ความเป็นมาตรฐานของการตลาดระดับโลก (Standardization 
Viewpoint) ในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กรให้มีรูปแบบเดียวกันทั่วโลก โดยยึดแนวคิดบูรณา-
การ (Geocentric) (Warren Keegan 2002 : 2) และมีการผสมผสานทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด“4 Ps” 
(Marketing Mix) ของ ฟิลิปส์ คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2003) มาใช้ในการบริหารงานธุรกิจให้ประสบความ 
สําเร็จอีกด้วย ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้องที่กล่าวมา แม้ว่าจะเป็นงานวิจัยเก่ียวกับการตลาดระดับโลกแต่
ก็ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาการตลาดระดับโลกที่อยู่ในตลาดสินค้าแฟช่ันเลยจึงเป็นช่องว่างที่เราต้องศึกษาหรือ
หาแนวทางปฏิบัติที่ดีทางการตลาดสําหรับธุรกิจประเภทน้ี และแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับZARA ในอดีต 
แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแบรนด์ ZARA ในด้านการตลาดระดับโลกเลย หากมีงานวิจัยในมิติของเร่ือง
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ธุรกิจสินค้าแฟช่ันในกาตลาดระดับโลกของการเลือกซื้อสินค้าและบริการ และเน่ืองด้วยตลาดสินค้าแฟช่ันเป็น
ตลาดที่ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันผู้วิจัยจีงทําการศึกษาเร่ือง 
การตลาดระดับโลกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแฟช่ันให้ประสบความสําเร็จต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาบทความและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตลาดระดับโลก, การตัดสินใจ และเสื้อผ้า
แฟช่ันแบรนด์ ZARA ของนันทสารี สุขโต (2557) อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544). อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) 
Keegan, Warren (2009) Kotler, Philip (2002) Ralf Thomas Kreutzer (2006) Lexis F Higgins, Scott 
C McIntyre, Cynthia G Raine (2006) สรุปออกมาได้ดังน้ี 
 การตลาดระดับโลก (Global Marketing) หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่
เป็นแบบฉบับมาตรฐาน สามารถแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงรูปแบบกิจกรรมน้ันในกลุ่มบริษัทในประเทศแม่และ
ประเทศสาขา โดยมีการควบคุม ประสานงาน และจัดสรรทรัพยากรระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพในเร่ืองที่
จะลดต้นทุนเพ่ือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลกและสร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภคในระดับโลก  
โดยมีแนวคิดทฤษฏีมาจากส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 
  1) ผลิตภัณฑ์ระดับโลก (Global Product ) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอแก่ผู้บริโภคในทุกประเทศ 
ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์จะถูกออกแบบเป็นมาตรฐานเดียว (Standardization) ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ทุกประเทศ  มีบางคร้ังที่ผลิตภัณฑ์ ถูกออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงระดับประเทศ 
แต่ผลิตภัณฑ์น้ันตรงกับความต้องการของผู้บริ โภคทั่ วโลก จึงพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก 
 2) ราคาระดับโลก (Global Price) หมายถึง ราคาทุน (Cost) และราคาขายที่ใช้ราคาเดียวกันทั่วโลก 
เพ่ือกระจายสินค้าออกไปขายทั่วโลก เป็นราคาที่ลูกค้าจ่ายไปในการได้รับผลิตภัณฑ์มา ซึ่งผู้บริโภคจะนํามา
เปรียบเทียบกันระหว่าง มูลค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์น้ัน ถ้ามูลค่าสูงกว่าต้นทุนก็ตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ ธุรกิจจะต้องกําหนดราคาให้เหมาะสมที่สุด เพ่ือใช้ผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วให้ออกไปสู่ที่ที่มี
ความต้องการ โดยวิธีส่งเสริมการจัดจําหน่ายที่ดีเหมาะกับตลาดเป้าหมาย 
       3) การจัดจําหน่ายระดับโลก (Global Place) หมายถึง สถานที่ หรือการไปถึงเป้าหมาย โครงสร้าง
ของช่องทางที่วางแผนไว้เพ่ือใช้เหมือนกันทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย สถาบันและ กิจกรรมใช้เพ่ือเคลื่อนย้าย
สินค้าและบริการจากองค์การหรือผู้ผลิตไปยังตลาด การท่ีจะนําผลิตภัณฑ์ของเราไปวางจําหน่าย ควรต้องรู้
ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใครมีพฤติกรรมอย่างไร ซึ่งการวางตําแหน่งที่ดีน้ันย่อมส่งผลดีต่อยอดขาย
ตามมาดังน้ันจึงต้องมีการพิจารณาถึงสถานที่ เวลา และบุคคลที่สินค้าและบริการควรจะถูกนําไปเสนอขาย 
 4) การส่งเสริมการตลาดระดับโลก (Global Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 
ทั้งหมด  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รวมทั้งเสริมสร้างภาพพจน์
ของบริษัท และดึงดูดผู้บริโภคให้จงรักภักดีกับสินค้า ผู้ผลิตต้องพยายามสร้างกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งขันโดยใช้การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ได้แก่ การบอกกล่าวการขาย ความคิด ความ
เข้าใจให้ลูกค้าทั่วโลกรับรู้ จะเกี่ยวข้องกับการสื่อความ(Communicate) ให้ถึงตลาดเป้าหมายได้ทราบถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการว่าได้มีจําหน่าย ณ ที่ใด ณ ระดับราคาใด เป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื้อที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เพ่ือสร้างทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อ และการติดต่อสื่อสาร  
  การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆทางเลือกที่
ผู้บริโภคได้พิจารณาหรือประเมินทางเลือกมาเป็นอย่างดีแล้ว ว่าเป็นทางให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมายได้อย่างดีเย่ียม โดยการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักจะทําการซื้อหรือใช้ตราสินค้าที่ชอบมากที่สุด 
  เสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA หมายถึง เสื้อยืด เสื้อเช้ิต กางเกง กระโปรง กระโปรงชุดและเสื้อผ้า
ประเภทอ่ืนๆ ที่มีจําหน่ายอยู่ภายใต้แบรนด์ ZARA ที่มีการออกแบบให้เป็นที่ช่ืนชอบของคนท่ัวไปโดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่นและคนวัยทํางานมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค มีระยะเวลาสั้นในการยอมรับการออกแบบน้ันๆ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างการตลาดระดับโลก และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มี ต่อการตลาดระดับโลก ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แบรนด์ ZARA  

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ทําให้สามารถสรุปข้อสมมติฐานออกมาได้ ดังน้ี 
  สมมติฐานที่ 1 : การตลาดระดับโลก (Global Marketing) ที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสื้อ
ผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในเกรุงเทพมหานครต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.1 : ผลิตภัณฑ์ระดับโลก (Global Product) ที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.2 : ราคาระดับโลก (Global Price) ที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 
แบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.3 : การจัดจําหน่ายระดับโลก (Global Place) ที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4 : การส่งเสริมการตลาดระดับโลก (Global Promotion) ที่ต่างกันส่งผลต่อการ 
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Marketing (การตลาดระดับโลก) 

 ผลิตภัณฑ์ระดับโลก (Global Product) 

 ราคาระดับโลก (Global Price) 

 การจัดจําหน่ายระดับโลก (Global Place) 

 การส่งเสริมการตลาดระดับโลก  
(Global Promotion) 

 

การตัดสินใจซื้อ 
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 ภาพความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดระดับโลก และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันของผู้บริโภค 
 ตัวแประอิสระ คือ  การตลาดระดับโลก (Global Marketing) ของ ฟิลิปส์ คอทเลอร์ (Philip Kotler, 
2003) 
 ตัวแปรตาม คือ  การตัดสินใจซื้อของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539)  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้ผู้บริโภคท้ังเพศหญิง 
และชายที่เข้ามาใช้บริการและตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA โดยมีอายุต้ังแต่ 18 – 50 ปี เป็นกลุ่ม
นักศึกษาและคนวัยทํางานที่อาศัยอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากร ผู้วิจัยเลือกใช้
ตารางของ Yamane(1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 ซึ่ง
ตัวอย่างที่ได้น้ัน ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยทําการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าใช้บริการแบรนด์ ZARA สาขา 
สยามพารากอน เน่ืองจากเป็นสาขาที่มียอดขายมากท่ีสุดในประเทศไทย และมียอดขายสูงติดอันดับที่ 25 ของ
โลกอีกด้วย ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์น้ันมาจาก (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2555) ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 จากผลค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ได้หาค่าความเช่ือมั่น 
จํานวน 400 ราย มี 5 ด้าน ดังต่อไปน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ระดับโลก มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.610, ด้านราคาระดับ
โลก มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.818, ด้านการจัดจําหน่ายระดับโลก มีฟผค่าความน่าเช่ือถือ 0.825, ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดระดับโลก มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.847, ด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าความน่าเช่ือถือ 0.757  
และค่าความเช่ือมั่นรวมของการตลาดระดับโลก คือ 0.899 ซึ่งการประเมินค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า 
ของเคร่ืองมือที่มีค่ามากกว่า 0.5 ถือว่าค่าน้ันใช้ได้ (ศิริชัย, 2544) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เข้าใช้บริการแบรนด์ ZARA ผลการสํารวจจากการออกแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการแบรนด์ ZARA น้ันเป็น 
เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนน้อยกว่า 
20,001 บาท มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ผลจากการออกแบบสอบถามพบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่นิยมเข้ามาใช้บริการแบรนด์ ZARA น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน สาเหตุที่เข้ามาใช้บริการเน่ืองจากมี
ความช่ืนชอบส่วนตัว มีการรับรู้ข้อมูลหรือติดตามแฟช่ันแบรนด์ ZARA จากทางเฟสบุค นิยมเลือกซื้อเสื้อผ้า 
ประเภท Shirts บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ตนเอง มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉล่ียต่อครั้งอยู่ที่ 501 – 
1,000 บาท มีระยะเวลาในการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจซื้อทันที มักเข้ามาซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ ZARAกับ
เพ่ือน วันหยุดประจําสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) และช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริการ คือ 15.01 – 17.00 น.  
 การทดสอบสมมติฐาน 
 การตลาดระดับโลก (Global Marketing) มีค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 0.520 ซึ่งหมายความว่า 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของการตลาดระดับโลก สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 
แบรนด์ ZARA ได้ 52% โดยอีก 48% น้ันเกิดจากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ทําการศึกษา และมีค่า F-statistic 
เท่ากับ 433.970 ซึ่งมากกว่า ค่า F จากตาราง แสดงว่าการตลาดระดับโลก (Global Marketing)  
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 1: แสดงผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลระหว่างการตลาดระดับโลก ที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา S.E. B Beta (β) t Sig. 

ค่าคงที่ 
การตลาดระดับโลก 

0.144 
0.038 

0.845 
0.784 

 
0.722 

5.877 
20.832 

0.000 
0.000 

Adjusted R2 = 0.520, R Square = 0.522,  F = 433.970, *p < 0.05 
  
 สมมติฐานท่ี 1 การตลาดระดับโลก (Global Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 
แบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากค่า Adjusted R2 = 0.520 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA เป็นผลมาจากปัจจัยการตลาดระดับโลก 52% โดยส่วนที่เหลืออีก 48%  
เป็นผลมาจากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ทําการศึกษา 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า Sig· มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน สรุปว่า ปัจจัยการตลาดระดับโลก (Global Marketing) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์  ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.722 ซึ่ง 
หมายความว่า ปัจจัยการตลาดระดับโลก น้ันมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA 
ของผู้บริโภค กล่าวคือ หากมีการทําการตลาดระดับโลก มีผลมากข้ึน 1 หน่วย จะมีผลให้มีการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภค เพ่ิมขึ้น 0.722 และเมื่อวิเคราะห์ตัวแปรอิสระในรายด้าน พบว่า 
 
ตารางที่ 2: แสดงผลแสดงผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลระหว่างการตลาดระดับโลกตามปัจจัยย่อยกับการ  
               ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ S.E. B Beta 
(β) 

t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 0.144 0.826  5.732 0.000   

ด้านผลิตภัณฑ์ระดับโลก 0.038 0.161 0.190 4.207 0.000 0.588 1.701 

ด้านราคาระดับโลก 0.047 0.268 0.280 5.643 0.000 0.485 2.062 

ด้านการจัดจําหน่ายระดับโลก 0.043 0.124 0.138 2.891 0.004 0.523 1.913 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับโลก 

0.049 0.240 0.256 4.910 0.000 0.438 2.281 

  Adjusted R2 = 0.523, R Square = 0.528, F = 110.382, *p < 0.05 
   
 จากค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 0.523 ซึ่งหมายความว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคแบรนด์ 
ZARA เป็นผลมาจากปัจจัยการตลาดระดับโลก ทั้ง 4 ด้าน 52.3% โดยส่วนที่เหลืออีก 47.7% น้ันเกิดจากตัว
แปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสมการ 
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   ผลการทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการตลาดระดับโลก (Global Marketing) กับการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในรายด้านโดยเป็นการแสดงสมมติฐานย่อย ตามตารางพบว่า 
  สมมติฐานที่ 2 ผลิตภัณฑ์ระดับโลก (Global Product) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 
แบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานทางสถิติดังน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ระดับโลก มีค่า Sig. อยู่ที่ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ
สมมติฐาน สรุปว่าด้านผลิตภัณฑ์ระดับโลกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ZARA  
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.190 ซึ่งหมายความว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ระดับโลก น้ันส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภค 
กล่าวคือ หากการตลาดระดับโลกมีผลมากข้ึน 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA 
ของผู้บริโภค เพ่ิมขึ้น 0.190 
  สมมติฐานท่ี 3 ราคาระดับโลก (Global Price) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ 
ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานทางสถิติดังน้ี 
 ด้านราคาระดับโลก มีค่า Sig. อยู่ที่ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ
สมมติฐานส รุป ว่า  ด้ านราคาระ ดับโลก  มี อิท ธิพลต่อการ ตัดสิน ใจ เสื้ อผ้ าแฟ ช่ันแบรนด์  ZARA  
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.280 ซึ่งหมายความ 
ว่า ด้านราคาระดับโลก น้ันส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภค 
กล่าวคือ หากการตลาดระดับโลก มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA 
ของผู้บริโภค เพ่ิมขึ้น 0.280  
 สมมติฐานท่ี 4 การจัดจําหน่ายระดับโลก (Global Place) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 
แบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานทางสถิติดังน้ี 
 ด้านการจัดจําหน่ายระดับโลก มีค่า Sig. อยู่ที่ 0.004 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน สรุปว่าการจัดจําหน่ายระดับโลกอิทธิพลต่อการตัดสินใจเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.138 ซึ่งหมายความว่า 
ด้านการจัดจําหน่ายระดับโลก น้ันส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภค 
กล่าวคือ หากการตลาดระดับโลกมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพ่ิมขึ้น 0.138  
 สมมติฐานที่ 5 การส่งเสริมการตลาดระดับโลก (Global Promotion) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดระดับโลก มีค่า Sig. อยู่ที่ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน
จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปว่า การส่งเสริมการตลาดระดับโลก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  
 จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตลาดระดับโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามน้ันเห็น
ว่าด้านการจัดจําหน่ายระดับโลกน้ันตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งมีความคิดเห็นในระดับมาก 
รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ระดับโลก ลําดับต่อมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาดระดับโลก และราคาระดับโลก 
ซึ่งมีความคิดเห็นในระดับมาก ตามลําดับ 
 สรุปความคิดเห็นในรูปแบบการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผู้บริโภคมักตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน และมักพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อ หากเจอเสื้อผ้าแฟช่ันที่
ตรงกับความต้องการก็จะตัดสินใจซื้อได้เลยทันที และมักจะตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันที่ต้ังใจจะซื้อ หลังจากได้
ประเมินทางเลือกมาเป็นอย่างดีแล้ว รวมถึงเห็นด้วยว่า Fast Fashion ของแบรนด์ ZARA ทําให้ตัดสินใจซื้อ



                                                                                      การประชุมวิชาการระดบัชาตปิญัญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 
29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

A 341 

เสื้อผ้าแฟช่ัน เพราะเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และมีแบบให้เลือกมากกว่าคู่แข่ง ช่วยทําให้ได้ใส่เสื้อผ้าตามเทรนด์
แฟช่ันที่ต้องการ ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.256 ซึ่ง
หมายความว่า การส่งเสริมการตลาดระดับโลก น้ันส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ 
ZARA ของผู้บริโภค กล่าวคือ หากการตลาดระดับโลก มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เพ่ิมขึ้น 0.256  
    จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) เป็นการวัดค่า
ของความแปรปรวนของค่าประมาณของสัมประสิทธ์ิของพารามิเตอร์ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
กันโดยค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าค่า VIF 
ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 1.701 – 2.281 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันสามารถสร้างสมการ
ถดถอยได้ดังน้ี 
 
สรุป  
 จากการศึกษาเรื่อง การตลาดระดับโลก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาสรุปว่า การตลาดระดับโลก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 
แบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง Influence of 
political globalization and global crisis on traditional marketing management theory and 
practice ของ Robert Vodopivec (2012) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การตลาดระดับโลกน้ันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ โดยผู้บริโภคน้ันตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองช่ืนชอบมากที่สุด การตลาด
ระดับโลก เป็นปัจจัยที่มีผลทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการ เป็นกระบวนการการหาทางเลือกเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นฟังก์ช่ันทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ ที่เน้นเก่ียวกับเรื่องการวางแผนและพัฒนาสินค้า
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ตามแผนการของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในสินค้าและบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด แบรนด์ ZARA ประสบความสําเร็จทางธุรกิจเพราะมี
การทําการตลาดระดับโลกที่ตรงกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับโลก ซึ่งคือ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ระดับ
โลก คือ ZARA มีการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์สวยงามตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 2. ด้านราคาระดับ
โลก คือ ZARA มีเทคนิคการต้ังราคาสินค้าที่ไม่แพงมาก เพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและ
บริการ 3. ด้านการจัดจําหน่ายระดับโลก คือ ZARA มีการกระจายสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดย
เลือกทําเลท่ีดีในการต้ังร้านซาร่าในทุกประเทศท่ัวโลก 4. ด้านการส่งเสริมการตลาดระดับโลก คือ ZARA มีการ
ทําการส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคสามารถ 
รับรู้ช่องทางข่าวสารได้หลากหลายช่องทางตามสื่อต่างๆท่ัวโลก เน่ืองจากการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 
ของผู้บริโภค จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมการตลาดระดับโลกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาสรุปว่า ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 
แบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ตอบแบบสอบถามน้ันมองว่า ZARA เป็นแบรนด์เสื้อผ้า
แฟช่ันที่มีช่ือเสียงได้รับความนิยมในระดับโลก มีดีไซน์การออกแบบที่สวยงามแสดงว่า ZARA น้ันมีการทํา
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ระดับโลก คือ ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทั่วโลก ตรงกับความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภคท่ัวโลก ทําให้เกิดการจดจําในตราสินค้าได้ดี ทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเมื่อสวมใส่เสื้อผ้า
แฟช่ันของแบรนด์น้ีแล้วทําให้ตัวเองดูดี เป็นการเพ่ิมความม่ันใจให้ตนเองมากขึ้น จึงทําให้ผู้บริโภคน้ันตัดสินใจ
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ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง Emerging team practices in 
global product development ของ Niranjan Kalyandurg,K.B. Akhilesh (2012) ซึ่งสามารถอธิบายได้
ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก มีทีมที่ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกันทุกส่วน โครงสร้างที่
มุ่งเน้นการฝึกอบรมและการพัฒนา เพ่ือให้สินค้าที่ออกมามีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
 สมมติฐานท่ี 3 ผลการศึกษาสรุปว่า ราคาระดับโลก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ 
ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  โดยผู้ตอบแบบสอบถามน้ันมองว่า ZARA มีการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา และมีการต้ังราคาสินค้าที่ไม่แพงมาก เพ่ือให้ผู้บริโภคของ ZARA ทั่วโลกสามารถซื้อสินค้าได้โดย
ไม่ต้องรอซื้อตอนลดราคา 50% แสดงว่าแบรนด์ ZARA น้ันมีการทําการตลาดราคาระดับโลก คือ ZARA ผลิต
เสื้อผ้าแฟช่ันที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง มีราคาสินค้าที่เหมือนกันทั่วโลก และคุณภาพ
ของสินค้าต้องเหมาะสมกับราคา เพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า จึงทําให้ผู้บริโภคน้ันตัดสินใจซื้อ ผลดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง Integration of the profit-split transfer pricing method in the 
designof global supply chains with a focus on offshoring context  ของ R. Hammami (2014) ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับการออกแบบของห่วงโซ่อุปทานโลก ที่เน้นในการกําหนด
ราคา นอกจากน้ีการกําหนดราคาแบบบูรณาการมีการตัดสินใจที่เก่ียวข้องหลายอย่าง เพื่อแสดงผลกระทบของ
ราคากับการตัดสินใจ และผลกําไร ทําให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ 
 สมมติฐานที่ 4 ผลการศึกษาสรุปว่า การจัดจําหน่ายระดับโลก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน
แบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ตอบแบบสอบถามน้ันมองว่า ZARA มีทําเลท่ีดีในทุก
ประเทศทั่วโลก คือจะต้ังอยู่บนถนนสายชอปปิ้งหลักและอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเสมอ แสดงว่า  ZARA น้ันมีการทํา
การตลาดการจัดจําหน่ายระดับโลก คือ ZARA จะให้ความสําคัญกับเรื่องทําเลท่ีต้ังในทุกๆประเทศทั่วโลก คือ
จะต้ังอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเสมอ มีการตกแต่งร้านให้สวยงามดูหรูหรามีระดับ เพ่ือสร้างความสนใจให้ผู้บริโภค ช่วย
กระตุ้นให้เข้ามาซื้อสินค้าและทําให้ผู้บริโภคเกิดความน่าเช่ือถือ จึงทําให้ผู้บริโภคน้ันตัดสินใจซื้อ ผลดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองManufacturing Strategy in Global Markets: An Operations 
Management Model ของ Alberto De Toni, Roberto Filippini, Cipriano Forza (2006)  ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า รูปแบบความคิดการดําเนินงานสามารถใช้ในการระบุโอกาสท่ีสําคัญที่สุดและการตัดสินใจในการ
สั่งซื้อเพ่ือได้ความเปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมทั่วโลก เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้สูงสุด 
  สมมติฐานที่ 5 ผลการศึกษาสรุปว่า การส่งเสริมการตลาดระดับโลก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  โดยผู้ตอบแบบสอบถามน้ันมองว่า ZARA มีโปรโมช่ัน
ที่เหมือนกันทั่วโลก มีการประชาสัมพันธ์สินค้า ทําให้เกิดการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ แสดงว่า 
ZARA น้ันมีการทําการส่งเสริมการตลาดระดับโลก คือ  มีการอัพเดทรูปสินค้าต่างๆ ลงใน Social Media ทั่ว
โลก เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆท่ัวโลก ทําให้เกิดการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ และ
วัฒนธรรมการทํางานของ ZARA มีการใส่ใจฝึกอบรมพนักงานให้มีความเช่ียวชาญ การสื่อสารที่ถูกต้องของ
พนักงานทุกสาขาทั่วโลก ทําให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมั่นใจในบริการ จึงทําให้ผู้บริโภคน้ันตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง The Graduate Promotion 
Process: Understanding the “Soft” Side ของ R.A. Lee, J. Piper (2006) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
เจ้าของบริษัทจะต้องมีความเข้าใจทางด้านการเมือง วัฒนธรรม ความรู้ การติดฉลาด และทุกๆเส้นทางที่
สามารถเป็นกุญแจสําคัญในการบริหารจัดการของกระบวนการส่งเสริมการขาย ที่จะทําให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายได้ เพ่ือสร้างกําไรสูงสุดให้แก่กิจการ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 

 จากผลการวิจัย เรื่อง การตลาดระดับโลก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ZARA ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการตลาดระดับโลกของเสื้อผ้าแฟช่ันZARA ดังน้ี 
 ผลจากการสํารวจความคิดเห็น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดระดับโลกของธุรกิจ
แฟช่ันที่เก่ียวข้อง แนวทางในการต่อยอดการศึกษากลยุทธ์การตลาดระดับโลกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
แฟช่ันต่อไป เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
  จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการตลาดระดับโลก โดยรวมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ ZARA ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ัน 
ธุรกิจ หน่วยงาน หรือองค์กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการตลาดระดับโลก ควรให้ความสําคัญกับจุดเด่นของ
การตลาดระดับโลกในการกําหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่เป็น
กระบวนการของการวางแผนและปฏิบัติตามแผนของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นฟังก์ช่ันทาง
ธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ ที่เน้นเก่ียวกับเรื่องการวางแผนและพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในโลก
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังน้ันกลยุทธ์การตลาดระดับโลกจําเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความต้องการในสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด โดยเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อยทั้ง 4 ด้านแล้วพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค  คือ ราคาระดับโลก เน่ืองจากมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากที่สุด ดังน้ันทางแบรนด์ 
ZARA ควรให้ความสําคัญกับด้านราคาระดับโลก คือ มีการต้ังราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและ
กลุ่มเป้าหมาย จะทําให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง จึงทําให้ปัจจัยทางด้าน
ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคน่ันเอง อย่างไรก็ตามอีก 3 ปัจจัย อันได้แก่ การส่งเสริม
การตลาดระดับโลก, ผลิตภัณฑ์ระดับโลก และการจัดจําหน่ายระดับโลก ก็มีอิทธิพลทางสถิติเช่นกัน 
 การส่งเสริมการตลาดระดับโลก เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค  
เมื่อพิจารณาลึกลงไป พบว่า  ZARA ควรมีการทําการตลาด การประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงตลาด
เป้าหมาย มีการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายตามสื่อต่างๆทั่วโลก แหล่งที่ใช้ติดตามแฟช่ันที่เป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน คือ อินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์ค สามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้โดยตรง เพ่ือให้ผู้บริโภคสา
มารพิจารณาผลิตภัณฑ์และทําการตัดสินใจเลือกซื้อในอนาคตได้ต่อไป และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าผู้จํา
จําหน่ายมีความเอาใจใส่ในการเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการกระตุ้นการรับรู้ 
สามารถเพ่ิมยอดขายให้แก่บริษัท และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ ZARA อีกด้วย 
 ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาลึกลงไป 
พบว่า ZARA เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มีช่ือเสียงได้รับความนิยมระดับโลก ทําให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นต่อแบรนด์
เป็นอย่างมาก ทางแบรนด์ซาร่าควรรักษาช่ือเสียงและความเช่ือมั่นน้ีไว้ต่อไป กล่าวคือ ต้องคํานึงถึงคุณภาพ 
ของสินค้าควรเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพดีและมีการออกแบบที่สวยงามอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี 
จะทําให้ผลิตภัณฑ์และธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการสร้างความเช่ือมั่นต่อแบรนด์อีกด้วย 
 การจัดจําหน่ายระดับโลก เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่า ZARA 
ควรพัฒนาการจัดจําหน่าย เพราะด้านการจัดจําหน่ายส่งผลน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาลึกลงไปพบว่าผู้บริโภค 
ให้ความสําคัญกับการที่ ZARA มีทําเลที่ดีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก คือต้ังอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเสมอ มีพ้ืนที่ร้านค้า
กว้างขวาง มีการตกแต่งร้านให้สวยงาม บรรยากาศภายในร้านหรูหรา ดูดีมีระดับ เพ่ือสร้างความสนใจ  
ความสะดวกสบายและความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้บริโภค เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าและบริการ 
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ข้อเสนอแนะในอนาคต 
1. แนะนําให้ทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น ขยายขอบเขตของประชากรไปยังผู้บริโภคของ  

ZARA ในสาขาอ่ืนๆหรือผู้บริโภคในต่างจังหวัด เพ่ือที่จะทราบความคิดเห็นของผู้บริโภค และเป็นการขยาย
ฐานลูกค้าให้กับแบรนด์ ZARA อีกด้วย 

2. แนะนําให้ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของ ZARA ในสาขาอ่ืน เช่น สาขา 
เซ็นทรัล ป่ินเกล้า ที่พ่ึงเปิดเป็นสาขาใหม่ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไปในอนาคต 
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The Influence Of Industrial And Entrepreneurship Factors On 
The Entrepreneurs And The Entrepreneurial Process:  
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Summary:  
 
       By interview, observation and data collection methods , this study discusses the 
influence of main industry factors on entrepreneur and key elements of venture , through  

business process analysis on Huansheng Biotechnology Company （HS ） .The main 
purpose is to learn the core business elements about bio-technology start-up , to build a 
success venture mode of biotech business.  
 

Keywords: Entrepreneurship; Industry factor; Venture  Element 
 
1. Company background  

HS Technology (HS company) was founded in 2007, with 1 million yuan in registered. 
The company is engaged in biotechnology research and development, production and sales. 
Now the company's asset is more than 50 million and with more than 100 employees, 
including technical staff (above 30% in the total number of employees).There are more than 
10 people with a master's degree or senior professional titles.  

The products are provided by the company: Biological diagnostic reagents. 
 

2． Entrepreneurship and the growth of the company  
In 1992  the establishment of market economy system in China is a very important 

event, for the entire nation and 1300 million Chinese people。It had a significant impact on 

the lives of the young intellectuals。A giant wave to go into business industry formed. In 
that time, Mr. Ren was studying at a University graduate school. His many classmates in the 
graduate school done business or worked outside for part-time work which also had effect 
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on Mr. Ren In the same time, the new policy that the State government no longer assigned 
job for university graduate had a huge impact. Mr Ren began to consider preparing to enter 
the business.  

In 1993, the HS Co. current Chairman R manager was assigned to work at a state-owned 
medical institute after graduated from the biology department of an university. Under the 
influence of the whole social entrepreneurship atmosphere, R manager resigned from the 
state-owned medical institution and went into business in 1994. 

At first, R manager career goals was  manager in big corporation and wish to use 7-8 
years to become large company CEO. A few years later, he began to seek business 
opportunities to set-up company. Initially, R manager choice is feed premix industry. That 
time was the great development stage of China feed industry, and the industry developed 
rapidly. The products of R manager’s company were very popular. But R manager had to 
stop running the business after some time, because of lack of enough capital.  

After studying and analysis for several years,R manager started to operate in new 
enterprises.  

He began to think that he had technique and business experience, but lack of capital 
what business he should does? R manager thought that the business he set up first must 
fulfill two basic conditions: first, he familiar with the industry; Second, he can do it. 
Combining his experience, R manager thought if he could be engaged in biotechnology 
product research and sale? He had professional training, and was also responsible for 
research and development work in the unit. And while working in the other two companies, 
he found that such products had market, and need professional and technical personnel. 
When R manager mentioned of developing biotechnological products, his friends were quite 
supportive.        

R manager thought that if he set up a professional team to research and make a 
biological products, it should be feasible. So he began to do research on the production 
technology market. He visited provincial and municipal institutions and experts concerned, 
and knew some agencies have begun to engage in related production business. 

In the begin,  R manager was depressed, because there were some companies doing 
same business now.They could not win in competition, and  the business is difficult to be 
done. But on second thought, he realized that since the relevant production technology 
business existed, it proved his idea to be right. It also proved that production technology 
market exist and this project could be operated.  Now there were some technology 
companies was doing the business, did not they culture market for him also? From the 
development of the country, this industry must had a good chance. Furthermore, this 
industry has technological barrier, but the costs are relatively low, mainly including labor 
costs and rent, equipment, research and development costs. With this mind, R manager 
started to work. In 2007, he formally registered the HS science and technology co., Ltd. 
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2.1 First  business  

At the beginning ，the company had only 4 individuals. In addition to R manager, one 
was research personnel, another was sales and marketing staff,the left was new office clerk. 
After the company set up, the first important thing to have business. R manager had done 
research and development work in the pharmaceutical sector, and was familiar with 
marketing. This was not the first time to do business for him, but he faced heavy 
competition in the market. 

First， they called their familiar friends, classmates, relatives to ask if their units need 
diagnostic reagent products. Then they sent the company's products list to customer 
through the mail. In the first 2 months, the company did not receive a business to be able 
to carry out immediately. 

The first successful business was that a friend’s laboratory needed an import agent. The 
company did not have this product, so R manager looked for a Beijing biological import and 
export company to cooperate. The business continued for more than 1 month. R manager’s 
company completed the sales task. 
 

2.2 Business development 
In order to avoid business conflict with the existing domestic enterprises in the industry, 

the company chose the import reagent market segments. 
In marketing, the company began to build 2 ways. One was to build their own elite 

sales team; the other was through the dealer. 
In marketing, in addition to letters, telephone, advertising, home sales, training and 

sales, the company also held academic forums, academic conferences for academic 
exchanges. 

The company continues to introduce management personnel and business elite, and 
the company hired outside experts as part of a part-time consultant to build the advisory 
group. By absorption of biological diagnosis of professionals and management personnel, 
they set management team. Professor Tan from Harvard University and Professor Chang in 
NIH joined the HS company. 

In 2010, the company and CRL cooperated, and became the CRL strategic partner. The 
company became agent for CRL series products. On this basis, the company recruited 
technical personnel to develop related products, such as diagnostic reagents products, et al. 

With the expansion of the scale, the company's organizational structure also began to 
gradually establish. At present, the company has established the department of biological 
diagnosis, research and development department, supply department, production 
department, marketing department, administrative office and finance department, human 
resources department and other functional departments. The company establishes internal 
management system and work flow. 
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3． Case evaluation 
3.1 Industry factor analysis 
Zhang Wei, Jiang Yanfu summed up the relevant research. The impact of the industry 

on entrepreneurship is summarized in four aspects: industrial structure, industrial life cycle 
factors, industry knowledge and industry demand factors [1]. So we start from these four 
aspects to analyze. 

3.1.1 From the industrial structure to analyze 
Biological diagnosis belongs to the technology industry, the entry barriers of the 

industry is relatively high, exit barriers is normal. 
Generally speaking, science and technology industry has high entry barriers and 

secondary exit barriers, and the development potential is great. The early stage of entering 
into science and technology industry has risk, but it is beneficial to the long-term 
development of the enterprise. 

For the biological diagnosis industry that Ren chose, the beginning of the venture does 
not require a particularly large capital investment. There were not many large scale 
enterprises in the industry, and the industry's market share was still not concentrated. The 
market was broad. 

For biological diagnosis industry, the scale of economic profit is not obvious. There are 
no special requirements for the size of the entrepreneurial enterprises. It dose not need too 
many people to undertake a project. 

3.1.2 From the industry's life cycle factors to analyze 
 At present, the biological diagnosis industry is a sunrise industry, is still booming. With 

the continuous development of China's economic and social development, the future need 
of 1.3 billion people for the health diagnosis will has a huge release. From the point of view 
of the safety of biological diagnosis, biological diagnosis is in vitro diagnosis, so there is no 
risk. From the industry standards, the country has not yet systematic, comprehensive genetic 
diagnosis technology specification, and requires the entrepreneurial enterprises to create 
their own.  

3.1.3. From the factors of industry knowledge to analyze 
Biological diagnostic industry needs a profound professional knowledge. It need the 

professional training of biological diagnosis for long time and some practice to master the 
basic skills of biological diagnosis. In this case, Mr. Ren is familiar with the professional work 
of biological diagnosis, with a wealth of experience. 

3.1.4.From the industry's demand factors to analyze 
Biological diagnostic technology has broad market prospects. 
 (1) The final object of the biological diagnosis industry is individual, its market size is 

relatively large. 
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 (2) The scope of the biological diagnosis industry is also very wide.  To divide from the 
technical points,it include genetic diagnosis, biological chemical diagnosis, immune diagnosis, 
cytological diagnosis, etc.. 

 (3) Because of the wide range of biotechnology, it is easy to carry out market 
segmentation. a start-up business is very easy to intervene. 

 (4) From the customer's point of view, biotechnology will become a very viable 
emerging industries. 

3.2 entrepreneurial factor analysis 
Gnyawail and Fogel put forward the key elements of entrepreneurship, including the 

entrepreneurial (motivation) desire, entrepreneurial opportunities and entrepreneurial skills 
(technical know-how and business know-how) in three aspects [2].Below is discussion  based 
on the analysis of the theory of entrepreneurial elements and the case. 

3.2.1.Entrepreneurial aspirations 
Mr. Ren originally worked in a research institute to be responsible for the development 

of bio-chemical products. The environment is the national business, and Mr. Ren many 
colleagues did part-time work outside. Mr. Ren was just graduated, also did the part-time 
work outside the enterprise. At first Mr. Ren's wish was to be an excellent professional 
manager. At the same time, he hopes to set up a company of his own in the future, to do 
some of their own business. 

3.2.2. Entrepreneurial opportunities 
When working a biological reagent company in Beijing, he found that this is a high 

technical market. There is a high technical barriers and it need for professionals to do. It was 
suitable for their own. Then Mr. Ren started to do the market research. He visited the 
relevant laboratories, hospitals, universities, etc., and found that some companies have been 
doing business. The market is existent. Mr. Ren thought that he would have a chance in the 
future. With such an idea, Mr. Ren started the construction work of enterprises. 

3.2.3. Entrepreneurial skills (technical know-how and business know-how) 
The professional background, work experience, knowledge structure, business 

experience and the ability to master the entrepreneurial skills and resources are not the 
same. In the process of entrepreneurship, the external environment is not the same also. 
Before starting entrepreneurship again, Ren has done more than 10 years of as professional 
managers. He has been much entrepreneurial experience, and there were failure and 
success. He graduated from biology department, and has the background of biological 
technology. So combining with their own professional background and work experience, Mr. 
Ren decided to entrepreneurship in the field of biotechnology once again. 

In general, in the beginning of the venture, Mr. Ren has a number of basic 
entrepreneurial elements required to start business. In addition, from the point of view of 
the HS company's entrepreneurial process, the level for entrepreneurial and entrepreneurial 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

 

B 6 

enterprises to have the elements of the business is also a dynamic change process. From 
there was no business in the beginning  2 month to having a certain impact on 
biotechnology reagent now,  HS company's entrepreneurial elements improved 
continuously, such as the accumulation of capital, industry experience and management 
experience, the continuous accumulation of marketing skills, financial management 
experience, staff training, etc.. 
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文化政策下的中韩武术文化教学推广研究 

Research on the teaching of Wushu Culture in China and Korea under 
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摘要 

中国武术,作为中华民族传统文化的典型代表,在当代的发展着实遇到了前所未有

的“问题”。中国武术文化的物质层、制度层、精神层在断裂;时下的中国武术发展现

状已经使我们很难回归中国武术的真实,发挥中国武术在“文化立国”战略目标实现中

的作用。 

本文从国家文化政策的视角,立足文化全球化时代,运用文献资料法、逻辑归纳法、

比较分析法对中韩武术文化教学推广的现状研究，借鉴韩国跆拳道的成功推广经验，对

中将从学生的兴趣角度着手，探析武术教学在中小学教学中的推广，以促成中小学武术

教育的发展，达到让中国武术与国家的宏观文化政策衔接,与社会主流文化发展同步,具

有中国文化独立品格的武术特质和与之相适应的文化生态环境的目的。 

关键词：文化政策 武术 教学 推广  

ABSTRACT 

Chinese martial arts, as a typical representative of the traditional Chinese culture, 

in the contemporary development really encountered an unprecedented problem". 

Chinese martial arts culture material layer, system layer, the layer of spirit in the 

fracture; nowadays the developing conditions of Chinese Wushu has made us very 

difficult to return to China real martial arts play role of Chinese martial arts in the 

"culture establishs a country" strategy to achieve the objective. The from the 
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perspective of national culture policy, based on cultural globalization times, using 

the method of literature, logical induction, comparative analysis on the promotion of 

Chinese and Korean martial arts culture teaching research, from South Korean 

Taekwondo successful experience in the promotion, will proceed from the student's 

interest in the perspective of, of Wushu Teaching in primary and secondary schools 

teaching in the promotion of, in order to facilitate the development of Wushu 

education in primary and middle schools to make Chinese Wushu and national 

cultural macro policy convergence, and social development of mainstream culture in 

synchronization with martial arts characteristics of the independent character of 

Chinese culture and compatible with cultural and ecological environment. 

Keyword：Cultural Policy martial art teaching Spread 

引言 

文化是社会发展的动力,它与政治、经济和科学技术紧密结合,在社会可持续发展中

发挥着不可忽视的作用。文化是一个国家的软实力,是一个民族的生命力、凝聚力和创

造力的精神支撑。全球化时代的到来,文化的发展更加成为一个普遍关注的话题。文化

政策正是影响文化发展和社会全面进步的具体制度和措施,文化政策决定着文化的发展

道路和发展方向。许多国家通过文化政策指导文化的发展,并通过市场运作和社会支持

等方式的协作加强文化的可持续发展。武术文化作为中国传统文化范畴的一个系统,其

发展模式与文化发展模式相比既具有同一性又存在特殊性。在我国当前的国情和传统文

化背景的影响下,武术文化的培育更需要政府的主导。因此,从文化政策的视角出发,通

过中韩武术文化的对比探讨中国武术文化的发展应该说是一个有意义的课题。纵观近年

来中国武术文化发展的研究成果,从政府文化政策层探讨武术文化发展似乎还不多见。 

同时在新中国成立之后， 党和国家非常重视武术的发展，但武术未能成为 2008 年

北京奥运会正式比赛项目。然而韩国的跆拳道在短短的几十年内，就风靡全球，练习者

达 7000 万，最终于 2000年成为奥运会正式比赛项目，并博得“世界第一搏击运动”的

美誉。在国内，跆拳道以独特的魅力席卷了中国大部分城市，面对日益增多的跆拳道锻
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炼人群和众多的跆拳道馆，然而中国武术馆正在慢慢淡出人们的视野，中国武术的发展

和生存空间逐步受到挤压。面对中国武术受到挤压，我们应该如何发展中国武术成为一

个深思的问题，如何在中小学推广中国传统武术成为我们当前需要思考的一个重要问

题。  

弘扬武术精神，继承优秀传统，这就要求我们从中小学抓起，传承优秀文化的历史

使命离不开学校体育教学这个环节，离开此环节传承优秀文化便无从谈起。把握好这个

阶段，实时科学的推行传统武术教学，有利于塑造和培养学生优秀的品质。同时，无论

学生将来走向高一级学校还是直接走向社会，都会给他们打下坚实的武术基础和塑造优

秀的品质，对传承和保护优秀的传统文化也起到重要作用。 

 

文献综述 

田学建，邱丕相的《全球化视野中传统武术发展策略研究》中提出武术在国际上的

发展现状，必须以人为本，以大众传播为主，进行武术改革与创新，以促进经济的发展

为基础，这样才能真正实现武术的国际化发展。  

陈怀明在《借鉴跆拳道的发展道路发展中国民族传统体育》中，总结了跆拳道运动

风靡世界的原因，深入透彻的分析跆拳道的发展道路，从中分析了跆拳道发展的成功之

处，并借鉴跆拳道的成功，对今后如何发展武术运动的研究中起到了启示作用。  

雷鸣，余多庆的《武术与跆拳道运动发展的政治环境比较研究》中提到在新时代，

应该积极的为武术运动提供良好的国内外政治环境，借鉴现代跆拳道的推广形式，加快

武术的推广发展。  

张超的《跆拳道发展对传统武术推广的借鉴意义》中分析武术中蕴含着深厚的中华

传统文化内涵，但是武术在推广过程中却存在诸多缺憾,远未达到其所应有的历史文化

地位。借鉴跆拳道的发展机制，对武术的推广有着重要意义。  

杨海琴，雷鸣写的《论跆拳道运动的推广策略对我国武术发展的启示》，许之星编

写的《从韩国现代跆拳道的普及看中国武术推广的困境》，郭玉成编写的《跆拳道、空

手道、柔道传播对武术传播的启示》三篇文章中对跆拳道文化特点、技术特点、推广组

织这几个方面和武术运动进行了对比，对以后武术的发展起到了新的启示作用。  
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刘雷在《中小学生武术文化认知教育的实践与探索》一文中指出：中小学生的武术

学习过程能够是一个“德艺双馨”的成长过程，提升武术技艺的同时，又能用武术文化

来陶冶生命。同时，中小学武术教学应该加强武术文化认知教育和武术教师加强个人武

术文化修养。 

 陈福刁在《中国武术文化及其教育作用》一文中指出：武术文化教育的作用包含：

武术文化的时间教学能提高学生的身心素质、武术文化的理论教学能培养学生的思想道

德素质、武术文化的体悟能提高学生的能力和科学文化素质。同时，还指出学校推行武

术文化教育的意义有：掌握武术动作技术、科学锻炼身体的方法、培养学生的道德修养、

促进学生人格的全面发展。  

武建伟在《我国武术文化国际传播现状与发展策略研究》一文中指出：中小学武术

教师资源极度匮乏，教材内容和教材教法比较单调。虽然我国中小学的武术有待改革和

完善，应该在普及的基础上进行。同时，也指出城市与城市之间、城市与乡村之间经济

发展不平衡，导致师资力量分散。应该建立相关的考试考核制度和有关领导的重视，普

及农村中小学武术教学时重中之重。 

杨海琴、雷鸣在《论跆拳道运动的推广策略对我国武术发展的启示》一文中指出：

要有层次分明设段位、规则规范标准化、尚礼崇德塑性格和教学独特射魅力等策略，中

国武术推广应该借鉴和学习，吸取有利于成长和成熟的东西，再结合自身的技术特点、

民族特性、技击理念等加以改进和完善，从而找到一条真正适合自己发展的道路。 

 

研究目的 

从文化政策的视角,立足文化全球化时代,通过中韩武术文化的对比，借鉴韩国跆拳

道的成功推广经验，对中国武术文化发展进行探讨，让中国武术与国家的宏观文化政策

衔接,与社会主流文化发展同步,具有中国文化独立品格的武术特质和与之相适应的文

化生态环境。通过借鉴跆拳道的段位晋升制度，结合我国中小学武术推广情况，制定适

合中小学推广的方法，进而向全国推广。 

 

研究方法 

文献资料法，运用百度、谷歌、有道等搜索引擎, 利用 CNKI中国期刊全文数据库、
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中国期刊网优秀博硕论文数据库以及以及查阅了全国各大体育期刊、报纸中有关跆拳道

的文章, 收集、整理了大量关于韩国跆拳道与中国武术的起源、发展过程、推广策略等

方面的相关资料, 全面了解本研究课题领域的现状和前沿理论。 

逻辑归纳法，在研究过程中, 预将收集的资料与数据运用比较、分析、综合等多种

方法进行逻辑归纳与演绎, 对现有的相关理论进行逻辑的推理以及对所获得的实际资

料进行逻辑处理。分析目前武术在中小学武术教学推广下存在的主要问题, 探寻如何较

为有效的解决问题的途径。 

比较分析法，主要通过对武术和跆拳道教学中仪式感、套路、晋升段位等等方面主

要进行比较, 找出跆拳道和武术推广的优劣势, 提炼出适合武术发展的推广方法。 

技术路线遵循“提出问题——分析问题——解决问题”研究思路，通过对文化政策

视角中韩武术文化的对比，对围绕“中国武术文化在发展教学推广时存在哪些受制约因

素”这一问题进行研究，整合学理依据，继而提出中国武术文化教学推广的建议和对策。 

 

研究结果 

5.1 研究现状 

同过运用网络和期刊检索（中国知网）、查阅文献等手段查阅了相关资料，我国对

中国武术在中小学的推广比较缓慢，究其原因主要有：在现在以应试教育为主的前提下，

中小学学生主要以学习文化为主，以应对将要面对的各种各样的升学考试；教材编写没

有与时俱进和更新，仍然停留在武术套路上；专业的武术教师缺乏等。 

5.2.相关概念的界定 

何为武术，“武术”一词汇最早出现在南朝梁武帝长子萧统所编《文选》中，文中

有诗句为“偃闭武术，阐扬文令”（南朝宋.朱颜年《皇太子释奠会》），其意指停止武战，

发扬文治，并非反映今天武术的概念。 

2004年出版的体育院校通用教材《中国武术教程》中“武术是以攻防技击为主要技

术内容，以套路演练和搏斗对抗为运动形式、注重内外兼修的中国传统体育项目。” 

高等学校教材《武术》对武术的定义如下：武术是指以技击动作为主要内容，以功

法、套路和搏斗为运动形式，注重内外兼修的中国传统体育项目。 

2009 年 7 月 9 日至 11 日在河南省登封市召开关于武术定义和武术礼仪标准化研
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讨会上，专家学者给武术赋予了新的更加准确的定义：“武术是以中华文化为理论基础，

以技击方法为基本内容，以套路、格斗、功法为主要运动形式的传统体育。”武术定义

的修订关系到武术发展方向，把握发展规律和明确主要任务，拓宽武术推广的思路。新

的定义更符合现代文化的需要，使武术适应这个时代的人们所追求的意识与行为，使其

成为实现人生理想、生活目标的有效载体。 

跆拳道古称“跄跟”、“花郎道”, 它起源于朝鲜半岛, 是韩国和朝鲜的的民族的传

统体育项目。现代跆拳道是韩国在保留传统跄拳道的精髓的前提下, 积极吸取各国搏击

术精华创新与发展起来的一门具有东方特色的搏击术, 具有很强的强心健体和修身养

性的价值, 主要由品势、搏击、功力检验三部分内容组成。 

 

5.3 中国武术的推广现状 

新中国成立之后，在党和政府的关怀下，武术的发展步入了高速发展的快车道，1952

年，国家体委专门设立了民族形式的体育研究会，承担武术等各民族传统体育的项目的

研究任务。1958年中国武术协会在北京成立，随后各地的武术协会相继成立，逐步组成

了一个完善的武术组织。1987年颁布的体育大纲中提出要把武术列为 3-6年级的基本教

材之一，2004年中宣部、教育部联合颁发了《中小学开展弘扬和培育民族精神教育实施

纲要》中规定，体育课应当增加武术等内容。1990年国际武联在北京成立, 同年被武术

被列为北京亚运会正式比赛项目。一年后, 首届世界武术锦标赛在北京举行。1994 年, 

国际武术联合会成为国际单项体育联合会会员, 此后每两年举行一届世界武术锦标赛。

1994 年, 1998年分别武术分别被广岛亚运会和曼谷亚运会列为正式比赛项目。目前, 国

际武联已经拥有 120多个国家和地区成员,自 1991年起国际武术联合会每两年举办一次

世界武术锦标赛, 各大洲和会员国也都定期举行各种武术套路比赛。1990后, 武术套路

被亚洲运动会、东亚运动会、东南亚运动会等综合性运动会列为正式比赛项目。1990

年, 国际武术联合会被奥委会正式承认, 标志着武术初步走入奥林匹克的大家庭。北京

获得奥运会主办权后,国际武术联合会启动了武术入奥行动。但由于种种原因, 武术没

有成为奥运会正式比赛项目, 但经过争取, 2005 年 10 月, 国际奥委会执委同意在北京

奥运会期间举行武术比赛, 这次比赛的成功, 使武术赢得了在北京奥运会舞台上充分

向世界展示的机会, 为武术的国际化提供了更高的平台。“源于中国。属于世界的” 的

武术,已经成为沟通我国和世界各国人民的纽带, 是世界各国人民了解中华民族的窗
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口。 

    虽然中国在世界上推广的如火如荼的时候，但是从近几年的相关文献和调查发现，

国家颁布的相关法律法规未能得到很好实施，同时，在应试教育的体制下，武术很难得

到普及和推广。 

 

5.4 跆拳道的推广现状 

20 世纪 60 年代初期是亚洲各国经济建设的恢复期间和腾飞期，重塑顽强勇敢，拼

搏向上的国民精神符合国民文化建设的需要，象征坚韧顽强的跆拳道横空出世，为了培

养国民精神提供了合适的载体。韩国社会各阶层一直将跆拳道运动推广融入到社会发

展、经济建设中，以促进社会的发展。  

在韩国学校体育中，跆拳道已成为学校教育重要的组成部分，学校会想学生教授一

定的跆拳道知识，目的是使学生有强壮体魄的同时提高学生对跆拳道的理解和认识，此

外还能在青少年和儿童中推广和普及跆拳道这项体育项目，使它成为他们的最喜欢的课

外体育活动。另外，跆拳道还是所有成年男子必修的军训课目, 同时还是所有军人的训

练项目。据国防部训令第 90 号军规规定新兵跆拳道训练教育时间为 8 小时, 实习士官

训练时间为 70小时/年, 在士官学校的训练教育时间为每年 100小时, 士官考核通过者

通过的 90%必须有段位。另外 1966年 7月 29日由国防部部长专门成立了士兵跆拳道训

练的行政组织一国军跆拳道部, 由于军队的跆拳道包含着国防体育的价值, 1972 年国

务总理、国防部部长、文教部部长、文化部部长强调跆拳道的国防体育的价值, 实行为

国家政策。每年政界要人都要关注跆拳道的推广和发展情况。经过政府不遗余力的推广, 

跆拳道已经在韩国完全普及, 成为韩国的国技。同时，1988 年和 1992 年被列入奥运会

表演项目，2000年正式成为奥运会竞技项目。  

 

5.5 中国武术和跆拳道教学中推广的比较 

5.5.1中国武术和跆拳道仪式感的比较 

在中国武术发展过程中，不断的融合和吸收民族文化，在儒家文化的熏陶下，中国

武术要求“未曾习武术先明德”，跆拳道要求“以礼始以礼终”。中国武术的礼仪主要体

现在德字上, 习武者在训练以及日常生活中都应悟守严格道德准则和规范, 同行之间

主要行抱拳礼。他要求习武者用毕生的精力去领悟,去思索何以'成人、成己, 的文化本
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质与人格真谛。而跆拳道礼仪更多的强调对表现出的外在行动的要求, 要求习武者无时

无刻都注意自己的言行, 在练习前和结束后均要向国旗、向教练行鞠躬礼, 练习中如果

要和教练或者同伴有身体接触的话必须先敬礼, 另外学员在整理道服时一定要背对国

旗和教练, 在日常生活中见到教练和队友也必须行礼。通过对点滴小事的追求, 不断加

深对礼仪的认识, 使之成为内心的潜在意识,达到言行合一的境界。 

中国武术和跆拳道的仪式感上比较, 中国武术现在已经没有了传统武术的相关仪

式，虽然保留着拜师仪式，但是却没有了传统武术拜师仪式的相关礼仪和规程，只有其

形未有其神，很难让中学学生理解中国的传统文化中包含的精髓。相比之下, 韩国跆拳

道的礼仪强调的是一种外在具体的内容和形式,由于跆拳道文化经由韩国人现代化的升

华和包装, 融入现代社会价值观的和流行元素, 并且跆拳道的礼仪是一种简单的鞠躬

式礼仪,容易被大众接受和传播。同时，由于中国现代武术和传统武术的断层, 除了像

抱拳礼等少许传统动作得以保留外, 现代武术礼仪并未制定平时训练和比赛中应当加

以遵守的行迹规范, 以前被传统武术所重视的武德教育和道德修养, 却在视技击为生

命的现代散打中被忽略, 从而导致了现代武术礼仪的缺失。 

现在的中小学生不是了解中国传统的文化精髓，在整理中国传统武术的同时也要将

中国传统武术文化礼仪整理出相应的规章流程。跆拳道的仪式感很强，是通过现在社会

和流行元素整合之后，让大家容易接受。中国传统的武术文化应该可以做到，在保留传

统精髓的基础上，结合现在流行因素，创造出一套中国武术的仪式文化。 

 

5.5.2中国武术和跆拳道内容套路的比较 

中国武术内容非常庞大, 其中，“源流有序、拳理明晰、风格独特、自成体系”的

拳种, 就达种之多, 还有许多小拳种, 类同拳种, 体系不完整的套路和功法, 不计其

数。” 境技武术套路主要包括长拳、南拳、太极拳、刀、枪棍、剑、其他拳术、其他器

械、对练项目、集体项目。跆拳道的品式主要由基本型和黑带型组成, 总共 17 种标准

型, 其中基本型为太极一章至八章, 黑带型包括高丽、金刚、汉水、一如等九个标准型。

武术套路内容异常庞大, 各个拳种风格 

迥异, 动作复杂, 身法手法多变, 短时间不易掌握。跆拳道品式内容精练, 各个型直接

的风格一致, 可以速成。在群众接受程度方面比较, 武术动作复杂, 学习时间长, 见效

慢, 而跆拳道品势简单明了, 一学就会, 对于大多数业余爱好者来说, 跆拳道更容易
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接受。 

5.5.3中国武术和跆拳道晋升段位的比较 

中国武术套路比较复杂，而跆拳道套路比较单一，在晋升段位的机制上，跆拳道比

中国武术有着一定的优越性。根据相关资料和文献记载，中国武术可以直接进行段位考

试，段位考试分为散打和套路两种形式，武术的散打和套路是分开考核，武术段位晋升

考核内容过于复杂，在相当一定段位的基础上需要考核相关的理论考试，大大的挫伤了

学习者的积极性。跆拳道在晋升段位考试方面主要是从跆拳道礼仪精神、基本拳法、基

本技法、实战等方面进行考核，相对于中国武术考核要简单一些。同时，中国武术在晋

升段位考试后，在高段位和低段位的服饰方面是一致，没有太大的却别。然而跆拳道有

着严格的晋升段位的服饰等级制度，什么段位的等级腰间着不同颜色的腰带进行区别，

让学员有着明显的优誉感，同时彰显自己努力得到的结果。  

 

结论 

通过从仪式感、内容套路、晋升段位方面的比较，中国武术和跆拳道在推广方面存

在一定的差异性。特别是在中小学教学中推广中，由于中小学生思想还未成熟，对一切

新事物的学习，完全是根据自身的兴趣和爱好来决定的。在一段时间内可以认真的做某

一件事，一旦对某一件事的兴趣消失，那将不会在将自己的精力投入在学习上了。中国

武术没有能够调动中小学学生的学习兴趣，难很投入学习。 

本文主要是通过学生兴趣来进行研究的，弥补了从学生自身兴趣因素的研究，其他

外在因素未能进行研究，导致本文存在一定的局限性，未能达到其预期目标。  
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摘要  

    会展起源于人类社会发展早期,本身是集市，是买卖交易的场所。几千年来，经过全世界

人民不断创新发展，会展成为了集视、听、游、娱、购为一体的综合性展示平台，随着科技的

发展又推出了数字化展览，线上展览等高科技展览模式。由于，会展业发展如此迅猛，许多问

题接踵而至，重复办展、展览名称毫无差别、内容相似单调，甚至有些展览，混淆概念欺骗受

众，这样的新闻屡见不鲜。本研究就展会相关问题进行研究与探讨，结合《企业管理研究方

法》、《会展策划与管理》、《会展项目管理》等文献，以观察研究法为主，对会展业今后的

发展进行较为深入的探讨与研究，阐述展会业的问题和建议。本研究认为，一个展会首先要有

效的市场定位，寻求恰当的展会定位是关键前提条件。内容是他的核心竞争力，一个展会是否

有深度，是否能举办成功，内容是其必要条件。我国展会经济模式比较单一，没有完全利用展

会达到受益的目的，展会本应是体验为主的文化模式，但却往往忽视了体验效果，不注重体验

经济。 

关键词: 会展业 市场定位  核心竞争力 体验经济  

Abstract 

Exhibition originated in the early development of human society, itself is fair, is a 
place for business transactions. For thousands of years, through constant innovation and 
development, people all over the world convention and exhibition has become a set as, 
listening, tour, entertainment, shopping is a body comprehensive display platform, with the 
development of science and technology and introduced a digital exhibition, online 
exhibition and other high-tech exhibition mode. So quickly because of exhibition industry 
development, many problems followed, repetitious exhibitions, exhibition name no 
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difference is similar in content, dull, even some of the exhibition, confusing concept deceive 
audiences, such news. This research study and discussion on exhibition related problems 
and in combination with the  <BUSINESS RESEARCH METHODS>, <Convention and exhibition 
planning and management >, <the exhibition project management> such as literature ,Give 
priority to with observation method, the development of exhibition industry in the future 
more in-depth discussion and research, The questions and Suggestions of the exhibition 
industry .The author believes that a fair first, effective market positioning to seek appropriate 
exhibition location is the key premise condition. Content is his core competitiveness, 
whether to have depth, a show whether can successfully held, content is the necessary 
condition. Our exhibition economy pattern is unitary, not fully using the exhibition for the 
purpose of the benefit, the exhibition should be the experience of cultural patterns, but 
often neglected the effect of experience, does not pay attention to the experience 
economy. 

 Keyword : Exhibition industry  The market  localization   The core competitiveness  
Experience economy 

 

引言 

    本文认为，我国会展业虽有较大的进步，但也存在一些不可避免的问题，例如“展会过

剩，内容不足”的问题，本文就将针对这一展会存在的问题，分析问题产生的原因，并经过四

年来学习，思考给出行之有效的解决办法。一方面，完善自身知识结构体系，查漏补缺；另一

方面，切实做到以我国展会为主，从我国实际情况出发，到我国具体情况。真正解决我国展会

中存在的这一顽疾，为我国展会今后的发展献计献策。本文从展会中存在的展会数量过多，质

量和服务不到位这一展会存在的问题出发，通过查阅资料和对社会不同人群的市场调查，包括

对近年来国家各部门对展会所进行的调查数据进行分析，结合几年来自己所学所思所想，浅谈

对我国会展业发展的认识，并对其中之一的缺点进行细致的分析，提出解决办法。 

 

文献综述 

     唐纳德·库珀《企业管理研究方法》中提出研究对象的市场调研过程与方法，研究者无论

是进行基础研究还是应用研究，对于管理问题的全面理解都是研究成功的基础。得到数据后的

分析与解释最为重要，研究专家应该从几方面进行努力，（1）洞察客户的需求，调整信息以

满足客户的需求；（2）关于实施策略的建议。为本研究的研究方法提供了依据，更全面准确

的为本研究提供了数据支撑的来源。 

陈鲁梅《会展策划与管理》中提出创新题材是指通过对收集到的各种信息进行整理和分

析，选定一个本办展机构从来没有涉及的产业作为举办新展览会的展览题材。对于办展机构来

说，创新题材是一个新的领域，具有一定的风险性，但它有以下好处：第一，办展机构可以进

入一个新的产业和开发一个新的市场；第二，新题材往往是暂时被市场忽视的题材，别的办展
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机构进入得少或者是还根本就没有办展机构进入，这样我们就可以避开其他办展机构的竞争；

第三，新题材很多时候是市场的新兴产业，只要抢先一步，成功的可能性就较大。该书辅助本

研究依据《会展策划与管理》中的理论和研究现状得出结论与建议。 

施谊在《会展项目管理》中提出随着“展会营销”热潮兴起，展会的成本不断增加，参加

一次展会少则几万元，多则几十万元甚而还有上百万元，而展会的效果却没有得到提升。相

反，现在展会颇有泛滥之势，许多展会号称有几千个买家，实际的买家却只有几百个，展会上

为数不多的买家成为众多参展商争夺的对象，然而僧多粥少，真正能够成交的项目并不多。换

句话说，展会营销的效果在今日的市场环境下，已经大不如前。如果企业还是将业务拓展全部

押在展会上，不寻找新的拓展渠道，势必面临客户量萎缩、业务额下降的风险。 对本研究发

现问题起到了协助作用。 

 

研究目的  

    我国会展业近年来有了较快的发展，自我国正式加入WTO世贸组织，我国的会展业有了飞

跃式发展，特别是2008年奥运会，2010年世博会的成功举办，证明了我国经济，政治，文化实

力的大幅度提高，同时也为我国会展业的发展提供了一个新的契机。作为一种新的经济现象和

经济发展的新增长点，会展经济已经引起了社会的重视。据统计，近年来中国会展业以年平均

20%的速度递增。中国会展业从小到大，行业经济效益逐步攀升成为国民经济新增长点。但是

会展业作为朝阳产业，也存在诸多发展问题，有待解决。本文研究分析国内展会内容不足，并

给出建议。希望可以为国内的会展业献上自己的微薄之力。 

 

研究方法 

    本研究是以观察研究法及二手资料为数据收集工具的调查研究。观察研究法是在某些情况

下通过非语言沟通的观察得到对于研究对象有价值的，无需依赖他人的原始数据。我们可以在

原始数据产生的时候进行数据收集，从而克服询问等调查方法中存在的对信息进行过滤等不完

整数据的缺陷。它可以单独地获取研究对象在自然的状态下发生的全过程。二手资料是指已经

被收集并记录的，二手资料比较容易得到，相对来说比较便宜，它与实地调查法、观察法等收

集 原始资料的方法是相互依存、相互补充的。本研究以观察研究法为主，采用人种志调研，

参与性观察，运用定性数据的田野记录为工具，参加多个不同类别的展览会，观察和随意采访

参展者和参展商，与其探讨展览效果和最初的期望，比较有大量经费的参展商和有少量经费的

参展商对展会的期望和展览绩效。记录过程中排除偏差来进行数据质量控制。 

 

结果与讨论 

    

我国展会虽然有较大发展，但是不能掩盖一些弊端，真正品牌展会较少。主要存在以下几个方

面的问题： 

1. 我国会展业的现存不足  

1.1 重复办展。 
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很多展会存在同类型低水平重复办展，从而导致投资大、收益低，资源浪费严重等一系列问题

。例如，我国最大的车展，北京车展。（北京车展创办自1990年，规模不断扩大，展会功能也

由当时较为单一的产品展示发展到今天企业发展战略发布，全方位形象展示；全球汽车技术创

新交流平台；最高效的品牌推广宣传舞台。展品品质也逐年提高，影响也日趋广泛，众多跨国

汽车企业将背景车展列为全球A级车展。秉承展品精良、品牌全、国际化的办展理念和特色，

北京车展是国际上具有较高知名度的品牌展览会，为我国汽车工业的发展，自主汽车品牌的创

立、发挥了更大的作用，为促进中外汽车业界合作交流，为我国会展经济快速发展做出了积极

巨大的贡献）。我曾经想过一个问题，我国究竟有多少车展，是不是每一个车展都有必要？我

曾经看过我国贸促会的一个调查报告（如图一、图二），说我国一年大大小小的车展加起来，

得有上百场。我第一次看见这个消息的时候极为震惊，于是去百度上输入了“车展加城市”，

发现几乎每个城市都有车展。根据中国车展信息网提供的数据，2012年全年中国登记在册的车

展数量竟然高达239次。但是我相信，最终结果要远远超出这个数字。因为中国车展信息网，

给我的这个数字基本上都是一些较为知名的车展信息，忽略了一些县级以下的信息，会遗漏很

多。我仅仅拿239来说，这只是存在车展的名称，这里面又存在着多少重复办展的情况？我注

意到一个数据，在河北保定，仅在2013年一年，就在3月，4月，8月举办“2013年军校广场车

展”，每次都能持续一周左右时间。这样的情况不在少数，号称中国五大车展之一的“青岛国

际汽车工业展览会”2013年也分别在5月、9月各举办一次。（世界五大车展分别为：底特律车

展，巴黎车展，法兰克福车展，东京车展，日内瓦车展。中国五大车展分别为：北京车展，上

海车展，广州车展，长春车展，青岛车展。）如果将每年重复办展的数量计算的话，个人认为

结果将无法想象。 

1.2 展会秩序混乱 

    目前中国展会，同样也存在着秩序杂乱的问题，由于没有正规的监管部门，或者说是我国

展会处于刚刚起步状态，行业协会没有起到较大的作用，很多法律法规都不完善，设施设备不

完善等。例如，目前我国汽车种类的展会多种多样。什么汽车综合展会，新能源汽车展会，汽

车零部件展会等等，光我参观过的就有三个，一个和汽车工业基本没有多大关联的展会，名字

种类倒是非常齐全。我记得曾经参观过北京新能源汽车展，进去之后展品参差不齐，更有甚者

在展会中售卖渔具、皮划艇等。仅仅北京一地而言，放开北京车展不提，光新能源展，房车

展，汽车交易会等就有十余家。根据中国车展信息网统计，在2013年，整车综合展会最多；其

次就是卖车展。而这些大量集中在直辖市和省会级城市中。根据一份调查报告显示，在省会级

城市中，没有足够能力接待观众的场馆，就把车展放置在城市中心广场，又没有有效的疏导，

必然导致交通拥堵，安全隐患等问题。每次参加北京车展的时候，我就觉得除了看车看展，其

他都非常痛苦，记得小学学过一个词叫比肩接踵，我这么大真完全理解这个词的意思了。参观

展会的时候，完全是被人潮推着往前移动的，在移动的过程中，还伴随着孩子啼哭声，大人叫

骂声，路人争执声，不绝于耳，堪比最棒的口技。不仅如此，因为车展举办都在夏天，场馆内

人又较多，人们情绪较为暴躁，稍有不甚就容易大打出手，情况严重还可能出现踩踏事件等。

工作人员对此也一筹莫展，我曾看到两位男士为了拍车模而争执，工作人员在旁边只能无助的

看着，我问他为什么不管，他苦笑着说这种情况太多了，根本管不过来。场馆外更是如此，北

京新国展有地铁，公交，可以解决大批人流量，但是几乎每届展会都会有堵车，挤公交，挤地

铁等现象，交警和志愿者也一筹莫展。 

1.3 展会名不副实 

    这是让很多人诟病的一点，作为一名会展专业的学生，常常看一些专业相关的新闻是必要

的。但我发现，每次展会过后，看到对展会的技术进步、展览展示、内涵、社会效益报道的寥
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寥无几，相比较反倒是模特等走红。例如北京车展，几年前我们都在关注着它的本质性东西，

近年来我突然发现每次车展之后，我又多认识了几个车模，记住了几张脸。我看过一个统计，

全国有数百个车展，带汽车技术的占了50%以上，但是在展会中有明显技术指向的不足5%。现

在多为开幕式、领导讲话、参观、酒会。还有一点，越来越多的展会喜欢扣高帽，明明面积不

足1000㎡的展会，整个展会除了本地人没有其他，起名非得叫做“XX国际展会”，这种情况也

非常多。 

1.4 展会盈利模式单一 

    前文提到了种种喜人的数据，但是在其背后我却看到我国展会盈利的模式，严重依赖展台

收入，赞助商和政府财政拨款，这占了总收入的70%以上，较为单一的盈利模式，严重制约了

我国展会的发展。近年来随着展会数量的逐年增加，造成很多展会面临亏损局面。加之观众对

展会专业性要求越来越高，仅仅依靠政府，赞助商和展台收入是远远不够的。除此之外，虽说

对其他行业带动为1:9，但也有很多相关行业，拉动其就业，刺激其消费，但是也没有达到真

正的盈利。有人说，会展业应该是一个社会效益大于经济效益的行业，我不这么认为。仅仅依

靠政府，我们是无法支撑庞大的开支，也不可能真正为人民做出好的展会。因此，不真正突破

以上盈利模式，展会不可能做到真正的专业化，对其他行业的带动也无从谈起。 

1.5 产品内容缺乏创意 

    展会最能表现展品的往往起源于一个点子，会展业也是如此，前期经过严密的调查分析，

而后是不断创造和制造内容的过程，以此来赢得受众的青睐和获得相应的经济效益。在传媒业

维亚康姆公司总裁雷石东曾经说过一句话：传媒企业的基石必须而且绝对必须是内容，内容就

是一切。这句话被后来的人简称为四个字“内容为王”，本文认为这同样也是我国会展业暴露

的一大问题，前文提到过我国的展会如雨后春笋般出现，高度复制是一大隐患，而这背后，展

会毫无新意也成为另一重大隐患，也可以叫做挂羊头卖狗肉。 

    我曾有幸跟一家较大展会公司资深从业人员聊天，我问他什么算是一个好的展会，他告诉

我展会中科技运用越多，越发达，效果越好，这个展会就越成功，对此观点我并不是完全赞

同。在现在社会，如果要想真正赢得市场，赢得观众青睐，只能靠高质量、有特色的展会产

品。目前，我国展会虽然很多，但是内容却严重缺乏，夸张点可以说是没有内容。大多数展

会，不论是不是同类展会。其内容都是千篇一律。我国有个词叫曲高和寡，而展会又是不能没

有观众的，所以近年来不断往“三俗”（低俗，庸俗，媚俗）方向发展，仅仅靠哗众取宠博取

一时的被关注，都较为严重的影响了展会行业水平。 

1.6 没有进行行之有效的市场调研 

    我近几年通过课堂上，自己阅读书籍知道德国展会强是因为前期市场调研做得好，在德国

几乎每家会展公司都拥有自己的调研部门，主要是用来调查市场，给出分析数据，并有效在展

会立项前做出可行性分析报告，这是他们成功的保障。而我国目前缺少市场调研的步骤，展会

定位往往由公司决策者或是同行相互借鉴完成。这种错误的观念不可能得到精准的目标定位，

发现有效的市场。市场调研不仅仅是展会的工具，也是展会安身立命的根本。但是往往缺乏计

划性、科学性。这也是展会公司普遍不重视的结果。从市场调研的书中我知道，理论上讲，用

于市场调研费用的投入一般占经营额的1.5%到3%。有专家计算，按照目前调研项目支出成本计

算的话，只有当展会公司营业额在2000万以上，才有可能采取市场调研，而目前来讲，很少有

公司可以担负的起这样庞大的开支。没有开支，又可以回到第二个问题，盈利模式较为单一。 
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2.我国的展会改革进入深水区 

    问题都是相互联系，互为前提的。本文将在接下来的文章中，针对上述问题，切实做到从

我国会展业现状出发，结合自己所思所学，为我国展会今后的发展提出一点建设性建议。 

2.1 打造展会品牌 

    做展会其实最终目的就是做品牌。树立资深品牌，一方面成为行业的标杆，规范行业标

准；另一方面，有了品牌就维系了一批忠实的观众，从而成为观众获取价值、增加交际等方面

的一个平台，一个媒介。不仅如此，品牌是展会的无形资产，提升自身价值，也加大对其他行

业的带动作用。这已经成为多家大型会展公司发展的途径。因此，就目前我国情势来看，主办

方、承办方要注重展会品牌的培育，进一步稳固品牌，再去挖掘品牌背后的价值，扩大品牌影

响力，将品牌的优势转化为社会效益和经济效益。 

（1） 展会本应该以人为本 

    展会究竟是为了什么？办展的目的是什么？谁来决定展会的好坏？归根结底一个字：人。

这个一切以人为根本的集会，最根本的是要有以人为本的意识。随着近年来中国经济不断发

展，人民生活水平日益提高，对文化的需求也越发的挑剔，他们更多的是需要有自己的文化底

蕴和艺术风格的展会。除此之外，也要站在国家的、民族的角度出发，为人民群众服务。展会

应该是正能量的，吸引人的，有内涵的。我记得列宁曾经说过一句话：不要降低水平迁就落后

读者，而要不断地、十分谨慎地、逐渐地提高读者的水平。当我第一次看这话的时候，我就认

为这应该是我追求的目标。作为一名会展专业的学生，未来会展行业的从业人员，不应该为了

利润去迎合低水平的观众。一个展会，首先必须是一个整体，要有自己独特的性格。在做好自

己的品牌的同时，尽量达到让观众“萝卜青菜，各有所爱”的效果。 

（2）. 创新是展会的灵魂 

    创新是一个企业的灵魂，对一个展会来说，创新也是生存的灵魂。一般来讲，体育用品发

布会上是创新科技，理念等最常见的地方。一个体育用品是否推出新品时受到重视，很大程度

上取决于展会的创新程度。山寨在我国非常流行，克隆者非常可能比创新者要做的更好，因此

要保持展会的活力，不断地尝试与创新，才能在这种山寨横行的竞争中树立自己的品牌。例

如，去年我参加过一个海航的年会，觉得非常有创意，会展策划人员把海航大楼的一层大厅全

部利用LED屏幕，通过屏幕拼接，布置成播音777机舱样式，每一次员工的进入年会路上都可以

通过视觉听觉享受到飞机起落和行进，这个创意广受好评，不仅使得该展会公司获得认可，也

使得海航年会成为几家航空公司最优秀的年会之一。     

2.2 展会盈利的多样性 

 （1）.从二次销售到4S 

    我在看首师大包晓光教授编写的《文化产业导论》中知道了二次销售，在文化产品销售的

过程中，第一次销售是为了吸引一定的顾客群，第二次是通过一定的顾客群销售一定的广告。

但是目前就我国情况来看，一次销售仍然没有做好。只有做好品牌营销之后，拥有广大忠实观

众之后，再进行二次销售，利用稳定观众这一优势，创造更多的盈利模式。我想我们会展行业

能否像汽车行业那样拥有属于我们自己的4S模式，汽车行业的4S主要是指整车销售（sale）、



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

 

B 127 
 

零配件（sparepart）、售后服务（service）、信息反馈（survey）等。作为展会，4S可以是

4次售卖，第一次经过定位吸引观众；第二次销售受众，扩大盈利模式；第三次销售内容，将

优秀品牌进行深度开发，进行品牌拓展；第四次销售服务，目前我国展会总体来说服务水平不

高，好一点的也是只有前期跟踪服务，后期几乎为0，做好前期后期跟踪服务，对拓宽展会盈

利方式也是必要途径。还有很多方法等待展会从业人员在探索中开发，马克思哲学曾经交给我

们一切事物都是相互联系的相互转化的，个人认为以上几种方法联系融合会产生1+1>2的效

益，从而为展会良性循环提供了一大条件，进一步突破盈利传统模式，走一条可持续、健康发

展道路。 

  （2）.展会衍生品 

展会衍生物，指的是展会衍化而产生关联的“物质”。展会衍生物，是从母体中得到新的

文化物质，以母体为中心，做向心运动。这句话看起来非常深奥，举一个例子就会看起来简单

的多。例如我们非常熟知的迪斯尼乐园，是世界营运最成功的主题公园之一，广义上讲也是世

界营运最成功的展会之一。在过去的2014年，迪斯尼美国区收入为75.01亿美元，位居世界主

题公园第一。而其衍生品所占比重更是高达总利润的23.4%，也就意味着有将近20亿的收入是

凭借内容衍生品。反观国内展会市场，当我在网站搜索展会衍生品时，搜索数量竟然为0。这

么大的市场，每年将近上万场的展会，竟然没有一家展会拥有自己的衍生品，即使展会可以开

10届、20届甚至更多。由于没有展会精神，没有真正的内容，造成这样的囧态。因此，做有内

容的展会是拓宽盈利渠道的唯一途径。 

本研究理论观点接近近代相关理论。因为中国不成熟的会展业中出现的问题相对其他行业

较为明显，改变这种现状需要每一位相关人员的共同努力，希望本研究理论能成为未来会展行

业发展路上的垫脚石，让中国的会展业能更平稳更完善的前进，为中国的经济发展献上一份力

量。 

 

图片 1: 图片 2012年全国各级城市车展数量图 
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来源 : 中国车展信息网  

 

图片2:年全国各级城市车展数量图及各类车展比例图 

来源：数据来源于启程网 

结论与建议 

    内容面对当今社会日益严峻的竞争，打造高水平高质量展会已成为当务之急。一个展会若

想在观众中取得好的口碑，拥有自己经济效益。必须有自己的“王牌”。如何提高展会内容？

本文认为有以下几点：1.把握时代，形成特色 

    一个展会的核心要素是其内容，曾看过一篇文章，展会就是一个城市发展的风向标。本文

认为一个展会，尤其是好的展会，首先要紧紧跟随时代的发展，无论从政策上、经济上、文化

上还是创意上。展会有的时候也是引领了一个企业、一个行业甚至可以说是一个国家最尖端的

科技（虽然有人说过最尖端科技在军用，但我仍然固执的认为展会是生活科技的最前沿）。紧

扣时代行不行？本文认为是不行的。做展会不光是科技上领先了就是真正的领先，更主要的是

展会要有自己的特色，独特的内容。好的展会必然是有内在美的展会，就像一杯香茗，入口甘

甜，回味无穷。因此，明确自身地位，打造独特风格，拥有自己的内容优势，才能赢得忠实观

众。 

2.加强技术应用 

    前文中我曾提到过，一个展会人员跟我的对话——科技是一切，虽然我不敢苟同，但是也

不得不承认这是正确的路径之一。开拓高质量的展会，科技是表现内容最佳方式之一。在世界

科技发展的浪潮中，中国逐渐被推向前端。我国的会展科技也逐步走向世界前端，例如LED，
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全息投影（front-projected holographic display），数字沙盘，3D打印等逐渐出现于我们

的参观的展会中。加之完美的音效辅助，每一场展览会都像是一场饕餮盛宴，刺激着观众的每

一寸感官，真正好的展会就是让观众充分体验，置身其中。 

3.加强人才培养机制 

    展会成功与否是其内容，但归根结底是人才水平的高低。人才的高素质，专场，理念等决

定产品量。要做好展会，就应该有一批专业知识过硬，有较高的艺术素养，具有创新精神和吃

苦精神的人才队伍。学校专业方面应该更加细化专业，培养高端专业人才，企业应做好用人政

策和科学奖励机制。多方引进人才，优化人才队伍，大胆启用新人等。展会内部工作，也应该

因人制宜，尽量做到“八仙过海，各显其能”。积极开展头脑风暴，不搞一言堂。鼓励人才都

能就某些问题给出自己独特的见解，只有保证人才队伍建设，我们的展会才能又好又快的发

展。 

4.做好前期准备 

    做好前期准备，是取得成功的必然前提。一个展会的成功举办，依赖前期的市场调研和分

析决策。这一点，我认为我国展会从业人员改掉以往的弊病，使展会更科学更权威。展会公司

应该拥有自己的大数据处理中心，这样能快速敏锐的抓住市场动态，进行市场调研，提供科学

权威的数据分析，从而项目立项，最终达到项目执行。在这个过程中，受众是决定因素。展会

成功与否，也取决于对目标人群的把握。在展会前期，需要认知观众的欣赏水平，个人喜好，

审美情趣等，这样才能明确我们自身定位。根据马克思主义哲学我们可以认为，从调研到项目

执行的过程中，我们可以潜移默化的将目标观众，发展成为我们忠实的观众，在展会开始前，

我们就拥有了自己的客户群，再进行二次销售，甚至4S模式。也就是说，我们不仅要明确自身

定位，更要适应市场，自己开发属于自身品牌金矿，从而拓展自己的市场范围和受众范围，这

样才能在竞争中不断发展。 
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泰国留学生代购可信度优化研究——以 M泰代小铺为例 

THE STUDY ON CREDIT OPTIMIZATION OF THAI INTERNATIONAL STUDENTS’ 
PURCHASING AGENCY, A CASE STUDY OF M THAI PURCHASING AGENT’S SHOP 
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摘要  

   M泰代小铺是一家由中国留学生经营的网络商铺。与其他留学生代购个体一样，M泰代小铺

当前面临的一个很大的障碍就是信任问题，即消费者容易对年轻的代购者产生不信任感，进而

影响到消费者对代购商户的选择。本文从影响消费者对M泰代小铺进行信任判断的因素的分析

入手，以此为基础对泰国留学生代购的可信度进行优化研究，从而提出了相应的可信度优化建

议。 

关键词: 泰国 留学生 代购 可信度 

Abstract 

      M Thai purchasing agent’s shop is an online shop runs by Chinese overseas students. 
Like other Chinese overseas students’ individual purchasing agent’s shop, the biggest 
problem for M Thai purchasing agent’s shop is trust. Consumers tend to have a sense of 
distrust of young people purchasing and this affect their choice of the shop. This paper first 
analyzes the factors of trust judgment on M Thai purchasing agent’s shop. On the basis of 
the first step, the study of credit optimization comes out. Finally, the paper put forward the 
corresponding credit optimization suggestions to Thai international students’ purchasing 
agent’s shops. 

Keyword: Thailand International students Purchasing agency Trust 
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引言 

M泰代小铺是一家由中国留学生经营的网络商铺，为近年来加入代购行业的众多网络商铺

中的一员。在中国与东盟国家往来日益密切的今天，作为“门户”的泰国逐渐走入中国人民的

视野。 

从地缘角度来说：泰国北部同中国云南虽无接壤但相隔很近，在政治、经济和文化上中国

和泰国都有着相对密切的联系。 

    从客源角度来说：泰国以旅游业闻名，伴随旅游业的发展，泰国本土产品如乳胶枕、物美

价廉的本土化妆品等受到游客的欢迎，为泰国代购行业建立了一个良好的市场基础。借助泰国

旅游业发达与互联网飞速发展的东风，泰国本土产品也逐渐广为中国人所知，泰国所处热带的

地域特殊性也让这些本土产品的替代品较少，虽然泰国代购同欧美日韩相比市场份额相对较少，

但仍有一定市场及发展潜力。 

    从泰国留学生代购者数量的角度来说：据泰国教育部门相关数据显示，目前就读于泰国高

校的中国学生数量占到了各国来泰留学生总数近一半，中国成为泰国高等教育国际学生的最大

来源国。同在其他地区的中国留学生一样，许多在泰中国留学生也利用在泰国的机会进入海外

代购行业，但同样也暴露出这个行业共同面临的信用弊端。 

文献综述 

目前学界对海外代购或跨境电子商务信任评测方面的文献少之又少，为得到更有效的借鉴，

将文献搜索范围扩大到电子商务领域。 

本文所述泰国留学生代购，是以网络为基础的一种跨境商务行为，是在中国国内电子商务

基础上的跨境、复杂化的延伸。同目前大热的跨境电商的最主要区别在于，留学生代购具有机

动性，多数留学生代购为私人行为，从法律意义上来说有逃税事实，货源多样且不稳定，而跨

境电商则主动纳税，货源来自厂家授权。因留学生代购的复杂性，它对商家信用的要求要更高

于中国国内电子商务。 

对于留学生代购所暴露出的问题，杨旭升等（2015）通过调研发现，70.59%的留学生海外

代购者每个月从代购得到的收入在3000元以下，且大部分代购者认为代购是“图个新鲜好玩”，

侧面反映出留学生代购群体大多不会在海外代购行业上花太多精力，因此从代购风险、相关规

定方面，这一类留学生代购者缺乏充分了解的可能性，这在无形中增加了消费者所要承担的风

险。 
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在行业建议方面，孟威（2015）认为，海外代购目前正处于高速发展时期中，推动行业规

范化发展不仅需要代购者提高自身的诚信水平及服务意识，更需要国家正确的引导和规范。 

    从信任模型的建立来说，对电子商务中消费者信任模型的研究可以追溯到1995年Mayer等

人提出的信任概念模型。他们研究的信任主体和客体双方均为一个人或一组人，提出信任客体

值得信任的因素包括能力、善意和正直，信任主体的信任倾向则起到中间变量的作用。如图片

1所示： 

图片 1： 信任的概念模型 

许青（2010）在此研究基础上通过数据收集假设检验构建了C2C电子商务中消费者信任的

影响因素模型。他将影响因素分为三个维度：个人因素、卖家因素以及网站因素，通过假设检

验最终得到以下模型，如图片2所示： 

图片 2：许青的 C2C 电子商务中消费者信任的影响因素模型。 

本文主要借鉴许青（2010）对C2C电子商务中消费者信任影响因素研究的框架：一类是消

费者个人因素，一类是代购者个体因素，一类是交易安全性因素。 
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然而电子商务信任研究并不足以为本文的留学生代购信任研究做出完全的指导。 

吴巧洋（2009）提出，信任是一个依赖于情境的多维度社会概念。因此，在研究信任维度

及其影响信任度判定的时候，通常将信任放在一定情境下来研究。 

本文将信任的情景放在消费者选择泰国留学生代购时的信任度判断中。不同于以往单纯研

究电子商务环境下的信任度判断，对于消费者为何信任并选择从该国家买入相应产品也应当纳

入考量。 

Johansson（1985）认为，作为品牌自身形象的反馈，品牌来源国是购买者对品牌态度好

坏形成的认知因素之一，它影响着顾客对品牌的态度，对购买者认知产品质量有着重要作用。

Zeithaml认为感知质量是消费者对产品或服务的优劣的总体判断时消费者的主观臆测。杨旭升

等人（2015）在进行留学生代购相关研究时提出，消费者对于代购是否是正品存有疑虑，同时，

他们的文章中显示29.41%的代购者因产品质量问题面临信任风险。 

在以上前人研究的框架基础之上，本文添加泰国产品认知因素一项。为了便于阅读，在下

文的叙述中，本文使用“代购者个体因素”代替“M泰代小铺因素”。下文在研究中所阐述的

代购者个体均为M泰代小铺。 

综上，在本研究中，变量主要由四个方面组成，分别是：消费者个人因素、代购者个体因

素、交易安全性因素以及泰国产品认知因素。 

研究目的  

    （1）对消费者个人因素、代购者（商家）个体因素、交易安全方面因素以及泰国产品相

关情况的调查，得到各因素在消费者对M泰代小铺进行可信度判断时的影响情况。 

（2）在各因素影响情况的基础之上对M泰代小铺进行可信度优化研究。 

（3）在优化研究的基础之上对泰国留学生代购提出相应优化建议。 

研究方法 

    1.问卷调查法 

本研究为定量研究，故使用问卷调查法进行数据收集。 

本研究的问卷发放对象主要针对来泰旅游过的或者有过海外代购消费经历（曾了解过海外
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代购消费）的人群。使用电子问卷通过网络一对一的方式进行问卷的发放。 

    电子问卷的发放时间限定于2016年2月27日至2016年3月7日之间。除问卷发放时发放人对

问卷发放对象的筛选（问卷发放对象是否有过相关经历）之外，问卷设置了两题筛选项：一是

样本曾经有过海外代购经历；二是样本曾经通过各种渠道了解过海外代购。通过问卷筛选项对

样本进行筛选，确保数据的可靠。问卷发放期间一共回收了400份问卷，其中有386份有效问卷，

回收率达96.5%。 

        1.1问卷设计 

    问卷主要采用李克特（Likert Scale）5点量表，以方便被调查者进行答题。填答者依据

自身对各项指标选择符合自身实际情况的描述。选项有5个，分别用1-5阿拉伯数字表示，1代

表非常重要，2代表比较重要，3代表一般，4代表不太重要，5代表不重要。 

    在问卷调查内容之前，引言部分对本研究的目的以及调查保密性进行必要说明，并对如何

填写进行简要说明。问卷分为三个部分。 

    第一部分：第一部分为筛选部分，本调查的对象是参与过代购的消费者，所以在问卷的第

一部分是是否曾经参与过代购，若回答否，则终止调查。 

    第二部分：问卷第二部分是问卷的最重要部分，这一部分针对本章3.1所提出的四个方面

信任度判定因素：消费者个人因素、代购者个体因素、交易安全性因素以及泰国产品认知因素 

进行调查。 

    第三部分：是基本信息收集部分，为人口统计特征调查部分。 

        1.2调查对象 

    本研究调查对象主要针对有过海外代购消费经历的人群。尼尔森的2015年的一份网购研究

报告显示，尽管海外代购仍是一个新兴现象，但仍有高达 32%的中国受访者表示他们有过网上

海外代购的经历，在这一批有过代购经历的人群中，选择了解过泰国的人群。根据比达数据中

心2015年的数据，2014年我国海淘人数就已达到2000万人，根据Krejcie与Morgan（1970）的

样本量计算方法得出需要的样本量为至少384份。 

        1.3调查方法 

    本研究采用的是自填式问卷调查，将通过问卷星网站发送和回收问卷，并对得到的数据进
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行整理分析。 

    2.统计方法 

    本文将使用统计分析软件对所收集的数据进行分析整理并制作出相应的模型。 

    2.1李克特5点式量表（Likert Scale） 

    李克特的方法是测量态度的常用方法，本文将以此为工具调查四组变量中各因素对消费者

信任度的影响程度，然后根据调查结果把泰国留学生M代购个体可信度影响因素进行排序。 

    2.2描述性统计分析 

    描述性统计分析主要用于分析问卷的第一部分和第三部分数据，主要使用百分比统计方式

来描述数据分布情况。同时，通过对本研究中变量的均值和标准差描述调查者对泰国留学生代

购的信任态度。 

    3.研究模型及变量解释 

    结构方程模型也被称为潜变量分析模型，一般用来检验显变量同潜变量及潜变量之间的关

系，是一种实证分析模型，它需要在理论引导的前提下建构假设模型。本文将使用统计分析软

件来实现模型构建。通过结构方程模型的构建，分析四组因素相互之间，及四组因素同M泰代

小铺可信度影响因素的关系。并以此为基础进行可信度优化研究。 

    通过整理归纳，得出图片3：研究模型的初步模型： 

图片3：研究模型 
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基于文献整理及以上SEM模型，围绕消费者个人因素、代购者个体因素、交易安全性因素

以及泰国产品认知因素，构建具体显变量。 

其中，潜标量消费者个人因素的显变量有：个人信任倾向、交易经历、与代购者的熟悉程

度、是否有熟人推荐。潜变量代购者个体因素的显变量有：直接与交流、良好的互动、详细的

产品描述、有好口碑、有良好的信用记录、留学生身份、交易量的大小、由社交平台获知产品

信息、由口耳相传获得产品信息、由相关论坛获知产品信息组成。潜变量交易安全性因素的显

变量包括：交易平台选择社交平台、交易平台选择大型电商平台、交易平台选择相关论坛、进

行交易的平台声誉好、使用可靠的第三方支付以及先付款后收货的交易顺序。潜变量泰国产品

认知因素的显变量包括：了解产品来源国、产品质量、产品产地、产品销售情况以及产品流行

情况。 

结果与讨论 

1.模型的建立 

    图片4： 泰国留学生M代购个体可信度影响因素初始SEM模型 

在对理论框架的疏理中，归纳出影响消费者是否信任代购者的因素主要由消费者个人因素、

代购者个体因素、交易安全因素以及泰国产品认知因素四个方面构成，本文借助统计分析软件

来构建本研究的结构方程模型（SEM）。 

如图片4所示泰国留学生M代购个体可信度影响因素初始SEM模型使用统计分析软件绘制，
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为初步模型，长方形部分为显变量，通过问卷方法收集数据，椭圆部分为结构变量，是无法直

接通过观测得到结论的，又称为潜变量。图形之中箭头上下级指标之间存在细微误差，为受模

型之外的因素影响而成。e1到e25为显变量的误差，r1到r4为潜变量的误差。在软件中，因测

量模型必须要指定一个测量变量路径系数，默认误差向量的路径系数为1，用以代表识别性。

在非标准化估值中作为解释的基准，若为标准化系数则不存在估值的问题。 

2.模型的识别与修正 

将所收集的数据读入模型，为使模型美观且方便区分，将潜变量消费者个人因素的显变量

命名为CP，将潜变量代购者的个体因素的显变量命名为PA，将潜变量交易安全方面因素的显变

量命名为ST，将潜变量泰国产品认知的显变量命名为PC。运行软件，得出如下结果： 

图片5：初次识别的模型图 

由图片5初次识别模型图得到的模型所显示的初次识别的结果来看，显变量同潜变量之

间的路径系数大多处于理想范围之内（即系数大于0.5），卡方与自由度的比不处于1到3之间

，rmsea远远大于0.08，说明此时模型不理想，有需要修正的部分。可行的修正方案为增加或

者删除部分路径，判断依据为I.M.数值是否偏大，若偏大则可以考虑添加新的路径，反之则不

需要。 
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添加新的路径之后再次运算，从预先设置的窗口可以看到相关数据，rmsea＜0.08，卡方与自

由度之比介于 1到 3之间，虽然数据还未达到最佳适配度的所有要求，该模型仍是调试过程中

的最佳模型。图片 6为修正后结果。 

图片 6： 经过修正的模型路径图 

3.权重计算及结果分析 

模型完成之后，利用模型和统计分析软件的分析数据，可以算出因素分数权重，通过对因

素分数权重的计算，我们可以得知显变量对潜变量的具体影响情况。 

Standardized Regression Weights 为标准化回归系数，在验证性的因素分析也称为因素

加权值（Factor Weights），标准化路径系数代表的是共同因素对测量变量的影响。 

表格 1： Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)  

      Estimate 

个人信任倾向 <--- 消费者的个人因素 0.666 

曾经的交易经历 <--- 消费者的个人因素 0.745 

与代购者熟悉程度 <--- 消费者的个人因素 0.56 
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是否有熟人推荐 <--- 消费者的个人因素 0.558 

有直接交流 <--- 代购者的个体因素 0.471 

有良好的互动 <--- 代购者的个体因素 0.665 

详细的产品描述 <--- 代购者的个体因素 0.597 

有好口碑 <--- 代购者的个体因素 0.555 

   Estimate 

有良好的信用记录 <--- 代购者的个体因素 0.464 

留学生身份 <--- 代购者的个体因素 0.23 

交易量大小 <--- 代购者的个体因素 0.53 

由社交平台获知产品信息 <--- 代购者的个体因素 0.528 

由口耳相传获知产品信息 <--- 代购者的个体因素 0.43 

由相关论坛获知产品信息 <--- 代购者的个体因素 0.566 

交易平台选择社交平台 <--- 交易安全方面因素 0.572 

交易平台选择电商平台 <--- 交易安全方面因素 0.693 

交易平台选择相关论坛 <--- 交易安全方面因素 0.586 

主要使用平台的声誉好 <--- 交易安全方面因素 0.681 

使用可靠的第三方支付 <--- 交易安全方面因素 0.543 

先付款后收货的交易顺序 <--- 交易安全方面因素 0.547 

了解产品来源国 <--- 泰国产品认知因素 0.892 

产品质量 <--- 泰国产品认知因素 0.692 

产品产地 <--- 泰国产品认知因素 0.493 

产品销售情况 <--- 泰国产品认知因素 0.537 

产品流行情况 <--- 泰国产品认知因素 0.834 

从表格 1 中所展现的是一阶的标准化回归系数，从数据解读方面来看，标准化回归系数值

介于 0.50 至 0.95 之间表示模型的基本适配度良好，数值越大，表示指标变量能被构念解释的

变异越大，指标越能有效反应需要测得的构念特质。从表格所展示的数据中我们可以看到，在

消费者个人因素一组中，同代购者的直接交流一项系数为 0.471；在代购者个体因素一组中，
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良好的信用记录系数为 0.464，留学生身份为 0.23，由口耳相传获知产品信息系数为 0.43；

泰国产品认知因素一组中，产品产地系数为 0.493。以上数据均低于 0.5，说明直接交流、良

好的信用记录、留学生身份、由口耳相传获知产品信息以及产品产地几项同各自相关潜变量的

联系实际并不是那么紧密，尤其是留学生身份一项。 

我们利用表格中数据可计算出每一项显变量对潜变量权重，因素分数权重表示显变量预测

潜在变量的回归系数，因素分数权重越大，表示该显变量对潜在变量的影响就越大。 

通过计算，我们可以得出，在消费者个人因素方面，曾经的交易经历对样本的信任度判断

影响最大，达到了 29.46；在代购者的个体因素方面，权重比较大的主要有以下几项：与代购

者有良好的互动权重为 13.20，详细的产品描述占 11.85，有好口碑占 11.02，交易量大小占

10.52，由社交平台获知产品信息占 10.48；在交易安全方面，占比相对较高的两项分别是交

易平台选择大型电商平台以及进行交易的平台声誉好，数值分别为 19.13 和 18.80；在泰国产

品认知因素方面，占比最高的是了解产品来源国，占比达到 25.87，其次是产品在当地的流行

情况，占比达到 24.19。 

由于因素分数权重受到各组显变量题项数量等各方面的限制，所得数据不一定能够反映四

个潜变量同信任度判定的真实关系，因而前期在制作问卷时增添了四个维度的比重题。从四个

潜变量在信任度判定中所占比例所显示的样本数据来看，在四个维度并列的情况下，交易安全

方面因素是样本在进行信任度判断时首先考虑的因素，其次是代购者的个体因素，再次是泰国

产品认知因素和消费者的个人因素。 

结论 

 1.研究结论 

从消费者的个人因素方面来说，曾经的交易经历在消费者进行信任度判定时所占比重最大，

其次是本身易信他人、与代购者的熟悉程度以及是否有熟人推荐。 

从代购者的个体因素方面来说，除通过实名认证一项权重相对较低之外，与有良好互动、

详细的产品描述、有好口碑、交易量大小、由社交平台获知产品信息几项都有较高权重，紧接

着是有直接交流、有良好的信用记录、由口耳相传获知产品信息以及由相关论坛获知产品信息。 

从交易安全方面因素来说，交易平台选择电商平台所占比重最大，其次是进行交易的平台

声誉好、交易平台选择相关论坛、交易平台选择社交平台、先付款后收货的交易顺序以及使用

可靠的第三方支付。 
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从泰国产品认知因素来说，占比最大的是了解产品来源国，其次是产品流行情况、产品质

量，至于产品销售情况以及产品产地，占比相对较低。 

从问卷的相应权重题，我们得到了这样一个答案，即四个潜变量在信任度判定中所占的比

例按从大到小分别是交易安全方面因素（31.32%）、代购者的个体因素（26.25%）、泰国产品认

知因素（21.46%）以及消费者的个人因素（20.97%）。 

在消费者进行泰国留学生代购个体信任度判断时，对四个方面因素考量的顺序是交易安全

方面因素＞代购者个体因素＞泰国产品认知因素＞消费者的个人因素。 

从信用优化的角度上来说，这些数据是非常有用的。研究者可通过这些数据找出信用优化

的重点，从而进行信用优化。 

从结果来看，M 泰代小铺的信用优化应当主要关注交易安全方面因素，其次是代购者个体

因素。 

2.研究结论的应用价值 

基于以上结论，我们可以通过以下措施对 M泰代小铺进行信用优化。 

从交易安全方面来说，建议将所有订单转移至淘宝进行交易，一方面可以增加店铺网站信

用数据，另一方面也是通过买家信用情况以及第三方支付担保为自己的资金安全提供保障。 

从 M泰代小铺方面来说，建议合理利用 M代购微信号建立 M代购自己的品牌形象，升级为

公众号，提高更新频率，宣传商品的同时定时更新一些和泰国产品相关的资讯、游记等，相信

能够吸引更多的订阅者，更好取信消费者。 

从泰国产品方面来说，建议利用升级的微信服务号做产品辨别之类推送，利用在泰优势观

测产品在泰国的流行趋势，捕捉新产品。 

从消费者个人因素来说，建议加强同客户的联系，通过直播代购进度等直观的方式消除存

有疑虑的客户（或潜在客户）。 

3.后续研究建议 

消费者对泰国留学生代购可信度判断是一个非常复杂的过程，它涉及众多变量，由于时间、

空间的限制，研究仍存在一些不足之处： 

比如，涉及消费者对 M 泰代小铺的可信度的判断实际是一个很复杂的过程，时间仓促，无

法面面俱到。并且，随着代购业的迅速发展、M 泰代小铺规模的扩大以及中国所出台的相关政
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策影响，会有影响消费者对 M 泰代小铺信任的新的因素出现，这也是后续研究需要进一步解决

的问题。 

 

参考文献 

程思瑶、田明华、邱洋、田昊炜（2012）。我国网络海外代购发展及运作模式分析。北方经贸，

01,47-49,57。 

许青（2010）。C2C 电子商务中消费者信任的影响因素研究。长沙：湖南大学。 

杨旭升、李敏华、曾琦、邓珩（2015）。中国留学生海外代购现象的现状与启示。江苏商论，

08,8-11。 

张刚，张东芳（2004）。国外信任源模型评介。外国经济与管理，12。 

Arrow K.(1974), The Limits of Organization. New York:Norton.  

Corbett, B. J.(2002). Trust and e-commerce: a study of consumer perceptions. Economics of 

the Internet and E-Commerce. 

Johansson, J. K. , Douglas, S. P.，Nonaka（1985）. Assessing the Impact of Country of 

Origin on Product Evaluation: A New Methodological Perspective. Journal of Marketing 

Research，22 ( 7 ) : 388－404. 

Lee M K O, Turban E A.(2001). Trust Model for Consumer Internet Shopping. International 

Journal of Electronic Commerce, 6(1):75-91 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

B 143 

 

员工个人因素与选择室内装饰风格的关系研究——以阔达装饰公司为例 
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摘要  

    室内装饰在如今的社会家庭中是一个必不可缺的环节，而对室内装饰风格的选择也就成了

消费者们最关心的问题，因此对员工选择室内装饰风格的影响因素研究也就更具有实际意义。

笔者在分析国内外相关研究的基础上，提出了员工个人因素与选择室内装饰风格之间关系的概

念模型，并以云南永达集团企业的员工作为研究对象，从消费者行为的基本理论出发，探查了

员工对各类室内装饰风格选择的影响因素；结果发现，员工对室内装饰风格的选择会受到两个

维度的影响（员工个体特征与室内装饰风格的喜好程度），并且它们对员工选择室内装饰风格

的影响程度是有差异的。 

关键词: 室内装饰风格 消费者行为 影响因素 个人因素 

Abstract 

      Interior decoration in today's society, family is an indispensable link, and on the interior 

decoration style choices become consumers are most concerned about the problem and so 

on Employee Selection Study on the influential factors of interior decoration style also has 

more practical significance. Based on the analysis of the domestic and foreign related 

research, and puts forward the conceptual model of the relationship between employee 
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personal factors and choice of interior decoration style, and to Yunnan Yongda group 

enterprise employees as the research object, from the basic theory of consumer behavior of, 

exploration of the staff for all kinds of interior decoration style selection of influencing 

factors, it was found that the employees the choice of the interior decoration style will be 

affected by the two dimensions (the degree of individual features and interior decoration 

style preferences), and they to employees choose the influence degree of the interior 

decoration style is different. 

 Keyword: interior decoration style consumer behavior influence factor personal 

factor 

 

引言 

室内装饰风格设计作为一种带有商业色彩的艺术随着中国国民审美素质的不断提高而逐渐

为人所关注。人们对于作为住所的房子的要求不仅仅是一个居住之所，精装房逐渐替代毛坯房

走进了人们的视野。人们对于这个住所有了更高的精神追求。云南省昆明市永达（集团）企业

即将购买一批员工房并由昆明市阔达装饰公司进行室内设计风格装修设计，这也恰好为笔者的

研究提供了一个鲜活的案例。 

对员工来说，选择室内装饰风格是一种极其理性的行为，员工会根据自己的需要对室内装

饰风格进行选择。员工对各类室内装饰风格设计的喜好程度是如何?员工特征（性别、年龄、

学历、民族、月收入、职位、居住地）与室内装饰风格的喜好程度是否有差异？ 

目前理论界的研究大多是面向全体消费者，针对企业员工为消费群体的研究相对匮乏。因

此，本文的研究目的就是对员工选择各类室内装饰风格的影响因素以及员工特征与室内装饰风

格喜好程度的差异进行研究，并根据结果对昆明市各装饰公司室内装饰业务提出有效建议和意

见。 

 

文献综述 

室内装饰风格有很多种，目前在市场上只有一个基本的风格方向。关于室内装饰风格设

计，约翰·派尔(2007)在《世界室内设计史》中提到室内设计时表示：“比设计包容这些内部

空间的建筑物要困难得多”，因为在进行室内装饰设计的同时“你必须更多地同人打交道，探



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

B 145 

究人们的心理变化和因素，要如何才能让他们感受到快乐、舒适和兴奋。郭晓霞（2010）的论

文文献中也论述了，室内设计是设计“具有视觉限定的人工环境，以满足生理和精神上的要

求，保障生活、生产活动的需求”，室内设计也是“功能、空间形体、工程技术和艺术的相互

依存和紧密结合”。室内装饰设计从风格上来分类的话，可分为八大风格，在本研究中，笔者

只做昆明市阔达装饰公司主要做的风格（分别是：1）美式乡村风格、2）古典欧式风格、3）

地中海式风格、4）东南亚风格、5）日式风格、6）现代简约风格、7）新中式风格）。 

仲红梅（2005）偏好和能力的多样性由于地理、人口、心理和行为的差异，人们的偏好是

多样的，,消费能力也是参差不齐的。尽管经济学家对人的偏好能否得到显示以及如何显示存

在争议,但对偏好和能力的多样性是基本肯定的。本文通过员工对各类装饰风格的喜好程度来

研究员工个体特征与室内装饰风格的喜好程度之间的差异。 

毛昭凯（1995）在员工对室内装饰风格的选择因素中信息因素（推广宣传、促销方式）会

影响员工购买行为。范少花（2011）购买行为会受到相关群体的影响，相关群体是指那些直接

或间接影响人的看法和行为的群体。于丹（2007）在员工对室内装饰风格的选择因素中其他因

素（预算价格、户型）也会影响员工购买行为。张绮曼（2000）认为室内装饰风格设计并不是

单纯的艺术设计，而是比设计包容这些内部空间的建筑物要困难得多，这是因为在室内你必须

更多地同人打交道，人们的心理因素，以及如何能使他们感到舒适、兴奋。经验证明，这比同

结构、建筑体系打交道要费心得多，也要求有更加专门的训练，因此个人因素会在其对室内装

饰风格设计的选择中产生重要影响。 

本文通过对以上文献的梳理和分析总结出影响员工选择室内装饰风格的因素为：信息因素、

相关群体因素、心理因素、个人因素、其他因素。其中主要的影响因素是个人因素，作者对个

人因素对员工选择室内装饰风格的影响也有浓厚的研究兴趣，所以本文将对影响员工选择室内

装饰风格的主要个人因素（个人特征）进行重点分析。 

李春兰（2008）在其消费者行为著作中的消费者购买行为影响因素一览表中曾提出过：消

费者购买行为既受到个人需要、认知、学习、态度等心理因素和年龄、生活方式、自我形象、

个性等个人因素的影响,也会受到家庭、参照群体、社会阶层和文化因素等影响。本文针对云

南永达（集团）企业员工的购买行为将个人因素大致被分为性别、年龄、收入、民族、职位、

文化程度、居住。 

综上所述，本文的变量主要为个人因素（性别、年龄、收入、民族、职位、文化程度、居

住）和喜好程度。 

http://gb.oversea.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CMFD&sfield=au&skey=%e4%bb%b2%e7%ba%a2%e6%a2%85&code=07537756;
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研究目的  

 本论文期望通过笔者的研究能达到以下目的： 

（1）通过对室内装饰风格和消费者行为的文献和理论的分析，得出员工对各类室内装饰

风格选择的影响因素。 

（2）通过对员工偏爱各室内装饰风格的调查，得出员工对各室内装饰风格的喜好程度。 

（3）通过对员工个体特征与各室内装饰风格的喜好程度的方差分析，得出员工个体特征

与各室内装饰风格的喜好程度之间的差异。 

 由于本文以永达集团员工作为样本，故希望本研究能为永达集团员工当下或者将来选择

室内装饰风格提供一定的指导性意见。此研究作为一个样本，对昆明市装饰市场的房屋室内装

修风格选择进行一个梳理，期望对科班出身的笔者将来从业有所帮助。 

 

研究方法 

    本文主要通过参考大量相关文献资料，采用问卷调查的方法，然后利用统计分析法分析数

据，进行研究，得出最终结果。 

1.案例分析法 

文献法也称历史文献法，就是搜集和分析研究各种现存的有关文献资料，从中选取信息，

以达到某种调查研究目的的方法。它所要解决的是如何在浩如烟海的文献群中选取适用于课题

的资料，并对这些资料做出恰当分析和使用。本文通过阅读相关文献，对这些资料进行分析、

整理、归纳，从摄影学、社会学、旅游学、心理学等学科的学术专著中获得理论支撑，了解了

中国以外和中国国内对旅游者摄影行为和动机研究的基本情况后，并进行分析、归纳和整理，

为本研究建立于前人的研究基础之上，真实、客观的研究。 

2.定量研究 

量的研究是一种对事物可以的量化的部分进行测量和分析，以检验研究者自己关于该事物

的某些理论假设的研究方法。陈向明（2000）量的研究有一套完备的操作方法，包括：抽样方

法（随机抽样）、资料筹集方法（问卷法）、数字统计方法（如描述统计法）等。基本步骤是：

研究者事先建立假设并确立确立具有因果关系的各种变量，通过概率抽样的方式选着样本，使
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用经过检测的标准化工具和程序采集数据，对数据进行分析，建立不同变量之间的相关关系，

进而检验研究者自己的理论假设。 

3.问卷调查法 

问卷调查法也称为书面调查法或者填表法。为了验证我们罗列出来的员工决策主要的影响

因素对员工室内装饰风格选择行为的关系，特地选用了问卷调查法的形式进行调查，得到提案

二所需要的相关数据进行分析研究。 

3.1问卷设计 

问卷主要采用李克特（Likert Scale）5点量表，以方便被调查者进行答题。员工对各项

评价指标需要进行真实填写根据其实际情况来描述5个选项分值的范围是1—5分，1分代表最低

分（最不喜欢/非常不重要）5分代表最高分（最喜欢）在论文中，2分代表（不喜欢）3分代表

（普通）4分代表（喜欢）。 

问卷设计分为两个部分：第一部分是对各室内装饰风格的喜好程度的调查。第二部分是对

员工个人特征（性别、年龄、收入、民族、职位、文化程度、居住）的调查。 

3.2调查对象 

调查对象主要针对云南永达集团企业旗下共计357名员工中进行调查，问卷发放的数量确

定是根据Krejcie与Morgan（1970）的样本量计算方法得出需要的样本量结果为184份。 

3.3调查方法 

问卷调查，根据填写者数量不多，本文采用自填式问卷调查，在通过邮件收发，由云南永

达（集团）企业公司领导层进行问卷的随机发放，为了确保回收的问卷真实有效，对问卷进行

了必填选项设置，并确保同一被调查者都只能填写一次问卷，作答完必须实名签字才算填写完

毕。为了考虑本研究主要是针对阔达装饰公司对云南永达（集团）企业公司员工房的室内装饰

设计为初衷，本问卷只对公司的正式员工进行调查，选择调查对象比较恰当。问卷主要收集跟

员工室内装饰风格选择有关的对室内装饰风格的喜好程度，对性别、年龄、民族、月收入、职

位、学历、居住地等进行调查，并得出数据进行整理分析。 

3.4问卷发放 

问卷发放的方式主要是纸质档的现场发放，由于阔达装饰公司与永达集团企业已经达成共

识，可以随时随地进行问卷发放，所以，我们经过对集团内部的职能部门结构和员工上下班的
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时间了解，发现整个企业的工作时间主要是“三班倒”的制度。根据收集的问卷数量平均分成

三份，分别在员工和领导全天工作的早、中、晚班进行随机发放来确保调查对象的有效性，在

问卷调查的过程中采用一对一的发放，确保同一个调查者只能填写一次问卷，避免重复影响结

果。 

 

4.使用SPSS进行统计分析 

4.1 方差分析 

采用方差分析(简称ANOVA)，方差分析又称“变异数分析”或“F检验”，用于两个及两个

以上样本均数差别的显著性检验。 由于各种因素的影响，研究所得的数据呈现波动状。造成

波动的原因可分成两类，一是不可控的随机因素，另一是研究中施加的对结果形成影响的可控

因素。方差分析是从观测变量的方差入手，研究诸多控制变量中哪些变量是对观测变量有显著

影响的变量。 

4.2假设检验 

零假设（H0）是关于某一现状的陈述，是一个保守的陈述，假设任何被认为是确实的或在

过去观测到的变化，全都来自于随机误差。备择假设（Ha）是在两者之间有差别——它陈述了

零假设的对立观点。在零假设（H0）和备择假设（Ha）之间进行选择的临界概率；显著性水平

确定一个被认为用语支持零假设太低的概率水平（0.05）。在检验零假设是正确的条件下，如

果观察数据发生的概率小于显著性水平，那么表示零假设应该被拒绝。 

结果与讨论 

在对回收的有效问卷进行回收后，笔者运用spss22.0统计分析软件对员工对室内装饰风格

选择和其重要影响因素的相关数据进行分析和整理，并对该研究所提出的假设进行了检验，结

果如下： 

 

表格1：假设检验结果表 

假设 内容 显著性 是否成立 

假设 1 不同性别对美式乡村风格的选择有差异。 .160 不成立 

http://baike.baidu.com/view/635275.htm
http://baike.baidu.com/view/315109.htm
http://baike.baidu.com/view/6026792.htm
http://baike.baidu.com/view/1350520.htm
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假设 2 不同性别对古典欧式风格的选择有差异。 .329 不成立 

假设 3 不同性别对地中海风格的选择有差异。 .002 成立 

假设 4 不同性别对东南亚风格的选择有差异。 .402 不成立 

假设 5 不同性别对日式风格的选择有差异。 .728 不成立 

假设 6 不同性别对现代简约风格的选择有差异。 .591 不成立 

假设 7 不同性别对新中式风格的选择有差异。 .324 不成立 

假设 8 不同年龄对美式乡村风格的选择有差异。 .213 不成立 

假设 9 不同年龄对古典欧式风格的选择有差异。 .774 不成立 

假设 10 不同年龄对地中海风格的选择有差异。 .002 成立 

假设 11 不同年龄对东南亚风格的选择有差异。 .000 成立 

假设 12 不同年龄对日式风格的选择有差异。 .072 不成立 

假设 13 不同年龄对现代简约风格的选择有差异。 .023 成立 

假设 14 不同年龄对新中式风格的选择有差异。 .011 成立 

假设 15 不同学历对美式乡村风格的选择有差异。 .549 不成立 

假设 16 不同学历对古典欧式风格的选择有差异。 .137 不成立 

假设 17 不同学历对地中海风格的选择有差异。 .022 成立 

假设 18 不同学历对东南亚风格的选择有差异。 .059 不成立 

假设 19 不同学历对日式风格的选择有差异。 .516 不成立 

假设 20 不同学历对现代简约风格的选择有差异。 .003 成立 

假设 21 不同学历对新中式风格的选择有差异。 .560 不成立 

假设 22 不同民族对美式乡村风格的选择有差异。 .038 成立 

假设 23 不同民族对古典欧式风格的选择有差异。 .801 不成立 
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假设 24 不同民族对地中海风格的选择有差异。 .769 不成立 

假设 25 不同民族对东南亚风格的选择有差异。 .298 不成立 

假设 26 不同民族对日式风格的选择有差异。 .013 成立 

假设 27 不同民族对现代简约风格的选择有差异。 .675 不成立 

假设 28 不同民族对新中式风格的选择有差异。 .753 不成立 

假设 29 不同月收入对美式乡村风格的选择有差异。 .004 成立 

假设 30 不同月收入对古典欧式风格的选择有差异。 .025 成立 

假设 31 不同月收入对地中海风格的选择有差异。 .019 成立 

假设 32 不同月收入对东南亚风格的选择有差异。 .515 不成立 

假设 33 不同月收入对日式风格的选择有差异。 .269 不成立 

假设 34 不同月收入对现代简约风格的选择有差异。 .034 成立 

假设 35 不同月收入对新中式风格的选择有差异。 .038 成立 

假设 36 不同职位对美式乡村风格的选择有差异。 .004 成立 

假设 37 不同职位对古典欧式风格的选择有差异。 .025 成立 

假设 38 不同职位对地中海风格的选择有差异。 .019 成立 

假设 39 不同职位对东南亚风格的选择有差异。 .515 不成立 

假设 40 不同职位对日式风格的选择有差异。 .269 不成立 

假设 41 不同职位对现代简约风格的选择有差异。 .034 成立 

假设 42 不同职位对新中式风格的选择有差异。 .038 成立 

假设 43 不同居住地对美式乡村风格的选择有差异。 .337 不成立 

假设 44 不同居住地对古典欧式风格的选择有差异。 .563 不成立 

假设 45 不同居住地对地中海风格的选择有差异。 .904 不成立 
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假设 46 不同居住地对东南亚风格的选择有差异。 .235 不成立 

假设 47 不同居住地对日式风格的选择有差异。 .094 不成立 

假设 48 不同居住地对现代简约风格的选择有差异。 .126 不成立 

假设 49 不同居住地对新中式风格的选择有差异。 .634 不成立 

如上表所示，当显著性的值小于0.05时我们判定这个假设成立；当显著性值大于0.05时我

们判定这个假设不成立。由此可知，员工特性与室内装饰风格喜好程度这两个变量之间存在差

异性的只有不同性别对地中海风格的选择，不同年龄对地中海风格、东南亚风格、现代简约风

格、新中式风格的选择，不同学历对地中海风格、现代简约风格的选择，不同民族对美式乡村

风格、日式风格的选择，不同月收入对美式乡村风格、古典欧式风格、地中海风格、现代简约

风格、新中式风格的选择，不同职位对美式乡村风格、地中海风格、古典欧式风格、现代简约

风格、新中式风格的选择。其他的变量之间的显著性值大于0.05，表示变量之间不显著相关，

变量之间不存在相互影响的关系。 

从表格的结果输出来看，不同居住地对个各类风格的选择均不显著相关，表示员工对室内

装饰风格的选择并不会受到居住地的影响。由于本次调查的对象大多数都是云南省内的员工，

只有少数的员工是外省人，受样本量的局限，所以显著性不能凸显，因此居住地对室内装饰风

格的选择是否存在影响还需要进一步的研究，当样本量足够大时才能使研究的结果更加准确。 

结论 

通过以上研究，我们可以得出员工对各类室内装饰风格选择的影响因素主要有信息因素、

相关群体因素、心理因素、个人因素、其他因素，其中个人因素是最主要的影响因素。通过对

相关文献和理论的整理分析，我们提取出个人因素的相关变量为性别、年龄、民族、月收入、

职位、学历、居住地，然后与员工对各类室内装饰风格的喜好程度进行方差分析，得出除居住

地外的其他几个因素跟各类室内装饰风格的喜好程度均有差异。    

根据对论文的研究分析实际运用在公司中，主要对公司的客户部帮助较大，在客户部的工

作中，我们可以根据我们所研究的会对室内装饰风格选择有所影响的个人因素进行基础的客户

了解，在掌握客户基本信息之后对应不同的客户群体投其所好、对号入座，可以让我们在针对

云南永达集团企业员工的客户群体事半功倍。对于设计师来说，可以根据客户部所收集获得的

资料在对室内装饰风格的设计中凸显符合客户的风格特色，针对不同的客户群体中，需要注意

的室内的空间布局规划和室内装饰品的设计和摆放都可以根据不同的客户群体特点来进行设计
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变动，由此可以在增加客户满意度的同时打出公司的特色和特点。从消费者的角度出发，可以

在本文中对室内装饰风格有所了解，并且根据自己个人的情况对应相应的风格进行研究，可以

让消费者对本设计行业有所了解，让装修后的结果更令自己满意，也更符合和接近自己心中完

美的设计。 

从研究的完整性方面来说，由于本论文主要是特别为云南永达集团企业和阔达装饰公司为

研究的特定案例。将来不论是作者本人还是相关的学者们想要对此类的研究内容进行较为完整

的研究时，作者建议可以完善室内装饰风格的种类（由于是特定阔达装饰公司所在设计的室内

装饰风格），而且研究的对象是云南永达集团企业的员工，具有特殊性只是属于个案分析，将

来的研究可以扩展消费者的群体，对其他特性的消费者也可以用同样的研究方式来完善研究论

文，让不止是阔达装饰公司还有其他的室内装饰行业的公司都可以更加深入的了解消费者，达

到公司盈利的情况下也让消费者更加满意。甚至在研究的方法上我们可以多样化，不止是对消

费者进行问卷调查，还可以做一些访谈来弥补有可能缺失和遗漏的地方。从研究的深度上来看，

作者在进行完本文的写作后也有一些关于室内装饰风格方面的更多感悟。 
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摘要 

高中教育是基础教育中最重要的阶段，其发展取决于高中教师的工作质量和长久的工积极

性。合理的教师激励机制是学校管理的中心工作，关乎到学校的教学质量。然而，当前中国的

高中教师资源在质量上仍然无法完全满足高质量教育的要求。因此，在保证不断吸纳并培养优

秀年轻高中教师人才的前提下，采取行之有效的激励机制来不断提高教师的工作积极性显得尤

为重要。然而，目前中国的教师激励机制仍然不够完善，在教师管理层面仍存在许多不合理的

地方。如何加强教师的内部管理，结合自身时间情况，建立一套科学的、符合学校发展需求的

激励机制，充分调动各教职工的工作积极性和创造力，进而推动学校教育质量的发展提高，已

成为中国高中各领导阶层所面临的最迫切问题之一。 

本文以中国的高中教师激励机制为研究课题，以相关激励理论为依据，通过对教师的需

求、行为的研究，构建一种科学的、行之有效的激励机制，切实推动学校教学质量的稳步提

升。 

本文由三个部分组成： 

第一部分：关于人力资源激励机制的探讨，主要包括激励和激励机制的定义。 

第二部分：中学教师师资现状分析及人力资源管理存在的问题。 

第三部分：高中教师人力资源管理的建议及对策。 

 

关键词: 教育 激励机制 高中教师 

 

Abstract 
   High school education is the most important stage in the basic education, its 

development depends on the work quality of high school teachers and long-term work 
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enthusiasm. The central work of the school management is reasonable teacher incentives, 

relating to the quality of teaching in school. However, the current  Chinese high school 

teacher resources on quality is still not fully meet the requirements of quality education. 

Therefore, in the guarantee constantly absorbing and train excellent talents under the 

premise of young hight school teachers, making effective incentives to continuously improve 

teachers' enthusiasm for work is particularly important. However, China's teacher incentive 

mechanism is still imperfection, there are still many unreasonable in teacher management 

level. How to strengthen internal management of teachers, combined with their own time, 

to establishment a scientific, in line with the development needs of the school's incentive 

mechanism, and fully mobilize the staff's enthusiasm and creativity, thus promoting the 

development of education to improve school quality, has become China one of the most 

pressing problems of each school leadership faces. 

In this paper, China's high school teacher incentives as the research subject, related to 

incentive theory, through the study of teacher’s demand and behavior, to build a scientific 

and effective incentive mechanism, promote the school teaching quality rising steadily. 

This article consists of three parts: 

Part I: It’s about the explore of human resources incentives, including the definition of 

motivation and incentives. 

Part II: Analysis for high school teachers in situation and human resource management 

problems. 

Part III: Strategies for high school teacher human resource management and 

recommendations. 

Keywords: Education, Incentives, High school teacher  
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引言 

中国共产党的十五大报告指出，中国政府实施“科教兴国”战略，要坚持以教育为本，把

科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置。高中作为基础教育的高级阶段，是基础教育与高

等教育的衔接口。高中的人力资源是高中教育资源中第一资源，做好高中教师人力资源的开发

与管理，是深化人事制度管理、优化教师队伍结、提高教育质量和办学效益的关键。 

在教育制度改革以来，我国在优化教师激励机制方面，已跨越了重大的一步。在教师制度

上有新突破：一、教师地位不断提高。教育规划纲要提出，要提高教师地位待遇。对长期在农

村基层和艰苦边远地区的老师，在工资、职务等方面实行倾斜政策，完善津补贴标准，教师工

资水平也逐步提高。二、健全教师管理制度，激发教师生活动力。全面推开中小学职称制度改

革，构建教师队伍标准体系。 

人力资源是以人为载体的资源。“以人为本”的管理思想是现代人力资源管理的出发点，

也是激励全体教职工的出发点。激励是根据人的需要，科学的运用外部刺激手段，激发人的动

机，使人始终保持兴奋状态，朝着期望的目标积极行动的过程。建立有效的高中教师人力资源

激励机制，激发和调动高中教师人力资源管理的积极性、创造性，能提高我国中等教育的教学

质量，增强活力，加快学校发展。同时也推动学校各项工作的建设，实现学校发展目标有十分

重要的作用。 

 

文献综述 

1. 关于激励方面的研究  

  中国学者在借鉴国外激励理论的基础上，吸取精华，去其糟粕，结合我国文化背景，提出

了符合我国国情的现代激励理论。其中比较典型的有熊川武（2013:65）教授提出的全面激励

理论，俞文钊（2006:28）教授提出的将物质激励和精神激励同步推进的同步激励理论和行为

学者冬清（2013:87）提出的既考虑职工的基本需要又要培养职工高尚品德的激励理论。 

2. 关于中学教师激励机制的研究 

  谌学英（2006:41）表明，“中学教师激励机制的建构对教师有激励作用，教师收入的

公平感等，在此基础上，进行中学教师激励机制的构建。”蒋旭（2009:41-46）对上海市 X 区

中学教师需要进行实证研究表明，中学教师的物质需求非常强烈，而中学教师在业务成就，个

人发展，获得认可及尊重等方面精神需求非常强烈，且尚未得到满足。王文通（2007:3-5）指

出，当前我国学校人力资源管理的研究以“思考”、“探索”、“初探”居多，大多针对人力

资源管理的重要性，人力资源与传统人事的区别方面进行研究；丁振平（2004:27）指出，在

实际工作中，坚持正激励与负激励相结合，才会形成一种激励合力，真正发挥激励的作用；张

琼（2006:22）认为，“高校教师有自己独特的思维方式和不同于其他行业劳动者的需求特点
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和劳动特征，因此，在对他们进行激励的时候要坚持以师为先与知识为重，物质激励和精神激

励相结合，公平性和差异性相结合”；周彬，谢育红（1998:7）表明，“教师在工作稳定性和

建立良好的人际关系方面满足水平较高；就性别而言，陈云英和孙绍邦（1994:9）认为男教师

对工作的待遇不如女教师满意，男教师挣钱养家责任重大，女教师在这一方面责任较小。并

且，教师的经济，福利的满足与工作积极性有极大的影响”；有些学者认为，教师对自己的工

作价值越大，为自己提供的发展条件越多，工作的积极性越高。教师对自己的能力水平做出正

确评价，则会提高工作积极性和自主创造能力，会取得令人满意的工作成绩。叶万金（2011: 

74）指出，“对于不同年龄阶段的教师来说，学校领导应当充分把握每个年龄阶段教师的实

际，抓住每一个年龄阶段教师突出的需要，从各方面给与激励。” 

综上所述，关于中国高中阶段教育人力资源管理激励机制的课题研究较少，从研究对象、

质量和数量上都有所不足。大多数以高校研究为主，或是针对人力资源单方面和企业人力资源

某一部分进行研究，并且这些资源匮乏对高中阶段研究在深度和广度上有限制。 

3 .关于国外激励机制的相关研究 

西方国家对人力资源管理的研究起步早，已经形成了相对成熟的人力资源管理的理论和实

践研究。20 世纪 80 年代末 90 年代初开始，学习组织受到了人们的重视。人才竞争已成为全

球的焦点话题，当前实践的需要促进了激励管理立管的不断进步，丰富完善。Peter Drucker

（1954:12）在其《管理的实践》一书中首次正式提出“人力资源”这一概念并加以明确和界

定。他认为，和其他所有资源相比较而言，唯一的区别就是它是人，而且是经理们必须考虑具

有“特殊资产”的资源，它必须通过有效的激励机制才能开发利用，并为企业带来可观的经济

价值。Nabil Elias（1989:176-184）提出，人力资源是企业内部成员以及外部的企业与企业

相关的人，及总经理、雇员、合作伙伴和顾客等可提供潜在合作与服务及有利于企业与其经营

活动的人力的总和。美国学者 L▪Dean Web▪，M▪Scott Norton（2003:172）在《教育中的人力

资源》一书中指出：“人力资源使用是一种包含有人力资源的规划、招聘、选拔、安置、集体

谈判、工资和福利以及工作稳定性成分的综合体；人力资源开发包括员工发展和评价等工作；

人力资源环境成分包括组织氛围极其保护。” Gene▪Sehmidt（2012:75）对芝加哥某学区的

132 所中学校长研究后得出，“成就感和晋升是激发教师把工作成绩提高到最大限度可能的力

量。” B▪Weiner（2013:23）在《动机和情绪归同理论》指出：“人类动机中自我起着一种基

本作用，许多行动来支持或提高自尊；一个人的自我观念常常决定一个人的思想好行为；这启

发学校管理者在激励教职工时，还必须重视主体的自我之明，引他们自知之明。”   

上述表明，西方发达国家在教育人力资源管理方面有较完善的管理和实践经验，但从国情

的角度出发，西方国家的经验模式不一定适合我国教育人力资源管理的需要，这就需要我们在

研究中积极探索，寻求适合中国国情的人力资源管理模式。 
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研究目的 

   激励机制在管理中的运用，是为管理者提供更好的手段和方式，实现管理的目标。通过本

文的研究，可以为完善学校管理机制、检验学校管理有效性、丰富学校管理理论提供理论参

考；为中国高中教师激励机制的完善提供借鉴依据，进而引起学校对教师激励机制的重视，提

高管理者对激励机制的认识，为学校管理提供依据和参考。针对当前中国高中教师激励机制的

现状，剖析出其存在的问题和需要改革并完善的重要性及迫切性，对中国高中教师激励机制的

发展提出一些可实践性的对策。通过构建合理的学校人力资源管理体系，运用人力资源手段来

达到提高学校教师的工作效率、积极性和创造性，从而促使学校更好、更快发展。 

 

研究方法 

    文献分析法。本研究利用知网数据库、万方数据库等中文数据库查阅相关资料，同时通过

Baidu和Google学术搜索引擎搜集国内外相关研究文献，并查阅相关书籍期刊，以了解当前中

学教师需要及激励的研究现状，从而为研究奠定坚实的理论基础。 

    个别访谈法。通过采用谈话的方式，对中国广西百色高中的部分教师进行访谈，如实笔录

重要信息，主要在于了解中国高中人力资源管理及激励机制的现状，以及对教师的需求和激励

中存在的问题做深入了解。 

 

结果与讨论 

本文研究表明，中国的高中教师在人力资源管理中存在人力资源管理观念相对滞后、聘用

制度不完善、考核制度缺乏系统有效的调节、薪酬激励缺乏激励性、教师人才流失五个方面的

问题。中学教师激励需要包括环境因素、薪酬待遇、成长发展、业务成就、个人自主五个发面

的激励需要。中学教师激励需要强度从强到弱一次为环境因素、业务成就、个人自主、成长发

展、薪酬待遇。环境激励通过教师的心理感知影响经济保障与职业发展的激励效用，外部环境

决定基础教育的兴衰和教师的社会地位，影响教师的职业倾向；内部环境对激励教师最为直接

有力，左右教师的职业行为。经过分析探讨发现，树立“以人为本”的价值观以及正确理解激

励机制的价值需要优先改善环境因素对中学教师激励机制的制约，才能够制定出学校人力资源

开发的长远规划，合理控制教师人才流失，达到提高教学质量的最终目的。 

 

1. 人力资源激励机制的理论探讨  

1.1 激励和激励机制 

1.1.1 激励的定义 
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激励是指持续地激发人的动机和内在动力，使其心理过程始终保持在激奋的状态中，鼓励

人朝着所期望的目标采取行动的心理过程。激励也是人力资源的主要内容，是指激发人的行为

的心理过程。这个概念用于管理，是指激发员工的工作动机，也就是说用各种有效的方法去调

动员工的积极性和创造性，使员工努力去完成组织的任务，实现组织的目标。有效的激励会点

燃员工的激情，使他们的工作动机更强烈，为企业的远景目标风险热情。 

 激励与动机紧密联系，激励就是促使动机激发的过程。而行为的产生是为了达到一定的

目标，目标又是从某种需要中产生的。如下图所示，在一定的刺激下，人们为了心理或者精神

上的需要而产生动机。人们通过行为达到目标，目标达到后，紧张不安的心理状态才会消失。

随后又有新的需要产生，如此反复循环连续不断的过程。如下图所示：

 

                                  

1.1.2 激励机制的定义 

激励机制是指在组织系统中，激励主体系统运用多种激励手段并使之规范化和相对固定

化，而与激励客体相互作用、相互制约的结构、方式、关系及演变规律的总和。激励机制一旦

形成，它就会内在的作用于组织系统本身，使组织机能处于一定的状态，并进一步影响着组织

的生存和发展。激励机制对组织的作用具有两种性质，即助长性和致弱性，也就是说，激励机

制对组织具有助长作用和致弱作用。 

一个好的激励机制在高中教师的管理中具有重要作用：                                                 

（1）提高教师的积极性。 

    通过对教师进行有效的激励，使教师的需要得到满足，其工作积极性也随之调动，激发了

工作激情和主观能动性，在这样的工作状态下，教师的教学质量也随之提高了。 

（2）满足教师的需要。 

    学校只有通过满足教师的需要，才能调动教师工作效率的积极性，提高教学工作的质量。 

（3）有利于吸引和稳定优秀人才。 

人才竞争在当今各行各业中有显著体现，通过丰厚的福利待遇，晋升途径，优惠政策等

激励机制，能获得教师的积极响应。教师满意度高，就可获得更多认可，自然吸引更多优秀人

才的加入。 
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1.2 激励机制的基本理论 

自从20世纪二三十年代以来，国外许多管理学家、心理学家和社会学家结合现代管理的实

践，提出了许多激励理论。激励理论是管理心理学的范畴，早期的激励理论研究是对于“需

要”的研究，回答了以什么为基础、或根据什么才能激发调动起员工工作积极性的问题，包括

马斯洛的需求层次理论、赫茨伯格的双因素理论，和麦克利兰的成就需要理论等。 

    本文主要介绍几种内容型激励，内容型激励理论是重点研究激发动机的诱因。主要包括马

斯洛的“需要层次论”、ERG理论、和麦克莱兰的“成就需要激励理论”等。这几种理论运用

广泛，并在人力资源管理的组织激励中不断完善和发展。 

（1）需求层次理论 

 

 

 

 

 

 

马斯洛需求层次理论是行为科学的理论之一，由美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛在1943年在

《人类激励理论》论文中所提出。书中将人类需求象阶梯一样从低到高按层次分为五种，分别

是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。 

 

马洛斯的需求层次理论图 

简单来说，如果一个人同时缺乏食物、安全、爱和尊重，则对食物的需求量是最强烈的，

而其它需要显得没那么重要。此时人的意识几乎全被饥饿所占有，所有能量都被用来获取食

物。在这种极端情况下，人生的全部意义就是吃，其它什么都不重要。只有当人从生理需要的

教师需要： 
生 存 

相互关系 
成 长 

工作 
行为 

工作 
结果 

需要 
满足 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

 

B 160 
 

控制下解放出来时，才可能出现更高级的、社会化程度更高的需要如安全的需要。换句话说就

是，已经满足的需要不再具有激励作用，只有未满足的需要才有激励作用。 

  从教师的角度来说，要充分考虑教师的差异性和层次性，制定具有差异化和层次化的激励

策略，并随着需求变化相应调整激励措施。 

（2）ERG理论 

    ERG理论是美国耶鲁大学的克雷顿·奥尔德弗（Clayton. Alderfer）在马斯洛提出的需要

层次理论的基础上，进行了更接近实际经验的研究。他认为，人们共存在3种核心的需要，即

生存（Existence）的需要、相互关系（Relatedness）的需要和成长发展（Growth）的需要，

因而这一理论被称为 ERG理论。 

该理论表明，作为学校的管理者，应该了解教师的真实需要，通过控制工作结果来达到

控制他们的工作行为的目的。 

（3）成就需要理论 

成就需要理论，又称“三种需要理论”，是由美国哈佛大学教授戴维·麦克利兰通过对人

的需求和动机进行研究，于20世纪50年代在一系列文章中提出的。麦克利兰经过20多年的研究

得出结论说，人类的许多需要都不是生理性的，而是社会性的，而且人的社会性需求不是先天

的，而是后天的，得自于环境、经历和培养教育等。很难从单个人的角度归纳出共同的、与生

俱来的心理需要。时代不同、社会不同、文化背景不同，人的需求当然就不同，所谓“自我实

现”的标准也不同。 

成就需要是一种迫切希望和要求自己在工作或事业上取得成功，做出世人瞩目的成就欲望。

对教育管理者而言，首先要了解激励教师工作积极性的几个主要动力来源：A.取得一定的工作

业绩、事业成就；B.获得社会和领导的认可，例如价值感和荣誉感。C.个人能力得到发挥并附

有责任感；D.对自己从事的工作有满足感和欣喜；E.有上进心，能力不断提高。其次，还要注

意选拔高成就需要品质的教师。 

 

2. 我国中学教师人力资源管理现状分析 

2.1  我国中学教师师资现状 

（1）师资队伍规模不断扩大 

  2013年，全国各级各类学校专任教师数为1483.7万人，比上年增加22.3万人。其中，幼儿

园专任教师人数增长较快，由上年的147.9万人增加到166.3万人，增加18.4万人，增长

12.5%。高中阶段专任教师人数比上年有所增长。其中，普通高中专任教师为162.9万人，比上

年增加3.4万人，增长2.1%；中等职业学校专任教师为86.8万人，比上年减少1.3万人，下降

1.5%。 
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2012-2013年各级各类教育专任教师人数 

（2）教师素质水平逐渐提高 

    2013年，各级各类学校共录用35.5万名各类应届毕业生充实到教师队伍中，比上年增加

1.4万人。其中，义务教育阶段学校吸纳毕业生22.9万人，72.1%是师范专业毕业，义务教育阶

段学校吸纳毕业生占录用毕业生总数的64.6%。普通高校吸纳毕业生5.5万人，其中82.4%具有

研究生学历。 

虽然我国普通高中教师素质水平逐渐提高，但2010年前还有一些教师的学历未达标，特

别是县镇和农村的教师学历达标率过低。2010年后，学历结构不断改善，其中普通小学、初

中、高中的学历合格率，分别从2010年的99.52%、98.65%、94.81提高到2014年的99.88%、

99.53%、97.24%。 
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                       图示 中国普通高中教师学历达标率 

（3）教师年龄结构不断优化 
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截至2014年，全国有各级各类普通学校专任教师1507.67万人。5年来，教师年龄结构不

断优化。中学校教师40岁（不含）以下占55.9%，高校教师45岁（不含）以下占71.65%，均比

2010年有较大幅度提高，中青年教师成为主体。总体来说，我国中学阶段的教师年龄结构是比

较好的。 

 

2.2 高中教师人力资源管理存在的问题 

（1）人力资源开发管理的观念相对滞后 

    当前，一些高中学校管理者只重视传统的人事管理工作，对“人力资源管理”观念缺乏了

解，对通过创造良好的工作和生活环境来吸引人才、聚集人才的重要性，还没达成共识，甚至

有人认为引进人才是阻碍校内人才的稳定。 

（2）聘用制度不完善 

目前，还有许多学校还沿袭着原来的教师职称聘用制度，造成了用人机制的死板。由于制

度是“一次评定，终生享用”，并且与教师的各项福利挂钩，所以职称已成为教师身份的象

征。有条件要评，没有条件也要创造条件去评。教师管理部门为了平衡各方面的利益，采用论

资排辈的方法评聘，阻碍的评聘的合理公平性和竞争性。这种僵硬的用人机制使教师能上不能

下，能进不能出，严重阻碍了教师“优胜劣汰”的激励机制的实施。 

（3）考核制度缺乏系统有效的调节 

    绩效考核是人力资源管理中的重要内容，绩效考核的准确与否很大程度上制约其他人事政

策的效力。大多学校建立了量化的考核制度，片面的强调量化违背了学校管理及教师工作的本

质，使教师为了积累一定的成果而疲于奔命，从而缺乏思考、创新时间，很难做出高水平的成

果。另一方面，导致教师在科研上急功近利，缺乏协作和贡献精神。 

（4）薪酬激励缺乏激励性 

    薪酬激励是人力资源管理的核心内容之一，有效的薪酬激励能激发教师的积极性与主动

性，提高教师的教学质量。但是，我国学校教师的薪酬体系缺乏激励性，体现为报酬收入偏

低，奖金的档次没有拉开，收益没有与实际的工作绩效挂钩等等。这种做法会挫伤教师工作的

积极性，难以让教师带来工作的动力和鞭策。 

（5）教师人才流失严重 

    由于管理的制度不完善而导致教师流失现象不容忽视，据统计，人力资源流失也是高中学

校失去竞争力的重要原因之一。因此，加强人力资源管理特别是加强学校教师人力资源管理是

十分重要的。 

 

3. 高中教师人力资源管理的建议及对策 
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（1）树立“以人为本”的人力资源管理观念。 

    学校的教师管理要坚持“以人为本”，注重对教师的培训和潜能的开发，建立有效的激励

机制，充分发挥教师的主观能动性和创造性。有效的进行人本管理，完善教师聘用制度，考核

制度。创建宽松，有利于人才发展的人文环境，让教师在组织中清楚地看到自己的优势及发展

空间，从而达到吸引人才，留住人才，激发人才的潜能。 

（2）正确理解薪酬激励的价值 

    学校管理者在用薪酬激励教师时应该考虑以下两点：第一，薪酬激励要与工作量，工作绩

效挂钩，营造公平竞争的氛围。从工作量来说，主要体现为多劳多得的分配原则，但在年龄上

要考虑适当增加老龄教师补偿金。第二，激励教师学习。很多学校在培训教师上花费不大，或

是部分费用由教师自己承担，因而，许多教师对学校不能提供学习环境而不满意。学校要在教

师的学习上舍得投入，让教师的思想之水活起来，既要重视教师群体学习，又要重视教师个体

学习。同时，学校要建立有效的教师学习保障制度，做到制度落实到位、经费落实到位、激励

落实到位，让教师在学习中获得激励和满足。 

（3）制定学校人力资源开发的长远规划 

    学校应根据学校的定位，发展，规模制定出战略性人力资源管理开发的规划，把引进、培

养、保持和管理优秀人才放到人力资源开发管理的首位。做好高层次人才的培养，稳定和吸引

的规划工作。 

（4） 应对教师人才流失的问题 

    首先，要有合理的薪酬制度提高教师的经济待遇，通过制度保障教师经济的稳定性及不断

提高。其次，有效的绩效考核来确认教师的工作成绩，科学的绩效管理有利于教师的按劳分

配，同时也是教师职务升迁、聘任的重要依据。最后，利用教师培训来提高教师的发展机会，

实现学校的长远发展。 

 

结论 

21世纪是人才经济的时代，如何有效的开发利用人力资源，如何以最大的限度去激励人力

资本将是一个永恒的主体。随着职业的竞争，生活的压力，工作制度的守旧，导致教师职业倦

怠的现象还是普遍存在的。因此，教师的积极性对学校教育教学质量的提升和学校的发展有重

大的影响。激励的核心在于对人们内心在需求的把握与满足，因此，满足教师的需要成为教师

激励的关键，本研究从分析中学教师的需要和中学教师激励机制入手，通过论述得出以下结

论： 

   1.中国对中学教师激励机制的管理经验不足 

   中国对中学教师的人力资源开发管理明显滞后；聘用教师的制度不够完善，还是存在很多
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是凭关系而不是凭实力进入到重点中学任教的教师；学校的考核制度缺乏有效的调节，教师的

自律性在一定程度上得不到严格的约束；学校对待教师的薪酬结构不是很合理，导致同一层次

的教师的薪酬不均；教师的流动性比较大，优秀教师的培养缓慢。这些外部的环境因素通过教

师的心理感知影响经济保障与职业发展的激励效用，决定了基础教育的兴衰和教师的社会地

位，影响教师的职业倾向；内部环境对激励教师最为直接有力，左右教师的职业行为。 

   2.改善约束条件，满足教师需求是提高激励效用的有效途径 

   经过分析探讨发现，树立“以人为本”的价值观以及正确理解激励机制的价值需要优先改

善阻碍中学教师激励机制发展的的约束条件，正确理解薪酬激励的价值，适当提高中学教师的

薪酬收入；制定教师人力资源开发的长远规划，完善职称晋升的程序、缔造良好的学校文化

等；完善教师的聘用制度，不断吸纳并培养优秀的中学教师，减少教师的流动性；只有这样，

才能够达到提高教学质量的最终目的。 
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以手机及相关产品营销角度分析发展战略——以三星和苹果为例 

In mobile phone and related products marketing perspective of the 

development strategy - Samsung and Apple Case 

 

刘宇轩 

LIU YUXUAN 

 

摘要： 

世界在不断变化，社会在不断发展。在日新月异的时代中一家企业需要长远的发展

战略，不能仅仅只看到了眼前的时代人们的需求，好的企业并不只是能够满足胜过所需，

而是教会你如何的生活得更好。企业的发展战略至关重要看清了现在的市场不等于把握

未来的市场，有时候发展战略上的一个方向性错误就会让企业深陷，好的发展战略则能

够让企业健康长远的发展。 

关键词：三星；苹果；产品营销角度分析；企业发展战略 

Abstract : The world is changing , evolving society . In an era of ever-changing 

business needs long-term development strategy , not just only see the front of the 

era of people's needs, not just good business better than required to meet , but to 

teach you how to live better . Strategy crucial for the development of enterprises 

see the current market is not equal to grasp the future market , and sometimes to 

develop a strategy on the wrong direction will allow enterprises to deep , a good 

strategy is to allow a long-term healthy development of enterprises. 

Keywords ：SAMSUNG ; APPLE ; Product point of view ; Enterprise development 
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strategy 

第一章 引言 

苹果和三星是现在首屈一指的国际化的大企业，他们之间对于企业发展的规划与战

略有许多相似之处也有许都不同，单从手机业务产品角度对比分析其两者的各异相同研

究企业发展战略的重要因素有哪些。 

 

1.1 研究目的  

本次研究主要目的在于主要从研究苹果和三星之间的手机业务，图 1为市场研究机

构 TrendForce发布的三星和苹果 2014 年到 2016年智能手机市场占有率排行榜。 

 

图 1  2014-2016年智能手机市场占有率排行榜 

可以看出苹果三星在这三年占据了主要的智能手机市场，通过研究其产品以及相关

产品从而分析其发展战略方针以及在实施其发展战略的手段之间的相近处及不同与其

他企业旨在能够研究未来企业发展战略以作参考。 

1.2 研究方法 

研究对象分别是苹果与三星的手机产品，文中将采用采用文献法和比较法将找到的

相关信息经过整理比较得出结论。 

文献法 
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在吴静，叶扬（2008）所著的《诺基亚手机营销战略分析》中，作者基于 4p 详细

分析了诺基亚的市场战略，以当时的诺基亚 2005年底市场占有率高达 32.5%的超成功营

销手段和营销战略分不开，细分的市场运用高科技满足消费者需求是不变的要素。虽然

如今诺基亚已经不再出现在各大手机卖场，但是当年诺基亚对高科技技术的追求、客户

体验的重视以及细致的市场划分放在今日依然成立，也是三星和苹果正在做的事。 

在沈裕（2007）《摩托罗拉手机品牌营销策略分析》中详尽的对当时市场进行分析

与数据调查，并且对摩托罗拉产品以及营销手段对企业发展的重要性进行阐述。好的产

品应该具备特殊的差异性，至少能在某一个或某几个方面给消费者带来超越其他同类型

产品的特质是取得市场的主要因素。而在现如今统计高度同质化的市场上智能手机在操

作系统上基本分为两列一是苹果独家的 ios，一是其他大部分手机厂商采用的安卓。 

对比文献数据 

通过对比历年各大手机品牌手机的市场占有率的变化以及其各年移动手机的大事

件联系，找出关键的决定因素进行对比。 

第二章 三星和苹果的发展简介 

今年是 2016 年，回首过去的十年更加广泛的区域先不谈。仅仅是手机移动设备这

一项就已经与十年前有着天翻地覆的变化。2000年全球移动设备市场占有率分布情况大

致如下：芬兰出产的诺基亚所占份额最大，为 30.6％；美国摩托罗拉公司生产的手机排

名第二，占 13.3％；瑞典的爱立信手机排第三，占 9.7％。并且在 2000 年的全球手机

销量则是 4.2 亿部。到 2005 年全球手机销售量达到 8.166 亿部，在 2000 年到 2005 年

五年间的市场占有率诺基亚都位居榜首均高达 30%以上。可谓是诺基亚最辉煌的时期，

而此时三星作为一家多元化的实业科技企业在 05年的手机市场占有率是 12.7%。就这样

到 2008 年全球手机市场销量中诺基亚占有率达到了 43.7%，全球手机销量 12.8 亿部。

诺基亚是市场占有率接近一半的绝对霸主，然而在榜单的下面出现了一个新的名字苹

果。2007 年苹果在自家的新品发布会上发布了一款跨时代的产品 iphone，在此之前苹

果仅仅只是一个科技公司并没有涉及手机这个行业。在此之前苹果公司主要是一家运用

于 CP（电子计算器）与软件方面的高科技公司，而苹果的 iphone 上市后与苹果的其他

产品一样并不便宜并没有在市场上广泛的受到消费者的认可，可是昂贵的苹果讲手机推
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入了智能手机的时代。全新的用户体验和充足的营销广告是苹果在未来的几年间一跃成

为新的市场高占有率品牌。2012 年的智能手机手机销量排行已经是三星、苹果的各占

39.60%和 25.10%而手机的销量排行则是三星、诺基亚和苹果分别是 23.7%、19.6%和 8%

这样看来始终不进入智能手机行列的诺基亚渐渐失去了自己的市场份额。 

2015年三星苹果已经成为了全球手机市场占有率最高的两个手机品牌。接下来运用

对比分析分析两家企业是怎样在 2007年以后到现在发展到全球霸主的地位。 

首先苹果公司为了 2007年 iphone手机的发布做了相当多的前期准备，所以当苹果

的 CEO 决定要做手机的时候就开始为了这个计划而做好每一个方面。最显而易见的是

2006 年苹果收购了 Proximity 公司及其产品 Artbox 为苹果手机处理视屏片段、动画、

剧照和音频等媒体管理软件打基础。而后的几年中每一代 iphone 的升级刷新都能从苹

果之前收购过的公司中看出端倪。还有现在智能手机都很重视的语音的个人数字助手服

务苹果的是在 2011年 iphone4s后就开始采用的 Siri。而成立于 2007 年的 Siri 公司则

是在 2010年被收购的。还有苹果于 2014年与蓝宝石玻璃供应商 GT Advanced 合作买断

未来 3 年的供货。此后才在苹果系列手机平板的 home 按键上和手表表面上用上了蓝宝

石玻璃。而苹果公司类似上述的新产品开发收购行为不胜枚举。如今 2015 年新推出额

iphone6s 和 iphone6s plus 更是搭载了 3d touch在手机端首次在触摸屏幕下添加具有

压力感应的传感器，实现了手机交互的新逻辑成为三维，除了上下两个维度外增加了深

度，将未来的软件制作提供了更大的可能。 

三星也是如此，比起苹果公司只是单纯的高科技公司来说三星集团在财力和人力上

都具有天然优势。三星不仅仅是一家电子企业线下产品不止家用电器，三星还包括诸如

医疗等实业类也是其营业范畴。再加上，在非智能手机的领域中三星在就已经是老牌手

机品牌。所以在资源方面三星略胜苹果，三星公司能在短时间内与苹果相互抗衡这也是

重要因素之一。然而仅仅这一点是不够的，同样是老牌手机品牌也同样使用 google 于

2008 年发布的手机系统 Android的摩托罗拉却是被联想收购的命运。不同于摩托罗拉的

三星在产品方面做了各种尝试，比如更大。接近平板大小的 Android 智能平板手机在

2012 年以后开始在市场上的到比较好的反馈。2011年推出的 NOTE 手机更是破天荒的将

手机屏幕做到了 5寸相对于市面上都是不到 4寸的手机这是个大胆的尝试并且在未来也

得到了不错的市场反应。 
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表 1 三星旗舰手机年份表 

年份 三星 

2010 Galaxy S 

 

 

 

2011 Galaxy S2 Galaxy NOTE 

2012 Galaxy S3 Galaxy NOTEⅡ 

2013 Galaxy S4 Galaxy NOTEⅢ 

2014 Galaxy S5 Galaxy NOTE EDGE Galaxy NOTEⅣ 

2015 Galaxy S6 Galaxy S6 EDGE Galaxy NOTEⅤ Galaxy S6 EDGE Plus 

2016 Galaxy S7 Galaxy S7 EDGE   

表 2 苹果手机年分表 

年份 苹果 

2007 Iphone  

 

2008 Iphone 3 

2009 Iphone 3gs 

2010 Iphone 4 

2011 Iphone 4s 

2012 Iphone 5 

2013 Iphone 5s 

2014 Iphone 6 Iphone 6 Plus 

2015 Iphone 6s Iphone 6s Plus 

2016 Iphone se  

 

从表1和表2中可以看到三星在2010年推出的旗舰机型S相对应的苹果的Iphone4，

有意思的是苹果系列在产品外观上做到两年一更新而三星则是在 2010 年推出旗舰 S 之
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后第二年开始了双旗舰战略，推出了五寸手机 NOTE 让除苹果以外的其他手机公司都纷

纷做出了更大屏幕的手机。而其他公司能够追随的只有大屏幕这一项，在三星 NOTE 系

列中最重要的是一只手写笔。这并不是一支普通的手写笔这是 2012 年三星公司与日本

的 Wacom 公司展开战略合作的产物。Wacom 是世界上首屈一指的数位板系统、笔感应式

数位屏系统和数字界面解决方案制造商。它让三星的 Spen（手写笔）具有压感功能能勾

画出轻重不用的线条识别率高并且不需要装电池轻巧便利。这只手写笔给三星的 NOTE

系列带来了差异性拉开了他与其他手机厂商的差异。虽然人们只对苹果的印象是创新是

革命者，但是三星也并不仅仅只是一个采用追随者策略的公司。而到了 2014 年苹果终

于突破了已经离世的前任 CEO乔布斯的 3.5 寸屏幕大小是最合适的理论，推出了 4.7寸

的 Iphone6 和 5.5寸的 Iphone6 plus，事实上在市场上也得到了极好的回应。2015 年 1

月美国市场调研公司 Canalys发布报告称苹果在第一季度 Iphone6就售出了 7450万部，

非常惊人的数字。2015年第一季度全球智能手机市场报告显示，三星在智能手机全球市

场的份额超过了苹果手机排名第一。2015 年第一季度三星智能手机占据着 24.3％的市

场份额，接近四分之一。全球的手机市场几乎已经被苹果和三星两家企业占据将近一半，

也不仅仅是之前有提到的产品技术方面的原因。下面罗列出两家公司在市场营销方面的

营销手段。进入 2016 年，三星在巴萨罗纳召开的 MWC 世界移动通信大会上发表了最新

款的 Galaxy S7和 Galaxy S7 edge以 ip68 的最高防水级别登场，成功洗清了在 Galaxy 

S5 为了防水牺牲美观的决策，Galaxy S7和 Galaxy S7edge的市场反馈证明了 Galaxy S5

的尝试是具有价值的。并且连带 VR（虚拟现实）和近期发售的 360°摄像机，在虚拟现

实领域解决了前端和后端的问题，并且与 facebook 合作开发能够在 facebook 上传支持

VR 格式的作品素材。紧接着苹果也在 3 月发布了 iphoneSE，外形没有改变只是将

iphone6s的内部除去 3d touch全部融入 iphone5s 的机身中。打破了照惯例苹果一年一

度的手机发布，在 2016年底 iphone7上市以前利用成熟的 iphone5s 硬件生产供应链搭

配上 iphone6s的配置，完美结合了营销策略中的 4p。 

第三章 苹果和三星营销策略对比 

苹果公司在消费者心理把握上一直都非常优秀，善于利用消费者心理并且营销手段

非常多样化的公司，苹果公司每一次的新平发布会。前 CEO乔布斯都会穿着标志性的黑

T-shirt 和牛仔裤，运用他的口才方方面面的介绍新产品。乔布斯的介绍能够让听了发
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布会的人虽然还没有实际体验过，却有一种新鲜跃跃欲试的感觉。分布在全球各地的实

体体验店也是苹果的一大特色，即使是没有亲临发布会现场的人也能在体验店里面体验

到最新的苹果产品。而上述云云都只是苹果在表面上的营销所作出的努力。苹果公司在

一款新产品研发阶段即将发售的时间段，会利用网络甚至一些小道消息官方的放出一些

带有噱头的信息。引起人们的关注，官方甚至会制作精美的视频展现还处于概念阶段的

好的 idea。这些暂时还不能大批量投入生产的概念机会引来人们好奇研究的目光，都是

在为了马上即将发布的新产品做广告。苹果完善的生产销售一体的封闭的售卖环境使得

苹果手机的定价不会像普通的其他手机由于中间商与渠道的不同价差能够达到很高，并

且保持一年保值不降价也得益于苹果手机对自己专利保护以及产品的高度保护。苹果独

有的 IOS 系统是整个 PC 端平板设备移动设备都一体相连的完善的生态系统，一个苹果

的手机用户如果也购买了苹果电脑和苹果平板电脑那么他享受到的生活就是无处不在

的方便快捷，成功增加了用户黏度降低了产品被同质化增加用户更换成本。苹果之所以

还没有被广泛接受也和它极其封闭的生态有关，简单的手机导出导入图片音乐只需要

USB 插入电脑就可以，可是苹果需要通过一个名叫 itunes的软件才能完成。事实上从效

率而言有了 itunes 无论是歌曲还是视频导入导出都极其的快是一个非常有用户体验的

工具，不过很多人都被他看似繁琐的操作挡在门外。如同棒球比赛，不懂规则的人看不

懂棒球比赛会觉得棒球比赛还不如女子举重来得有趣。可是理解了规则以后棒球实际上

是一项非常有魅力的几好玩又好看的比赛美国和日本就是最好的例子几乎所有的美国

人和日本人都非常热爱棒球运动。这并没有好与坏的分别只是不能否认的是乔布斯在他

的对几近完美体验的偏执胜过了抓住更多的用户群体。苹果公司的盈利模式已经是现在

所有企业都在效仿的于第三方软件平台合作售卖其软件从中分成。这样做不仅让苹果从

中获取了巨大的经济利益并且有效的保护了软件开发商相当于给软件开发商创造了一

个大规模健康有秩序的市场所以也非常有效的提高了软件的质量。而软件应用商店也让

苹果不再是单一的产品而是拥有了一个平台，达到了线到面的跨越。 

三星现在也有自家的的三星应用商店，而在产品方面三星就与苹果完全不同，苹果

的 IOS 系统以干净简介著称，而三星为人诟病的最重要的有一点就是三星自家的系统 UI

——touchwiz，它是基于 google 的 android 进行添加修改的三星自家的操作系统。三

星手机的功能设置从 NOTEⅡ和 S4开始增加了大量的炫酷的功能，例如浏览网页的时候

手机能够利用摄像头根据你的眼球滚动识别来滑动屏幕；观看是平时手机能够利用摄像
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头侦测到你的视线如果视线移开则会暂停视屏播放。这些听起来都还不错的 idea 在市

场上的反应几乎是笑话级别的，没有人会去使用这样的功能主要原因是成功率和可控制

性并不高。所以早期的三星是把那些有的没的用得着的用不着的都一口气全部打包装入

系统，使得一直以来三星的 touchwiz 以毫无章法逻辑著称。过去这些所有的小功能在

三星的营销中被大篇幅的提到能够给人们的生活带来便利一直是他的主旨，经历了 S5

的市场失利以后三星的研发力量更加贴近生活。而今年三星的 S6 终于对臃肿的

touchwiz大手术去掉了那些只占内存而没有什么实际作用的功能，保留下了用户最重用

和反馈很好的功能并且充分利用了 android 系统的开放性添加了许多实用有趣的功能。

从 S4 开始一直保留下来的红外传感器，能够像遥控器一样的控制家里的空调和电视非

常的方便。市场宣传也遍布各个角落，首先是在 2015 年年初的世界移动大会上以最美

的姿态闪亮登场，然后在全世界各个国家都相继召开了产品发布会。产品发布会也与苹

果的相当类似不过更多了许多噱头。 

苹果公司的手机销售业务的利润率是最高的，在此之后有更多的系列产品如 ipad 

imac 等平板和 pc 业务。2015 年年末苹果推出了 ipad pro 如同 macbook pro 的定位一

样苹果试图将 pro 专业这个词汇运用在新推出的 ipad pro 定位的定位上，并且化大的

篇幅介绍了只适用于 ipad pro 的 apple pencil。能够达到如同真纸一般的书写体验，

ipad pro也搭载了最新的 A9x处理器。售价也相当可观，购买 ipad pro、apple pencil

和官方键盘基本上在一万人民币以上，可是推出后的市场反馈却不尽人意，ipad pro

并没有帮助苹果的平板业务在这个季度扳回一城，销量大不如前。据调研公司

TalkingData 的最新报告，虽然上市已有一个多月，iPad Pro 在中国的激活量仅有 4.9

万台，远远低于销量预期。相比而言，iPad Air 2在中国上市一个月之后，激活量便高

达 55.7 万台;虽然 iPad mini比 iPad Pro早上市二个多月，但销量也达到了可观的 9.2

万。仅从销量上来看 ipad pro并没有达到苹果的预期，究其原因并不是单纯的 ipad pro

做的不够好或是售价过高。仅从 apple pencil 的使用体验就能看到 ipad pro 的产品问

题，苹果将 apple pencil 做到了行业内的顶尖水准无论是笔尖的压感还是跟笔都有着

非常良好的体验，800 元左右的售价过高电池使用时间不长都成为阻碍消费者购买的原

因，然而最大的原因还在于仅仅在平板的界面还是有很多 ipad pro 做不到的事情，对

于工作就是需要做图作画使用 ipad pro 是一件非常痛苦的事情，需要长时间充电使用

否则待机时间不能与 pc 加触控板来的实在。既然无法用于专业的生产力工具，那只是
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聊天看视频闲时作画打发时间这样的使用场景花一万元人民币购买这样的设备确实过

于高昂了，毕竟手写笔做的再好也没有触控板好用，比想要代替的纸张贵不是一点点

ipad pro 处于一个非常尴尬的境地，再加上 12.9 英寸的屏幕让它有了堪比小型笔记本

电脑的大小事实上并没有那么便于携带。在此之前的大多数消费者都已经购买了 ipad

的其他产品并不急于更新换代一个仅仅看看视频聊聊天打打游戏的娱乐设备。这一次让

我感觉苹果将力气打在了棉花上并没有抓住重点，所以 ipad pro 并不是不好，只是拥

有一万元人民币的预算可以购买的 macbook pro能够更好的在生活和工作中起到作用。

事实上在对很多评测进行研究之后大家对 ipad pro 的态度也是褒贬不一的，有觉得拿

着它看漫画看小说非常的清晰不费力气，加上轻薄的机身非常的好用；也有夸奖他可以

通过wifi连接电脑的画图软件在房间内能够做到不需要连线与电脑同步画画非常的赞。

这些诸多的优点和缺点叠加在一起，ipad pro 的功能与其他产品重叠，价格拉不开优势，

可以说这是 ipad pro 销量不佳的主要原因。苹果逐渐走上市场细分的道路，是必然的

趋势。今年年初也与 iphoneSE一同发售的 ipad pro mini也是一个重要标志，与 ipad pro

唯一的不同仅在尺寸变小到与 ipad air 系列一样的 9.7 寸。 

对比了苹果和三星两家企业手机产品的各个方面的共同点与不同点，能够看出的就

是无论是三星公司还是苹果公司，在做企业发展战略的时候都正面积极的开拓市场把握

市场。诺基亚是非智能手机时代的霸主，而没有及时的跨入智能手机时代固步自封让诺

基亚没能延续经典。诺基亚的高层并不是没有看到市场变化，2007 年诺基亚也收购了数

码地图提供商 Navteq Corp。这是诺基亚为在基于位置服务领域站稳脚跟而进行的迄今

最大规模的收购。诺基亚也开发了自家的软件应用商店，可是都由于各方面的问题并没

有很好的让诺基亚维持下去。之后苹果和三星则活跃在商场上引导满足着消费者，让他

们成为了新时代的霸主。在公司策咯上有着异曲同工之妙，同样都是积极面向消费者革

新改进自己的产品。公司的发展在前期的创新过后持续稳固的发展也是至关重要的。苹

果公司和三星公司在产品、营销上都做到了非常好的远景规划，所以才会的大那么好的

市场回馈。今年三星在日本的新品 S6 发布会上不仅将产品细节各处介绍并且还请到了

日本最大的两家移动运营商的社长分别是 Docomo 和 KIID au 通过他们具有亲和力的宣

传和介绍获得消费者的认可。并且在日本发售的也将是这两家公司的定制机。 
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总结 

如果将企业的生产动机分成 3种为了赚钱、为了服务和自我实现，其中 3个到 1个

之间自由组合占不同比例，就是一个企业的精神的话，在过去的日子中苹果的以自我实

现驱动前两项，三星则是比较好的兼顾了第一和第二项。如今的苹果和三星也慢慢的相

互学习相互交换。所以作为企业稳健的发展战略最重要的有四点；第一，注重产品的创

新，要为企业长久的发展打下基础对市场具有引导作用不单一迎合；第二，重视消费者。

抓住消费者的心理，使消费者满意，才能赢得消费者的青睐；第三，重视产品特色，产

品的个性化和差异性；第四，放大自己的优势。 
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摘要  

随着当今社会的不断发展，企业网络会计系统的操作的手段、目标、职能、及其监

督和管理必须随着社会的发展不断提升。但目前，我国大多数企业面临着一个不可忽视

的问题，网络会计信息系统不光为企业提供了便利，同时网络技术也给企业的会计信息

系统带来了许多问题，给企业带来了一定的安全隐患。本文就企业的网络会计信息系统

安全现状、存在的一些问题和隐患及相应的措施进行了一番探讨。 

根据我国企业网络会计信息系统存在的共性问题及原因，本文从硬件风险、软件风

险、网络使用风险、内部人员道德风险以及相关法律法规不健全这几方面提出了我国企

业网络会计信息系统存在的共性问题，经过多方面问题原因分析，提出会计数据的安全

及防范对策、技术层面的安全及防范对策、加强会计软件内部管理控制以及加强硬件系

统安全及防范的适合于各类型企业的具体措施。并通过对国内外文献的研究，阐述了网

络会计信息系统的安全问题的必要性和重要性，同时也为后续研究工作奠定了基础。 
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关键词：会计信息系统 网络会计信息系统的安全 解决对策 

 

Abstract 

With the continuous development of society, the enterprise network 

accounting system operation method, target, function, and its supervision and 

management must be with the promotion of the development of the society. But at 

present, most enterprises in our country is facing a problem cannot be ignored, the 

network accounting information system not only provides the convenience, at the 

same time, the network technology also brings to the enterprise accounting 

information system of a lot of questions, to the enterprise brought some safe hidden 

trouble. In this paper ,the network accounting information system of enterprise 

security status quo,existing problems and discussed some hidden trouble and 

corresponding measures. 

According to our country enterprise network accounting information system 

of common problems and reasons, this article from the hardware, software risk, 

network risk, internal personnel moral hazard as well as relevant laws and 

regulations is not sound the several aspects put forward our country enterprise 

common problems of the network accounting information system, through the 

various problems cause analysis, put forward the security and protection 

countermeasures of accounting data, technical level of security and protection 

countermeasures, to strengthen the internal management of accounting software 

control and strengthen the hardware system of security and protection measures 

suitable for various enterprises. And through the study of literature at home and 

aboad.This paper expound the network accounting information system of the 

necessity and importance of security issues, but also laid the foundation for 

subsequent research. 

     Keyword：Accounting Information System The Network Accounting 

Information System   Countermeasures 
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引言 

网络会计信息系统是指基于互联网及其技术基础的新一代会计信息系统，它适应

了信息时代会计工作发展的必然要求，弥补了之前企业会计工作的不足，实现了会计

工作的远程操作、动态会计核算和在线财务管理。并且网络会计信息系统具有高效、

合理、实时反馈、动态管理以及系统可移植性高等特点，它的应用使企业财务管理人

员超越了时空的障碍，可以高效、合理的对企业会计核算和财务管理进行及时的控制

。同时，网络会计信息系统也存在着缺陷和不足，给企业带来安全风险和隐患。网络

会计信息系统容易信息泄密和遭受不法分子的攻击，使企业遭受损失，更会阻碍会计

信息化的发展进程。 

文献综述 

随着信息与通信网络技术的发展，internet在全球范围内得以广泛的传播，信息技

术在企业管理及其生产服务中的应用得以迅速的扩散，人们的经济活动从传统的物流形

式走向了网络形式，网络经济因此诞生。这在社会各个行业导致了一场前所未有的管理

模式与思想观念的变革，也促进了企业组织结构与管理形式的不断创新，网络会计就是

这种创新的具体成果之一。 

在网络环境下，企业的会计目标、会计操作措施、会计职能及其监督手段都在向着

适应着时代的发展趋势。而会计信息系统就应运而生，它使的会计工作更为简单、高效、

合理、及时，会计信息更为真实、透明。网络会计信息系统改变了传统的会计信息的操

作方式，由会计行为由手工操作装变为通过计算机进行操作，同时，财务软件的出现，

彻底改变了之前手工进行会计工作时财务与事务分离的状态，全方位、立体化的实现了
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财务工作的管理、控制与协调。其次，通过网络会计信息系统，企业管理人员可以及时

的对企业的生产经营活动进行管理、控制和监督，极大的便利了企业管理者，同时对于

企业出现的问题可以第一时间发现并且快速的做出反应与相应解决措施。会计信息系统

所呈现的会计信息比之前的手工会计信息更为缜密，真实。通过会计信息系统将企业内

部、外部紧密连接，形成一个整体，使得使用者更为直接、便利。 

研究目的  

进入二十一世纪以来，随着互联网飞速发展，企业的生产和经营活动发生了天翻

地覆的变化。企业通过互联网开拓电子商务业务，不断拓宽其业务范围和渠道已经成

为现如今无可替代的发展途径。本文从近些年网络会计信息系统存在的核心问题出发

，试图提出解决好网络会计信息系统问题的方法，为企业长远的发展奠定基础，保障

企业可持续发展。 

研究方法 

本文首先运用归纳法,案例研究法网络会计信息系统所存在的安全问题做了列举。

紧接着，运用归纳法和会计理论研究方法，对网络会计信息系统安全问题的产生做了

归纳。再根据以上的分析，给出针对解决网络会计信息系统安全问题的对策。 

结果与讨论 

本文就企业的网络会计信息系统安全现状、存在的一些问题和隐患及相应的措施进

行了一番探讨。网络会计信息系统是社会信息化发展的必然需要和必然产物，网络会计

信息系统不光为企业带来了诸多便捷和高效，同时更为企业带来了许多机遇和挑战。实

施和落实网络会计信息系统对于企业提高管理控制水平和综合竞争力有着极其重要的
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意义。 

    1.网络会计信息系统安全风险的概述 

    随着互联网及其基础技术的发展和应用，企业传统的单机、局域网信息系统逐渐向

网络会计信息系统发展，它使企业更高效、更合理的对财务工作进行管理和控制，同时

也是信息化时代财务工作的必然发展趋势。与之对应，作为一个新兴事物，网络会计信

息系统尚不完善，给企业的财务管理和内部控制带来了一定的问题和隐患。 网络会计

信息系统作为一个新兴事物，国家的相关网络会计准则方面滞后、相关网络会计法规不

够完善。同时，病毒和黑客也对网络会计信息系统的安全构成重大威胁，随着计算机技

术和网络的不断发展，计算机病毒也不断推陈出新。具有传播速度快，破坏力隐蔽性极

强、传播途径广并且难以防范等特点。而计算机黑客利用企业会计信息系统的漏洞，通

过各种非法手段，对企业会计信息进行窃取，企业的会计信息面临被截取、仿冒和破坏

的风险。企业内部由于通过网络会计信息系统，更多的会计介质从纸质变为电子化，各

项凭证、发票、结算单等。由于各项手续、凭证、以及各项单据合并一起并统一由计算

机统一执行，导致缺乏合理、及时审查才可以确认，缺少了企业财务管理人员之间的相

互牵制，成为了企业内部控制的安全隐患。 

    网络会计信息系统给企业经营管理人员带来高效、便捷的同时，由于互联网的不稳

定性，会给企业带来一定的会计信息安全风险。由于互联网/企业内部网络使用的是 

TCP/IP 协议，该协议具备的开放性，容易使企业会计信息系统遭遇窃取密码、伪造用

户身份、非法修改或删除会计信息、黑客的非法入侵以及病毒的入侵等威胁。其次，而

企业在会计信息的传递过程中，因为网络的不稳定性，导致企业的会计信息失去真实性

或者被不法分子所盗取；最后，由于企业相关财务管理人员的可能发生的恶意操作或者
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操作失误、操作疏忽等因素，会导致企业的会计信息泄漏、失真或者企业会计信息系统

软硬件、网络系统、存储内容发生故障，导致会计信息的丢失、损坏，会给企业带来不

良的后果。 

2.我国企业网络会计信息系统存在的问题及分析 

2.1 我国企业网络会计信息系统存在的共性问题 

2.1.1 网络会计信息系统存在硬件风险: 

计算机硬件可能因其零件质量好坏的因素，导致硬件功能的失效，可能会造成相

关会计信息丢失、损坏、泄漏、失效等严重后果。同时还有企业相关财务管理人员由

于其不正确或者恶意操作，人为的破坏计算机硬件设备，导致信息的丢失核泄漏。同

时还有人力不可抗拒的因素，如火灾、计算机机房漏水等会对计算机硬件造成严重的

损坏。在相关人员操作工程中，会删除一些相关会计信息文件，但是由于操作疏忽只

删除了文件名，并没有彻底清除文件，而遗留在存储介质当中，易造成大量会计信息

文件的丢失，甚至被窃取。 

2.1.2网络会计信息存在软件风险： 

    软件系统是企业会计信息的核心组成部分，也是最需要被保障的部分。黑客、计算

机病毒是造成软件风险的最大因素。同时，财务软件自身也存在着一定的安全隐患，财

务软件使用权控制的不严格会导致企业会计信息泄漏、丢失，将给企业带来重大的损失。

在传统的手工会计操作中，企业各项生产活动、业务的往来等所有环节均有与之对应的

内部控制授权的手段，可以有效保证会计信息的保密性。而网络会计信息系统，大部分
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授权仅需要一个口令或者密码就可以获取到相关会计信息，如相关管理人员的口令或者

密码被他人得知，就可以获取到相关会计信息，导致会计信息被恶意修改、泄漏、删除

和窃取。 

2.1.3 网络会计信息存在网络使用风险： 

不管企业所使用的是局域网还是互联网，均能在网络环境下被访问到。第三方如果

恶意攻击我方网络，都会给企业造成严重的风险。而新兴的电子商务业务，同样也存在

这交易风险。随着网购的不断普及，人们日益开始接受这种方便快捷的购物形式，但是

在网上交易时，买卖双方存在的信息均不同程度上有被窃取的风险。主要包括机密性数

据被窃取、个人信息被他人窃取、虚假订单等风险。不可否认，网络会计信息系统给企

业带来了许多利好，企业的各项会计信息通过会计信息系统成为一个完整的体系，使管

理者可以及时管理和监督企业发展。但是企业的会计信息、机密数据承担着被不法分子

通过网络黑客、计算机病毒窃取的风险。 

2.1.4 内部人员道德风险： 

无论企业的会计信息系统有多么严格的验证保护措施，企业相关工作人员所造成的

风险也是不容忽视的一个重要问题。目前我国网络会计信息系统被社会所广泛使用，通

过会计信息系统的合理配置，会计舞弊以及误操作的案例显著降低，但是相比于之前手

工会计系统所造成的损失和人为的过失的性质却更为恶劣。首先，会计信息系统的操作

者可以肆意修改企业内部会计信息以通过偷税漏税等手段牟取不法利益，而系统本身并

没有甄别的功能且不会留下痕迹，这就给不法分子提供了便利的条件。其次，企业的高

层会被赋予极高的使用权限，这就使得网络会计信息舞弊提供了更多可能。最后，由于
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企业职责分离且并没有完善的监督、控制体系，导致网络会计信息的使用者可以随意处

置企业会计信息。这样没有明确监督和管理会给企业会计信息带来风险。所以企业对于

会计信息系统的操作、维护和监督需要着重规范。 

2.1.5 相关法律法规不健全： 

目前，我国对于网络会计信息安全的法律上不完善和健全，相关网络会计准则滞

后，更多的只是探索和试验，导致许多不法分子钻法律的空子，大肆窃取企业相关会

计信息用以牟利。国家对于网络会计信息系统的操作并没有一个完善、严格的操作流

程，导致许多企业通过修改会计信息进行偷税漏税。 

 2.2我国企业网络会计信息系统问题原因的分析 

 2.2.1 安全防范意识弱 

我国大部分企业安全防范意识低，安全防范的观念较差，对于企业会计信息系统的

安全防护、监督检测缺少全面辩证的观点。绝大多数企业只从防护的角度选用保密通道、

网络防火墙、安全路由器以及一些网关产品，缺乏必要的对于网络会计信息系统的检测、

监督、管理和反应。即使采用了所谓的安全监测，也是对已知漏洞和已知攻击的检测，

并且即使这个最基本的检测系统也并未普及和广泛安装。 

2.2.2 信息系统的安全建设与管理不系统、不规范 

国家对于网络会计信息系统的标准、相关的法律法规、政策并不完善、健全。我国

在信息系统的建设及其安全性方面并没有一个统一的标准或是指导意见，且国家制定的

标准严重滞后，不符合当今社会下企业的发展需求，存在一定的法律漏洞和非一致性，
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一定程度上增加了企业网络会计信息系统的风险。 

2.2.3 企业的安全规划与建设缺乏策略指导 

目前我国大部分企业对于网络会计信息系统的安全防范观念较落后，有些企业领导

甚至没有相关的防范观念。所以企业应在其发展的战略规划中，规划并且普及相应的企

业信息系统安全建设的思想和相应的安全策略。 

2.2.4 计算机网络结构的各个层次都存在严重的安全防护漏洞 

主要表现在以下的几个方面:第一，企业网络会计信息系统采用的安全防护程序和

杀毒产品太少，且功能有限，不能有效的阻止防范病毒和黑客的攻击。第二，网络自身

的安全等级较低，容易被一些技术高超的黑客所攻克，窃取企业的核心数据。并且网络

运营商并不对企业的网络会计信息系统提供运营系统提供安全保障。第三，企业的网络

会计信息系统并没有必要的安全防护措施、监测措施和出现突发事件的应急措施，这样

就会导致出现问题时，不能及时针对问题做出行之有效的措施。 

2.2.5 应用层安全功能不规范，缺少安全设计 

有些企业在设计和使用符合企业实际的网络会计信息系统时，并没有设计相应的安

全检测功能。更有甚者，竟然连最起码的访问权限、加密措施都没有设置。这样不仅会

使企业会计信息面临泄漏，而且由于没有访问权限，人人可以访问，导致企业内部的信

息交换困难，相关数据、凭证混乱、程序运行时的不稳定、且容错能力很差。而有的企

业在设计网络会计信息系统时由于没有结合企业实际、相关设计人员思路不清、模式混

乱，没有形成一个完整、协调、统一并且适合企业自身的安全的会计信息系统。 
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2.2.6 网络会计信息系统存在的安全问题 

互联网技术彻底改变了传统企业对于财务方面的管理模式，网络会计信息系统通过

远程财务管理、在线财务管理等功能，使得企业相关管理人员可以及时、高效、透明的

对企业的生产经营活动进行管理和监督，最终实现了企业的资金流、信息流、物流的及

时协调和高度统一。同时，网络会计信息系统具有全面的开放性，它以企业为立脚点，

通过网络为载体，可以实现与其他企业高效、便捷的资源共享。但是在全面开放的网络

环境下，也存在一定的安全隐患。财务信息等核心数据被窃取，特别是财务报表、现金

流量表等反映企业经营状况和经营成果的数据被窃取，会对企业造成重大损失。 

同时由于互联网的开放性，许多企业对于其内部局域网的计算机均允许其贡献信息

资源，但这为企业员工提供便利的同时，也给了一些不法分子机会，他们通过计算机传

输病毒，用以窃取企业的会计信息。黑客、计算机病毒以及网络自身的不稳定性也会给

企业的网络会计信息系统带来许多难以预料的威胁。 

2.2.7 企业内部控制可能失效 

传统的手工会计信息系统对于企业日常经营活动的授权和审批，都有严格的程序控

制相关人员对于业务活动的授权、批准和监督。但是在网络会计信息系统下，由于缺乏

使用授权批准、指责行、合法性以及正确性，大量的不同的经济业务叠加在一起，加上

开放的信息资源和日渐复杂的财务信息，可能会导致企业相关人员越权处理相关事项。       

2.2.8 会计档案保存可能失效 

企业使用会计信息系统必须要依靠与之相应的财务软件，这些财务软件由于其研发

团队的不同，导致其在使用过程、适应的系统或者版本额差异，导致企业的相关会计数
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据由于数据格式、数据类型的不同、数据接口的问题等原因，造成财务信息可能录入不

了系统。或对于若干年前的会计档案不能读取、兼容，导致原有的财务信息不能在现有

的会计信息系统中录入和查询，致使会计档案面临失效的风险。 

2.2.9 企业缺乏网络会计人才高素质的网络会计人才缺乏 

    网络会计信息系统的应用与普及，就要求企业相关操作人员对于出现的问题可以及

时的发现、及时的反馈并及时的给出应对措施。如果企业的相关操作人员缺乏相关计算

机网络常识及知识、操作程序不规范出现错误操作都会给企业带来重大损失。如果企业

将网络财务信息系统交给一个没有任何安全防范意识的人员时，其安全隐患就会变得尤

为突出。 

 3．我国企业会计信息系统安全的对策 

目前，我国企业的网络会计信息系统的安全问题呈现多层次、多类型的内容，所以

企业在互联网环境下的会计信息系统的安全控制必须针对目标维与技术维二者，将其进

行联系和关联，建立相应的控制制度和措施。所以，企业应将网络会计信息系统分为管

理层面和技术层面的安全两个方面，提出以下对策： 

3.1 会计数据的安全及防范对策 

管理层面上的安全及防范措施需要企业将日常生产经营活动中所产生的所有会计

信息、相关数据、相关单据凭证在产生、传递、加工处理的过程中保证其完整、不变形、

不遗漏等。还需要保证企业相关数据的安全，一方面企业应借助国家的各项法律法规、

规章政策，使用法律武器保障自身相关会计数据的安全。另一方面需要企业规范、完善
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企业的管理制度和管理手段。会计数据的安全控制更是企业网络会计信息系统安全的重

中之重，主要控制手段有以下几点： 

3.1.1 建立起内部管理、监督制度 

目前，我国相关涉及网络信息安全的法规中有这样的规定，计算机网络信息收到国

家法律的保护，任何个人、单位不得侵犯他人、企业的信息安全。故而，企业在制定内

部控制制度时，通过让员工了解上述相关的法律制度，站在道德、法律、纪律的制高点

上，约束和监督企业的相关工作人员，防止企业内部工作人员的舞弊和窃取，保证企业

会计数据的安全。 

3.1.2.加强监控与审计 

要使企业的网络会计信息系统更高效、更安全的的运行，需要企业做好严格的系统

安全监督工作，要求相关管理人员在系统发生错误或者不能正常运行时，及时发现问题

并给出解决问题的措施，还要及时报告上级管理层。并进行必要的排查和记录，根据各

部门的用户操作记录和 IP 地址判断是否为非法用户或无权限人员恶意登录会计信息系

统，并及时采取相应措施，保障会计信息系统的安全和正常运作。同时企业还应加强资

深的审计工作，特别是对企业的会计数据的审计。要做到对会计数据的操作情况进行监

督，对于访问会计信息系统的地址进行动态的跟踪并对删除、和修改过的会计数据进行

如实的记录。企业还应定期对于企业的会计数据进行备份。企业的会计信息系统存档了

大量的会计数据，一旦出现系统崩溃、人力不可抗拒的等问题，会有大量会计数据丢失、

损毁，给企业带来重大的损失。为了避免这样现象发生，企业应定期对会计数据进行备

份，如系统出现问题可以第一时间恢复，不会影响企业正常生产经营活动。 
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3.2 技术层面的安全及防范措施 

3.2.1 会计数据保密控制。 

所谓企业会计数据的保密就是指操作人员对于会计数据的处理，利用一种加密的算

法编码技术，将相关的会计数据变成密码的方式来保存到磁盘上，这样就可以保护会计

信息和安全的传递会计数据。这样就可以使那些有意或者无意的攻击者就算获得了这些

数据，没有相应的解码程序和未经授权的用户无法获得其中的信息，从而实现对会计信

息的保密设定。通常要完成对会计数据的加密设定，需要以下几个措施来实现：第一，

企业应根据自身实际情况，对操作人员实行分类，在企业内部、外部有不同的信息使用

者，他们的职位不同，导致他们所获取的会计数据也不尽相同，因而身份有必要对其进

行分类，来保证不同职位的操作人员获取到与之相符的会计数据与信息。主要分为三类，

数据登陆录入权限、资源管理类权限以及数据库管理权限。数据库登录录入权限只能进

行简单的查询以及数据的录取，它并不能对数据库内的数据进行删除和修改。资源管理

类权限可以查询、录取数据以及对于数据的维护和管理。而数据库管理权限它将拥有一

切权限，包括以上二者的权限之外，它还可以授予和管理其他管理员的权限，完成数据

库的备份和数据的审计等权限。 

数据库管理员就必须根据企业实际，将会计信息进行合理的分类，并且将各个可查

询的会计信息进行组合和整理，建立多个类别不同、适应人员权限也不同的视图，并把

视图根据用户权限的类别加以授权。从而保证用户对于数据库的管理和使用可以按照其

职责和权限。 

3.2.2.数据完整性控制 
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企业通过会计信息系统若想实现会计信息的完整性和正确性，就需要企业根据自身

实际出发，通过会计信息以及会计信息之间的逻辑关系制定合理的控制约束体系。通常

企业所建立的控制、约束有以下几点：第一，会计数据值和结构的约束需通过企业对会

计数据的类型、会计数据的准确性、会计数据的真实性的限制来体现。如企业会计信息

系统中事先确定的会计凭证出现的日期必须按照实际日期、各种款项必须准确到小数点

后 1位等，否则就不符合要求，相关操作人员可以拒绝接受。而结构的约束就是指对于

会计信息之间联系方面的约束。如企业规定科目代码不能取 0和空项，这样就杜绝了相

关人员多开票或者套现的行为。第二，会计数据要对其进行动态的约束。具体是指当企

业会计信息从一种状态变化为另一种状态时，对新旧值进行一定的限制和规范的条件，

以保证会计信息的准确性和真实性。 

3.3 加强会计软件内部管理控制 

因为网络会计信息系统是分布式、多人次的处理结构，相应财务软件分布在公司各

个相关业务部门，企业想要加强对于会计信息安全的监管和保障，就必须建立各部门相

应操作人员的管理控制制度。会计数据必须实现财务与业务统一步调，协同处理。第一，

应设置适合企业网络会计信息系统的组织结构和相应的工作站点。第二，建立一个合理、

完善的实名制上机管理制度。第三，建立一套完善、合理的设备使用、维护、管理制度。         

3.4 加强硬件系统安全及防范 

首先，企业应排查硬件所处环境，排除一切不利于设备正常工作的因素，确保硬件

的运行环境。其次，各操作人员应明确职责和责任，管理和维护和定期检查自己的硬件

设备。然后相关操作人员不得越权操作，禁止非权限人员操作，避免发生数据丢失、损
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坏、被窃取等隐患。再次，多用户使用同一设备时，应登记设备运行情况、上下机时间

等。企业应该建立完善的上机操作程序和系统运行记录，建立严格的硬件操作规程。

  

结论 

网络会计信息系统是社会信息化发展的必然需要和必然产物，网络会计信息系统不

光为企业带来了诸多便捷和高效，同时更为企业带来了许多机遇和挑战。本文通过对我

国网络会计信息系统存在的问题及原因分析，提出了相应对策，探讨了我国会计信息学

发展的战略。虽然网络会计信息系统有诸多隐患，但在将来要使我国会计信息系统的发

展与国际接轨，适应现代社会发展的需要，必须加快培养一支会计信息学专业的人才队

伍，加强国际和国内合作交流，重点开展一些会计信息学的基础理论和应用研究，建立

和完善一系列的相关标准和规范，从而有效的运用有限资源，改变经营管理，提高经济

效益的计算机信息系统，并为组织领导及有关管理人员提供会计信息，辅助组织决策。 

此外，本文的研究还存在很多缺陷和不足。首先，没能取得实证数据的支持，只是

从理论上加以阐述，因而缺乏足够的论据。其次，本文是从大多数企业的视角，研究我

国企业的网络会计信息系统，虽然能起到广泛的指导作用，但也因此失去了具体性。随

着会计信息化进程的加快，网络会计信息系统中的各种新问题将不断出现，这都有待于

相关人员的进一步研究，使得会计信息化条件下的问题得以不断的调整、改善，最终实

现企业的经营目标，为企业长远的发展奠定基础，保障企业可持续发展。 
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摘要 

随着中国高校不断扩招，大学生群体亦日益庞大，已形成巨大的消费能力与消费影响。

女性消费者是其中最为活跃的主角，影响了消费市场近八成购买力的流向。与此同时，随

着近十年中国通信业的飞速发展，手机已成为人们生活不可或缺的重要工具。研究大学生

尤其是女大学生的手机消费市场，掌握女大学生的消费需求和消费特征，可为手机厂商科

学制定营销策略提供决策参考。 

本文在充分借鉴国内外已有成果的基础上，利用市场营销学和消费者行为学的相关理

论，设计出调查问卷，在中国广西 5 所高校的不同年级、不同专业的在校女大学生中，通

过发放问卷的方式进行了数据收集，然后利用 SPSS 软件对数据进行了信度、效度验证，

并对女大学生手机消费行为进行了统计分析。研究发现，女大学生在选择手机时，大多追

求低价实用且具备时尚和个性化，且受消费口碑和参照群体的影响较大；手机质量始终是

女大学生最为关心的因素，并希望手机功能更齐全，如兼容性提高、增加防盗功能、提高

拍照像素和通话质量以及反应灵敏度等。 

mailto:371348101@qq.com
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关键词：女大学生 手机消费 消费行为 消费心理 

 

Abstract 

    With the continuous enrollment of Chinese Universities, the student population is 

also increasingly large, and it has formed a huge consumption power and consumption 

influence. Female consumers are the most active protagonist, affecting the flow of 

eighty percent of the purchasing power of the consumer market. At the same time, 

with the rapid development of China’s telecommunications industry in recent years, 

mobile phones have become an important tool for people’s lives indispensable. To 

research the mobile consumption market of college students, especially the female 

college students, grasp their consumer demands and consumption characteristics, it is 

the decision-making reference for mobile phone manufacturers to make the marketing 

strategies. 

    Based on the existing achievements at home and abroad, and the use of 

marketing theory and consumer behavior theory, this paper designs the questionnaire, 

and collects data from the female students of different grades and different profession 

in five universities in Guangxi by the way of questionnaire, and then certificate the data 

reliability and validity based on using the SPSS software, conducting a statistical 

analysis for mobile phone consumer behavior of female college students. The research 

found that female college students in the choice of mobile phone, and have the most 

practical pursuit of low prices and personalized fashion, and greatly influenced by word 

of mouth and the consumer reference group; phone quality is always a factor in 
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female college students are most concerned about, and want more complete 

functions, such as to improve compatibility, increased security features, and improve 

call quality and camera pixel sensitivity reaction. 

Keywords：Female college students; Mobile consumption; Consumer behavior; 

Consumer psychology 

 

 

引言 

随着电子技术的不断发展，数码产品越来越贴近人们的生活。十年前手机仅仅作为一

个通讯设备出现在人们的面前，但是在网络全球化的今天，手机俨然已经成为个人的“超

级计算机”，在人们的学习、生活和工作中发挥了不可替代的重要作用。截至 2015 年底，

中国手机用户已达到 13.06 亿。手机作为移动通讯终端，从起初的只能打电话的大哥大发

展到现在的大屏智能机，所担负的角色早己不只是一个通讯工具在移动网络、新媒体日益

发展的今天，人际交往、移动办公、金融支付、资讯获取、休闲娱乐处处都离不开手机。

在随着中国经济社会的快速发展，女性消费心理发生了重大变化，她们是市场中最为活跃

的主角，在购买活动中起着特殊作用。据统计，全球将近 80%的消费活动受女性消费者影

响。在手机消费市场中，影响女性购买的因素各有不同，不同年龄段的女性对手机消费行

为和消费心理亦不一样。作为一个高知识的特殊群体，女大学生受高等教育和校园文化的

影响，在购买和消费手机时显现出独特的特征，引起理论界和实业界的广泛关注。有鉴于

此，本文通过设计和发放问卷，收集女大学生手机消费的相关数据，然后利用 SPSS 软件

对女大学生手机消费情况进行统计分析，以期掌握女大学生消费者的真正需求，不仅可以
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为手机厂商提供用以决策的相关依据，也更有利于其对营销资源进行更合理的配置，还能

使其努力做到以消费者为中心从而夯实企业核心竞争力为其长远发展提供支持。 

 

文献综述 

1.国外相关研究 

（1）关于手机消费的研究 

P.W.Turnbull, S.Leek 和 G.Ying（2000）通过对手机消费行为进行调查分析，指出在手

机市场中，获得消费者的认可非常关键，因此手机供应商应建立一个强大的品牌形象识别

系统，并通过优质的质量和服务吸引消费者。F.Maghnati（2012）基于体验价值的角度，

通过定量研究，随机抽取具有代表性的智能手机使用群体，发放了 550 份调查问卷，并运

用 SPSS 对收集的数据进行相关性分析，发现意识体验、感觉体验、行为体验以及其它相

关体验都与体验价值之间存在着极强的正相关关系。Yang（2011）进一步从消费者的内在

心理出发，研究发现在销售过程中，消费者产生积极的情绪会拉近购买双方之间的关系，

促进营销活动的成功。W.Lane（2011）则从消费者心理的外在体现出发，研究了消费者的

人格特征对购买智能手机的影响，作者抽样调查了 312 个参与者，并通过逻辑回归和分层

线性回归对调研数据进行分析，发现外向的人更有可能购买智能手机，这为智能手机营销

提供了重要的决策参考。M.S.Lee（2011）设计了体验营销与手机产品服务质量、顾客满

意度、顾客忠诚度三者关系的概念模型，通过研究三者之间的关系，充分证明了体验营销

能够让手机用户形成一种难忘的经历，提升顾客满意度，打造顾客忠诚度。 

  （2）关于大学生消费的研究 
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Soycon Shim（2005）认为，大学生往往会在在大学时期开始制定自己的个人生涯规

划，并且还会在这一时期生成新的消费观念和消费方式，而这种新的消费观念和消费方式

则会对他们今后的消费行为产生巨大的影响。Melanie Wallendorf（2005）认为，由于美国

大学生厌烦父母说教、不愿受父母的干涉和约束、渴望独立，使得他们拒绝从父母亲那里

获取资金，而是通过信用卡的透支消费方式来获得他们认为自有的消费方式，这在很大程

度上导致了信用卡的误用和滥用，同时也使得美国大学校园里的负债消费现象比比皆是。

Melanie Wallendorf 还对大学生透支消费的原因、影响因素以及解决办法进行了全面研究，

指出大学生受个人价值观、某些消费方式、社会关系、强迫性购物冲动、物质诱惑、同伴

压力等等因素的影响很容易产生过度消费、透支消费行为并且最终导致不良的后果。 

2.国内相关研究 

通过梳理分析可得，国内学者对大学生手机消费研究可以分为基于消费者心理、基于

消费者购买行为等方面。 

从消费者心理方面看，黄伟群（2010）基于消费者心理，通过网络调查的方式对福

建省内 5 所高校的学生进行了调研，研究他们在购买手机时的心理行为，调研结果表明追

求新奇和重视购买体验是大学生在购买手机时较为突出的心理行为，手机销售商应以提高

营销效果为导向，以进一步强化与大学生的亲和力为途径，重点针对大学生的这些心理行

为，全面整合形成完整的产品信息，并健全购物和售后服务体系。赵琳（2013）大学生

走在时尚的前沿，追求时尚化和个性化消费。大学生认为用时尚武装自我，展现自我的独

特品味，并且追求时尚与一切新鲜的事物来满足心理的感受，当心情不佳时，购物就是一

种能达到美好的心理佳境。可见大学生不拘泥传统的购物形式，他们喜欢追求个性化的消

费，在消费过程中注入自己的独特风格，注重与众不同的消费体验。 
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从消费者购买行为来看，班然（2011）通过分析大学生消费者对手机产品、价格、

购买便利、促销吸引力及认可度等因素，分析了当前大学生手机市场的营销现状，并提出

了改进手机营销策略的建议。王淑华（2011）对女大学生消费的行为做出的分析，当前

女大学生的消费几乎都是家庭或亲友团资助，她们在消费行为方面存在一些问题，喜欢炫

耀性消费、超前性消费，攀比性消费，而影响这些消费行为主要是受到学校、社会和家庭

的影响还有自身心理因素的影响。马智萍（2014）则重点分析了影响女大学生购买手机

的品牌策略，深入分析了影响女大学生购买行为的因素以及品牌策略与购买行为之间的关

系，由此提出了具体的品牌营销策略。 

 

研究目的 

女性消费市场的相关研究越来越受到国内外学者的关注。在女大学生这个细分市场上，

学者们对女大学生旅游、化妆品和服装消费方面的研究较多，而对女大学生手机消费的研

究相对较少。有鉴于此，本文主要针对女大学生手机消费这一细分市场，给手机厂商提供

营销策略方面的建议，即女大学生需要什么样的手机产品和服务。这其中包括：手机产品

本身的属性中，哪些是女大学生最为看重的；女大学生能够接受的手机价格到底是什么，

是不是低价就是最合适的；女大学生通常通过什么渠道购买手机，日益兴起的网络渠道是

否更适合她们；手机厂商的促销手段哪个更能受到女大学生的青睐，哪种广告的传递方式

更为有效。通过相关研究，本文期望为手机生产和销售企业开展营销活动提供现实依据和

决策参考。 
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研究方法 

本文拟釆用市场调查的方法来对问题进行研究，市场调研大致有两大类：定量研究和

定性研究。 

定性研究是一种解释性和描述性的研究，是根据特定的情景以参与者的角度来分析和

描述人的经验和行为。简单来说不针对全部的样本、也不需要做大型的统计，只是针对某

个特定群体来开展深入而详尽的信息收集和发掘。在定性研究中，焦点小组访谈法是一种

比较常用的方法。焦点小组访谈法也被称为团体深度访谈，一般由 8～12 个人组成焦点小

组，其中由一个训练有素的主持人以一种无结构的自然形式与被调查者交谈，通过倾听一

组从目标市场中选来的被调查者的陈述，来获取相关问题的深度信息。 

定量研究方法最主要是使用抽样调查。抽样调查中，问卷法是比较常用的方法，尤其

对消费群体的研究更为适合。问卷法是研究消费者行为常用的方法，是通过研究者事先设

计的调查问卷，向被调查者提出问题，并由其予以回答的一种方法。问卷法的特点是标准

化程度非常高，因为问卷的结设计、实施包括结果的处理都是按照一定的科学标准和原则

进行的，并且能在短时间内调查很多研究对象，取得大量的资料，能对资料进行数量化处

理，经济省时。鉴于问卷法的特点，并结合客观条件，本文拟釆用问卷法来做定量研究。 

此外，本文还运用了文献研究法。文献分析法就是检索、搜集相关文献和典籍资料并

进行系统研究的方法。本文充分利用 Elsevier SDOS、Springer Link、中国知网（CNKI）

等全文数据库查阅、整理了国内外有关女大学生消费的相关研究成果，并查阅了大量专业

书籍和杂志，收集相关数据资料，以支撑本文的相关研究。 
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结果与讨论 

1.调查设计与实施过程 

笔者于 2015 年 10 月实施了焦点小组访谈法。焦点小组一共由 10 人组成，分别来自

广西区内 5 所高校（广西大学、广西财经学院、南宁学院、南宁市职业技术学院、广西工

商职业技术学院），其中文科 7 人，理科 3 人；大一 3 人，大二 5 人，大三 2 人。焦点小

组开始前 1 天，笔者就将焦点小组访谈的提纲和初步设计的问卷提供给了小组成员，这样

便于他们了解访谈的内容和提前做好思路方面的准备。在访谈过程中，围绕女大学生手机

消费的需求和问卷设计的问题，小组成员均发表了自己的意见和建议。整个访谈进行了个

2 小时，根据访谈的结果，笔者对问卷进行了重新的整理和修改，增加了未考虑到的问题，

删除了表述重复和模糊不清的选项。 

 

2.问卷的总体设计 

经过查阅和分析大量关于消费者行为学和大学生消费心理的文献，了解了关于女大学

生手机消费的研究现状，然后根据市场营销学和消费者行为学中的相关理论知识，笔者设

计出问卷的初稿，在焦点小组访谈时，也请同学们对初稿进行了评价，最后根据初稿和焦

点访谈的结果，对问卷进行了修改，更正了表述不清的说法。接着笔者对选择的高校学生

发放了 30 份测试问卷，用以测试问卷的整体信度和效度，经过分析后，删除了两个影响

问卷整体信度的选项。 

问卷的问题经过精心设计、讨论和修改，贴近潮流、可读性、全面性都较高。最终问

卷由 3 个部分组成，第一部分是调查者的基本情况，主要包括调查者的年级、生活费、生
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活费来源、是否拥有手机；第二部分是调查者的消费行为，主要包括调查者喜欢的手机品

牌、购买地点、购买信息来源、选择价格、购买原因、购买决策、不良影响；第三部分主

要是开放题，发挥调查者的主观想法，对今后手机售后服务和今后手机改的进的看法。 

3.问卷的抽样过程 

笔者在广西选择了 5 所高校（广西大学、广西财经学院、南宁学院、广西经济管理干

部学院、南宁市职业技术学院）进行了问卷的抽样。之所以这样选择是因为这 5 所高校在

各自的办学层次上，均具有一定的代表性。广西大学是广西区内唯一一所“211”高校，其

学科门类齐全，因面向全国招生，所以学生有着较为广泛的代表性。广西财经学院是一所

新建的公办本科学校，有较长的办学历史，以财经类专业为主，女生超过学生总数的 60%。

南宁学院是广西第一所民办综合性普通本科高校，收费相对较高，学生的家庭条件整体来

说要好于公办高校的学生，学生的消费水平和消费特点与公办高校亦有所差异。广西经济

管理干部学院是一所办学时间长的省属公办专科类学校，偏重文科，女生居多；南宁市职

业技术学院是国家示范性高职院校，是专科层次的高职类院校。选择这所学校，对整个样

本结构的合理性，起到了不可代替的作用。 

这样的学校的选择，既有“一本”大学，“二本”中的新建本科院校，“三本”中的民办大学，

还有专科层次中的普通专科和高职院校，保证了调查对象来源的普遍性。既有本科学生、

又有专科学生，既有综合性高校，也有专业类高校和民办高校，文理科门类齐全。这样的

样本空间设计，基本涵盖了广西的各类高校，具有普遍性和代表性。 

本问卷为了能够真实地了解女大学生手机消费的情况，也为了保证该数据具有代表性

和广泛性，本问卷采用了抽样调查的方法对调查者进行调查。根据年级的划分，对问卷进
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行了一定比例的划分，向大一学生发 60 份问卷，大二学生发 60 份，大三学生发 65 份，

大四发 85 份，共计 270 份问卷，回收 266 份，回收率为 98.51%，其中有效问卷为 256

份。对无效问卷的判别标准如下：一是有明显的多题选同一答案或波浪作答现象，二是整

个问卷漏答题目达到 3 个。 

2.调查结果与讨论 

2.1 数据的初步分析 

    （1）数据的信度分析 

为了进一步验证问卷调研结果的真实性，在利用软件分析调研结果前，必须先对其信

度加以分析。本文釆用了常用的科隆巴赫系数（Cronbach's alpha）作为信度分析的工具。

一般认为，科隆巴赫系数取值越高，则信度越高。经过计算，本问卷的信度为 0.744，表

明具有较高的信度。 

（2）数据的效度分析 

效度即有效性，它是指测量手段能够测出所需测量事物的准确程度，测量结果与要考

察的内容越吻合，则效度越高；反之，则效度越低。 

本问卷是根据文献研究和深度访谈的结果所设计，并经过了预测试和修改，从而保证

了问卷能真实的调查出大学生对手机产品的需求。在效度方面，本文利用 SPSS 进行了

KMO 和巴特利特球形检验。经计算，本文的 KMO 系数为 0.729，巴特利特球形检验的相

伴概率为 0，表明有关女大学生手机消费的测量项目具有良好的建构效度。 

2.2 数据的描述性分析 
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表 1：被调查者的年级 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

大一 56 21.9 21.9 21.9 

大二 55 21.5 21.5 43.4 

大三 62 24.2 24.2 67.6 

大四 83 32.4 32.4 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

从表中1可以看出，本次调查中大四的比例比较大，总共占了32.4%，其次是大三，占

了24.2%，大一和大二分别占了21.9%和21.5%。 

 

 

 

表2：被调查者的每月生活费 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

600以下 97 37.9 37.9 37.9 

600～1000 142 55.5 55.5 93.4 

1000～1400 14 5.5 5.5 98.8 

1400以上 3 1.2 1.2 100.0 

合计 256 100.0 100.0  
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表2表示女大学生每个月的生活费用的分布情况，结果显示的是600元以下的占37.9%，

600～1000元之间的占55.5%，1000～1400元之间的占5.5%，1400元以上的只占了1.2%，表

中反映了大多数女大学的生活费都聚集在600～1000元之间，600元以下的也占了不少，说

明了财院的女大学生庭状况都不是很富裕，每个月的生活费有限。 

 

表3：被调查者每月生活费的主要来源 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

父母 224 87.5 87.5 87.5 

亲朋好友 7 2.7 2.7 90.2 

兼职 11 4.3 4.3 94.5 

其他 14 5.5 5.5 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表3主要是反应调查者的生活费的来源，其中生活费来自父母的占87.5%，来自亲朋好

友的占2.7%，来自兼职的占4.3%，来自其他的占5.5%，从表中的结果数据显示，女大学生

的生活费大部分都是来自父母，因为她们处于学习阶段，没有工作，也就没有工资，父母

是她们的经济来源。 

表4：被调查者平均每月的手机消费 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

50以下 177 69.1 69.1 69.1 

50～100 74 28.9 28.9 98.0 
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100～150 1 0.4 0.4 98.4 

150以上 4 1.6 1.6 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表4反应了女大学生每个月在手机上的费用，其中50元以下的占69.1%，50～100元的

28.9%，100～150元的占0.4%，150以上的占1.6%，从结果可以看出，大部分学生的在手

机上的花费并不是很大，主要都是在50元以上，反应了大学生的经济来源主要是父母，在

大学期间，主要以学习为主，手机消费主要在于通话上，属于比较理性的消费。 

 

表5：被调查者的手机拥有量 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

1 181 70.7 70.7 70.7 

2 61 23.8 23.8 94.5 

3以上 14 5.5 5.5 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表5表示了女大学生拥有手机的情况，表中反映了，拥有一部手机的占70.7%，拥有两

部的占23.8%，拥有三部以上的占5.5%，得到的结果表明，现在的女大学生中手中都有一

部手机以上，有的还有三部以上，说明了手机已经成为生活的必需品，在学生当中已经普

遍流行。 
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2.2调查者的消费行为分析 

 

图 1：被调查者最喜欢的手机品牌 

 

图 1 反应现在女大学生对哪个手机品牌的喜爱程度，从图中能够直观的看到苹果牌手

机受喜爱的程度比较高，占的比例最大，华为最少，占了 39.5%，其次是三星品牌，占的

比例是 28.5%，下一个是索尼占了 10.2%，诺基亚也占了 6.6%，华为只占了 0.4%，HTC 占

了 4.3%，小米品牌占的比例是 4.7%，还有其他的品牌，占了 5.9%。苹果品牌手机仍然受

到许多大学生的喜爱，受欢迎程度很高，主要是苹果手机设计时尚，配置和功能都比较先
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进，苹果手机可以显示身份和地位，满足了女大学生的炫耀心里，其中也反映了女大学生

喜欢追求潮流和一切新鲜的事物。 

 

表5：被调查者选择手机的价格 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

1000以下 51 19.9 19.9 19.9 

1000～2000 141 55.1 55.1 75.0 

2000～3000 43 16.8 16.8 91.8 

3000以上 21 8.2 8.2 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表5表示了女大学生在选择手机价格的分布情况，从表中可以看出，选择1000元以下

的手机占的百分比是19.9%，1000～2000元的是55.1%，2000～3000元的是16.8%，3000

元以上的是8.2%，结果显示多数女大学生选择的价格是1000～2000元之间，出现这个选

择可能是受到生活费来源的约束，还有就是因为在这个价格的手机质量还有其它功能都不

错，选择性很大。 
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图 2：被调查者购买手机的地点 

 

图 2 显示的是女大学生喜欢在哪里购买手机因素的分布情况，图中很直观的看出在专

卖店购买手机有 155 人选择，占了总数的 60.5%，选择网上的有 28 人，占了总数的 10.9%，

百货的有 24 人，占百分比的 9.4%，选择在大卖场的人数有 37 人，占了总人数的 14.5%，

而在移动、电信、联通营业厅购买的有 4 人，占了总人数的 1.6%，从结果显示出来，大

多数人选择在专卖店购买，因为专卖店手机选择数量多，提供的服务多，还有就是假冒产

品比较少。而在网上购买只占了一小部分，主要是因为手机属于价格比较昂贵的，消费者

感知风险大，不太愿意在网上购买。 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 207 
 

 

图 3：被调查者获得手机信息的渠道 

 

图3反应女大学生获知手机信息频率的分布情况，选择从电视广告获得的信息由19人，

占7.4%，从网站获得手机信息的有102人，占了39.8%,选择从朋友介绍获得的信息有90

人，占了35.2%，从营业员推销获得的信息有26人，占了10.2%，而从报纸、杂志来获得

信息的有11人，占了4.3%，选择从其他渠道获得信息的有8人，占了3.1%。从图中结果

显示，网站和朋友介绍获得手机信息的占比例比较高，其中网站是首要获得信息的渠道，

可以看出，大学生喜欢上网浏览，喜欢从网上获得自己想要的信息，也喜欢从身边的同学

朋友中获得购买手机的信息。 

 

表6：被调查者对手机的需求性 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

生活必需品 194 75.8 75.8 75.8 

一般 35 13.7 13.7 89.5 
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可有可无 27 10.5 10.5 100.0 

不需要 0 0 0 0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表6表示的是女大学生对手机的依赖程度频率情况分布，有75.8%的女大学生觉得手

机是生活必需品，13.7%的觉得一般，10.5%的觉得可有可无，而不需要的没有人选择，

从结果显示，手机已经成为女大学生手中不可缺少的工具，对手机的依赖程度比较高。 

 

表7：被调查者购买手机的主要原因 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

方便与家朋友联人 197 77.0 77.0 77.0 

学习工作需要 44 17.2 17.2 94.1 

娱乐 1 0.4 0.4 94.5 

其他 14 5.5 5.5 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表7反应的是购买手机的目的的分布情况，其中所有的调查者中有77%的人选择了主

要是为了方便与家人朋友联系，有17.2%的调查者选择了主要是学习工作的需要，0.4%

的调查者选择了主要是娱乐，选择其他的有5.5%。从表中的数据显示，财院的女大学生

购买手机大部分都是为了方便与家人联系，从中突出了女大学生购买手机的的目的还是比

较理智的。 
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表8：被调查者更换手机的原因 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

手机坏了 125 48.8 48.8 48.8 

需要更多的功能 108 42.2 42.2 91.0 

喜欢新款 16 6.3 6.3 97.3 

其他 7 2.7 2.7 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表8主要是反应了更换手机的主要原因的频率分布情况，其中有48.8%的调查者更换

手机的原因是因为手机坏了需要更换，42.2%的调查者认为需要更多的功能，6.3%的调查

因为喜欢新款才更换，2.7%的调查者选择了其它。表中结果反映了大部分女大学是因为

手机坏了才更换手机，说明女大学生在手机消费上还是比较合理的，也有大部分女大学生

是因为需要更多的功能，说明了随着科技的进步，随着手机市场推出更多的功能，女大学

生都不会满足当前的手机的功能，都希望跟上时代的脚步。 

 

表9：被调查者更换手机的频率 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

半年以下 4 1.6 1.6 1.6 

半年到一年 24 9.4 9.4 10.9 

一年到两年 116 45.3 45.3 56.3 

两年以上 112 43.8 43.8 100.0 

合计 256 100.0 100.0  
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表9反应的是更换手机的频率是多长的时间分布情况，表中清楚地看到，1.6%的表示

会在半年以下会更换手机，9.4%的表示会在半年到一年更换，45.3%的表示在一年到两年

会更换，43.8%的表示会在两年以上会更会手机。结果说明大部分的女大学生更换手机的

频率起码在一年以上才会更换。 

表10：被调查者购买手机时最看重的方面 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

价格 62 24.2 24.2 24.2 

质量 83 32.4 32.4 56.6 

功能 43 16.8 16.8 73.4 

外形 16 6.3 6.3 79.7 

服务 6 2.3 2.3 82.0 

品牌 25 9.8 9.8 91.8 

配置 18 7.0 7.0 98.8 

其他 3 1.2 1.2 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表10设反映的是购买者在选购手机时最关注的因素的频率分布情况，根据上面的表格

中可以看到，调查者在购买时比较看重价格的占了24.2%，比较看重质量的占了32.4%，

看重功能的占了16.8%，看重外形的占了6.3%，看重服务的占了2.3%，看重品牌的占了

9.8%，看重配置的占了7%,,而看重其他方面的占了1.2%，从结果显示，大部分女大学生

在购买时比较看重的是手机质量，其次是价格和功能。从而说明了质量是调查者购买手机

时主要的影响因素。 
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表11：被调查者比较看重手机的哪些性能 

拍照录像 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

未选 62 24.2 24.2 24.2 

选 194 75.8 75.8 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

通话质量 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

未选 84 32.8 32.8 32.8 

选 172 67.2 67.2 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

超长待机 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

未选 151 59.0 59.0 59.0 

选 105 41.0 41.0 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

反应灵敏 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

未选 65 25.4 25.4 25.4 

选 191 74.6 74.6 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

对软件兼容性强 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 未选 133 52.0 52.0 52.0 
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选 123 48.0 48.0 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

音乐效果 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

未选 139 54.3 54.3 54.3 

选 117 45.7 45.7 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

其他 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

未选 212 82.8 82.8 82.8 

选 44 17.2 17.2 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表11设置的是一道多选题，表中所反映的是在女大学生对手机哪些性能的比较注重，

其中，选择对拍照录像比较注重的占75.8%，对通话质量比较注重的占了67.2%，对超长

待机比较注重的占了41%，对反应灵敏的占了74.6%，对软件兼容性强的占了48%，对音

乐效果比较注重的占了45.7%，选择对其他性能比较注重的占了17.2%，结果显示大部分

女大学生都比较注重拍照录像功能，说明了手机女大学都喜欢用手机拍照，希望手机既能

有手机本身的功能，又能够像相机一样，像素清晰，其次就是手机的反应是否灵敏。 

 

表12：被调查者对手机自带软件的看法 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 
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有效 

软件越齐全越好，并且都已下载安装完毕，可

直接使用 
42 16.4 16.4 16.4 

软件越齐全越好，但并未安装，到时按照自

己的兴趣和需要自行安装 
70 27.3 27.3 43.8 

带有一些常用的应用软件即可，如有需要，

可用安装软件自行下载 
127 49.6 49.6 93.4 

只带有基本软件，所有应用软件都自行选择

下载安装 
17 6.6 6.6 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表12主要是反应了女大学生对于手机自带的诸多软件的看法的分布情况，其中16.4%

的女大学生认为软件却齐全越好，并且都已下载安装完毕，可直接使用，27.3%的女大学

生认为软件越齐全越好，但并未安装，到时按照自己的兴趣和需要自行安装，49.6%的女

大学生认为带有一些常用的应用软件即可，如有需要，可用安装软件自行下载，6.6%的

女大学生认为只带有基本软件，所有应用软件都自行选择下载安装。从结果显示中可以看

到，大部分女大学生喜欢带有一些常用的应用软件即可，如有需要，可用安装软件自行下

载，也反应大部分女大学生的想法，手机软件太多会占用手机内存，因为有很多软件我们

都不太需要。 

 

表13：被调查者最注重的手机质量属性 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

持久耐用 83 32.4 32.4 32.4 

信号灵敏 71 27.7 27.7 60.2 

实用省电 38 14.8 14.8 75.0 
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功能齐全 61 23.8 23.8 98.8 

其他 3 1.2 1.2 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表13中反应了对于手机的质量最注重的情况分布，其中32.4%的女大学生选择了手机

要持久耐用，27.7%的女大学生选择了信号灵敏，14.8%的女大学选择了实用省电，23.8%

的女大学生选择了功能齐全，而1.2%的女大学生选择了其它方面。从总体上看，女大学

生比较注重的是手机持久耐用，其次是信号灵敏和功能齐全。 

 

表14：被调查者喜欢的手机款式 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

直板键盘 12 4.7 4.7 4.7 

直板触摸 221 86.3 86.3 91.0 

翻盖或滑盖 19 7.4 7.4 98.4 

其他 4 1.6 1.6 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

 

表14表示的是女大学生喜欢哪种手机款式的情况分布，其中有4.7%的女大学生喜欢

直板键盘，86.3%的女大学生喜欢直板触屏，7.4%的女大学生喜欢翻盖或滑盖，1.6%的

女大学生表示喜欢其他款式的手机，总体看来，大部分女大学生还是喜欢当下流行的直板

触摸类型的手机。 
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表15：被调查者喜欢手机的设计风格 

 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 

有效 

小巧玲珑 56 21.9 21.9 21.9 

时尚前卫 102 39.8 39.8 61.7 

简约硬朗 81 31.6 31.6 93.4 

其他 17 6.6 6.6 100.0 

合计 256 100.0 100.0  

     

    表15反应的是女大学生对手机设计风格的要求的情况，21.9%的女大学生喜欢小巧

玲珑的设计风格，39.8%的女大学生喜欢时尚前卫的设计风格，31,6%的女大学生喜欢简

约硬朗的设计风格，6.6%的女大学生喜欢其他的风格，从结果显示，大部分的女生还是

比较喜欢时尚前卫的设计风格，喜欢跟上时代的潮流，其次是简约硬朗，不太喜欢太花

俏的设计。 

结论 

通过对以上问卷的数据分析，从女大学生的购买行为分析和对手机售后行为的建议还

有对今后手机的改进角度分析，笔者得到以下结论： 

1.她们在手机的价格方面一般选择中低端的手机，因为受经济局限，追求低价实用的

同时，也希望手机能够具备时尚和个性化。 

2.在对购买信息方面，女大学生得到的手机信息一般是自己从网上了解或者是从身边

的同学朋友口中知道，表示了女大学生受身边人的影响比较大。 

3.在对喜欢的品牌为线索了解到，大部分女大学生比较喜欢手机的品牌是苹果品牌的

手机，而该品牌的手机受舆论的评价高和受身边的人推荐的影响大，反应了当今的手机竞

争，不仅只是功能价格的竞争，实质上是品牌在竞争。 

4.在对购买地点方面看，女大学生比较喜欢在专卖店购买，而在网上购买的比较少，
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反应了女大学生对价格相对昂贵的商品希望到更安全更专业的地方购买，所以在网上供应

手机的经销商要减少顾客的感知风险提高自身的服务水平。 

5.在对女大学生在购买时比较看重的因素结果分析了解到手机的质量仍为最为关心

的因素，因为手机质量关系到手机的核心产品，从质量方面考虑，手机的持久性为女大学

生关心的主要因素。 

6.在功能和性能方面，希望手机的功能更齐全，对软件的兼容性提高，增加防盗功能，

在性能中，提高拍照的像素和通话质量以及反应要灵敏。 
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浅析 JDXB培训中心劳动关系管理 

Analysis of labor relation management in JDXB Training Center 

 

作者：吴菁荻  尚鸿雁 

摘要 

随着中国市场经济日趋活跃，国家对教育的不断重视，促使了一批又一批的培训机

构诞生并发展。而陕西省又是西北五省中的重点发展对象，教育业也是不容忽视的。西

安成了各个高校的聚集地，从而也发展出了各种培训机构。由于国家不断的扩招，让教

育培训机构这样的公司规模也不断的扩大，导致在员工关系的管理上难免出现了问题和

矛盾。而员工关系管理中最基础的部分就是员工劳动关系管理。如何通过员工劳动关系

管理改善，努力构建和谐的员工关系，将成为 JDXB培训中心不可逃避的问题。本文之

所以选择人力资源管理中的劳动关系来写，是因为笔者之前在 JDXB培训中心实习过，

同时又发现企业中劳动关系的不完善，在一定程度上影响了员工与企业之间的关系，希

望可以通过这篇文章给 JDXB培训中心提供一些意见。 

本文以员工劳动关系管理为特定研究对象，首先论述国内外员工劳动关系管理研究

理论及研究现状，阐述了员工劳动关系管理的基本概念和理论，介绍 JDXB培训中心员

工劳动关系管理现状及存在的问题，然后通过文献综述法对 JDXB 培训中心存在的问题

提出较为合理的解决方案。以便通过员工关系管理中的劳动关系这一方面，来一定程度

上的提到 JDXB培训中心的员工关系。使企业和员工共同发展一起进步。 

关键词：劳动关系管理    JDXB培训中心  劳动关系 

abstract 

     As China's market economy has become increasingly active, the state 

continued emphasis on education, prompting waves of the birth and development 

of training institutions. And Shaanxi Province and five provinces in the northwest key 

development target, education cannot be ignored. Xi'an has become a gathering 

place for various colleges and universities, which also developed a variety of training 
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institutions. Since the state's enrollment continues to make education and training 

institutions such as size of the company also continued to expand, resulting in the 

management of employee relations will inevitably lead to problems and 

contradictions. The employee relationship management is the most basic part of 

employee labor relations management. How to improve employee labor relations 

management, and strive to build a harmonious employee relations, will become a 

training center JDXB inescapable problem. This paper chose Labor Relations Human 

Resources Management to write, because before the author JDXB internship training 

center, found that while imperfect enterprise labor relations, to a certain extent, 

affected the relationship between employees and between enterprises, I hope you 

can give some advice through this article to JDXB training center. 

In this paper, employee labor relations management for a particular object of 

study, first discusses the theory and research status of domestic and foreign research 

staff labor relations management, describes the basic concepts and theories of 

employee labor relations management, presentation JDXB training center staff labor 

relations management status and problems and training center for JDXB the 

problems raised by the more reasonable solution literature review. In order to adopt 

labor relations employee relations management in this regard mentioned the staff 

relations JDXB training center to a certain degree. So that businesses and employees 

of common development and progress together. 

Key words:  labor relations management   JDXB training center                               

labor relations 

 

绪论 

1.1研究背景 

1.1.1 国内劳动关系管理概况 

中国经济的不断发展，各行各业企业都再不断的壮大，行业间除了企业基本的硬实

力之外，企业最重要的软实力就是人力资源管理。人力资源管理中单独出来的劳动关系

管理显得十分重要。 

劳动关系是员工进入企业之后，以劳动契约的形势成为组织成员之后便进入员工关
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系管理框架。员工关系管理是指依靠人力资源管理政策以及管理行为，由企业各级管理

人员和人力资源职能管理人员所展开的管理工作，以达到协调企业与员工关系的目的，

以更好的实现企业目标。从广义的劳动关系来讲，是指人们在社会劳动过程中发生的一

切关系，包括劳动力的使用关系、劳动管理关系、劳动服务关系等。从狭义的劳动关系

来讲，是指劳动者与用人单位之间在劳动过程中发生的关系，如工作任务、工作条件、

工作时间、工作期限、劳动报酬、社会保障、生活福利、劳动纪律及其他权利和义务等。

但是，由于国内企业现代化管理经验和管理手段的缺乏，企业对于劳动关系管理的认识

有待进一步加强。特别是我国以人为本的政策不断深入，从根本上强化员工劳动关系管

理观念和思想，并引入全新的员工劳动关系管理体系，提升员工关系管理水平，以更好

的维持企业良好的发展趋势。 

1.1.2 JDXB培训中心公司及劳动关系的概况 

JDXB 培训中心是由陕西省劳动和社会保障厅批准成立的西安 JDXB 培训中心经过

15 年的发展而成立起来的专业化职业技能教育集团。现已拥有计算机教育、中小学教育

等多个发展平台，全面展开 IT 认证短期培训、计算机应用预料、平面广告设立、商务

网站设计、建筑装饰设计、室内装饰设计、数字动画设计、机械模具及数控加工设计、

网络与信息安全工程专业、软件工程专业、影视动画设计等多种类型的一年制计算机应

用职业培训课程的计算机学校。自成立以来，已为社会培养及输送各类型技术人才五万

余名，受到社会各界的广泛赞誉，并先后被评为“陕西省职教先进单位”、“陕西省十

佳计算机培训中心”、“诚信计算机培训机构”、“全国大学生复合型人才十佳计算机

教学基地”、“陕西省主流计算机培训机构”等荣誉称号。2009 年在“华商报、华商网”

举办的首届教育培训机构总评榜中荣膺为 IT 类“2009 年陕西最具成长力的教育品牌”。

学校以良好的校风，强大的师资，先进的管理及完善的教学设施为基础，坚持以“诚信

立校、的教育品牌”学校以良好的校风，强大的师资，先进的管理及完善的教学设施为

基础，坚持以“诚信立校、质量强校”的办学宗旨，以“育人为先、注重实效”的办学

理念，由既具有丰富教学经验又具有实际工作经验的专业教师授课，紧跟 IT 技术最新

动态，不断更新教学内容及开拓新的课程。教学上坚持以致用的原则，理论与实践相结

合，注重个人的基础和特点，因人施教，使学员所学知识始终与市场需求保持同步，以

学员的社会竞争力来衡量教学效果。培训就是教育服务，我们以学员的需求为核心，一

切工作都紧紧围绕学员开展，分析学员的知识技能的缺陷分层次为学员量身定制学习计

划，进行个性化服务，最大限度的调动和激发学员学习的积极性与创作性。帮学员减轻

压力、调整心态、认清自我，定位人生目标等。从不同角度提升学员的素质和能力，以

适应社会和工作的需求。完善的课程设置，保证学员学有所长；优质的服务体系，保证
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学员学有所成。 

JDXB 培训中心员工每周一休假，若有国家法定假期，公司需要加班可在之后调休。

员工在正常时间加班也可调休，但公司不给予加班工资。公司女员工有一个月的带薪产

假及三天的带薪婚假，但其女员工必须在公司干满两年以上才可享受此待遇。公司年休

假员工标准，员工干满一年者，可享受公司 15 天的年休假，但要求是不可以在公司开

学招生季休假。 

1.2 研究目的及意义 

1.2.1研究目的 

   本文试图在阐述员工关系管理相关理论基础上，分析 JDXB 培训中心员工关系管理

现状及存在的问题，提出 JDXB 培训中心员工关系管理中有关劳动关系管理的策略，为

JDXB 培训中心更好的进行员工关系管理中劳动关系管理，提升企业管理者与员工的整

体素质，加强企业与员工之间的沟通、营造良好的企业经营环境，提高企业在软实力的

竞争优势提供一定的参考意见。 

1.2.2研究意义 

1、使 JDXB 培训中心企业管理者和人力资源部能够正确认识员工劳动关系管理的

功能和价值；一定程度上的改善 JDXB 培训中心员工流动量大，忠诚度低，员工关系紧

张的问题。 

2、笔者于大学本科学习人力资源管理专业，期间在 JDXB 培训中心有过一段为期

半年的实习，研究此论题对于笔者来说：一方面可以了解目前 JDXB 培训中心员工劳动

关系管理的现状和现下存在的问题，另一方面给笔者今后从事人力资源管理工作奠定基

础。 

 文献综述 

本章主要对员工劳动关系管理概念的进行介绍，还对本文章要解决的问题和突破方向做

出概述。 
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2.1员工劳动关系管理概念的相关文献综述 

2.1.1劳动关系的概念 

劳动关系是一个内涵十分丰富的概念。在不同的国家或者不同的体制下，劳动关系

又被称为劳资关系、雇佣关系等。不同的称为，反映了不同国家或不同体制下劳动关系

的性质和特点。 

劳动关系有两种含义：一种是广义的劳动关系，一种是狭义的劳动关系。广义的劳

动关系是指人们在社会劳动过程中发生的一切关系，包括劳动力的使用关系、劳动管理

关系、劳动服务关系等。狭义的劳动关系是指，劳动者与用人单位之间在劳动过程中发

生的关系，如工作任务、工作条件、工作时间、工作期限、劳动报酬、社会保障、生活

福利、劳动纪律及其他权利和义务等。 

 劳动关系是社会生产过程中产生资料与劳动者结合的具体表现形式。我国《劳动

法》对劳动关系双方构成的具体规定为，是用人单位和劳动者的关系。 

2.1.2劳动关系的特征 

劳动关系是实现劳动过程中发生的关系，与劳动者有着直接的联系。劳动关系以劳

动为目的，以劳动力与生产资料相结合为方式，在人们运用劳动能力作用于劳动对象，

实现劳动过程中发生。如劳动力不投入使用，不和生产资料结合，不进入劳动过程，变

不会产生劳动关系。 

劳动关系的双方当事人，一方是劳动者，另一方是提供生产资料的劳动者所在单位，

如企业、事业单位、政府部门等。劳动者是劳动力的所有者和支出者，用人单位为生产

资料的占有者和劳动力使用者。 

劳动关系兼有平等性和奴隶属性的特点。在劳动关系建立前，即在劳动力市场中，

劳动者和用人单位是平等的主体，双方是否建立劳动关系及建立劳动关系的条件由双方

按照平等自愿、协商一致的原则依法确立。在劳动关系建立后，劳动者成为用人单位的

员工，是劳动力的提供者，处于被管理者地位，双方形成管理与被管理的隶属关系。 

2.1.3劳动关系管理的作用 

提高企业盈利能力。罢工、劳动生产率低、关键员工跳槽都是企业盈利优势的明显

破坏，而这些问题的避免有赖于良好的处理劳动关系 
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有利于管理者的晋升。若某个管理者所管辖的范围经常出现劳资关系纠纷，或者某

一起纠纷引起了极为严重的后果，显然，这个管理者的业绩就受到了不良影响。因此，

如何解决好劳动关系问题，对于一个管理者的职业发展是必不可少的。 

能够帮助避免纠纷。建立并保持良好的劳动关系，可以使员工在一个心情愉快的环

境中工作，即使出现一些问题也能较好地解决，避免事态扩大。 

有利于处理日常管理中的许多问题。管理者具备这样的观念和技能，在面临很多现

实管理问题时就能够有正确的认识，以恰当的思路来解决它们。 

发展专业化的管理，促进劳动者及其代表以合作的姿态解决问题，提高管理水平。 

JDXB 培训中心劳动关系管理存在的问题 

3.1JDXB培训中心劳动关系的确立、变更、终止存在随意性 

目前，由于劳动力市场发育不完全，国家还在建设新型劳动关系的监督、协调制约

机制还不够完善，因此，有些公司，包括笔者所研究的 JDXB 培训中心也会在一定时期

内，用人高峰期。虽然与就职员工签订劳动合同或是口头的签订劳动合同，实施劳动合

同制，但并没有按劳动合同办事，任意解除劳动合同，甚至随意开除或辞退职工的现象

任然存在，而且有时候还会因为一些员工冲突或是员工矛盾，基层管理者私自解除员工

劳动合同，事后再向高层管理者汇报的现象。 

3.2JDXB培训中心劳动关系双方力量对比明显失衡 

从书本理论来讲，劳动者与用人单位的法律地位是平等的，但现实中，JDXB培训中

心双方的实际地位并不平等。在市场经济条件下，JDXB 培训中心作为独立的法人实体，

具有劳动用工、工资分配、制定规章制定等自主权，这些条件都使公司处于明显的优势

地位而员工在具体劳动过程中，则处于被管理、被支配的地位，是相对弱势群体，而劳

动者与用人单位的经济力量悬殊太大，无法与之抗衡。员工在劳动关系中明显处于弱者

位置。 

公司还不断的加长员工的工作时间，增加员工的工作强度。按照国家相关法规实行

8 小时工作制外，有部分员工的劳动时间远远超过法定工作时间。而企业并未将劳动时

间与劳动报酬挂钩。同时公司又没有对明确的文字员工规章制度，导致之后员工经常迟

到早退，做工作不认真，只是马虎完事混时间。使企业业绩不不断萎缩，员工关系矛盾

愈来愈大，最后导致劳动合同的终止。 
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JDXB 培训中心劳动关系管理解决意见 

4.1完善 JDXB培训中心劳动合同制度 

在公司应当加强劳动合同制度的建设。就目前为止，JDXB 培训中心劳动争议的发生，

多数是固有合同而不履行合同或合同条件不对等而引起的。要解决这些问题，一方面，

在公司需要大力宣传、切实执行《劳动法》及现行有关的劳动法律、法规和条例的规定，

提高劳动关系双方的法律意识、法律观念和依法办事的自觉性；另一方面，必须加快制

定《劳动就业保障法》、《劳动合同法》、《集体合同法》、《最低工资法》、《社会

保障法》、《劳动争议处理法》等单行劳动法律，为协调劳动关系双方的行为和利益，

协调劳动关系提供基础。 

4.2完善 JDXB培训中心的工会 

工会是重要的组织基础和工作基础，是企业工会会员和职工合法权益的代表者和维

护者。企业工会围绕企业生产经营，依法履行维护职工合法权益的基本职责，协调企业

劳动关系推动建设和谐企业，促进企业健康发展。同时也是本企业党组织的上级工会领

导下，依照法律和工会章程独立自主地展开工作，密切联系职工群众，关心职工群众生

产生活，热枕为职工群众服务，努力建设成为组织健全、维护到位、工作活跃、作用明

显、职工信赖的职工之家。 

然而，JDXB培训中心并没有做到这点，它没有健全的工会，只有在上级例行检查是，

公司会临时组织处一个工会来，应付上级考核。并没有真正意义上的理解工会的作用，

和在公司实现工会的作用，从而导致了上一章所提到的问题。因为没有工会从中的协调，

导致员工在工作中遇到问题没有地方沟通诉说，最后就产生了毁约等等以系类偏激的行

为，甚至有的员工依旧在公司却并没有好好工作。也因为没有工会的协调和制约，加之

本身公司的员工制度规范不严格，没有很好的监督机构，很多员工上下班迟到早退的问

题严重。 

从上看来，不论从理论角度还是现实角度，JDXB 培训中心都应该抓紧完善工会，建

立一个好的工会，有助于员工的身心，同时也可以协调基层与高层的关系，作为一个缓

冲的平台，从某些程度上可以提高公司的软实力，也可以以增强公司的凝聚力。 
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总结 

建立完善的工会及制度，是一个公司协调好基层与高层之间关系的重要因素。一个

公司的发展，不单单是需要硬实力的，软实力也是非常重要的影响因素。在当今社会发

展迅速的情况下，软实力的人力资源管理显得更为重要。劳动关系又是企业和员工之间

最基础的保障，所以无论是企业还是员工都会很注意这点。员工在企业中工作，企业为

员工提供生产资料，这样的生产需要劳动合同的保障法律的支撑。才可以在万一情况下。

有维护弱者员工的基础保障。 

笔者希望通过这篇文章，在劳动关系方面可以为学术研究提供一点资料，也可以为

笔者之后的工作中夯实基础。同时笔者也在写这篇论文的时候学到了很多之前课本中没

有提及的知识及提及了但理解不深刻的知识。笔者知道自己的时间和学历的局限，在文

章中可能还有很多的不足之处，望阅读者及老师提出指正，笔者会在今后的时间里不断

的修改完善这篇文章。 
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提升通讯企业服务质量的要素——以在中国的 YH公司为例 

Communications companies enhance the quality of service element 

- A company, for example in China, YH 

 

                                                  杨敏 

 

                                                                            CMBA, 中国研究生学院, 正大管理学院 

                                     E-mail: 360858052@qq.com 

 

摘要 

随着通信行业的发展，市场化进程逐渐加快，多元化的竞争格局已经形成，市场竞

争日益加剧。通信市场竞争逐渐从产品竞争、资费竞争转向服务竞争。对于各大通信运

营商来说，将面临更大的市场压力、更加精明的竞争对手和更苛刻的用户，随着通信行

业竞争日趋激烈，服务质量对于通信行业运营商而言越来越重要。在如此激烈的竞争环

境中能否顺利发展，关键在于如何提升通信行业自身的服务质量。 

YH公司作为 YH地区的通信运营商，逐渐认识到服务质量对于 YH公司发展的重要性，

通过自身不断的努力，在服务质量方面得到了一定的提升，但 YH公司在服务质量方面

仍然存在一定问题考核中各项指标不理想，存在着较大的提升空间。想要在新的竞争环

境下获取竞争优势，还需要在理论的指导下，进一步科学的改善 YH公司的服务质量，

从而提升服务能力和服务质量。 

本文将采用问卷调查法相关方法，进一步对 YH公司当前存在问题进行深入的分析，

找出 YH 公司问题存在的解决办法，改善 YH公司的服务质量，促进 YH公司朝着良性发

展。同时，根据 YH公司的研究方法和理论，可以对公司业务和环境相似的其他公司用

作参考。在此基础上，将进一步会对 YH公司的服务质量提升方面进行深入的分析和研

mailto:360858052@qq.com
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究，找到更佳的方法来解决好服务质量方面的问题。 

关键词：服务  质量  发展  方法 

 

Abstract 

 With the development of the communication industry, the market process 

has been accelerated gradually, the competition pattern has been formed, and the 

market competition has become more and more intensified. The competition of 

communication market is gradually shifting from product competition to service 

competition. For the operators, will face greater market pressures, more astute 

competitors and more demanding users, with the increasingly fierce competition in 

the telecommunications industry, quality of service for the telecommunication 

industry is becoming more and more important. In such a fierce competitive 

environment can be successfully developed, the key is how to enhance the 

communication industry's own service quality. 

YH company as a communications operator YH area gradually realized that 

the quality of service for the importance of YH company development, through its 

own continuous efforts, in terms of quality of service has been improved, but YH 

company in terms of quality of service still exist certain appraisal indicators is not 

ideal, there is a larger space to promote. Want to obtain competitive advantage in 

the new competitive environment, but also under the guidance of the theory, to 

further improve the scientific quality of the company's YH service, so as to enhance 

the service capabilities and service quality. 
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The service contact theory, questionnaire survey and other relevant theories 

and methods, further in-depth analysis of YH company current problems, find YH, 

problem solution, YH, service quality improvement, and promote a healthy 

development of YH company direction. At the same time, according to YH company's 

research methods and theories, the company can be similar to the company's 

business and the environment as a reference for other companies. On this basis, the 

company will further improve the quality of service of YH in-depth analysis and 

research, to find a better way to solve the problem of quality of service. 

Keyword：service  quality  develop  method 

 

引言 

从市场竞争的客观方面来说，随着通信行业的发展，市场化进程逐渐加快，多元化

的竞争格局已经形成，市场竞争日益加剧。通信市场竞争逐渐从产品竞争、资费竞争转

向服务竞争。对于各大通信运营商来说，将面临更大的市场压力、更加精明的竞争对手

和更苛刻的用户，随着通信行业竞争日趋激烈，服务质量对于通信行业运营商而言越来

越重要。在如此激烈的竞争环境中能否顺利发展，关键在于如何提升通信行业自身的服

务质量。 

从自身发展的主观方面来说，YH 公司作为 YH地区的通信运营商，逐渐认识到服务

质量对于 YH公司发展的重要性，通过自身不断的努力，在服务质量方面得到了一定的

提升，但 YH公司在服务质量方面仍然存在一定问题考核中各项指标不理想，存在着较

大的提升空间。想要在新的竞争环境下获取竞争优势，还需要在理论的指导下，进一步

科学的改善 YH公司的服务质量，从而提升服务能力和服务质量。 

本文的研究思路是以 YH公司的软、硬服务方面进行分析，通过从 YH公司内部自身

存在的问题进行着手，找到问题的关键点，并解决问题。研究方法主要采用访谈法、问

卷调查法等。 
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文献综述 

       郑明证、贾婉如、尹建华在《服务质量的要素、测量及关系研究》一文中指出服务

质量概念是由对产品质量的定义逐渐延伸到服务中而产生的。1从要素、内涵和关系角

度为服务质量下了一个定义：服务质量是服务各组成要素对于顾客需要（期望）的满足

程度，是顾客受内外因素的影响在服务的生产和传递过程中通过系列关键时刻和服务接

触及互动产生的主观感知，能影响顾客满意感（评价）、顾客忠诚感和企业绩效。 

徐哲、赵懿清、吴海琼在《服务质量管理差距测评模型研究》一文中指出建立可服

务管理差距测评模型的测评指标体系和测评方法，可以测量 4个服务管理差距，可以帮

助服务企业找出服务管理差距及其原因，从而有效地提高服务管理绩效。但是在实际应

用过程中还有待进一步完善。
2在文章中，提出了总体服务质量模型、差距分析模型、

多层次感知服务质量模型、在线服务质量要素模型等服务质量要素六方面。 

李恩平在《浅谈通信行业如何提升服务质量》一文中指出了当前我国通信行业服务

现状、发展中面临的挑战和机遇，同时也从树立正确的思想观念；用心理解消费者，及

时反思和检讨；统一整合、完善一线服务流程；保证服务质量的标准和实际质量一致；

保证实际服务内容的真确性等五方面提出了相关对策。
3但是在实际实施过程中仍然需

要做到更细致，才能将企业的服务质量提升起来。  

李海滨在《试论通信行业如何提升服务质量》一文中指出通信行业是特殊的服务行

业，加快社会进步和发展的步伐，也改善了人们的生活水平和质量。同时也存在着通信

行业的普遍存在的问题，本文中从树立以人为本服务工作的全局意识、强化服务质量知

评控力度、全面提高消费者服务水平、构建局部特色领先服务优势、摆脱通信行业垄断

等五方面进行分析和提供相应的对策。
4但在前四项对策是可以在实际中得以实施，第

五项对策在现有的国家体制下难以实现，唯有将工作重心放在前四项上，同时找到其他

更好的解决对策。 

王怀宇在《通信行业服务质量提升方法分析》一文中指出通信行业服务方面存在着

                                                             
1 郑明证、贾婉如、尹建华.服务质量的要素、测量及关系研究【A】，科技和产业，第

15 卷，第 1期，2015年 1月. 
2 徐哲、赵懿清、吴海琼.服务质量管理差距测评模型研究，中国质量 , 2007年 04期. 
3李恩平. 浅谈通信行业如何提升服务质量【A】，工商管理，经济视角 2011年第 8期. 
4 李海滨. 试论通信行业如何提升服务质量【A】,信息与电脑，计算机工程应用技术，

2012 年 2月刊. 

http://gb.oversea.cnki.net/kcms/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=au&skey=%e5%be%90%e5%93%b2&code=06305015;06307628;11260715;
http://gb.oversea.cnki.net/kcms/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=au&skey=%e8%b5%b5%e6%87%bf%e6%b8%85&code=06305015;06307628;11260715;
http://gb.oversea.cnki.net/kcms/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=au&skey=%e5%90%b4%e6%b5%b7%e7%90%bc&code=06305015;06307628;11260715;
http://gb.oversea.cnki.net/kcms/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=au&skey=%e5%be%90%e5%93%b2&code=06305015;06307628;11260715;
http://gb.oversea.cnki.net/kcms/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=au&skey=%e8%b5%b5%e6%87%bf%e6%b8%85&code=06305015;06307628;11260715;
http://gb.oversea.cnki.net/kcms/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=au&skey=%e5%90%b4%e6%b5%b7%e7%90%bc&code=06305015;06307628;11260715;
http://gb.oversea.cnki.net/kns55/loginid.aspx?uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FiNlp1MnFqejB1SElqbGJXMU1GMWRYdVlEa0x4NE04NUVDb3hOQVFqdjhFZ2Y2V3Erb0RnPT0%3D%249A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&p=Navi%2FBridge.aspx%3FLinkType%3DBaseLink%26DBCode%3Dcjfd%26TableName%3DCJFDbaseinfo%26Field%3DBaseID%26Value%3DZGZH
http://gb.oversea.cnki.net/kns55/loginid.aspx?uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FiNlp1MnFqejB1SElqbGJXMU1GMWRYdVlEa0x4NE04NUVDb3hOQVFqdjhFZ2Y2V3Erb0RnPT0%3D%249A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&p=Navi%2FBridge.aspx%3FLinkType%3DIssueLink%26DBCode%3Dcjfd%26TableName%3DCJFDyearinfo%26ShowField%3Dcname%26Field%3DBaseID*year*issue%26Value%3DZGZH*2007*04
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服务人员素质有待提高、服务职责不明确、缺乏有效的监督机制等问题，也对存在问题

提出了解决措施，如：树立优质服务思想观念、全面提高消费者服务水平、分工明确完

善服务流程、保证标准和质量一致、保证宣传和实际一致等。1 

宋静在《通信行业如何提升服务质量》一文中指出，各大运营商都意识到服务已经

成为一个企业的核心竞争力，消费者满意度直接影响着企业的经营效益；为此，企业的

管理者们都在积极制定、实施各项方案措施，投入大量的人力物力资本，改善服务，提

升消费者满意度，以求最终实现企业经营效益的稳健增长。文中指出从树立优质服务的

理念、统一认知、根据资源确立服务目标和服务标准、完善对一线服务的支撑系统、确

保服务质量标准与实际传递服务的统一、确保企业宣传与实际服务的统一等五方面来提

升企业服务质量。
2 

叶晟、郑林、彭筱庆在《通信行业提升服务质量的几个步骤》一文中指出我们要借

鉴国外通信运营商在提升服务质量、用户体验和感知上的经验和方法，如：美国威瑞森

通信公司和韩国SK电讯公司。同时结合自身内部条件，总结出四方面的致胜之术：运用

新兴技术搭建服务平台、创新营销服务模式，推出“沃易得”业务、结合电子商务技术，

整合优质资源、提高一线员工的营销服务水平。
3同时，也对服务质量提升方面做了规

划，主要体现在在现有的客户服务体系框架下进行调整和完善；利用大数据技术，深化

个性服务；利用互联网技术为客户提供更为全面、快捷的服务；建立有效的监督考核体

系，提高服务质量监督执行能力，强化落地等四方面。 

综述，通信行业重点要从思想观念、服务水平、客户需求、完善系统和流程等方面

作出详细的分析，但每一个地方都有其自身的特殊性，在统一执行上级公司的规定的服

务动作外，可以根据公司自身内部条件、当地社会环境以及客户需求等方面，制定出适

合本地提升服务质量的方法和措施，进一步树立企业形象。 

 

研究目的 

通过对服务质量提升策略的研究，根据 YH公司的经营环境、状况以及服务质量方

                                                             
1 王怀宇. 通信行业服务质量提升方法分析【B】，管理纵横，通信管理与技术，2013

年 4月第 2期. 
2 宋静.通信行业如何提升服务质量【A】，文化商业，经管空间，2011 年 07月. 
3 叶晟、郑林、彭筱庆. 通信行业提升服务质量的几个步骤，中国质量，2013 年 09，总

第 387 期. 

http://gb.oversea.cnki.net/kns55/loginid.aspx?uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FiNlp1MnFqejB1SElqbGJXMU1GMWRYdVlEa0x4NE04NUVDb3hOQVFqdjhFZ2Y2V3Erb0RnPT0%3D%249A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&p=Navi%2FBridge.aspx%3FLinkType%3DBaseLink%26DBCode%3Dcjfd%26TableName%3DCJFDbaseinfo%26Field%3DBaseID%26Value%3DZGZH
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面等因素。为了了解 YH地方消费者对 YH公司服务质量的认知程度和满意度，制定出适

合 YH 公司服务质量提升的对策，进一步提高 YH公司在当地服务方面的声誉，进而提高

YH 公司的经营业绩，实现 YH公司的服务质量进一步提升的目标。 

 

研究方法 

文献法也称历史文献法，就是搜集和分析研究各种现存的有关文献资料，从中选取

信息，以达到某种调查研究目的的方法。本文通过知网、谷歌等网络资源搜集整理相关

资料，通过对文献资料的学习对服务质量等有了系统的了解，从中了解到其他企业如何

提升服务质量的方法和对策，同时根据 YH公司实际情况，制定出符合 YH公司的服务质

量提升方法。 

访谈法，是指是通过访员和受访人面对面地交谈来了解受访人的心理和行为的心理

学基本研究方法。本文通过对来 YH公司办理业务的消费者进行访谈，访谈问题的提纲

从服务人员水平、服务质量、服务时限、服务态度以及公司系统支撑等方面进行，从消

费者身上找出 YH公司在服务质量存在的问题，针对存在问题进行分析，找出相应的解

决办法，满足消费者的服务感知度。 

问卷调查法，采用书面形式间接搜集研究材料的一种调查手段，通过向调查者发出

简明扼要的征询单（表），请示填写对有关问题的意见和建议的来间接获得材料和信息

的一种方法。本文的研究过程中向 YH公司所在的消费者发放服务质量方面的调查问卷，

调查问卷的内容包括 YH公司的系统支撑、服务人员的服务水平、服务人员的文化程度

等方面进行设计，通过消费者填写和数据收集、分析、整理等，得出 YH公司在服务质

量方面存在的不足，根据问题进行分类总结，找出问题的解决办法，提高消费者的服务

质量的认知程度。 

 

结果与讨论 

5.1 YH公司基本情况 

YH 公司成立于 1995年 5月，是一家国有大型电信运营企业，也是 TR市在 YH地区

的分支机构，承担着该企业在 YH的建设和经营工作任务。YH 公司根据国家深化电信体

制改革的部署，实现了凤凰涅槃浴火重生的蜕变，在 YH地区通信市场展现出锐意创新、

快速发展的企业形象，在服务质量方面取得得了一定的成绩。  
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  YH 公司目前经营的主要业务有 GSM和 WCDMA（3G）数字移动电话、宽带、固话以及

基于通信网的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务等。截至 2015 年，YH 公司拥

有移动用户超过 3万户，宽带用户近 0.8万户，固网用户约 0.1 万户。 

同时，YH公司现已建成了宽带网、移动通信网、接入网等基础网络和通信支撑网络。

截至 2015年，建成光缆线路 0.3万皮长公里，覆盖全县、乡及 98%的行政村；建成 GSM

通信基站近 310座，全县区覆盖率 98％，农村覆盖率 95％以上；建成 WCDMA（3G）基站

300 余座，全地区 4G基站已实现所有乡镇全覆盖。 

5.2 YH公司服务质量方面存在的问题： 

YH 公司根据上级公司总体要求，在持续推进深化公司大服务工作基础上，继续以“消

费者感知”为导向，聚焦“大服务、大监管、大维系”的工作要求，坚持以“用户满意、

服务提升”为核心，持续推进消费者服务质量经营工作，加强消费者服务质量的提升工

作。 

5.2.1 YH公司软服务方面 

（1）YH公司营业窗口投诉占比较大，零容忍问题仍然存在，窗口服务人员整体服务

水平需要进一步提高。2015 年 TR市营业窗口投诉为 90%，其中 YH公司占比高达 95%，

高于全市平均五个百分点，该数据来源 YH 公司上级公司经营分析材料以及问卷分析整

理。 

（2）根据公司相关数据统计显示，移动宽带投诉用户回访满意率、固网宽带用户修

障回访满意率一直不高，消费者满意度持续降低，未能得到有效解决。2015 年，TR 市

移动宽带投诉用户回访满意率为 85%，其中 YH公司移动宽带投诉用户回访满意率为 65%；

TR 市固网宽带用户修障回访满意率为 92%，其中 YH 公司固网宽带用户修障回访满意率

为 70%。 

（3）营业厅管理人员和营业人员“大服务”工作浮于概念，未形成实质性体系， “口

号”多于实质性工作的开展。具体表现为职能、界面不清；各单位目标不明、监控缺乏

有效手段和支撑、考核规则并未像“大服务考核体系”得到明确。同时，消费者来到营

业厅咨询和办理相关业务时，营业厅相关人员存在相互推诿、消极应互等情况，是导致

消费者投诉的主要原因，该数据来源于公司月度考核统计和问卷调查分析整理。 

5.2.2 YH公司硬服务方面 

YH 公司相关系统尚不完善，对消费者相关信息统计不全面，导致在回访消费者方
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面存在信息缺失的现象，未能给消费者留下较好的公司形象。YH公司营业人员服务水平

有待提高，从入职公司营业人员的文化水平来看，营业员中大学专科毕业占比为 60%，

大学本科占比仅有 6%，其他学历占比为 34%。从入职公司营业人员的工作能力来看，大

部分营业人员没有工作经验比较或者之前未从事过服务行业的工作，导致在日常工作中

处理与消费者关系存在一定的问题，有工作经验与没有工作经验的营业人员存在一定的

差距，严重影响了 YH公司的服务质量。 

5.3 YH公司服务质量方面解决的对策： 

5.3.1 YH公司软服务方面 

（1）加强业务知识学习能力，优化服务意识。针对 YH公司营业窗口投诉占比较大，

零容忍等问题。YH公司应加强处理投诉问题人员的知识学习和问题处理能力，同时针对

消费者提出的问题进行分类、分析，进而找出解决办法，提高公司的公众形象。 

（2）优化网络质量，保障网络安全，提高消费者回访满意率。针对 YH公司移动宽

带投诉用户回访满意率、固网宽带用户修障回访满意率一直不高，消费者满意度持续降

低等问题。YH公司应从保障网络的安全和质量方面着手，减少网络的掉线率，从而提高

消费者的回访满意率。 

（3）强化服务意识，提供优质服务。针对 YH公司营业厅管理人员“大维系”工作

浮于概念，未形成实质性体系的问题。营业厅的工作注重与消费者的交流，获取消费者

相关信息，提高消费者的满意度。在营业厅人员应该各司其职，做好本人岗位的工作。

比如：营业厅店长应该统筹全局，对各项工作进行安排和布置，但不能过分的干涉营业

人员业务发展；门口的迎宾岗位的人员，要做到对进入店内的人员进行区分，把消费者

真的想法第一时间扑捉到，比较容易让后台人员针对性的提供服务。 

5.3.2. YH公司硬服务方面 

 （1）优化和完善系统，提升消费者满意度。针对 YH 公司系统尚不完善，对消费者

相关信息统计不全面等问题。YH公司应该向上级公司提出当前存在的问题，争取上级公

司对系统存在的问题的进行分析，提出解决办法，完善系统的漏洞，保障消费者回访时

资料完整性，从而提升消费者的感知度和满意度。 

 （2）强化服务水平，提高服务意识。针对 YH公司营业人员服务水平不足等问题，

YH 公司应该多开展培训工作，加强营业人员学习相关业务知识和待人接物的礼仪。同时，

公司在条件允许的情况，组织优秀的营业员到相关政府单位或者其他服务性企业学习和
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交流，还可以与其他公司进行交流和学习，进一步增强营业人员的服务水平。 

综上所述，此次 YH公司主要从公司自身因素进行了研究和分析，梳理出 YH公司当

前存在自身内部的问题以及相应的解决办法，但外部因素（如：其他通信运营商的服务

质量等因素）未能得到充分的考虑，未能达到预期的目标。 

 

结论 

本文主要对 YH 公司自身内部因素进行分析，梳理出当前存在的问题，提出了相应

的整改措施。但只是从自身内部因素进行分析，外部因素方面没，由于自身的条件和能

力等因素的限制，未能得到充分的调查和了解。YH 公司存在的问题，在 TR 市的其他分

公司同样存在，其他公司可以根据 YH 公司的整改措施。其他公司结合自身实际环境进

行调整，以便找到符合本公司的整改措施。 
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Abstract   

With the development of the economy of Chengdu, the continuous expansion of city, Chengdu is 

also gradually to the international development of urbanization. 

Chengdu is also gradually to the establishment of the duty-free shops. In Chengdu is to establish 

a tax-free shop not only can it bring more spending power and further to promote the economic 

development of Chengdu, in Chengdu this tourist city to attract more foreign tourists, but also for 

tourism of Chengdu to make more perfect consumer services. Started relatively late but the free 

development of Chengdu, duty-free shops, small and not known to the public. This paper mainly 

analyses the Chengdu, what are the factors affecting the development of duty-free shops, on the 

basis of feasible Suggestions for the development of the Chengdu "s a tax-free shop. 

Keywords   Duty-free  influencing factors 

摘要：随着成都市经济的发展，城市规模的不断扩大，成都市也在渐渐的向国际城市化

发展。 
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成都也在逐步的进行免税店的建立。在成都是建立免税店不仅能为其带来更多的经济消

费                          能力，更进一步的促使成都市的经济发展，也为成都这

个旅游城市吸引更多的外籍游客，也  为成都市旅游方面做出更完善的消费服务。但成

都市的免税店发展起步较晚，免税店规模小，  并且不为大众所熟知。本文主要浅析成

都市免税店发展的影响因素是哪些，并在此基础上为成都市免税店的发展提供可行性意

见。 

关键词：免税店 影响因素   

引言： 

   在当今的全球化的经济消费市场，免税店的产生在整体的消费状态中，占着很重要

的一部分，不仅体现在消费经济上，更有知名的免税店也为各自所属的国家的形象也带

来一定的影响。为中国消费者所熟知的免税店应属韩国的新罗免税店、韩国乐天免税店、

泰国国王免税店等。韩国如今是全球最大的免税购物市场。韩国免税购物业近几年来发

展十分迅速。年平均销售额约 300多亿人民币。泰国的国王免税店也在高速发展中。成

都作为中国重要旅游城市，免税店的经营模式对国际化的旅游城市来说是必不可少的。 

1、国内外免税店发展现状 

1.1 国外免税店发展现状 

隶属韩国三星集团的新罗免税店于 1986 年开业，已有 30年发展，到如今已经开设

多家分店。分别位于首尔、仁川、金浦、济州岛等韩国主要城市。新罗免税店的商品种

类繁多，而且具有舒适优雅的购物环境，且价格优惠，收到了中国消费者的青睐，也是

韩国代表的免税店之一。另一个具韩国有代表性的免税店是乐天免税店。乐天免税店在

韩国也有多家分店，乐天也在海外开设了免税店。乐天免税店总店的地理位置优越，处

于韩国首尔市中心的位置，其附近有著名的旅游景点，并且总店里设置的特产专卖和名

牌专柜的结合，也为消费者的购物提供了更便利的服务。新罗免税店和乐天免税店不仅

只有实体店，在当今互联网经济的发展下，这两家免税店也相继推出了免税点的网络销

售。也让全球更多的消费者可以方便快捷的购买免税商品。 

泰国的国王免税店是隶属泰国王权集团旗下的，至今也开设了多家分店。主要分布

在泰国各主要城市的机场。最为大众所熟知的应是曼谷市中心的市内店和素万纳普机场

店。市中心店规模最大，和乐天免税店模式一样，王权免税店商品种类繁多，也是由泰

国特产商品与名牌专柜的结合，为消费者带来更一体化的消费模式。  
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1.2 中国免税店发展现状 

中国免税店的发展较晚，免税店的数量和规模都不大，免税店的开设也是在北京、

上海、厦门等少数几个主要城市的进境口岸和出境口岸。免税店的主要销售商品也是以

烟、酒、化妆品这几类，在购物的金额上的限制也比较严格。中国最大的免税店是海南

三亚国际免税店，于 2009年在三亚开业。三亚免税店不同于中国以往的进出口岸的免

税店，三亚免税店商品种类繁多，主要经营的有国际一流品牌的箱包，首饰，手表、化

妆品等，还有中国及海南特产等。商业面积 7万多平方米的三亚国际免税城是集免税购

物、有税购物、餐饮娱乐、文化展示于一身的旅游零售高端商业综合体。 

2016 年初，中国增设 19个进境口岸免税店，这其中也包括了成都市双流机场。财

政部、商务部、海关总署、国家税务总局、国家旅游局日前联合发布公告显示，为满足

国内消费需求，丰富国内消费者选择，方便国内消费者在境内购买国外产品，经国务院

批准，决定自 2月 18日起，增设和恢复口岸进境免税店，合理扩大免税品种，增加一

定数量的免税购物额。2014年，三亚免税搬迁至海棠湾，相较之前规模扩张更大，甚至

超出韩国乐天免税店本店的 6倍以上。中国免税店产业近年来迅猛发展，在世界免税店

市场的比重由 2007年的 2.3%上升为了 2012年的 6.0%。中国之所以如此积极推进免税

店的发展，是因为免税店在吸引外国游客方面起着很大效果。 

 

2.成都免税店发展的影响因素 

  2. 1 成都免税店发展的消极因素 

     2. 1. 1成都市国际环境因素 

       成都市并不是中国的一线城市，而中国的主要进出口岸是以一线城市和沿海城

市为主。并不是为全球消费者所熟知的，免税店的主要购买力来自于出入境的消费者，

成都市与北京上海等国际都市相比，出入境口岸的人流量少很多，消费能力也弱很多，

大规模开设免税店会有一定风险。 

     2.1.2 国际一流品牌消费能力的流失 

       近几年成都发展十分迅速，成都市最著名的商业购物街春熙路也吸引来自全世

界的商业经营者。一部分国际知名品牌在成都的开业，也体现出成都市消费者的能力的

提高。由于消费能力的提高，奢侈品牌等国际一流品牌在逐渐普及在消费者中。虽然成

都不缺少国际一流品牌的专柜，但由于局限性且价格昂贵，消费者更倾向于在出国工作
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游玩，或者选择海外代购来进行消费，这样就流失了很大一部分消费能力。 

2. 2 成都免税店发展的积极因素 

    2. 2.1 三亚免税店的成功示范及成都市旅游发展的可观 

       在 2009年，海南三亚免税店的开业对海南旅游也起到了推动作用。除了海南的

风景名胜和旅游胜地吸引游客，有少部分也是考虑到三亚免税店的购物活动，免税店的

开设也是如今吸引一部分消费者的主要因素。使得海南整体的旅游经济更高了一层。并

且在 2011 年海南退出离岛退税的政策，去往海南旅游消费者更是只多不少，就算在旅

游的最淡季，也是相较之前有所增长的。 

       成都与海南同样都是旅游城市，虽然两者之间发展方向不一样，也存在差异，

但是三亚免税店的成功开业也给成都市设立免税店提供了好的参照目标。成都市的建设

目标努力成为国际知名旅游城市并构建富有特色的自然文化旅游。成都市的旅游业在不

断地进步发展，基本的配套设施日新月异，政府也帮助公布相关政策来让成都市的旅游

业更完善，成都市旅游行业进入到了黄金发展期，成都市也曾多次在国内外获得优秀旅

游城市的奖项。在成都市这样一个旅游城市中，虽然购物中心也不少，但缺少免税店这

样和旅游购物国际化接轨的购物方式。     

3.成都免税店发展建议 

   如今成都市已设立免税店，但仅有在机场出境口岸设立，进境口岸和市内还没有。

如果能够引入免税店发展模式，推动旅游产品向高、精、深发展，必将促进成都旅游业

快速发展，提升区域旅游核心竞争力。 

   3.1 积极争取政府支持  

    2016年新开设的成都双流机场免税店规模较小，应争取在可行的方案下进行一定程

度的扩大。在成都市内或者旅游胜地开设免税店小规模的试营运点，把免税店的经营消

费模式面向更多的消费者。利用成都市旅游城市这一优势，在政府的支持下，免税店与

旅游结合，形成娱乐购物的综合一体化，可以为旅游业的产业链条进一步完整化。 

    3.2 学习成功的免税店发展经验  

      推出适合成都的发展模式，成都免税店发展可参考国内外的成功经验，如海南三

亚免税店的免税优惠对象不仅是国外消费者，还适用于国内消费者。三亚免税店的离岛

退税政策对出入岛内外的普通大众消费者可可以进行享有。韩国新罗乐天免税店成功转

型 o2o 的电商消费模式也值得学习。泰国的国王免税店在收购泰国亚洲航空的股份后，
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也把少部分免税产品带上飞机进行销售。 

    3.3 更加完善基础条件  

     争取试行境外游客购物离境退税和国内游客免税购物的政策试行境外游客购物离

境退税和国内游客免税购物的政策需要相关的政策配套措施。首先，加强交通道路设施

建设与管理。退免税政策实施会推动成都旅游业的发展必将带来大客流及伴随满足旅游

者的吃、住、行、娱、购的需要所形成的大物流。其次，加强出入境通道建设与管理，

积极采用现代通信与信息技术，提高海关服务能力与监管水平。最后，提高退免税的经

营服务水平，免税 店的布局要方便旅游者购物；提高从业人员综合素质，规范销售行

为；加强对旅游者消费行为研究，向旅游者提供适销对路的产品，提高销售率 。  
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摘要  

    在市场竞争越来越激烈的今天，充分获取和利用外部资源已成为企业赢得竞争优势的新的

途径，在汽车配件供应商地位日益重要的今天，研究汽车生产商与配件供应商关系对供应商绩

效的影响具有重要的理论意义和实践价值。文章在分析国内外相关研究的基础上，提出了汽车

生产商与配件供应商关系影响供应商绩效的概念模型，并以汽车配件供应商为对象，从沟通、

信任和柔性三个维度与供应商绩效之间的关系出发，运用相关分析和线性回归分析等方法得出

汽车生产商与配件供应商之间的信任维和柔性维对供应商绩效具有积极显著的作用，而沟通维

则不存在显著影响。本论文研究的目的是通过实证方式研究汽车生产商与配件供应商关系与供

应商绩效之间的联系，研究汽车生产商与配件供应商的关系如何作用于知识创造和信息共享并

影响供应商绩效。 

关键词: 供应商关系 供应商绩效 信息共享 汽车供应商 

Abstract 

      In the increasingly fierce competition in the market today full access to and use of 

external resources has become the enterprise to win the competitive advantage the new 

way, in the auto parts supplier status increasingly important today, the effect of study of 

automobile manufacturers and parts suppliers relationship of supplier performance with is of 
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important theoretical and practical significance. Based on the analysis of the domestic and 

foreign related research based on the proposed conceptual model of automobile 

manufacturers and parts suppliers relationship affecting supplier performance, and to auto 

parts suppliers for the object, from the relationship between communication, trust and 

flexible three dimension and supplier performance of using correlation analysis and linear 

regression analysis method to get between automobile manufacturers and parts suppliers 

trust peacekeeping flexible dimensions of supplier performance has a significant positive 

effect, and the communication dimension there is no significant effect. The purpose of this 

thesis is through empirical way car manufacturers and parts suppliers supplier relationship 

and performance, the study of automobile manufacturers and parts suppliers in relation to 

the role in knowledge creation and information sharing and affecting supplier performance. 

 Keyword: Supplier relationship  Supplier performance  information sharing  

Automotive suppliers 

引言 

    自我国加入 WTO 以来，汽车制造业获得了快速发展，但在国际竞争环境下进一步提升自

主创新能力和竞争力是未来生存和发展的必然选择和要求。在当前知识经济和全球化趋势下企

业之间的合作日益密切，企业将越来越依靠外部资源获得竞争优势，改善和管理好企业与外部

实体之间的联系也将成为提升我国汽车业竞争力的新途径。 

但目前在汽车产业中普遍重视汽车整车制造商的竞争力，而对汽车零部件供应商的竞争力

重视不足；重视汽车整车制造商的自主创新能力，而忽视了零部件供应商创新能力的提高。此

外，供应商绩效常被孤立的看待，而很少考虑企业间关系与供应商绩效之间的联系。 

这些问题的存在也是一直制约汽车配件产业发展的主要因素，因此研究供应商关系与供应

商绩效之间的影响作用机制，对于促进汽车配件行业的进一步发现具有重要的作用。 

文献综述 

1.供应商关系  

供应商关系是供应商管理研究中的一个新的焦点。SRM 是供应商关系管理(Supplier 

Relationship Management)的英文缩写，正如当今流行的 CRM 是用来改善与客户的关系一

样，SRM 是用来改善与供应链上游供应商的关系的。它是一种致力于实现与供应商建立和维持
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长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案。 

关于供应商关系的管理，很多学者都从不同的角度做过研究。Olsen(1997)分析了供应商

关系的均衡，探讨了如何管理不同种类的关系以及各种关系之间的相互依赖性，提出了一个三

步骤的均衡模型来管理不同种类的供应商关系。 

Wu 分析了买方公司如何管理供应商之间的关系，通过 8 个案例描述了供应商之间关系的

动态性，并通过案例构建的理论提出了 5 种供应商之间关系的原型及其成立条件的命题，说

明了供应商与供应商之间的竞争、合作、竞合 3 种关系。 

Nesheim(2001)认为与供应商协同关系的前提是核心变量的外部化。他认为与传统相反，

公司的关键资源应通过外部交易来开发和增强，提出了与供应商交易的协同关系的三个维度：

信任水平、信息交换和双边项目。 

Dowlatshahi（2000）分析了如何设计买方－供应商接口的理论与实践，认为与供应商关

系在战略、战术、操作三个层面的接口与协同包括 9 个方面：长期战略联盟、供应商研发、

私密关系、供应商数量的减少、信息共享、供应商厂房参观、供应商选择评估与认证、供应商

培训与会议、审查和接收策略。但大多数公司在第 4、7、9 方面表现好，而在其它 6 个方面

表现糟糕。其结果表明公司在战略层面的供应商关系表现不佳，在战术层面尚可，操作层面不

错。 

赵小蕙（2005）等提出了支持产品创新的制造商—供应商合作伙伴关系，并认为产品创新

合作伙伴关系的建立将有利于产品创新效率的提高。张燕友（2008）从分析汽车供应商的高度

集中与专业化问题入手，研究录入供应商的新价值结构，同时阐释了信息技术对供应商作用及

其结构变化问题，并对汽车零部件供应全球化问题进行了分析。他分析了供应商价值结构的变

化，指出真正决定供应商附加价值的是其产品的整合程度、创新程度以及产量规模等因素，并

给出了供应商的价值结构模型。 

2.供应商绩效 

对供应商绩效对核心企业甚至整条供应链的绩效都产生着重要的影响。赵小蕙（2005）建

立了支持新产品开发的供应商评价指标体系。北京工业大学吕芳研究了供应链管理环境下如何

进行供应商的筛选以及供应链合作伙伴关系的维度，从技术能力、生产经营管理能力和发展能

力 3 个角度建立了供应商综合评价指标体系。 
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供应链协会在2003年4月新版(6.0)供应链运营参考模型(SCOR)中推荐的供应链绩效关键评

价指标(KPI)共有 13 个。这些指标从供应链交货的可靠性、供应链的响应性、供应链的柔

性、供应链的成本和供应链的资产管理效率等五个方面共同构成了供应链运营绩效的评价指标

体系。 

孟韬，张丽萍（2003）翻译的供应链再造中提出对供应商的评价系统衡量的仅仅是一个结

果或表现，并没有挖掘出其中的深层原因，也就没有做出相应的分析去决定每一项特定的支出

种类所需的合适的供应商数量。供应商衡量系统应该包括绩效表现的衡量和原因的衡量。除容

易衡量的定量方面的指标外，对零部件供应商的评估也应重视定性衡量的价值，其衡量指标包

括以下几个方面：价值增值、流程效率、创新性、交易中的合作、供应商的承诺、团队的凝聚

力、领导的魅力、个人能力、职能之间的合作等。对供应商学习、适应和运用企业创新的思维

方式等方面也应包括进来并进行重新衡量。 

在以上前人研究的框架基础之上，本研究归纳出的因变量（供应商绩效）分为：供应商产

品供货绩效，供应商产品创新绩效，财务绩效和人员效能；自变量（供应商关系）则分为三个

维度，分别是沟通、信任和柔性。此外还有中介变量（知识创造、信息共享、组织学习等）和

控制变量（企业规模、所在区域等）。 

图1：理论框架 

 

研究目的  

    本研究将在梳理文献的基础上，通过对以下几个方面的调查来实现汽车配件行业供应商关

系对供应商绩效的影响研究： 

(1)通过对一些汽车配件行业的样本企业的调查，实证分析并检验供应商关系是否对提升供应

商绩效具有显著影响。 

（2）通过对供应商关系的测量模型，利用多元线性回归分析，研究供应商关系与供应商绩效

的关系，阐明供应商关系的构成维度对供应商绩效的直接影响。 

研究方法 

    1.问卷调查法 

 
沟

 

信

 

柔

  

产

 

产
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    问卷调查法属于定量研究的范畴。定量研究一般是为了对特定研究对象的总体得出统计结

果而进行的。陈向明（2000）表示，量的研究是一种对事物可以的量化的部分进行测量和分

析，以检验研究者自己关于该事物的某些理论假设的研究方法。量的研究有一套完备的操作方

法，包括：抽样方法（随机抽样）、资料筹集方法（问卷法）、数字统计方法（如描述统计

法）等。 

        1.1问卷设计 

本研究属于企业层面研究，所需数据无法从公开资料中获得，因此本研究的数据收集采用

了问卷调查的方式。为提高问卷的回收率、问卷质量和便于后续数据分析处理，作者采取了以

下措施：问卷匿名填写，送给问卷人小礼物以提高填写问卷的兴趣，通过交叉印证题项的设置

来提升问卷的有效性，通过少量反向题的设置来避免问卷人答题的惯性。 

问卷主要采用李克特（Likert Scale）7点量表，以方便被调查者进行答题。填答者依据

自身对各项指标选择符合自身实际情况的描述。选项有7个，分别用1-7阿拉伯数字表示，

“1”表示完全不同意，“7”表示完全同意。在问卷调查内容之前，引言部分对本研究的目的

以及调查保密性进行必要说明，并对如何填写进行简要说明。问卷分为三个部分。 

第一部分是企业基本信息收集。 

第二部分是供应商关系问题。 

第三部分是供应商绩效问题。 

        1.2调查对象 

    本研究调查对象主要是企业中高层管理人员，他们对企业情况较为了解，能够回答问卷中

关于企业相关信息的问题。问卷的发放原则是尽可能的覆盖更多的企业，以汽车零部件供应商

为主，每个企业发放1到2份。为了方便研究，比较典型和具有代表性的企业会适当多发放几

份。 

        1.3调查方法 

    问卷调查按照问卷填答者的不同，分为自填式问卷调查和代填式问卷调查。本研究采用的

是自填式问卷调查，主要通过邮件发送和回收问卷，并对得到的数据进行整理分析。虽然作者

采用了多种方式来保证问卷调查中的科学性与严谨性，然而由于客观现实条件的限制，数据收
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集过程中可能存在以下局限：一是本研究收集问卷的对象大多都是重庆地区的汽车配件企业，

没有对其他地区的汽车配件企业进行调查，所以不同地域的企业间可能会存在差异；二是由于

研究中客观条件的限制，本研究采用方便抽样的方式，未能采用随机抽样的方式抽取样本。由

于符合调查要求的企业被抽中的概率并不相同，因此研究的结果无法验证是否可以推论到整个 

总体。 

    2.统计方法 

本研究以问卷调查方式收集数据，对于回收的问卷数据，将进行描述性统计、信度与效度

检验、相关分析、多元回归分析等分析工作。 

研究假设： 

a.汽车生产商与配件供应商关系的沟通维度会影响供应商的产品供货绩效。 

b.汽车生产商与配件供应商关系的沟通维度会影响供应商的产品创新绩效。 

c.汽车生产商与配件供应商关系的信任维度会影响供应商的产品供货绩效。 

d.汽车生产商与配件供应商关系的信任维度会影响供应商的产品创新绩效。 

e.汽车生产商与配件供应商关系的柔性维度会影响供应商的产品供货绩效。 

f.汽车生产商与配件供应商关系的柔性维度会影响供应商的产品创新绩效。 

结果与讨论 

    1.变量解释 

本研究的变量由因变量（供应商绩效）、自变量（供应商关系）、中介变量、控制变量组

成。供应商绩效主要分为供应商产品供货绩效、供应商产品创新绩效、财务绩效和人员效能。

表格1：供应商绩效测量表 

变量 自评（供应商对自己的评价） 评价（供应商被其他人评价） 

供
应
商 

供
应
商

产
品
供 

客户对我们的产品质量很满意 我们对供应商的产品质量很满意 
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客户对我们的产品价格很满意 我们对供应商的产品价格很满意 

客户对我们的产品交货期很满意 我们对供应商的产品交货期很满意 

客户对我们的产品服务很满意 我们对供应商的产品服务很满意 

我们有很好的产品质量体系保证能力 供应商有很好的产品质量体系保证能

力 

供
应
商
产
品
创
新
绩
效 

与主要竞争对手比我们能更快推出新

产品或服务 

供应商经常推出新产品或服务 

与主要竞争对手比我们的新产品占销

售比重较大 

供应商的新产品占销售比重较大 

我们的产品技术含量高在市场上非常

有竞争力 

供应商的产品技术含量高在市场上非

常有竞争力 

财
务
绩
效 

企业近年来盈利能力比主要竞争对手

高 

人
员
效
能 

企业员工总体上工作效率很高 

企业近年来销售收入增长率比主要竞

争对手高 

企业员工总体上工作非常投入 

企业近年来库存周转率比主要竞争对

手高 

企业员工总体上有很强的发展

创新意识 

企业近年来产品平均成本比主要竞争

对手低 

企业员工经常提出各种提案 
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企业有很强的偿债能力 企业员工总体上非常重视学习

与培训 

企业近年来平均薪酬水平比主要竞争

对手高 

 

供应商关系主要分为三个维度，分别为沟通、信任、柔性维。 

表格2：供应商关系测量表 

变量 自评（供应商对自己的评价） 评价（供应商被其他人评价） 

供
应
商
关
系
的
沟
通
、
信
任
、
柔
性
维
度 

供
应
商
关
系
的
沟
通
维 

我们与客户的业务联系很密切 我们与供应商的业务联系很密切 

我们与客户的沟通很频繁 我们与供应商的沟通很频繁 

我们与客户经常开定期性会议或协

调会 

我们与供应商经常开定期性会议或协调会 

我们与客户的沟通效率很高 我们与供应商的沟通效率很高 

我们与客户沟通方式的优先次序是

口头、媒介、书面 

我们与供应商沟通方式的优先次序

是口头、媒介、书面 

供
应
商
关
系
的
信
任
维 

我们与客户双方都避免损害对方的

利益 

我们与供应商双方都避免损害对方

的利益 

我们与客户即使有机会，也不占对

方的便宜 

我们与供应商即使有机会，也不占

对方的便宜 

我们与客户都愿意努力建立和保持 我们与供应商都愿意努力建立和保
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长期合作关系 持长期合作关系 

我们与客户都信守承诺 我们与供应商都信守承诺 

我们与客户都真诚合作 我们与供应商都真诚合作 

我们与客户都愿意共同承担风险 我们与供应商都愿意共同承担风险 

供
应
商
关
系
的
柔
性
维 

少数客户的采购业务量对我们有很

大影响 

我们的采购业务量对供应商有很大

影响 

为了业务需要我们对客户进行了很

多专用投资 

为了业务需要供应商对我们进行了

很多专用投资 

我们与客户愿意根据实际情况调整

合同条款 

我们与供应商愿意根据实际情况调

整合同条款 

我们通常能够快速反应并满足客户

的特殊需求 

供应商通常会满足我们的特殊业务

需求 

客户经常与我们协调生产计划并避

免大的波动 

我们经常与供应商协调生产计划并

避免大的波动 

)我们能很好的协调与客户间可能出

现的冲突 

供应商能很好的协调处理与我 

们的冲突 

 

中介变量则包括知识创造和信息共享，它将对供应商关系各维度与供应商绩效之间的关系

产生影响。而本文的控制变量则包括企业规模、企业成立年数、企业所在区域等，但限于本文

的样本量有限所以未采用这些控制变量。此外，这些控制变量未必与企业绩效必然相关，也不
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宜采用，如果本量充分的时候，应该考虑这些控制变量的影响。 

2.问卷的发放、收集与数据的录入 

本研究问卷的发放和回收主要采取两种方式进行。第一种是将问卷电子版交给联系人委托

其代为发放，联系人是问卷星平台，问卷实际共发出 50人，回复 42 人，问卷回收率 84%，

其中有效问卷 37 份，有效问卷率 88%。第二种是作者利用社会关系直接或间接发放问卷，问

卷填写人也是直接或间接转发给作者。发放对象为汽车配件行业相关人士，共发出 71 份，回

收 59 份，有效问卷数 47 份，问卷回收率和有效问卷率分别达到 80.8%和 64.4%。 

作者以两种形式发放问卷共计121份，回收问卷101份，其中有效问卷84份，问卷回收率为

83.4%，问卷有效率为83.16%。 

3.数据有效性检验 

信度和效度问题是指模型的构建和各变量包含题项的设计以及数据收集是否可靠和准确。

信度分析一般采用一致性指数(通常用 Cronbach’s a 值表示)检验。只有较高的一致性指数

值才能保证变量的测度符合信度要求。按照经验判断方法，保留的测量题项对变量所有题项的

相关系数应大于 0.35，并且测度变量的 Cronbach’s a 值应大于 0.70。 

经过测算，本研究的各变量的 Cronbach’a 值均大于 0.70，Item-to-all 相关系数也基

本在 0.35 以上（财务绩效和关系柔性的个别值低于 0.35），符合要求。这表明，本研究整

体具有较高的信度。 

4.pearson 相关分析 

（1）供应商绩效与供应商关系各变量之间的相关性： 

    产品供货绩效与产品创新绩效显著相关；产品供货绩效与沟通不相关，与信任、柔性均相

关。产品创新绩效与沟通相关，与信任、柔性均显著相关。 

（2）供应商绩效与知识创造、信息共享之间的相关性： 

产品的供货绩效与知识创造不相关，与信息共享显著相关；产品的创新绩效与知识创造显

著相关，与信息共享不相关；知识创造与信息共享显著相关。 

（3）供应商关系与知识创造、信息共享之间的相关性： 
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供应商之间的沟通、信任、柔性均显著相关，沟通与知识创造不相关，与信息共享显著相

关；信任与知识创造不相关，与信息共显著相关；柔性与知识创造和信息共享均具有显著相关

性；知识创造与信息共享之间也具有相关性。 

（4）综合相关性分析 

由于柔性与沟通、信任比较，与产品供货绩效的相关系数最大，且信任与沟通、柔性比

较，与产品创新绩效的相关系数最大，所以初步判断，对供应商绩效影响最大的因素为供应商

关系的沟通与供应商关系的柔性。 

 

5.线性回归分析 

因变量为产品供货绩效，自变量为关系沟通、信任、柔性的多元线性回归如表 2。调整的

决定系数 R²为 0.060，远低于 1，因此可认为拟合优度很差，被解释变量可以被模型解释的部

分很少，不能被解释的部分则很多。因此继续分析已无必要，在此省略其它分析结果。 

表 2：产品供货绩效与关系的线性回归分析结果 

 

 

 

Model 

 

 

 

R 

 

 

 

R Squre 

 

 

Adjusted 

R Square 

Change Statistics  

 

Durbin- 

Watson 

 

R Square 

Change 

 

 

F Change 

 

 

df1 

 

 

df2 

 

  Sig. F 

Change 

1 .279ª .0

78 

.060 .078 4.396 1 52 .041 2.018 

因变量为产品创新绩效，自变量为关系沟通、信任、柔性的多元线性回归分析，调整的决

定系数 R²为 0.241，远低于 1，因此也无继续分析的必要。 

因变量为产品供货绩效，自变量为知识创造和信息共享的多元线性回归分析，调整的决定

系数 R²为 0.056。 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

                                                                                                       29 กรกฎาคม 2559 สถาบนัการจัดการปญญาภวิัฒน  

B 251 

因变量为产品创新绩效，自变量为知识创造和信息共享的多元线性回归分析，调整的决定

系数 R²为 0.055。 

因变量为产品供货绩效，自变量为关系沟通、信任、柔性，中介变量为知识创造和信息共

享的多元线性回归分析，调整的决定系数 R²为 0.060。 

因变量为产品创新绩效，自变量为关系沟通、信任、柔性，中介变量为知识创造和信息共

享的多元线性回归分析，调整的决定系数 R²为 0.241。 

以上各种回归结果均显示调整的决定系数 R²相当低(最大仅为 0.241)，即线性回归方程

不能很好的代表样本数据，再进行其它回归结果分析已无意义。因此，本文未给出(也无必要)

回归模型的完整计算结果。既然线性关系不能表征被解释变量与解释变量之间的关系(散点图

也显示被解释变量与解释变量无明显线性关系)，它们之间可能存在更复杂的关系，故下文借

助 SEM 来分析多变量与多变量之间的关系。 

因变量为产品供货绩效，自变量为关系沟通、信任、柔性的多元线性回归分析显示调整的

决定系数 R²为 0.336。 

因变量为产品创新绩效，自变量为关系沟通、信任、柔性的多元线性回归分析显示调整的

决定系数 R²为 0.148。 

因变量为产品供货绩效，自变量为知识创造和信息共享的多元线性回归分析显示调整的决

定系数 R²分别为 0.187和 0.361。 

因变量为产品创新绩效，自变量为知识创造和信息共享的多元线性回归分析显示调整的决

定系数 R²分别为 0.289和 0.365。 

因变量为产品供货绩效，自变量为关系沟通、信任、柔性、知识创造信息共享的多元线性

回归分析，调整的决定系数 R²为 0.336。 

因变量为产品创新绩效，自变量为关系沟通、信任、柔性、知识创造信息共享的多元线性

回归分析，调整的决定系数 R²为 0.289。 

综上所述，对于供应商产品供货绩效：仅有沟通不能显著影响产品供货，但仅有信任或仅 

有柔性可以显著影响产品供货绩效。 

对于供应商产品创新绩效：仅有沟通、仅有信任或仅有柔性均不能显著影响产品创新绩

效。 
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在中介变量（知识创造和信息共享）的作用下，对于供应商产品供货绩效：仅有知识创造

不能显著影响产品供货，但仅有信息共享可以显著影响产品供货。 

对于供应商产品创新绩效：仅有知识创造可以显著影响产品创新，但仅有信息共享不能显

著影响产品创新。 

 

结论 

制造业的全球化以及知识经济的到来，对我国汽车业的发展提供了新的机遇和挑战。当前

我国汽车零部件业的发展严重滞后于汽车整车业的发展，但汽车制造商与供应商之间保持共生

合作的关系对于提升汽车供应链整体竞争力十分重要，零部件供应商的绩效也会影响汽车供应

链的绩效。影响绩效的一个重要因素是自主创新，它无论对于汽车制造商还是零部件供应商都

至关重要，而提高自主创新能力的关键在于知识的开发与利用。本文以汽车配件行业供应商为

研究对象，在提出和验证汽车生产商与配件供应商关系测量维度的基础上系统研究了汽车配件

行业供应商关系与供应商绩效之间的关系，并对知识创造和信息共享的中介作用进行了分析。

通过文献分析、问卷调查、统计分析的研究方法并结合 SPSS 统计分析工具的综合运用，实证

分析并明晰了汽车配件行业供应商关系对供应商绩效的影响机制，形成了以下主要研究结论：

本研究以沟通、信任和柔性三个特征维度来刻画汽车配件行业的供应商关系，以产品供货和产

品创新来刻画供应商绩效，根据问卷调查数据实证分析了汽车配件行业的供应商关系对供应商

绩效的影响，包括对直接供应商绩效和间接供应商绩效的影响。通过线性回归分析的方法，表

明对于直接供应商，沟通不能影响产品供货绩效，而信任或柔性可以影响产品供货绩效，且沟

通、信任或柔性均不能影响产品创新绩效；对于间接供应商，沟通、信任或柔性均可以影响产

品供货绩效，且也均不能影响产品创新绩效。本文通过研究汽车生产商与配件供应商之间的关

系对供应商绩效的影响，有助于汽车生产商改善与其配件供应商之间的合作关系，从而为自身

发展提供强大的支持，对于汽车配件供应商来说则有助于理解与汽车生产商之间的关系，帮助

其改善产品的供货绩效和创新绩效，提高核心竞争力。 

尽管本研究得出了一些有意义的结论，但在研究过程中依然存在一些问题需要在未来的研

究中去完善，主要是研究对象的问题，由于资源和条件的限制，大多企业都是重庆地区的，对

于整个汽车配件行业来说并不完全具有代表性，因此本研究的结论会存在一定的地域特征，会

对结论的应用产生一定的制约影响。另一个则是样本量的问题，主要的问题还是总体的样本量

偏少，不属于完全意义上的大样本，这样的研究结论可能会影响实证分析的精确性和代表性。 
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摘要 

       近几年来，随着互联网的迅速发展和社会生产力的大幅进步，催生出了一种新型经济

模式——共享经济模式。它正在改变全球经济发展轨迹和我们生活中的方方面面，如交通出

行、旅游住宿等。因此，我们有必要对基于互联网平台下的共享经济模式概念进行研究和分

析，进一步探讨基于互联网平台下的共享经济模式发展现状和发展中存在的问题，并针对现阶

段发展中存在的一些问题，提供对策和建议。 

            关键词：互联网平台 共享经济模式 发展现状 

 

Abstract 

          Since the internet and the productivity have developed rapidly in recent years. A 

new model of economy has produced, it is named---The Sharing Economy. Sharing economy 

is changing the global economic development path and all aspects of our lives, such as 

transportation, accommodation, and so on.Therefore, on the concept of shared economic 

models based on the Internet platform is necessary to conduct research and analysis. 

Sharing economic model for further study based on the Internet platform under 

development situation and problems in the development, and at this stage in the 

development of some of the problems, countermeasures and proposals. 
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         Keyword：Internet Platform;  The Sharing Economy;  Development Situation 

引言 

            随着互联网、数据分析、手机支付等科技的进步，共享经济的浪潮正在席卷全

球。共享经济的概念并不是突然出现的，在 1978年由美国德克萨斯州立大学社会学教授马科

斯·费尔逊（Marcus Felson）和伊利诺伊大学社会学教授琼·斯潘思（JoeL.Spaeth）发表的

论文（Community Structureand Collaborative Consumption: A Routine Activity 

Approach）中就提出了“共享经济”这个术语。但是，共享经济作为一种席卷全球的经济模

式，是从 2010年左右开始的。基于互联网平台下的共享经济模式先行者 Uber 成立于 2009

年，Airbnb 成立于 2008年，两家成立不到 10年的企业，当前估值已经分别达到 510亿美元

和 255 亿美元。除此之外，基于互联网平台下的共享经济模式还催生了大量市场估值超过 10

亿美元的“独角兽”企业。其中有交通出行领域的滴滴出行、Uber，分享房屋住宿领域的

Airbnb、途家网，提供网络存储空间服务的 Dropbox，分享开源软件的 Github，提供邻里信息

的 Nextdoor，共享办公空间的 WeWork，医疗服务领域的挂号网，提供金融 P2P 服务的 Social 

Finance，以及提供生活类服务的 Delivery Hero、饿了么等。这些公司创业时间多数不到 5

年就达到上亿甚至上百亿美元的市场估值。现如今，共享经济模式已经成为影响全球经济发展

的一种重要的经济模式。因此，在共享经济模式席卷全球的情况下，有必要去认真研究和探索

什么是基于互联网平台下的共享经济模式、共享经济模式的发展现状如何，以及怎样解决共享

经济模式发展瓶颈等一系列问题，以方便我们更加深入了解什么是基于互联网平台下的共享经

济模式，推动我们对基于互联网平台下的共享经济模式更进一步的探索和更深层次地实践。 

 

文献综述 

在近几年里，共享经济模式已经成为全球经济发展的重要推动力之一，而且随着时间的推移将

越来越重要。因此，有必要对基于互联网平台下的共享经济模式进行深层次的研究和分析，探

讨基于互联网平台下的共享经济模式发展现状和发展过程中遇到的问题，推动共享经济模式的

实践，促进全球经济的良性发展。从理论的角度上来说，魏兹曼（Martin L .Weitzman)最早

于 1984 年提出了分享经济理论。他认为，标准的宏观经济政策不可能在价格稳定的前提下创

造充分就业，因为绝大多数关于就业、产出和价格的决策都是由私营企业决定的。这种经济体

系的弊端不在生产，而在于分配制度，特别是雇员报酬分配制度的不合理。面对美国经济出现

的滞胀局面，魏曼开出的药方是整个经济体系必须从工资体系转向分享体系，建立利润分享制

度。虽然随后有人对威兹曼的理论产生质疑和反对，但事实上分享经济理论对西方员工持股的

实践和公司治理结构产生了较大影响。         台湾科技大学的卢希鹏教授则认为共享经济

是“利己”主义到“利他”主义的过渡。作为现代经济学的起点，亚当· 斯密的《国富论》

中提到”人们经济活动的动机在于“利己”，让人们追求自己的利益时，可以提升整体社会的

利益”（Smith,1776）。随后现代工业经济的发达和互联网技术的发展，人们开始经历财务资

产共有、知识资产共有、人脉资产共有，乃至共享经济中闲置资产的共有。“当财务、知识、

人脉逐渐共有化时，共享经济俨然而生，人类社会开始学习与朋友或陌生人分享与利他。”
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（卢希鹏.2015:36）         从定义的角度上来讲，中银国际证券发表的一篇报告《共享经

济：下一个万亿级市场，缘起+动力+未来》中，指出共享经济模式是指供给方以获得一定地报

酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权进行暂时转移的一种商业模式。但是从这种角度

上讲，其实质上就是以获取一定的利益为基础，陌生人之间进行物品的租赁。随着互联网的高

速发展，人们利用互联网平台更加高效地对住宿、交通、物流、教育、医疗、个人服务等多方

面社会闲散资源进行整合分享，而不仅仅是指闲置物品之间的交换使用。MBA 智库百科（全球

最大的中文经管百科）中对共享经济(Sharing Economy)的定义是：拥有闲置资源的机构或个

人有偿让渡资源使用权给他人，让渡者获取回报，分享者利用分享他人的闲置资源创造价值。

张红艳等在《互联网共享经济模式分析》一文中提出，互联网共享经济是一种新的商业模式，

通常指人们利用互联网平台有偿公平地共享物力人力等社会资源，彼此以不同的方式付出和受

益，从而共同享受经济红利，即通过互联网个人物品使用权暂时发生转移的一种商业模式。他

们认为共享经济模式必须以拥有社会闲置资源为基础，以互联网网站为中间媒介，针对多样化

的需求进行分配，最终获得利益回报。但是在现今互联网平台下的共享经济模式中存在许多非

盈利的形式，比如个人到个人的时间银行（TimeBanks）、企业到个人的创客空间

（Makerspaces）等。对于共享经济模式的发展现状，颜婧宇在《Uber(优步)启蒙和引领全球

共享经济发展的思考》中提到，在 Uber的启蒙和引领下，共享经济理念在全球得到普及，共

享经济已经渗透到家政服务、美容休闲服务、住宅楼宇、餐桌、新闻、广告、医疗、教育培训

等各行各业，相关的共享型经济公司在全球遍地开花。例如，家政服务业的 Handy已经在美国

29 个最大城市、加拿大的多伦多和温哥华以及英国 6座城市提供服务。自 2014年 3月上线以

来，美容休闲服务业的 PRIV在美国的月增长速度高达 63%，而且有超过 50%的客户都是回头

客。中国国家信息中心的分享经济发展报告课题组在《中国分享经济发展报告：现状、问题与

挑战、发展趋势》一文中提到，全球共享经济正进入快速扩张期，从最初的汽车、房屋分享迅

速渗透到金融、餐饮、空间、物流、教育、医疗、基础设施等多个领域和细分市场，并加速向

农业、能源、生产、城市建设等更多领域扩张。对于共享经济模式存在的问题，中国国家信息

中心的分享经济发展报告课题组在《中国分享经济发展报告：现状、问题与挑战、发展趋势》

一文中提出，中国共享经济模式在监管体系、产业结构、统筹难度、观念认识四个方面存在问

题，需要政府、企业和个人共同协调解决。黄骏在《对我国共享经济发展的研究》一文中提

到，目前制约中国共享经济模式发展的瓶颈是诚信问题、法律监管、特殊国情三个方面。信任

是共享经济模式的基础，加强法律监管是为了保证交易的公平和交易双方的安全，共享经济模

式发源于欧美，随着深入发展，必须要不断适应中国的政治和人文环境。张红艳等在《互联网

共享经济模式分析》一文中，认为共享经济模式存在监管空白和缺乏征信机制两方面问题。例

如，汽车租赁和拼车的过程中频频爆料的安全隐患问题和司机与乘客之间的矛盾问题。 
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研究目的 

       1、明确定义什么是基于互联网平台下的共享经济模式 对于共享经济模式的概念，不

同时期有不同的定义。比如说，在共享经济模式发展的初期，共享经济被称之为分享经济，也

可以称为点对点经济（Peer to peer economy），是指个人与个人之间对物品的所有权与

使用权进行分离，建立人与物品进行分享的商业模式。简而言之，就是使用而不占有

（Access but Not ownership）。不同的学者对共享经济模式也有不同的定义。比如说，

瑞秋·波茨曼（Rachel Botsman）和鲁·罗杰斯（Roo Rogers）在其《我的就是你的：协同消

费的崛起》（What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption）一书中提

出协同消费的概念，并将其划分为三个主要类型。第一种模式是“产品服务系统”，参与成员

可共享公司或私人所拥有的多个产品。第二种模式，在“再分配市场”内，点对点的匹配网络

或社交网络使产品被再次所有成为可能。第三种种模式，即通过“协作性生活方式”衍生出的

交易行为，在这种模式下，人们分享相投的兴趣，在非有形资产方面互相帮助，如金钱、空间

或时间；这种分享模式多数通过数字技术实现。还有其他的学者提出包括协作经济、临时工经

济等其他相似概念，但是相对而言共享经济和协同消费使用频率比较高。 

      2、探索基于互联网平台下的共享经济模式发展现状 随着社会生产力和互联网信息技术

的高速发展，共享经济模式的发展也随之日新月异。共享经济模式最早出现在知识信息、物品

交换的领域，逐渐扩散到交通出行和旅游住宿等其他领域。最近两年来，共享经济发展迅猛，

目前已经覆盖到图书分享、停车点、WIFI 网络接入、穿衣搭配、邻里帮助、创意项目、商业

金融、儿童产品、在线教育、商超销售、个人服务等多个领域。 

       3、分析基于互联网平台下的共享经济模式发展中存在的问题 共享经济模式是一种新

型的经济模式，打破了固有的产业结构边界，冲击着现有的经济秩序，引发社会资源和利益的

重新分配。除此之外，多个领域的共享经济模式游走在法律的边缘，没有取得明确的法律地

位。因此，无法纳入正常的行政或法律监管体系，导致了不良竞争、偷税漏税、欺诈消费者、

利益分配不合理等多方面问题。 

      4、针对现存的一些问题，提出对策和建议 作为新型经济模式，共享经济模式的产生和

发展本来就要打破以往不合理的产业结构。推动共享经济模式的发展，不仅可以促进现有产业

结构转型，提升经济发展的效益，还可以改变现有不合理的社会资源分配机制，使更多的人享

受国家经济发展的红利，推动社会经济的可持续性发展。所以，我们要积极制定相关的政策、

法规，建立起完善、有效的监管机制，促进共享经济模式的良性发展。 
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研究方法          

 对于基于互联网平台下的共享经济模式研究，本文主要采用了文献研究法和定性分析

法中的内容分析法相结合的方式。        根据互联网平台下的共享经济模式这一研究对象，

对学术期刊、出版书籍、报刊杂志、相关网站等文献资料来源，进行大量的收集、阅读和整

理。然后运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等多种方式，对收集来的各种文献资料

进行内容分析，从而去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，达到认识基于互联网平台下

的共享经济模式发展的本质，探索其发展现状和发展中存在的问题，并提出一些对策和建议。 

结果和讨论 

         1. 基于互联网平台下的共享经济模式的概念 

共享的概念最早源于原始的物物交换的形式。在原始社会，人们使用以物易物的方式，交换自

己所需要的物资，比如一把盐换两条鱼。人与人之间进行生活资源的相互交换，就是一个简单

的生活资源共享形式。随着互联网、数据分析、网上支付等信息技术的进步和社会生产力的巨

大进步，人与人之间开始对资源分配方式和消费观念开始发生改变，发展出“协同消费”的理

念。协同消费（Collaborative Consumption）是指消费者利用互联网等信息技术进行“连

接”，实现合作或互利消费的一种消费形式，包括在拥有、租赁、使用或互相交换物品与服务

等多方面的合作。 

            共享经济模式的概念是在“协同消费”理念上的进一步发展。从狭义上来讲，共

享经济模式是指人与人之间以获得一定报酬为主要目的，暂时获得物品或服务或者互相交换、

拥有物品的一种消费形式。从广义上来讲，共享经济模式即是任何通过资源、产品或服务的集

中实现交易的经济行为。对于共享经济模式的概念，在学术界没有统一的、比较权威性的定

义。因此在本文中，基于互联网平台下的共享经济模式是指平台型的互联网企业利用互联网、

评价系统、网上支付、LBS（基于位置的服务）等技术手段整合、优化配置海量社会分散化的

闲置资源，提高社会资源利用率，满足社会多样化需求，并获取一定的经济利益的一种经济模

式。 

          2.基于互联网平台下的共享经济模式发展现状         共享经济模式作为一种新

型经济模式正在迅速发展。在地域上，共享经济模式从最早的欧美地区不断向亚太、非洲等地

区的上百个国家扩展。在政策上，美国有 17个城市议会和 4个州通过了合法化专车的城市条
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例，到 2015 年 8月合法化专车的城市与州合计就扩大到 54个。欧洲相关职权部门联合发布对

数字市场新战略的立场文件，强调支持共享经济发展。悉尼政府将“汽车使用共享”计划作为

城市发展规划“悉尼 2030”的一个重要内容。韩国政府对共享经济企业实施政府认证程序，

并计划于 2016年对相关法律法规进行调整以适应共享经济的发展。中国政府和互联网协会联

合成立了分享经济工作委员会（CSEC），努力推动共享经济模式的发展。在观念上，随着共享

经济规模的扩大，政府、企业和个人对共享经济模式越来越重视。政府通过法律、行政法规等

各种方式促进共享经济的发展，企业开始转变或者重新构造新的商业模式。人们对共享经济模

式的接受程度越来越高，并且对于物权观念发生改变，重视物品的使用权而不是占有权。在领

域上，共享经济模式从最早出现在知识信息、物品交换的领域，逐渐扩散到交通出行和旅游住

宿等其他领域。目前，已经覆盖到图书分享、停车点、WiFi网络接入、穿衣搭配、邻里帮

助、创意项目、商业金融、儿童产品、在线教育、商超销售、个人服务等多个领域。正如共享

经济的倡导者瑞恩·格丽（Ryan Gourley）所言：“共享经济从一个城市开始，逐步扩展到一

个地区，进而渗透到整个国家，最后形成一个共享的世界。”  

3.基于互联网平台下的共享经济模式发展中存在的问题 

   几乎所有新生事物都会遭遇“成长的烦恼”，共享经济模式也不例外。从诞生起，共享经

济模式就一直面临来自内外部的问题与挑战。 

               3.1 存在法律空白和监管机制不完善  

                   基于互联网平台下的共享经济模式具有网络爆发性、跨领域发展等特

征。因此，共享经济模式的创新实践往往突破现有的法律和规章制度的界限，比如在中国出现

了很多的股权众筹模式，但是它还处于法律与监管的模糊地带。对于企业来说，因为处于法律

和监管的模糊地带，所以容易导致企业之间的进行恶性竞争，企业平台上也会存在诸多问题，

如假冒伪劣产品、欺骗和敲诈消费者等。对于消费者来说，自身权益不能得到有效保障，发生

利益冲突时，可能造成经济利益受损甚至威胁到人身安全。  

                  3.2网络信息机制不健全，具有虚拟性和不真实性 

                      共享经济模式的发展是基于互联网平台的，具有一定程度的虚拟性和

不真实性。现有互联网平台基本上采用网络信息实名认证和在线声誉互评的机制，但是网络评

论的不真实性是在线声誉评定的重要障碍，就如同淘宝网上的“刷单”、“同行恶意诋毁”、

“网上对骂”等行为。同时有一些互联网平台下的企业还存在虚假宣传、套取资金、信息泄露

等问题，引起平台和消费者之间的矛盾冲突。  
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                   3.3冲击原有的经济秩序，引发深层次的社会分工和组织变革 

                       新型的经济模式的崛起，意味着原有的经济模式的衰落。共享经济

模式的崛起，将冲击原有经济模式，破坏现有的劳资关系，引发了社会资源和利益的重新分

配，必然引起即得利益者的质疑和反对，从而影响社会稳定。比如，在交通出行领域，出租车

司机为了反对网络顺风车的存在，围堵滴滴打车的办事处和进行大规模的罢工活动。又如，在

家政服务领域，以前服务工作人员和公司签订固定的劳动合约，公司员工组织规模较大。现在

企业发布交易信息，成为称为双方交易的沟通平台，服务工作人员成为自由工作者，公司员工

数量少，需要高层次、精英化的人才。 

            4.针对现存的一些问题，提出对策和建议 

            针对存在法律空白和监管机制不完善的问题，我们加快共享经济领域相关法

律、法规的研究和制定，最大程度上填补共享经济领域的法律、法规的空白。同时，政府部门

研究、制定适应共享经济模式发展的政策体系，创新和完善监管方式与手段。针对网络信息机

制不健全，具有虚拟性和不真实性的问题，我们应该加强网络信息的监管和审查，完善网络信

息机制。比如，互联网平台引入社交的概念，使之成为一个能够相互交流、相互沟通、相互参

与的互动信息平台。社交网络的引入使得交易双方可以直接进行沟通，建立相互信任的关系并

促进生现实生活中的交易。针对冲击原有的经济秩序，引发深层次的社会分工和组织变革的问

题，作为政府而言，应该加强对基于互联网平台下的共享经济模式进行实证分析和现象观察，

系统科学的理论研究，同时不断进行相关宏观制度设计和调整相关政策、制度，维持社会经济

秩序稳定，推动社会经济的可持续性发展。作为企业而言，应该转变原有的商业思维逻辑，结

合现实的实际情况，努力加强在共享经济模式方面的创新，使自身能够适应新的时代发展，不

被社会经济发展所淘汰。 

结论 

              一个新的时代正在来临，基于互联网平台下的共享经济模式正在从根本上改变

人们拥有、消费的方式和全球经济的发展进程。虽然当前诸多领域的共享经济模式都处于摸索

阶段和发展初期，存在法律监管空白、网络信息机制不健全等多方面问题，但是基于互联网平

台下的共享经济模式正如同一颗风雨中茁壮成长的小树苗一样迅速发展。本文通过对互联网平

台下的共享经济模式概念进行一定程度上的总结和凝练，以及对基于互联网平台下的共享经济

模式现状的分析，为以后研究和了解共享经济模式提供一些基础性的观点和认知。除此之外，

本文还深入分析了基于互联网平台下的共享经济模式发展中存在的问题，并提出了一些对策和
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建议。但是，由于个人学识和掌握程度有限，文中可能存在着一些纰漏和错误，不足之处还忘

批评指正。  
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摘要 

随着国际互联网和电子经济的不断发展，国际贸易信息电子化以及电子商务应用的重要性

愈来愈凸显出来。我国的电子商务“十二五”规划，将它列入了战略性新兴产业。全国各地都

在密切关注电子商务的发展。它将慢慢成为21世纪贸易的主流模式，以其独有的特点促进国际

贸易的发展。我国所面临的问题是：如何适应国际贸易新变化，提高出口产品的市场竞争力，

推动贸易的增长。本课题采用文献法、资料分析法等相关研究方法，针对当前中国的电子商务

存在的一些问题，及时采取积极的应对措施，解决电子商务中出现的问题。电子商务早已深入

到社会的方方面面，它广泛应用于国际贸易领域并且产生了日益重大的作用。 

 

关键词：电子商务  国际贸易  互联网  市场竞争力   

 

Abstract 

     With the continuous development of the Internet and the electronic economy, the 

importance of the international trade information and the application of electronic 

commerce is becoming more and more important. China's e-commerce "12th Five-Year" 

planning, it is included in the strategic emerging industries. All over the country are closely 

concerned about the development of electronic commerce. It will gradually become the 

main mode of trade in twenty-first Century, to promote the development of international 
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trade with its unique characteristics. The problem that our country faces is: how to adapt to 

the new change of the international trade, improve the market competitiveness of the 

export products, and promote the growth of the trade. This subject adopts literature 

method, data analysis and other related research methods, in view of the current problems 

in China's e-commerce, and take positive measures to solve the problems in electronic 

commerce. E-commerce has already penetrated into all aspects of society, and it has been 

widely used in the field of international trade and has become increasingly important. 

  Keyword:E-commerce international trade the Internet  Market Competitiveness 

Responses 

 

引言 

计算机信息产业的迅猛发展，让世界经济也向着信息化方向发展。二十一世纪是信息化、

全球化的时代，任何一个国家都不可能安居一隅，国家乃至民族之间只有在相互交流中才能取

得长远发展。计算机的迅猛发展让我们超越了时间和空间的禁制，无处不在的信息已然改变人

们的生活社交方式。从我们日常的网络购物成为大家热衷的消费方式我们就可以看出电子商务

在我们日常生活中扮演者重要的角色。据调查显示我国居民网购交易额巨大单单零售交易额就

达到 1.85万亿元并且电子商务交易总额更是超过了 10万亿元。世界各国都认为全球 1/3的贸

易将在十年之后都由以电子商务来完成。电子商务的飞速发展为国际贸易指明了可持续发展的

道路引领这贸易方式的巨大变革。 

在新的贸易主流方式下，我国如何充分的运用这种新方式来提升我国企业对外贸易的国际

竞争力，如何加强我国贸易出口的快速增长，是我们当今企业发展需要认真考虑的问题。要想

占据21世纪经济发展的最高点，我们必须在这新模式的贸易方式取得伟大胜利！ 

 

文献综述 

        国内学者姚钟华发表了《国际贸易电子商务全攻略》一书，分析了国际贸易实务的新特

点，第一次提出全球化国际贸易的概念，还指出它将成为新时代下的最关键的贸易形式。赖春

萍在2006年10月提出电子商务的出现，使信息在国家间传递开来，改变了国际贸易的原有运

作模式。刘继萍在2004年2月发表了《我国外贸企业电子商务发展战略探讨》一文，提出建立
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电子商务平台是新形势下外贸企业发展的首要因素。刘颖在2006年2月发表了《我国外贸企业

电子商务建设势在必行》一文，以加强政府职能为切入点，研究适合中国国情的发展电子商务

建议。 

    有关这个领域，当前国外的研究成果很多。很多大学设立了研究部门，奥斯汀得克萨斯大

学的教授 Dale O.Stahl 和 Andrew B. Whinston 在 2000 年从经济学的角度研究了电子商

务，认为电子商务为交易双方提供了一个买卖数字产品的市场。Mann，Catherine，Aarah 

Cleeland Knight 和 Sue Eckert 在 2000 年发表了《全球化的电子商务》的文章，提出了电

子商务必将在全球应用的趋势，并分析了其重要意义。贝勒大学的学者 David Van Hoose 在 

2003 年发表了《电子商务经济学》一书，借助经济学的方法，用绝对和比较优势理论，站在

全球贸易体系的高度上来研究电子商务，认为通过电子商务进行的行业内贸易可以用不完全竞

争和规模经济理论来解释。 

研究目的  

        针对国际商务活动中产生的各种问题，为如何加快我国的贸易电子化进程，提供一些建设

性的措施。 

 研究方法 

        文献法,是搜集和分析研究各种现存的有关文献资料，从中选取信息，以达到某种调查研究

目的的方法。本文通过知网、艾瑞网等网络资源搜集整理相关资料，通过对文献资料的学习对

电子商务等有了系统的了解，从中了解到中国电子商务在国际贸易中存在和急需解决的问题，

同时根据国际上电子商务的研究和探讨，对中国电子商务在国际贸易中的发展的未来提出合理

性的建议和意见。 

        资料分析法，通过对艾瑞网和阿里巴巴等相关资料数据进行分析，咨询相关专业人员，得

出相关的数据进行对比分析。同时，本文结合实际，基于电子商务在贸易中的应用，重点研究

了中国电子商务在发展中存在的问题和现状。针对国际商务活动中产生的各种问题，为如何加

快中国的贸易电子化进程，提出了一些建设性的措施。  

 

结果与讨论 

1. 电子商务的含义与特点 

1.1电子商务的含义 

那么电子商务具体是指什么呢？我们通俗的将它定义为：它就是 21世纪依托信息技术的

飞速发展所展现出来的极大便利，并且将信息技术充分的应用到我们传统的贸易中来，解决了

我们传统贸易在时间、空间上等困恼传统贸易发展的问题，让我们的传统商务贸易得到质的飞

跃让整个贸易活动都实现现代电子信息化，在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放

的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消
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费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活

动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。 

1.2 电子商务具有的特点 

依靠现代信息技术。电子商务依托现代的信息技术为国际商务的运行创造了市场全球化的

坚实基础，打破了传统贸易中的各种困恼因素。 

空间的虚拟化。通过电子商务贸易的双方不再依赖传统的贸易方式，不需要拘泥于空间和

时间上的限制，它能够实现贸易双发不受地里位置的任何限制。 

市场的全球化。电子商务依托互联网的便利让人们突破空间和时间上的障碍，让世界上的

信息传递更加便捷，让各个国家的人们可以自由交流，方便交易。 

信息传递的高效性。电子商务利用网络的便捷性，传递信息耗时少，花费低，省去了很多

中间环节的消耗，使商务活动能够以最快的方式完成传递，从而大大提高商务中的信息传递效

率。 

2. 电子商务在国际贸易中的应用 

2.1 外贸企业运用电子商务的动机 

外贸企业运用电子商务进行对外贸易虽然可以获得巨大便利，但是电子商务发展的时间还

不是很长在一些问题上还存在难题。比如，基础设施问题、安全问题、法律法规问题、文化差

异问题等这些都极大的阻碍了外贸企业电商的发展。电子商务将在本世纪成为全球商务发展的

大趋势。和国内的市场相比处在国际环境中的外贸企业之间的竞争更加的残酷和激烈。而要在

国际市场中占据竞争优势，就必须不断创新。以电子商务为主导的信息技术革命，能够改变外

贸企业的信息组成，提高对信息的处理能力实现外贸企业管理模式和组织结构的变革，从而让

外贸企业获得根本上的商业利益，提高企业竞争力。 

2.2 电子商务的优势及贸易步骤 

电子商务的具体优势有哪些呢？ 

它能够较大程度地降低成本。电子商务平台之所以能够有效提高外贸企业的经济效益主要

是因为它能够简化贸易流程变、减少了成本上升、降低了选择交易伙伴的成本。 

有利于企业的国际营销活动。互联网覆盖了全世界，交易双方可以再全球范围内寻找客户

进行营销。企业通过网络推销产品的同时，也可找到价格最低的厂商，降低自己的成本，提高

本企业的竞争力。 

经营管理方式的发展。网络信息技术的迅猛发展使其高效率的信息传递特点，可以实现企

业的扁平化管理也能改善企业的管理模式并且提高了企业的综合管理水平，从而极大的降低了

企业的管理成本。 

http://www.so.com/s?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%94%AF%E4%BB%98&ie=utf-8&src=wenda_link
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创造了更多的机会。比如邮件营销服务，送达率可达 99%。我们可以看见网络信息的超级

便利能够打破时间地域的限制，从而让企业可以发现更多的商业信息和机遇。 

降低国际贸易市场进入壁垒。传统的跨国贸易进入国际市场的壁垒很多，比如资金要求、

公司规模要求等，电子商务很好地避免了这些。 

国际贸易的贸易步骤包括了交易前的准备、交易磋商与合同的订立、合同的履行这三大环

节。电子商务渗透到了着每个环节中，使国际贸易发生了重大的变革。 

1.交易前的准备  

（1）国际商品市场的调研 

在国际贸易业务洽谈之前，企业首先要做的就是对国际市场进行充分的调查研究。在当今

信息时代，企业可以通过互联网来了解国际市场的价格动态、供求状况、各个国家的进出口政

策等，从而选择最优的目标市场进行市场布局。 

（2）选择交易对象 

外贸企业可以利用互联网寻找到潜在的客户，迅速地获取客户的相关信息并及时地与之联

系。还可以在网络上发布企业的最新消息，进行产品的宣传，吸引外国客户，增加贸易机会。 

（3）外贸企业在选定好客户后，需要了解每个客户的不同背景、习惯等，针对不同客户

制定不同的营销方案。 

2.交易磋商与合同的订立 

（1）交易磋商 

贸易谈判，包括：询价，发价，还价，接受。倘要约和承诺两个重要方面。要约（要约）

是指对方根据这些条件，在交易条件购买或出售某种商品，交易的方向，并愿意处理，签订合

同的意思表示。验收（验收）在名为“承诺”的法律约定的要约或要约也提出了光盘托盘的交

易条件指称无条件交易，并愿意处理所有这些条件，合同的意向。在电子商务条件下，这四个

领域将是更短的时间，节省人力，同时提高了效率[5]。 

（2）合同的订立 

根据“联合国海洋法公约关于合同国际货物销售”的规定：合同订立符合本公约的规定，

接受要约生效。在当今的电子商务时代，出现了电子合同，并可以通过电子数据交换系统来签

约。 

3.合同的履行 

合同一旦订立，便具有了法律效力，买卖双方按合同的规定履行自己的义务。 而买方的

最基本义务变为只要按合同的规定准时付款和按时收货。现在在国际上大多数公司都有自己专

有的金融电子资料，他们利用金融电子资料实现企业之间的货款支付。货物的按时交付是卖方

的进本义务。 
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2.3. 我国电子商务在国际贸易中的应用 

虽然在国际贸易中中国发展的电子商务起步比较晚，落后于欧美等发达国家。但政府已经

意识到电子商务对商业和经济的巨大影响。从本世纪初开始，我国的“金关工程”，提供电力

供应商使用的管理，十一届三中全会明确要求，加快电子商务的发展，国家九部委商务部编制

“十二五”发展规划，将被包含在电子商务战略新兴产业可以看出，呈现给我们的政府电力供

应商的高度重视。虽然经过多年坚持不懈的努力我国电子商务的发展已经略有小成但是电子商

务的基础设施总看来还是比较薄弱。而且，国内极大部分企业只停留在电商的表面运用，能够

真正完全意义上的进行电子交易等操作的企业极少。可见我们只是运用了电商功能的单一部

分。我们再来看看国外那些发展飞速的跨国企业，这无一不是在传统商务基础之上利用了电子

商务的优势从而让企业得到了良好的发展。 

 

图片来源：艾瑞网 

 从上图可知,2014年中国电子商务市场交易规模 12.3 万亿元，增长 21.3%，预计未来几年

将保持平稳快速增长，2018 年电子商务市场规模将达到 24.2 万亿元。从网络购物市场看，随

着移动购物市场的飞速发展、典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张及国际化战略的

布局，未来几年，中国网络购物市场仍将保持快速发展，网络购物在电子商务中的占比将会继

续提升。这足以说明电子商务在我国网络经济市场交易中的重要性。  
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1.促进国际贸易方式的改变 

电子商务是一种以信息网络为载体的运作模式。它不需要交易主体之间面对面的交流，只

需通过电子方式就能进行商务谈判达成交易。但也有很多的改革文件和各种相关的纸质文件;

电子转移减少消除信件，传真等。电子商务允许一些在国际贸易和贸易服务贸易手段变得更加

方便，快捷。为我们所熟知的阿里巴巴曾多次被评为中国最佳贸易网，它由三大业务群组成：

阿里巴巴（B2B）、淘宝（C2C）、和支付宝。这些服务都极大的改变着人们的贸易和交易方

式，推动着电子商务的迅猛发展。 

2.国际贸易的经营管理方法也发生极大变革 

电子商务是提供一个互动的网络运行机制，通过国际贸易，它可以帮助我们实现资源跨越

国界和生产要素的优化配置。能够使用电子商务电子商务呈现一定的要求，所以它可以间接地

提高管理人员和劳动素质，从而加快知识和技术在企业中的扩散，促进业务信息，知识的发

展。  

根据现行的做法，采用电子商务对国际贸易的管理主要体现在以下几个方面：①提高招标

效率，招标项目简要传统的繁琐;；②在出口方面可以加快申报流程，利用货物的准时到达；

③随着电商的发展，我国海关也与时俱进，全面引入网络化管理，提高了办事效率；④进出口

商品电子化检验检疫管理；⑤与其它且相比，应用电商子商务的企业在成本、人力、管理等发

面都体现出巨大的效益。 

3.外贸企业的机遇也得到极大提高 

我国公司和厂商可以在互联网上建立自己的网站，通过网络宣传来扩大自己企业的知名

度，同时也可以非常快捷地了解国外客户对商品供给和需求的情况，从而开拓国际市场。另

外，互联网打破了时空的限制，可以全天进行交易，更加方便地把公司产品推向国际，增加了

贸易机会。 

全国外经贸主管部门的“网上广交会”，为广大互联网为基础的商家搭起一座桥贸易。在

线广交会“的参展商和参展商品的提供上线国内外参展商和贸易信息服务的主要亮点，为广大

企业开辟了一条可靠，便捷，灵活，参展商渠道经济不能到场网上博览会企业为外国投资者参

与的机会，被誉为“永不落幕的交易会” 

4.降低了我国外贸企业的成本 

企业在贸易中运用电子商务能够极大的在各方面都能减少运用成本，从而提高自身的经济

效益。电子商务节省成本体现在很多方面，一方面可以节约如单据传输方面；减少组织的层

次，更好地安排人员方面；减少库存方面等的成本。在另一方面，中国的外贸产品廉价的原材

料，廉价的劳动力，所以产品的成本往往比其他发达国家，商品便宜得多，但由于很多出口企
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业，尤其是中小企业的出口渠道依赖中间商，大部分他们的利润已经赚走了，而不同的电子商

务，它可以减少中间环节的出口，扩大出口渠道业务。 

从第三方交易平台阿里巴巴的成功我们可以看到企业运用电子商务后所降低的成本是十分

可观的。电子商务降低了企业对实物基础设施的依赖，通过阿里巴巴平台来完成从接单到完成

交易的一系列操作，从而大大节约贸易中各方面的成本。 

2.4. 企业案例：基于阿里巴巴集团分析 

以 B2B 位交易模式代表的阿里巴巴国际电子商务网站在增进国际贸易发展方面不断创新，

形成了在规模上、功能上强大的虚拟国际交易平台。虚拟国际交易平台是一种新型的创新交易

平台，在用户管理，平台整合和支配力方面都有着一定的新型优势，这将会是我们未来电子商

务发展的趋势所之一。 

近年来虽然全球贸易增速下降趋势较大，但是 B2B国际电子商务却以爆发式形式增长。历

经 10 多年的发展，阿里巴巴已然在国际贸易中的地位显赫，成为互联网电子商务交易大平

台，未来电子商务需要有所创新发展仍然还要依托阿里巴巴的帮助。 

表 3.1    阿里巴巴五大主要国家和地区会员数量 

地区 国家或地区注册用户数（

万户） 

占国际贸易市场注册用户

数比重 

美国 425.19 16.7% 

欧盟（不含英国） 277.37 10.9% 

印度 257.33 10.1% 

英国 130.67 5.1% 

澳大利亚 75.45 3.0% 

来源：阿里巴巴2013年年报 

我们可以根据图表数据显示看出，全球各发达国家阿里巴巴国际互联网经济贸易体会员占

比大，正往全球化方向发展。这里需要说明的问题是，阿里巴巴在我国及周边国家和地区的供

应链服务发展体系较为完善，但是在世界其他国家和地区相对来说就比较滞后了。虚拟国际交

易平台要想保证其优势所在，必须有一套优化的趋于完美的供应链服务系统。 
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图片来源：艾瑞网 

 2014 年中国中小企业 B2B电子商务运营总营收市场中，阿里巴巴依旧占据着绝对的主导

地位，以 34.3%的营收雄踞榜首。以此趋势发展下去，未来阿里巴巴依旧会保持平稳增长态势

领先于其他电商企业，其在电商领域的地位和影响力在短时间内是很难撼动的。 

 

图片来源：艾瑞网 
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2014 年第三季度中国第三方互联网市场份额交易规模中，支付宝在竞争格局异常激烈的

电商第三方支付业务上以 49.2%遥遥领先于其他支付公司的第三方支付业务。阿里巴巴凭借其

自身在网购行业里的龙头地位，上市带来的红利以及其旗下业务一如既往的稳定，在这次变革

中受益匪 

    2.5. 第三方支付平台支付宝取得的巨大成就 

支付宝强化个人用户端的优势，在增强安全保障、提升客户体验、创新个人服务、扩大

应用领域以及完善支付渠道等方面都有着极佳的表现。支付宝以其建立的信任，把复杂的问题

简单化，通过技术创新带动信用体系的完善，深深的打入消费者的心里，让消费者越来越喜欢

用支付宝进行各种网上交易。支付宝使用用户在最近这几年增长速度奇快，截止到 2013 年 12

月 31 号，支付宝实名认证用户超过 3亿，到 2014年 3月 20号前，支付宝每天的移动支付笔

数超过 2500 万笔。 

 

 

 

图片来源：艾瑞网 

从上面的饼状图可以看出，截止到 2014 年，支付宝以 49.6%的份额远超于第二名的占有

19.5%份额的财付通。当前网购环境如此激烈的市场下，支付宝仍旧以大份额的市场占有率把

其他第三方支付业务甩在身后，足以见得其在消费者心目中的地位。支付宝以其创新的产品技

术、敏锐的市场前瞻性和强大的社会责任感在赢得消费者及众多商家的信任。众多商家在享受

支付宝的同时，更像是拥有了一个十分有潜力的消费市场。越来越多的商家和企业与支付宝达

成战略合作伙伴关系，共同为我们的生活提供前所未有的方便与快乐生活方式。 

2.6. 第三方支付存在的风险防范问题对策及未来发展方向 
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第三方支付平台为我们的生活创造方便快捷促进交易的同时也势必会带来一些消极影响。

技术漏洞、洗钱、网络赌博、信用卡套现等都是第三方支付平台应用中可能遇到的风险。虽然

目前信息技术、网络技术和安全加密技术已然较成熟，并不断取得新进展，但还远未达到没有

任何漏洞的水平。任何利用信息技术、网络技术进行的操作都有可能成为漏洞的温床。不能因

为技术上可能存在风险而放弃使用第三方支付平台的应用。只要我们稍加注意，防范意识加

强，适当采取一些有效的防范措施，保障支付安全是可靠的。 

目前的网上支付模式过于单一、宏观政策不明确、行业恶意竞争严重等，这也为今后第三

方支付的发展指明了方向。第三方支付应该加大对 B2C、B2B 市场的重视，结合我国国情，当

下经济大环境，多开发适合消费者体验的网上支付应用软件，加大对没有使用网上支付的消费

群体研究，发展适合他们消费特色的支付模式，扩大网上交易市场份额。 

3. 电子商务在我国国际贸易应用中存在的问题 

3.1 基础设施建设不健全 

中国近些年来在信息基础设施的投资和建设取得了长足的进步，网络市场的快速增长已基

本建成了高速光纤传输网，公用数据通信网络，但与发达的信息高密如蛛网速相比，我们的基

础设施显然还不够，尚且还很薄弱。2014年四月底的 45.8％的中国互联网普及率，而韩国的

互联网普及率在 2009年就已经是 80％了，日本的互联网普及率为 75％。（来源：中国互联网

络信息中心（CNNIC）《第 31次中国互联网络发展状况统计报告》） 

 

3.2 电子商务贸易方面的法律法规存在滞后性 

纵观我国在电子商务贸易中存在的诸多争端，虽然在各方面都已经制定了相关的法律，但

是采用的管理方式不恰当难以取得它应有的成效。电子商务所涉及的种种法律问题，如电子签

名、电子商务认证、网上知识产权等的立法还是空白。外贸企业的高风险来源于我国相关立法

的滞后性，这已然成为我国电子商务健康发展的拦路虎，所以完善立法目前来看已经刻不容缓

了。 

4年前，关于该电子商务法规的介绍，很快就落后了。电子签名法虽然和手写签名或者

印章签名具有相同的法律效力并且明确了电子认证服务的市场准入制度，但法律并没有解决这

样的法律涉及电子商务如何确定如何识别侵权，诉讼管辖，如何确定诉讼标的，很多电子支

付，电子商务的消费者保护，隐私保护问题电子证据地位。 

 

    3.3 缺乏专业型人才 

发展应该以人为本，纵观全国的高校几乎都有相关人才的培养专业，但是却面临着巨大的

问题。如：课程设置随意性大，缺乏必要的案例教学和实务操作的培养；人才培养总量不足，
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人才需求和供应的脱节已成为阻碍我国电子商务发展的瓶颈之一；师资力量比较匮乏，教育质

量水平有待进一步提高，老师的知识储备大多来自于一些电子商务的书籍，不够深入，而且很

多教学工作者都没有电子商务的实战经验。 

笔者在各个时期的招聘会上有所了解到，在竞争剧烈的就业问题上出现一个奇怪的现象，

电商企业的人才招聘出现了高薪难聘人的现象。由于缺乏电商行业的人才，很多企业都倍感压

力。随着当今经济发展过快的生活节奏，企业用人成本增加，工作一年或两招店经营，至少月

薪在五六千元一个月，如果你招的是运营总监岗以上的职位，高薪聘请数十万依旧人少，而且

还经常出现有价无市的情况。非常多的电商企业都会和纳纹总经理胡昌才一样发出同样的感

叹。 

3.4 网络信息安全问题亟待解决 

电子商务的运作方式是利用高速发展的信息网络进行贸易数据的交换、处理，这也就要求

我们的网络安全需要有极大安全的有效保障。因为互联网是一个开放的无控制机构的网络，所

以它并不具备商务交易所需要的安全性。近来外挂网站低迷，大多网友很少直接接触木马程

序，但也有很多网友反应，在上网时经常会受到垃圾信息网站和病毒攻击。 

通过盗取篡改用户的账户和密码等相关的信息从而达到盗取受害人的账户资金，这种网络

犯罪案例不在少数而且时有发生。2013 年 4月，被害人孙某向无锡公安机关表示，其支付宝

登录密码被修改人，470万元的账户是在当天凌晨在转移到浙江科技有限公司九，公司帐户。

事发后，无锡市网安支队在网上银行账户交易记录的第一个受害者转让时，发现犯罪嫌疑人将

被指控偷了钱全部帐户的网上交易平台，并购买虚拟货币洗钱被盗货。调查发现，网络交易平

台账号注册事件的日期之处，但没有标识信息与人的登记，案件调查陷入僵局。经过努力综合

各方面的线索才使本案水落石出。网络犯罪越来越猖獗，案件侦破的难度也越来越大。网络信

息发展所面临的安全问题是严重阻碍其健康发展的拦路虎，如此的利用上述篡改密码盗窃的案

例也在警示我们—网络信息安全问题亟待解决。 

 

4. 应对我国电子商务中存在的问题对策 

 对我国外贸企业来说，电子商务是就像是一把双刃剑，如果能了解它并合理地利用，就会

给我们带来巨大的商机。鉴于当前的我国电子商务的现状以及国际大环境，要想加快我国电子

商务的飞速发展可以从以下几个方向着手。 

4.1 加快信息基础设施建设 

我国在信息基础设施建设上基础薄弱，这势必将阻碍我国电子商务在对外贸易上的发展。

因此，在未来的一段时间内，我们的首要任务就是加快信息基础设施建设。  
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就福建省而言，今后几年将斥巨资用于信息基础设施建设，“十二五”预计完成投资 245

亿元，加快推动落实“宽带中国”战略目标，推进下一代互联网的高质量建设，并且在城乡和

土地的建设规划中也将信息网络建设涵盖在内，推进全省三网融合工程和下一代广播电视网建

设，实现双向网络覆盖；持续扩大 3G网络覆盖范围和应用深度，加快 4G网络基础设施建设，

推动 TD—LTE 规模化商用。 

    4.2 建立健全电子商务法律法规 

    在网络时代中，传统的法律已很难管控，为保证电子商务的可持续性发展，我们首先应加

强统一领导和协调，设立专门的组织机构，统一对立法进行协商，避免各部门之间的立法发生

冲突，同时也应注重法制体系的建设，把电子商务融入到我国的法制体系建设中。 

政府监管机构应当建立企业网站和企业信息发布严格的监管信息。该机构主要负责监督贴在自

己的网站上的产品信息的真实性;监管机构发布的产品信息的真实性;审核企业网上贸易条款。

这些监管措施才能避免违反大额交易的信任问题。 

4.3 加强电子商务人才培养 

从近年来各个招聘企业的招聘要求来看，我们可以看出电子商务企业对人才的相关经验要

求极高，这也导致了企业要想招到合适的人才稍显困难，但也反应出我们人才的培养所面临的

一个现实问题。国美在线副总裁彭亮现在是经验丰富的销售人员，首先对行业有着丰富的市场

经验，但也有自己的营销技巧，这样的人才需要长时间的自我提升需要大量的实践经验来完

善。 这也就告诉我们在人才培养的时候不能只注重在学校的理论知识教育，关键在于学生的

实践经验。因此作为人才基地的学校应该把实践与理论结合起来，例如：与知名电商企业合作

培养人才，让学生在步入工作岗位的之前能到企业里面实习积累相关工作经验，通过企业与学

校的互动，这样我们才能培养出一个合格的优秀电子商务人才。 

4.4 增强网络信息安全管理 

网络安全的加强从单一角度来实现是不太现实的，因为网络的特性也导致了我们在网络安

全防范方面所要面临的挑战是极为复杂的，我们应该挖掘内在问题即解决问题的根本在于网络

技术和网络有效的管理入手，只有从这些方面突破我们才能在网络安全攻坚战中取得最终的胜

利。 

增强网络信息安全管理我们可以从以下几方面入手：1、加强网络安全管理。对于使用本

机时，要严格执行“中国法规对保护计算机信息系统安全的中华人民共和国”和“计算机信息

网络安全管理办法”建立的单位和部门，系统的组织和领导管理机构，明确计算机网络领导和

工作人员的责任，个人责任和管理措施，严格内部安全管理机制的发展。 2，结合中国的实际

情况，吸收和借鉴国外网络信息安全立法的先进经验，修改现有的法律制度并且加以补充，使

法律体系更加科学和完善，同时加强网络警察的执法力度;3、加快对网络安全软件的研发，比

http://tech.hexun.com/
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如防火墙、杀毒软件以及终端用户密码的加密方式等。 

结论 

   在新世纪互联网经济迅速发展条件下，我们可以看见电子商务给国际贸易领域带来了一次

巨大的新世纪商业巨变，开展电子商务的全球化趋势已不可逆转。随着世界经济的发展，中国

已成为国际贸易的重要市场组成部分，在这贸易全球化的世纪中国扮演着极为重要的角色。我

国政府应该重视电子商务的发展态势，抓住眼前这个大好的机会，积极的引导电子商务的良好

发展态势，主动出击使本国在对外贸易竞争中赢得绝对的主动优势，保持健康快速的发展。企

业应抓住这一变革的宝贵机会，在对外贸易中充分的应用电子商务的优势来提高企业自己各方

面的能力，跟上信息技术发展的步伐，增强企业在国际上的竞争力，努力取得领先者的地位，

这样才能在快速多变的国际贸易市场竞争中时刻取得优势才能立于不败之地。 
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传统网络游的品牌策略—以腾讯《英雄联盟》为例 

The Brand Strategy of Classic Online Game in China-A Case Study of Tencent’s 

League of Legends 

 

                                                             王天奇 

CMBA, 中国研究生学院, 正大管理学院  

                                                      E-Mail:w1054074911@163.com 

摘要 

在过去的 2015年里中国的网络游戏创下了 1108.1 亿元规模的新历史记录。其中新型的手机端

移动网络游戏占有领头羊的作用。网易、畅游、盛大、完美几家传统客户端网络游戏的企业受到了

不小的冲击，虽然传统网络游戏—电脑客户端网游渐渐走下坡路，但是客户端网游仍然保持着增长

的状态。所以说传统的客户端网络游戏仍然有着不可忽视的力量。 

面对现在网络娱乐瞬息万变的情况，只要把握好游戏品牌的战略要点，掌握好客户的心理需求，

保持一颗勇于创新的精神和认真负责的心，传统的客户端网游仍然有着不错的前景。 

基于目前传统的客户端网游持续走低的情况下，本文以网络巨头腾讯为研究对象，研究其旗下

的国民第一客户端网络游戏《英雄联盟》，结合国内外其他客户端网络游戏公司对于游戏品牌的塑

造，着重分析目前传统网络客户端游戏面临困境的原因，以及腾讯等公司在游戏品牌上成功的原因，

从而希望能给其他的传统网络客户端游戏公司一些提示，并能够帮助他们早日走出困境。 

关键词：客户端网络游戏 腾讯 《英雄联盟》 品牌 

 

Abstract 

In the past 2015 years Chinese network game hit a new record of 1108.1 billion yuan scale. 

The new mobile phone mobile network game plays a leading role. NetEase, swim, grand, 

perfect several traditional client network game business has been no small impact, although 
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the traditional network game - computer client online games gradually decline, but the client 

online games still maintained a growth state. So the traditional client network game is still a 

force to be reckoned with. 

  Facing the present situation of network entertainment vary from minute to minute, as long 

as a good grasp of the game brand strategy, grasp the psychological needs of customers, to 

maintain a spirit of innovation and responsibility heart, traditional client network still has a good 

prospect. 

Based on the traditional client network continued to decline, this paper to Internet giant 

Tencent as the research object, research its first national client network game League of 

legends, combined with other domestic and foreign client network game company for game 

brand shaping, this paper focuses on the analysis of the reasons for the predicament of 

traditional network game client, and Tencent and other companies in the game brand 

successful reason. Thus, it is hoped to give some tips for other traditional network game client 

company and can help them as soon as possible out of the woods.      

Keyword   Client network game  Tencent  League of Legends Brand 

引言 

研究背景： 

网络游戏英文名称为“Online Game”,顾名思义它是在互联网时代的基础上发展出来的娱乐产

业链。中国自 2000出现国内第一个网游《万王之王》以来，中国网游产业发展了整整 15年的时间。

在这 15 年的时间里，中国的网络游戏虽然起步较晚但是迅速“赶英超美”成为网游的重要市场。

以 2014 年为例，根据艾瑞咨询《2014 年中国网络游戏报告》，网络游戏市场规模进一步扩大，2014

年网络游戏创下 1108.1 亿元的历史新规模，同比上年增长了 24.3%。虽然网络游戏产业整体来说

仍然是朝阳产业，但是其中的结构却发生了明显的变化。在智能手机和移动网络盛行的今天，传统
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的电脑客户端网络游戏受到了很大的冲击。根据 2014 年的数据可以发现，移动端网络游戏市场作

为后起之秀，其潜力无穷，甚至超过了页游市场，在网络游戏这个大蛋糕中占有 24.9%的规模。然

而在网络游戏市场占有主导地位的传统网络游戏在不断的缩水，由上年的 65.7%的占有率下降至

2014 年的 56.1%，而且仍然有下降的趋势 ①。 

面对这种传统客户端网络游戏持续疲软的现象，许多主打客户端游戏的公司面临着前所未有的

困境。许多网络游戏巨头如网易、完美世界等公司都被迫放弃原有的经营策略，从而转向移动端网

络游戏的开发。但是在传统客户端网游一片叫衰声中，腾讯却可以在传统的客户端网络游戏市场上

一家独大，其手下的《英雄联盟》近三年来连创佳绩，每天平均在线人数 270万，并一跃成为了国

民网游。腾讯的成功绝非偶然，其对品牌的打造，对产品营销的方式，值得研究，其他客户端网络

游戏企业也许能从中得到启示。 

文献综述 

1.国内研究综述 

目前国内对于网络游戏的研究十分片面，没有一个深入探讨的过程。这里一方面是因为我国虽

然网络游戏发展迅猛，但是自主创新的东西实在少之又少，另一方面在我国整个大社会对于网络游

戏是有偏见的，很多人认为网络游戏犹如“洪荒猛兽”。但是早在 2003 年我国早就将网络游戏列

入“国家高级技术发展计划”（863 项目）。季勇勇在其《网络游戏品牌竞争力研究》中指出“将

网络游戏纳入 863计划，充分表明了中国政府对网络游戏产业的态度，已经由原来的忽视与放任向

认可和扶持转变。在此背景下对网络游戏品牌竞争力展开研究，可以说是符合市场和政策双方面要

求的。” 

同时季勇勇又指出品牌在企业核心竞争力中占有十分重要的作用“在产品同质化的今天品牌的

竞争力不仅仅包含了企业的核心技术能力，如技术、资源等这些企业核心竞争力要素，还包括了营

销、管理、售后服务等外在软技术。由此内外兼修，形成企业的综合优势，成为企业可持续增长的

动力源泉。可以说，品牌的竞争力是“企业核心竞争力的最外在表现”
②。” 

对于中国网络游戏研究现状王文美在《网络游戏品牌营销策略》表示“网络游戏在国内得到迅

猛的发展，大量的资本进入网游行业，就出现了大多数公司无品牌意识盲目竞争等影响企业发展的

                                                        
① ：艾瑞咨询《2014 年中国网络游戏报告》 
② ：季勇勇：《网络游戏品牌竞争力研究》 
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现象。理论界对于网络游戏品牌的研究刚刚萌芽。” 

由此可以看出我国对于网络游戏的研究才刚刚起步，特别是对品牌方面的因素还尚未形成一套

完整的理论。 

2.国外研究综述 

对于国外（特别是欧美发达国家），网络发展起步较早，在网络游戏的研发以及革新上占有主

导地位。所以国外企业对于产品的品牌战略更加重视。 

著名营销大师Philip Kotler在Mraketing Management中认为品牌是一个企业的生命之源，它

可以成就企业也可以毁掉企业，品牌所带来的资产权益是一个企业重要的资产 ③。基于这种了理念

国外传统网络游戏公司更加注重品牌的效应，比如美国的暴雪公司虽然游戏产品生产周期很长，但

是每个都是经典之作，所以暴雪的品牌效应遍布全球，“暴雪出品，必属精品”已经深深植入广大

玩家的心中。在亚洲地区，韩国经过几年的发展已经成为全球重要的网络游戏输出国。韩国企业能

够在短时间内发展迅速同样也是源于对品牌的重视，如NEXON公司的《跑跑卡丁车》、《冒险岛》、

《地下城与勇士》在中国地区都有着不俗的口碑。所以相对于中国企业来说，外国企业对产品品牌

的研究更为深入和重视。 

研究目的 

基于目前传统的客户端网游持续走低的情况下，本文以网络巨头腾讯为研究对象，研究其旗下

的国民第一客户端网络游戏《英雄联盟》，结合国内外其他客户端网络游戏公司对于游戏品牌的塑

造，着重分析目前传统网络客户端游戏面临困境的原因，以及腾讯等公司在游戏品牌上成功的原因，

从而希望能给其他的传统网络客户端游戏公司一些提示，并能够帮助他们早日走出困境。 

   腾讯从最初仅仅涉及网络聊天软件，到现在成为全国最大的网络企业，它的发展离不开品牌策

略上的成功。2.9亿的用户量，覆盖了中国 90%以上的网民，从 1999 年到 2015 年 16年的时间里，

腾讯成为了包含通讯、媒体、在线支付以及网络游戏在内的全方面的网络帝国。其中在网络游戏领

域中，《英雄联盟》连续三年排列中国网络游戏排行榜第一。 

在张军杰的《中国互联网企业发展模式——以腾讯为例》中认为腾讯之所以能够在众多网络游

戏企业中脱颖而出，成为一个多元化的大型企业，品牌策略的成功以及灵活的营销是必不可少的因

                                                        
③

 :Philip Kotler:Mraketing Management 
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素。同样的网络游戏作为它的一个版块，研究其网络游戏的品牌也是很有意义的 ④。 

张燕妮在《客户端网络游戏品牌塑造策略研究》——以腾讯为《英雄联盟》例也提出中国对于

腾讯的研究仅仅重视与产品的营销而忽略了腾讯成功另一个重要的因素——品牌的策略的成功。 

由此可见对于腾讯品牌策略的研究是十分有必要的。 

对于腾讯品牌策略历程有进行一个深入的分析，找到腾讯在中国的成功之路也发现腾讯相比外

国企业仍有哪些不足之处。以《英雄联盟》为个案探讨企业如何注重品牌的发展以及策略的应用。

由小见大，从个体想到全体，从而对现在面临困境的传统客户端网络游戏公司有所帮助和提示。 

研究意义 

表面意义 

在互联网发展迅猛的今天，网络娱乐已经是大部分人的生活必须品，其中网络游戏首当其冲，

中国网络游戏虽然起步较晚但是有几乎没有过度地跳跃式发展。但是我国大部分网络游戏公司吧大

部分精力放在了游戏的运营、收费模式、客户端维护以及玩家行为，但是对于网络游戏品牌的关心

明显有所不足。所以其表面意义有： 

在企业以及网络游戏界对于客户端网络游戏品牌没有充分重视的情况下，本文就从客户端网络

游戏的品牌入手，探讨腾讯在客户端网游品牌方面所做出的努力以及创新。虽然腾讯目前来看比起

国内其他传统客户端网络游戏公司更为活跃，但是它仍然有所不足。之后，由腾讯的“小”见整个

客户端网络游戏市场的“大”，并从中能获得一些参考价值。 

就网游个体来说，《英雄联盟》在传统客户端网络游戏整体低迷的非常时刻能够脱颖而出，成

为“全民网游”，其品牌的战略必有独到之处。所以对于《英雄联盟》的研究可以加深企业对于传

统客户端网络游戏品牌发展的重视，并且从中得到启发。 

实际意义 

从传统客户端网络游戏的品牌策略来看，我国传统的客户端网游面临冰河时期。面对目前客户

端网络游戏十分不利的行情，客户端网游企业改革已经迫在眉睫。腾讯及其《英雄联盟》在近几年

的品牌发展对于其它游戏商和游戏的发展有着重要的模范作用。同样是中国人自己的企业，所面临

                                                        
④ :张军杰:《中国互联网企业发展模式——以腾讯为例》 
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的文化和环境是一样的，所以腾讯的品牌策略的成功是可以帮助其他企业确立品牌的重要性。 

研究方法 

文献分析法。通过对有关品牌策略，网络营销等文献的查阅，结相关专业的知识，形成思路

框架。 

个案研究法。对腾讯公司在《英雄联盟》品牌策略进行分析，归纳，总结从而归纳总结其发

展形成的过程，撰写论文。 

 结果与讨论 

    1.国内外传统客户端网络游戏现状 

    在探讨腾讯网络游戏之前，我们有必要对国内外的传统客户端网游进行一个比较。找出国内外

网络游戏环境、品牌策略的差异。有国外的经典案例来进行分析，再找出国内客户端网游公司的案

例。由个案到普遍，从而对国内和国外的情况有所了解。 

    1.1.1国外传统客户端网络游戏品牌现状-以暴雪《魔兽世界》为例 

欧美国家网络发展较早，同样网络游戏的起步也是比起其他地区要早。所以欧美的网络游戏公

司相对于亚洲等其他地区有着更为完善的品牌策略。其中最具有代表性的当属美国暴雪公司。其旗

下游戏产品《魔兽世界》作为传统的客户端网络游戏至今仍然在全球大受欢迎。根据网易统计《魔

兽世界》在中国大陆服务器玩家大概有 600 多万，然而在全球仍然有 2000多万的玩家在玩这款网

络游戏。2004年游戏首次发行至今天，11 年的时间了，《魔兽世界》经久不衰还是主流客户端网

络游戏之一。下面我们就来分析暴雪的个案从而对整个欧美网络游戏市场有个认识。 

    《魔兽世界》的背景来自暴雪公司的另一款经典游戏《魔兽争霸》，这两款确立了暴雪公司在

网络游戏界的霸主地位，同样也是这两款游戏让“暴雪出品，必属精品”的标语响彻全世界。从

1994 年发行《魔兽争霸》到 2004发行《魔兽世界》，暴雪的产品打造理念就是不求速度但求质量，

十年磨一剑，虽然研发周期长，但是其打造的游戏往往都成为了教科书般的存在。 

暴雪明白游戏的最终目的是要达到人人娱乐的效果。所以暴雪对于游戏的研发往往不丧失游戏

的本质，其游戏的特点就是“易上手、玩法多但是想要精通还需要一定的努力”让玩家既不会望而

却步，还能从游戏中探索新的乐趣。 
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品牌的创新让《魔兽世界》走向全球。1997 年可以说是网络游戏界最值得纪念的一年，因为

在此之前游戏的概念仅仅是一台电脑，一张光碟。即使在互联网的情况下，游戏最多也是局域网联

机。但是暴雪抓住了互联网全球化的机遇，发明了将全世界玩家联系在一起的“战网”平台。这一

创举让全球玩家在一起玩游戏的梦想得以实现，同样也使暴雪的产品迅速在全球传播，所以《魔兽

世界》才会有全球狂热的情形。 

    暴雪公司的产品往往都有一个特点，那就是都可以当做电子竞技比赛项目。从《魔兽争霸》参

加世界电子竞技大赛（WCG）到《魔兽世界》在全球范围内举办竞技大赛，丰厚的奖金和刺激的赛

事，无不激励年轻人投入其中。早在《魔兽世界》出来之前，暴雪公司就和可口可乐品牌合作，《魔

兽世界》中的人物印在可口可乐的瓶罐上，达到了最大化的宣传。 

综上所述，暴雪的品牌策略在全球范围内都具有标杆的作用。追求精品，勇于创新的品牌文化

以及强强合作的品牌策略，让暴雪走向世界。 

1.1.2亚洲地区网络游戏企业的新星——韩国 NEXON 

韩国虽然网络起步稍慢欧美，但是其网络游戏业却是在世界上占有一席之地。从十年以前，红

遍国内大江南北的韩国游戏《传奇》以来，韩国一直是网络游戏的主要出口国之一。经过十几年的

发展，韩国的网络游戏公司也经历了日月变更，NEXON 公司击败了前辈，成为了韩国网络游戏界的

一颗新星。 

NEXON 公司起源于 1994 年，被国内玩家津津乐道的几款传统客户端网游如《冒险岛》、《跑

跑卡丁车》以及《地下城与勇士》均出自该公司，NEXON 的成功同样也离不开其独到的品牌策略。 

    可爱的品牌策略，挖掘潜在游戏玩家。说起电子游戏，人们往往想到的是打打杀杀的形象，这

些男孩子喜欢的要素中，很难找到女孩子的一席之地。在传统客户端网络游戏普遍都是壮男扛刀走

江湖的时候，NEXON将女性喜欢的因素加入到网络游戏当中。比如《冒险岛》，卡通Ｑ版的人物建

模、可爱又有特色的反派怪兽、清新阳光的背景再加上欢快的音乐。这些大大吸引了女孩子的注意，

并成功将她们拉拢过来。但是在可爱的同时，NEXON 没有忘记再加上男孩子喜欢的做任务、打怪、

升级和掉装备等要素。所以《冒险岛》成功在男女生之间都受到欢迎。 

    怀旧的品牌策略，抓住老玩家的心。 

2008 年一款名为《地下城与勇士》（DNF）的网络游戏突然红遍了国内的大街小巷。这款游戏



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 283 
 

 

没有时下最流行的全 3D画面，成人化的人物模型以及宏大的任务场景。但是它 2D的人物，横版的

背景，爽快流畅地打斗，摇杆式的操作无不激起 80后、90后关于童年时期玩街机的回忆。在传统

客户端网络游戏喷发的年代，很多老玩家厌倦了千篇一律的游戏画面以及操作模式，在这个怀旧的

年代里 NEXON背潮流而逆行，一款相对简陋的网络游戏却恰恰唤起老玩家的童年。所以 NEXON 的怀

旧品牌刚出来便大受欢迎，不仅仅是老玩家，该游戏帅气的打斗画面，独特的操作模式也成功吸引

了大批新玩家的加入。 

由此可见 NEXON的品牌策略虽剑走偏锋，但是却成功抓住了玩家的内心，所以 NEXON在极短的

时间内成功超越前辈也绝非偶然。 

1.2 国内传统客户端网络游戏品牌现状——盛大网络的兴衰 

在现在公认的网络三巨头腾讯、阿里巴巴和百度之前，盛大是最能代表中国网络企业的公司。

十几年前的盛大拥有者大量的网络资源，客户端网络游戏占有重要地位，当年万人空巷的《传奇》

游戏就是盛大代理的。那时候盛大就是网络游戏的代言企业。但是现在的盛大网络在网络游戏领域

几乎无所建数，业绩更是和十年前无法比较。甚至一些新型的网络游戏公司都已经超过了盛大，比

如搜狐畅游。 

    盛大收入正在不断下滑，利润全年被搜狐畅游压着。盛大的失败很大程度上源于品牌战没有把

握好。 

    固守现状，不注重品牌创新。 

说起盛大就不得不说《传奇》，正所谓“成也萧何，败也萧何”。当年盛大代理韩国游戏《传

奇》在十四年前是经典般的存在，十四年前我国网络刚刚起步的时候，《传奇》每天平均在线人数

就已经达到了 60 万。那时候没人能撼动盛大在网游界的地位。正如美国柯达集团固守胶片相机而

错了过数码时代一样，盛大也是固守《传奇》的神话，从而忽略了时代的变迁以及品牌创新，其口

碑和玩家也在不断流失。所以 05年《魔兽世界》在国服公测，盛大跟随着《传奇》成为了中国网

络洪荒时代的“传奇”。 

    没有品牌保护，让品牌价值流失 

随着盛大的兴盛，一个名为“私服”的词出现在人们的眼里。所谓“私服”就是除却盛大的私

人建立的未经授权的同款游戏的客户端。在《传奇》大火的年代里，很多私服也充斥着整个网络，
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这些私服不需要交费限时玩耍，所以更受到玩家们的喜爱。盛大面对严重的盗版行为没有采取显著

的行动保护自己的品牌不受侵害，从而导致玩私服盗版《传奇》的人比玩正版的人还多，这无疑让

盛大的品牌价值大打折扣。 

盛大的衰败是中国网络游戏公司的一个明显案例，品牌策略的缺失以及对品牌的忽视让盛大现

在被其它的企业不断地超过，成为了历史上的辉煌。 

2.就网络游戏公司而言看腾讯品牌的发展历程 

2.1 腾讯的历史 

2.1.1憨厚的企鹅、疯狂的聊天软件 

1998 年几个留洋归来的年轻人根据在美国的见闻，在中国互联网时代刚刚起步的阶段在深圳

创办了一个以企鹅作为标志的聊天软件公司。最初的腾讯仅仅是一个聊天软件，但是谁都没有想到，

这个看似憨厚的“企鹅”，在 17年后的今天成为了横跨娱乐、媒体、通讯、金融多个领域的网络

巨头。在这十几年的时间里腾讯不断地对自己的品牌进行改进和革新，腾讯的成长在品牌策略上的

成功有着必不可分的关系。 

2.1.2独到的品牌策略成就腾讯帝国 

    早在腾讯成立之初就着眼于快捷便利的聊天软件，而且不仅仅定位于年轻人，其简便的操作和

一目了然的界面让许多年长的人也能快速上手。所以腾讯以简约而不简单的品牌策略赢得了大众的

喜爱。据腾讯自己统计在 2013年，腾讯最多在线人数达 1亿多人，大概有 2亿人在用腾讯。面对

如此多的用户群，腾讯游戏的成功也基于便捷快速的品牌策略，只要你拥有一个腾讯账号便可以登

录所有腾讯旗下客户端网络游戏，省去了需要建多个账号的麻烦。然而腾讯的全民的品牌策略，让

腾讯游戏有适应全部年龄段的网络游戏，由此可见腾讯整体的品牌策略是十分成功的。 

2.1.3腾讯帝国四大网络平台—腾讯游戏的发展历程 

腾讯游戏是腾讯四大网络平台之一（其余三个分别是 QQ、腾讯网以及拍拍）。早在腾讯成立

之初，腾讯网络游戏就伴随着聊天软件一并面向世人。最初腾讯只有腾讯游戏大厅这一个网络休闲

平台，其上面的大多数游戏都是当时流行的棋牌游戏，此时的腾讯游戏不过是聊天软件的一个捆绑

平台，它的品牌策略仍然是辅助聊天软件的成功。 
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随着腾讯品牌在网络上的成功，基于渐渐扩大的用户数量，腾讯清楚地认识到是时候转变品牌

策略了。2003 年腾讯将腾讯游戏分离出来，形成一个独立的品牌叫《QQ 游戏》。2004 年 QQ 游戏

同时在线突破 62万人，腾讯看准时机发行了自己研发的游戏《QQ堂》将自己的游戏品牌从网络棋

牌扩大到了其它游戏领域。2005年至 2008年期间腾讯相继推出了《QQ幻想》、《QQ三国》、《QQ

音速》、《QQ 炫舞》以及《QQ 飞车》等自主开发的游戏来充实其游戏品牌 2008 年《QQ 游戏》最

高同时在线人数突破 400万。虽然腾讯不停推出新的游戏，但是它的品牌策略偏向低龄化，很容易

遭遇的瓶颈。就在此时腾讯立刻变化其游戏品牌策略，它认清自我研发游戏的不足，从而学习国内

其它网络游戏公司代理国外进口的游戏，取长补短。所以 2008 年代理韩国的《地下城与勇士》以

及《穿越火线》将腾讯的游戏品牌冲破低龄化的界限，再结合腾讯方便快捷的理念，这两款游戏立

马火爆，从而将《QQ 游戏》推上一个高峰。 

    2010 年仅《地下城与勇士》这一款网游在线人数就突破了 220 万，腾讯一个聊天软件公司已

经完完全全在网络游戏界站住了脚跟。此时腾讯知道是时候将自己的游戏品牌升级一下了。同年

12 月，腾讯将其游戏品牌改名为《腾讯游戏》，并改变策略打出“用心创造快乐”的理念，它除

了继承自己原有的优秀理念还学习了暴雪的“战网”平台，并且代理许多国外优秀网游，在学习的

同时和国外的游戏公司合作研发属于自己的游戏。此时的腾讯已经击败了网游界的龙头老大盛大和

网易成为了中国网络游戏公司的王者。 

2.2《英雄联盟》与腾讯游戏之间的关系 

如上文所说，腾讯在打造自己的游戏品牌最大的特点就是代理国外的优秀游戏，这样既学到了

国外游戏开发的宝贵经验又能凭借游戏良好的口碑从而发展自己的游戏品牌。 

《英雄联盟》就是腾讯所代理的一款外国游戏，就好比微软、苹果等在中国有代理商一样，《英

雄联盟》开发商是外国的企业，但是腾讯购买了其在中国大陆地区的经营权。但是腾讯并没有将代

理的游戏单独归成一类而是将他们统归于其四大网络平台之一腾讯游戏旗下，所以说《英雄联盟》

的品牌策略和腾讯游戏的品牌息息相关。 

3. 传统网络游戏《英雄联盟》的品牌策略 

从上一章，我们知道了腾讯对于自己游戏品牌的创造之路。从 08年开始腾讯陆续引进了很多

国外制作的优秀网游，其反响都十分热烈。其中最受欢迎的还当属 2011 年引进的客户端游戏《英
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雄联盟》。从在国内默默无闻到现在一跃成为了国民第一网游，在 4年的时间里，《英雄联盟》的

品牌经历了怎样的过程，腾讯游戏的品牌也发生了如何的蜕变。 

3.1舶来品《英雄联盟》 

    在《英雄联盟》来中国之前，同样是 Multiplayer Online Battle Arena Games(MOBA，多人

在线竞技游戏）类型的游戏《DOTA》在国内大受欢迎。《英雄联盟》是美国 RoitGames 发行由 Dota-All 

stars 原班人马研发的一款游戏。这款游戏虽然玩法；类似于前辈《DOTA》，但是也有创新性的加

入了天赋树、符文等要素。相对于《DOTA》，作为后来者的《英雄联盟》草早较为简便，设计更为

亲民。其中自动匹配平台开创了游戏的新时代。 

2009 年在美国公测的《英雄联盟》大受欢迎，但是在全球范围内仍然没有打出自己的品牌。

２０１１《英雄联盟》由腾讯代理在中国大陆开服，截止到２０１４年为止Ｒｏｉｔ公司统计《英

雄联盟》玩家人数突破２７００万，超过了《魔兽世界》成为了当下最流行的客户端网络游戏，在

中国大陆地区就有 350万的玩家，由此可见腾讯的这一次品牌投资可谓是近几年来最大的成功。 

3.2《英雄联盟》与腾讯游戏品牌互助之路 

  3.2.1《英雄联盟》同类不同样的品牌之路 

同为 MOBA类型游戏，《DOTA》在２００９年之前一直占据同类游戏的榜首，那时其他的同类

游戏都没能跳出《DOTA》的五指山。《英雄联盟》虽然是 DOTA 原班制作团队研发的同一类型游戏，

但是它绝不是一个照搬的复制品，它在继承 DOTA基本玩法的同时，加上了玩家匹配系统，符文页

以及天赋等辅助系统，让千篇一律的 MOBA类游戏耳目一新。所以说《英雄联盟》品牌策略一开始

就有意跳出 DOTA的框架，同类不同样。 

  3.2.2《英雄联盟》品牌定位明确 

   以往除了《DOTA》以外的同类游戏都仅仅定位在普通的客户端网络游戏，然而《英雄联盟》最

初定位目标就是打造一个和《DOTA》一样的可以电子竞技的品牌。所以基于这种品牌的策略，《英

雄联盟》更注重品质的完善以及游戏的平衡，所以明确的品牌定位使其能够经久不衰。 

  3.2.3《英雄联盟》、腾讯游戏品牌传播互助之路 
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   《英雄联盟》从出品到发展至今成为全球玩家最多的客户端网络游戏，这与它地品牌传播策略

必不可分。然而能在中国能被称为国民游戏，除却 Roit 公司自己的努力之外，作为代理商的腾讯

公司也功不可没，同样腾讯公司也通过《英雄联盟》的品牌更加巩固了自己在网络游戏界王者的地

位，它们通过在中国的一系列品牌策略实现了共赢。 

3.3品牌的媒体传播——全方位的品牌广告宣传 

   《英雄联盟》能在短期内被国人所接受，很大的程度上归功于媒体的力量。腾讯作为一个综合

的网络平台，拥有极其强大的媒体而且还有庞大的用户群。所以《英雄联盟》的品牌战略搭上腾讯

的快车，才会在国内迅速发酵。 

   在《英雄联盟》登陆中国之前，腾讯就动用它的四大平台，不管是媒体网站腾讯网、聊天软件

QQ 还是游戏平台腾讯游戏，都有关于《英雄联盟》的广告，这些广告并不是占很大的界面，但是

高频率再加上腾讯那 2亿多的用户，日积月累《英雄联盟》虽还未与国人见面但是已经被国人所牢

记。 

   在腾讯大肆宣传的同时，《英雄联盟》也在不断地推出张张精美帅气的海报，这些海报将《英

雄联盟》里面的一个个各具特色的英雄展现给中国的玩家。同时腾讯则通过桌面壁纸，抽奖小礼品

的形式发放给用户，吊起玩家的兴趣。 

   通过网络视频来达到品牌宣传，当今主流的视频网站例如土豆、优酷等都有关于《英雄联盟》

的相关视频，除了游戏宣传动画更是有玩家的操作视频和新手教程，这些要素更是推广了《英雄联

盟》的知名度。 

职业的赛事直播的宣传，《英雄联盟》每年都有一场世界级的比赛，全世界的职业战队参战，

不仅有全球直播还有丰厚的奖金，这些加深了《英雄联盟》的品牌在全球的宣传。同时腾讯也把握

时机，自己举办 TGA大赛，以及举办全明星赛，在推广《英雄联盟》的品牌同时也推广了腾讯自己

的游戏平台品牌。 

与其他游戏资讯网站合作也是《英雄联盟》与腾讯的一个品牌策略。专业的游戏资讯网站有着

专业的评论和游戏攻略，受到很多玩家的信任，所以在游戏资讯网站上有个专栏，这不仅仅代表着

该游戏的流行也代表着，该品牌已经受到了专家们的认可。 
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3.4品牌的衍生战略 

伴随着《英雄联盟》成功的同时，腾讯游戏抓准时机将其品牌多元化，从而出现了很多品牌衍

生品。 

3.4.1游戏周边产品 

周边是指随着某一游戏或者动漫的成功，随即而来的以游戏或者动漫中的角色为模型制造的一

系列玩具啊、卡贴等等商品。在《英雄联盟》的火爆同时，网上充满了其周边产品，如 T恤、玩偶

等等，这些商品大大推广了《英雄联盟》的品牌知名度，最主要的是它让喜爱游戏的人能够找到同

类从而形成了一个文化圈。 

3.4.2明星品牌效应 

《英雄联盟》既然号称国民网游，所以其受众面不仅仅是普通大众，有很多明星也在公开场合

表达自己对《英雄联盟》的喜爱。腾讯游戏更是在《英雄联盟》国服 2周年庆的时候邀请了奥运冠

军陈一冰已及演员陈赫，并让他们登台现场和粉丝一起玩游戏，让气氛达到了最高潮。同样的著名

歌手周杰伦、演员 Angelbaby都曾在电视节目中说出自己也是一名 LOLer（英雄联盟玩家的简称）。

所以《英雄联盟》和腾讯游戏几乎没有花成本却让这些大牌明星甘愿为其打广告，可见国民游戏确

无虚名。 

除了娱乐圈的明星，一些特殊的明星更是将《英雄联盟》变成一个名副其实的竞技项目。前面

我们讲过《英雄联盟》品牌特点之一就是喜爱举办大大小小的竞技比赛。在这些比赛当中显现出了

很多电竞明星如若风、草莓、white 等等，他们在赛场上犀利的操作对于玩家们来说不亚于看 NBA

中的精彩灌篮。再加上腾讯游戏的大力宣传，这些电竞明星俨然已经成为了很多少年心中的英雄，

从而巩固了《英雄联盟》品牌的地位。 

3.4.3品牌效应的扩大 

《英雄联盟》的霸主地位诞生之时，其品牌就扩大到多个领域。比如动画《啦啦啦！德玛西亚》

就是以《英雄联盟》为背景所创造的搞笑视频。还有许多的微电影、电视节目等等。甚至在“宅”

的亚文化圈也大受影响，因为很多人都喜欢 Cosplay《英雄联盟》里面的角色。所以说其品牌不仅

渗透到了媒体、制造等甚至到了我们生活的方方面面。 
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4.通过《英雄联盟》和腾讯游戏如何看待中国传统客户端网游现状 

不可否认的是《英雄联盟》在国内的成功离不开腾讯游戏的大力支持。但是腾讯游戏能有今天

的成就同样也离不开其所代理游戏的优秀，我们可以将两个分开来寻找国内传统客户端网络络游戏

公司破冰之路。 

4.1腾讯游戏的功与过 

4.1.1 腾讯游戏的成功之处 

腾讯游戏品牌着眼于人性化，讲究方便快捷的定位让大多数人能够快速上手，一号通用无需建

多个号的麻烦。而且全方位的游戏选择适合不同的年龄群体和不同的爱好，这也是腾讯游戏能够做

大的原因。 

腾讯游戏能够认清自己的不足，善于合作，取外国的先进经验不自己的不足之处，这比如游戏

的开发、游戏收费模式等等。跟其他领域的合作，比如电视节目等等则大大扩展了其品牌的知名度。 

注重自己品牌的质量。腾讯游戏有着很严厉的惩罚措施，若是玩家在游戏中有任何破坏游戏乐

趣或者平衡的举动如开外挂等，腾讯会立马对其游戏账号采取相应的惩罚措施。 

4.1.2腾讯游戏的不足之处 

腾讯游戏大量引进国外游戏网络游戏的同时对我国自主研发的网络游戏造成了较大的危害。

2014 年客户端网络游戏排行前三名分别是《英雄联盟》、《地下城与勇士》和《DOTA》，其中前

两个都是腾讯代理，但是前四名没有一个是国产的网络游戏，由此可见国产网游的环境受到了巨大

的破坏。 

腾讯游戏在宣传其代理的外国游戏的同时一定程度上削弱了自己的品牌。过度宣传游戏，虽然

能提高玩家的数量，但是玩家们真正关心的是游戏而非腾讯游戏的品牌也就是说，如果《英雄联盟》

改变代理商，那么腾讯游戏平台有可能会损失很大一部分玩家。例如《魔兽世界》最早的中国大陆

代理商九城游戏一样，在《魔兽世界》更换代理商到网易公司时，其玩家毫不犹豫地投入网易的怀

抱。 

腾讯游戏最大的弊端就是自主研发太少，其主要收入来源都在代理游戏上，而且腾讯善于照搬

别人的创意，这就使得腾讯游戏有一种“山寨”的形象，这种形象往往使其品牌蒙受不小的非议。 
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4.2从《英雄联盟》看国外客户端网络游戏的成功之路 

《英雄联盟》在中国的成功有着腾讯游戏的帮助，但是全球 2700 多万的游戏玩家和第一网游

的地位却代表着 Roit公司品牌战略的成功， 

4.2.1勇于创新 

    如上文所说在《英雄联盟》出世之前，同类游戏中《DOTA》是标杆式的游戏。不管哪个公司出

品的同类游戏总是逃脱不了《DOTA》的影子，但是《英雄联盟》敢于创新，在不改变游戏玩法的同

时加入了自己研发的一系列辅助系统，增加了游戏的乐趣，果不其然受到欢迎，并一举击败了前辈

《DOTA》。 

4.2.2品牌宣传多样化 

    《英雄联盟》的品牌宣传多种多样，除了最常见的海报宣传以外，《英雄联盟》更善用网络媒

介，它有自己的节目，有着自己的明星，当游戏中每出一个新角色时，Roit 总会在官网上放出相

关的精美动画视屏，并介绍新角色的玩法及背景。 

4.2.3定位明确 

     MOBA 类游戏的灵魂就在于多人竞技，所以早《英雄联盟》出来之前 Roit 公司就明确将其定

位为可以像《DOTA》和《魔兽争霸》等一样的电子竞技比赛项目。所以在明确的定位下，《英雄联

盟》更注重游戏的平衡以及赛事的举办，这样对于玩家来说平衡的游戏有助于让游戏可玩度的提升，

赛事的举办有助于《英雄联盟》实现自己的梦想而且还扩大了品牌的宣传力度。 

4.2.4善于合作，实现共赢 

     《英雄联盟》简单易上手的理念完全符合腾讯游戏全民策略以及“用心创造快乐”的理念。

所以 Roit和腾讯在某种程度上一拍即合，与腾讯的合作可以说得上是一个典型的双赢，Roit从此

走进了中国人的视野，同理 Roit通过和其他地区游戏企业的合作，从一个默默无闻的公司到全球

知名企业。 

结 语 

     在这个飞速发展的时代，没有哪个企业可以做到一成不变。从盛大的案例我们可以看出：改
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变对于传统客户端网络游戏有着重要的意义。创新对于传统客户端网游来说就是新鲜的血液。从玩

家的角度出发，明确地定位，适应不同玩家的不同要求也是客户端网络游戏的必经之路，在学习外

国优秀经验的同时不忘自己的特设，希望中国客户端网络游戏在在后面能继续发展，为中国网游事

业锦上添花，大放异彩。 
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题目   在互联网交易过程中金融风险和监管系统的分析 

Analysis of the financial risk and regulatory system in the process of 

Internet trading. 

子课题题目    以余额宝为例 

The case of Yu'e Bao 

 

作者: 张    瓅 
 

国际学院       正大管理学院 

E-Mail: Sample@pim.ac.th 

 

摘要: 

互联网技术已经成为信息技术的核心，虽然，目前许多互联网企业的发展面临着

一些困难，但据《福布斯》杂志对未来世界市场的预测，互联网技术下一次大发展

将造就 2005-2020 十五年的黄金时代，这个发展浪潮将极大地改变我们的生活和工

作。近年来互联网技术发展迅速，其运用的范围广泛,在人们的生活与工作中发挥着

越来越重要的作用。我国的金融领域正逐渐向互联网时代发展，目前处在初级探索

阶段。本文以案例分析法着重讨论互联网金融产品这个大的时代背景下，每天抬头

不见低头见的余额宝为切入点，以分析余额宝的特点以及产品创新性来反映我国互

联网金融的发展现状。通过风险因素分析法来分析互联网金融存在的风险以及监管

问题，并以风险控制为核心提出相关的风险监管建议。在未来的生活中相信互联网

金融会越来越具有公信力，在安全、快捷、娱乐、环保、保障用户信息等方面全新

升级，为人民生活带来健康的生活新模式。 

 

关键词：互联网金融 风险 余额宝 监管 
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Abstract 

Internet technology has become the core of information technology. 

Although, at present the development of many Internet companies faced with 

some difficulties, but according to Forbes magazine in the world market for the 

future forecast, the next large scale development of Internet technology will be 

created in the golden age when 2005-2020. 

This wave of development will greatly change our life and work. Internet 

technology has developed rapidly in recent years, the use of a wide range, in 

people's life and work is playing an increasingly important role. China's financial 

sector is gradually to the development of the Internet age, is currently in the 

primary exploring stage. Based on the case analysis focuses on Internet financial 

products this big background, the Aliped as the breakthrough point, to analyze the 

Aliped and product innovation to reflect the characteristics of Internet financial 

development present situation in our country. Through risk factor analysis method 

to analyze the Internet the risk in the financial and regulatory issues, and put 

forward the risk associated with risk control as the core regulatory 

Suggestions.Internet financial in the future life will be more and more public 

credibility, in a safe, quick, entertainment, environmental protection, the security 

of user information and so on new upgrades, new mode is brought for people's 

healthy life. 

Key Words：The Internet Finance  Risk  Yu'e Bao  Regulatory    
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引言：互联网金融是互联网技术与传统金融的融合，以互联网为平台,依靠互联网信

息技术支持，完成资金融通、支付中介等功能。移动客户端支付、社交媒体网络、

搜索引擎和云计算等现代信息科技极有可能对现有金融模式产生根本影响，进而出

现一种既不同于商业银行间接融资、也不同于资本市场直接融资的一种新的融资模

式。 

 

文献综述：我国互联网金融的发展历程我认为有两大项是要谈的，互联网金融的特

点及风险监管。 

互联网金融的定义：  

对于互联网金融这个概念，目前没有统一的定义，本文认为对这个概念较为权威的

认识，是由谢平提出的，他认为移动支付、社交网络、搜索引擎和云计算等现代信

息科技极有可能对现有金融模式产生根本影响，进而出现一种既不同于商业银行间

接融资、也不同于资本市场直接融资的一种新的融资模式，即“互联网金融模式”0F①。

根据此观点得出的认识是,这一新兴的模式给传统金融行业带来极大的冲击，改变了

传统金融行业的“二八”定律，互联网金融行业更偏向于 80%的小微型客户，而传统

金融行业更偏好 20%的大型客户。 

互联网金融的特点： 

1、 发展速度快：我国的互联网金融行业正处于初期发展阶段，但是借助日渐成熟的

互联网技术平台，如大数据、电子商务等，其呈现出迅速发展的趋势，越来越多

的金融机构在互联网信息技术的基础上拓展新的金融发展领域。 

2、 准入门槛低：对于中小微企业来说只需要简单的申请流程即可通过互联网筹资平

台获得贷款，突破时间、地域的限制，提高了融资效率，有利于资源配置的优化。

对于投资者来说，购买互联网金融业产品，如余额宝等理财工具，购买起价低，

购买手续简易方便，适用人群广泛，对传统银行的存款制度造成极大的影响。 

3、 经营管理效率高：互联网金融产品的发行、交易成本低，只需通过虚拟的网络交

易，减少人力、物力支出。在大数据、云计算等互联网技术的基础上，客户可直

                                                 

①
谢平,邹传伟.互联网金融模式研究[J].金融研究,2012(12) 
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接在网络平台上了解市场信息、产品发展趋势。产品发行机构也可以对客户的交

易信息进行分析，结合客户的喜好设计金融产品，提高了经营效率。同时还可以

监督客户的还款意愿和还款能力，是信用获取的新渠道，减少了违约风险，提高

了风险管理水平。 

互联网金融作为新兴的行业，涉及互联网、金融、科技等多个领域，其风险复杂化、

传播迅速、交叉多个领域给监管配套设施的建设带来困难。加上金融监管规范体系

的发展远远低于互联网金融的发展，出现了以下几种现象： 

1、法律体系不完善 

我国法律条文目前没有针对互联网金融行业的明确规定，导致了互联网金融行业的

纠纷、处罚等案件无法可依。 

2、信息管理缺失 

互联网金融利用大数据技术能详细了解客户的资料并在行业内实现资源共享，但是

目前由于互联网金融行业内机构对于数据的保密性的忽视，导致用户信息泄露、滥

用，给客户造成损失。 

3、“三无”状态 

“三无”是指互联网金融领域无准入门槛、无行业标准及无监管机制 1F②。“三无”

状态导致的是在互联网金融当中的P2P网络贷款平台上引起了企业“跑路”热潮，企

业资质未得到审核，产品不规范，P2P网络贷款平台由于其较高于传统银行的存款利

率吸引了广大投资者，行业呈现野蛮式增长。同时，由于企业经营不当等各种原因

卷款“跑路”。 

 

研究目的：基于风险因素分析法对互联网金融风险分析 

（一）风险因素分析法 

风险因素分析法是指对可能导致风险发生的因素进行评价分析，从而确定风险发生

概率大小的风险评估方法。其顺序是：调查风险源、识别风险转化条件、确定转化

                                                 
②
刘师媛.互联网金融的风险与监管探析[J].现代经济信息，2014(03) 
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条件是否具备、估计风险发生的后果及风险评价 2F③。本文将采用描述法来大体上反

映各因素的风险程度。 

（二）互联网金融风险因素分析 

1、法律风险 

我国目前没有专门的法律法规来规范互联网金融行业，只能参考和依据传统金融行

业现有的法律条文来进行管理和监督。互联网金融作为一个新兴的领域，其创新性

使现有的法律条文并不完全适应互联网金融领域，缺乏专门的政策及法律对于整个

行业来说面临巨大的风险，阻碍了该领域的成长。 

（1）行业认证风险 

目前互联网金融行业并没有被法律明确的认证，包括互联网金融行业概念认证、互

联网金融的参与者认证、监管主体的认证。其行业内企业经营是否合法、交易是否

符合规定、获得利益是否正当在法律上仍有极大的争议。且无专门的监管部门监督，

互联网金融领域的管理目前属于法律的“灰色地带”。 

（2）网络洗钱风险 

互联网金融行业目前尚未建立金融体系，由于互联网金融交易具有虚拟性，监管机

构对其交易的真实性难以识别。网络洗钱比现金洗钱交易隐蔽性强，监管机构对交

易者信息、交易途径以及资金转移的踪迹无法实现实时监督，所以网络已经成为洗

钱重要的渠道。洗钱者通过网络平台将资金转移，为上游犯罪事实消灭证据，加大

了国家反洗钱活动开展的难度。 

2、业务风险 

（1）虚拟货币风险 

虚拟货币由网络企业发行，使网络企业在一定程度上获得了货币发行的特权。有些

虚拟货币可间接兑换人民币，给网络虚拟货币赋予了货币的价值尺度、支付手段等

职能。尽管法律已经规定虚拟货币的使用范围，但是伴随互联网技术的发展，虚拟

货币的使用范围正在不断扩大。虚拟货币的发行规模越大，消费者没有意愿继续持

有时，会对虚拟货币发行企业产生不利影响，特别是重大网络事件发生时，企业的

                                                 

③
李志远.固有风险评估方法及其改进［J］．中国注册会计师，2001(10) 
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资金流动性防范力度不够，会产生虚拟货币的流动性风险。虚拟货币的信息披露维

护了货币持有者的知情权，但企业管理不当容易引发安全性风险，不法份子利用信

息漏洞伪造虚拟货币导致经济泡沫，致使企业破产。 

（2）市场选择风险 

互联网金融行业存在信息不对称，这是由于其虚拟性引起的。交易双方信息模糊，

使格雷欣法则——劣币驱逐良币的现象出现的可能性提高。由于互联网金融行业对

于企业的资质没有严格的审核标准，对于其发行的产品的质量没有规定，导致了企

业的服务质量参差不齐。客户在对产品没有详细了解的情况下加上支付流程复杂多

样化，会出现劣币驱逐良币的现象。短期内，资质高、操作规范的企业被踢出市场，

而产品价格低的企业占领市场，市场秩序混乱。 

3、利率风险 

我国目前处在深化金融体制改革，推进利率市场化阶段。利率市场化改革的要求之

一是建设普惠金融，与互联网金融的要求相一致。互联网金融产品的自主利率市场

化与存款利率市场化的改革紧密联系。但是市场利率的不确定性给互联网金融带来

了利率风险。目前互联网金融产品维持在高利率状态，将会影响企业发展的速度，

企业利润长期下滑，融资成本高，互联网金融体系将无法承受。 

4、操作风险 

互联网金融行业目前对行业的经营操作没有标准规范的操作流程，各个企业的操作

各不相同，参与者参与难度增加引发了操作风险。 

（1）企业操作平台未经审核带来的风险 

由于行业对企业资质管理不善，质量低的企业无法适应行业的发展，没有与之相应

的技术匹配。企业的交易操作平台设计简单、没有经过监管机构标准检测与长期测

试，平台存在缺陷。漏洞事件频发，容易被网络病毒、黑客击垮。 

（2）客户操作风险  

互联网金融为客户提供便携性，客户的信息通过账号和密码就可以了解，只需要使

用便携式设备如手机、电脑等客户终端就可以完成交易，但是过于简易的交易程序，

账号容易被他人盗取。另一方面，对于行业内平台设计的多样化，客户在操作中不

熟悉交易的操作流程，一旦操作失误，可能会引起信息泄露及资金损失等。 
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5、信用风险 

互联网金融产品的定价是以信用为依据，当前互联网金融最大的风险是信用风险。

互联网金融目前没有建立信用体系以及相对应的电子认证，参与者以互联网金融企

业的信誉作为信用，实际上企业本身无法对产品的风险以信用承担。互联网金融行

业的运作因其筹集资金流动数目大，在每个环节都存在着风险。企业为获得利润，

会采取手段来博得参与者的信任，如财务报表做假提升利润率、提高预期收益来欺

骗参与者。 

（三）互联网金融在各阶段的发展及监管存在的问题 

迄今为止，中国互联网金融先后经历了两个快速发展阶段。 

1、第一阶段 

20 世纪 90 年代中期至 21 世纪初，中国互联网金融经历了第一轮快速发展，金融机

构开始通过互联网来辅助业务开展。标志性转变主要有： 

网络银行 

依靠互联网来处理传统业务，如转账汇款、信息查询等。 

网络证券 

利用互联网获取实时行情信息，并在互联网平台上完成交易活动，包括证券发行、

交易、信息查询使用等。 

网络保险 

保险公司产品信息在互联网中呈现，主要进行产品宣传。 

监管问题：我国颁布了相关的法律法规来规范金融机构的网络信息化发展，如市场

准入机制的监管等，但具体的配套法规不健全，互联网金融的发展过程中缺乏有力

的法律支持。并且立法缺乏前瞻性，没有考虑其他金融机构随电子商务的发展介入

网络金融服务的可能性。另外，客户权利的维护途径及利益受到损害时的解决方式

在法律中没有明确规定，这一监管漏洞促使客户的权益得不到保障，受侵犯事件时

有发生。 

2、第二阶段 

2010 年以来，以互联网技术的快速发展为推动力，互联网与金融业务相互渗透融合

开始了发展新阶段。 
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（1）第三方支付 

第三方支付平台充当信用以及资金托管中介，解决了电子商务中买卖双方因信用风

险而难以开展交易的难题。同时，第三方支付与银行合作，绑定用户在银行的账户，

便捷了用户的消费、推动了银行网上业务的开展。目前，支付宝开展了网络信用卡

业务，支付宝根据用户交易数据，利用特定的评定标准，来选择使用网络信用卡的

人群，这是互联网与金融的又一次结合创新。 

（2）网络借贷 

网络借贷是指民间出资人通过网络平台在收取一定利息的前提下，向他人提供小额

借贷的金融模式 3F④。网络借贷的主要人群锁定在中小微企业。中小微企业向传统银

行申请贷款难度大，而网络借贷的产生弥补了中小微企业贷款这一缺口。 

我国P2P网络借贷行业以年均 500%的速度爆发式增长。2013年，全年成交额超过 2000

亿元人民币。截至 2014年 6月末，我国P2P平台数量已达 911 家 4F⑤。 

(3)资产信息化管理平台 

网络资产管理平台,就是通过智能后台系统为融资者或者投资者提供各家金融机构

的贷款及理财产品的搜索、比较服务，进而为客户提供一站式的财富管理服务 5F⑥。

以“余额宝”最为典型，腾讯、苏宁电商也相应推出类似产品。低风险、低门槛是

其一大亮点。 

关于这一时期的监管问题即目前所面临的监管问题，上文互联网金融的监管现状已

提及，本处不作重复论述。 

（四）我国互联网金融风险扩大的原因分析 

1、风险的可控性降低 

在大数据互联网时代，互联网金融风险传播速度快、范围广。风险可控性相较于传

统金融市场低，不能及时在一定时间和范围内发现并解决问题，阻止不利影响。同

时，互联网信息的来源及传递属于多向传播，即信息的发布者、使用者、传播者可

角色互换，扩大了互联网金融的风险范围。信息的真假往往难以辨别，相关监管部

                                                 
④
秦成德 《P2P网络借贷的隐私权保护研究》[J]. 《现代情报》, 2015年 1期 

⑤
刘绘. 沈庆劼.P2P网络借贷监管的国际经验及对我国的借鉴[J].河北经贸大学学报, 

2015(02) 
⑥
李楠. 互联网金融对我国货币环境的影响研究［J］．经济研究参考，2014(10) 
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门遏制虚假信息传播时因其互联网时空的自由大大增加了监管难度，风险的可控性

进一步降低。 

2、风险的传染性増加 

传统金融机构通过独立经营、各自监管来运作,风险范围相对独立,传播性小。互联

网金融的隔离有效性相对弱化,机构与客户之间互相交错、互相渗透,强化了了金融

业和国家之间的风险关联。风险不但影响某家互联网金融机构,也迅速扩展到整体行

业。一旦某个互联网金融机构发生风险,相关信息便快速通过互联网传播,扩大负面

舆论的形成,造成的经济损失和客户流失 6F⑦。   

3、风险的外部因素作用显著 

互联网大数据时代，信息共享功能作用下，信息传递速度快、范围广。互联网金融

活动以数字化信息来替代货币信息。互联网安全系统一旦遭到病毒攻击、黑客肆意

篡改信息导致系统崩溃，就会对互联网金融活动参与者的利益造成伤害。同时，互

联网金融安全体系容易被某些金融机构利用，扰乱互联网金融市场秩序，从中牟利。 

互联网金融风险的扩大不仅在于特征的放大，也包括了风险形式的多样化。从互联

网金融的技术安全风险中可得知, 安全风险是会增加信用风险和流动性风险的因

素。 

 

研究方法：余额宝案例分析 

（一）余额宝简介 

余额宝是阿里巴巴旗下的支付宝公司与天弘基金公司合作推出的金融产品。该产品

一经推出，席卷中国金融市场，引发了其他支付机构的模仿，如电商苏宁易购随后

推出了易付宝金融产品等。截至 2014 年 4月 20日，余额宝客户数量已达到 5000 万，

成为我国规模最大的公募基金和货币基金 7F⑧。余额宝主要是阿里巴巴针对第三方支

付平台支付宝的用户推出的一项增值产品。实名制支付宝客户将原本放在支付宝账

户内的资金转入余额宝，即购买了由天弘基金提供的增利宝货币基金，同时，余额

宝内的资金对于社会大众人群来说极其方便快捷，不受限制、可随时用于网购支付、

                                                 
⑦
杨逸. 《互联网金融风险》［J］．《山海经（故事）》,2015年 11期 

⑧
莫易娴，吴炳良.余额宝的风险与规避［J］．国际金融，2014(06) 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559  สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

 

B 301 
 

灵活提取、快速转账收款。这一产品补偿了支付宝资金沉淀的缺陷，使用户为网络

支付储存资金的同时获得利息收益，吸引了新的用户的加入，其高收益率、随时赎

回的不影响购物支付的便利性冲击传统银行活期存款系统。 

（二）余额宝的特点及风险 

1、余额宝的特点 

（1）门槛低，操作简单方便 

实名制支付宝客户 1 元即可购买余额宝中的增利宝货币基金，与传统基金的筹募不

同，几乎不设门槛拓展了更多的客户，提高了进行投资的资金利用效率。另外余额

宝采用 T+0 的赎回方式，即用户可以随时转入和转出投资于余额宝的资金，免费将

资金转出到支付宝或直接提现到指定的银行卡。同时，余额宝与支付宝平台相连接，

可随时直接用于支付消费。 

（2）高收益 

余额宝的高收益率对传统银行的活期存款造成巨大的冲击。业界曾一度认为如果余

额宝的高收益率持续下去，银行活期存款的客户将会大大减少，促使银行存款的转

型。但是余额宝的高收益率不可能长久下去，其产品发行最初的高收益率主要是契

合了 2014年 6月份银行市场“钱荒”时机，市场利率一路飙升。同年 7月份以后利

率开始下行，目前收益率维持在 3%到 4%之间。但是余额宝年利率较高与传统银行活

期存款，仍然吸引着广大客户。但它并不同于存款利息性质，更是基金投资收益性

质，存在着较高于银行存款风险的投资风险。 

（3）公司声誉高 

与余额宝绑定的增利宝货币基金虽然其产品发行公司天弘基金规模小、知名度，但

是通过与阿里巴巴旗下的支付宝公司合作使之得到来自各界的关注。同理，客户熟

知阿里巴巴，其目前是电商的领跑者，对于其发行的金融产品信赖度高，虽存在投

资风险，但目前余额宝仍然是以阿里巴巴的包装获取更多客户的关注。所以其一经

上市，利用数量规模庞大的支付宝用户作为其潜在用户，加上余额宝产品信息的透

明度高，客户可以通过客户端了解余额宝的相关信息，如收益率、余额等，其相关

信息发布方式简单易了解，获得了广大客户的支持。 

（4）产品创新性 
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余额宝是基于互联网技术发展起来的特殊互联网金融产品，它充分融合了互联网技

术和金融产品 8F⑨。它以后者为基础，通过前者来实现创新。余额宝突破了基金销售

的限制，它并不是传统意义上的基金，而应该将它定位为独立的互联网金融基金产

品，同时也面临着区别于传统金融产品权利保护的监管要求。它是符合时代潮流的

对于金融领域一次新的探索。 

2、余额宝的风险 

（1）流动性风险 

流动性是指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力，它是一种所投资的时间尺

度（卖出它所需多长时间）和价格尺度（与公平市场价格相比的折扣）之间的关系 9F⑩。

余额宝实行了 T+0 及时赎回制度，可随时网上消费或者变现。余额宝凭借阿里巴巴

的声誉，其发展规模近年达到了国内货币市场基金的一半，对整个行业的影响重大。

其随时赎回的特点促进了流动性风险的扩大，余额宝与银行账号相关联，其变现功

能通过银行运作，一旦银行的资金流动及储备出现问题，对余额宝的变现产生阻碍。 

（2）技术风险 

余额宝作为一个新型基金产品，自身并不具备支付平台。其客户来源于支付宝，只

有通过支付宝的客户资料等相关信息认证才可购买余额宝。所以支付宝的技术安全

关系着余额宝客户的资金安全。支付宝平台收集了用户的银行卡信息、联系方式、

支付密码以及平时消费偏好，不法分子利用这些信息获取用户存放于余额宝的资金，

一旦余额宝的安全出现问题，出现资金赎回狂潮，对于余额宝的后果不堪设想。 

（3）法律风险 

中国人民银行对于第三方支付平台的管理规定中，并没有明确规定支付宝平台能否

销售基金。而类似支付宝这样的第三方支付平台公司选择与基金公司合作，推出互

联网金融产品，支付宝公司从本质上违反了《证券投资基金销售管理办法》和《证

券投资基销售结算资金管理暂行规定》相关规定，监管部门对于这种擦边球的做法

有待进一步的定义和管理。 

（三）对余额宝的展望 

                                                 
⑨
白静，《互联网金融创新的法律规制——以余额宝的发展与监管为例》［J］.河北经贸

大学，2014 
⑩
周韬，乔亮.货币政策与证券市场流动性关系分析［J］．技术与市场，2007(10) 
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互联网金融是金融业跟随时代发展的产物，余额宝这类产品以零管理收入来吸引客

户，目前获取了庞大的资金规模。从这方面来看，余额宝是金融机构由传统线下模

式转变为线上模式的一次成功实践，是市场选择的结果。余额宝的推出冲击着传统

银行系统，国内大型国有银行开始堵截余额宝，限制用户将资金从银行卡转入余额

宝，这种恶性竞争会影响市场的秩序，商业银行在未来仍会继续出击。但是在大数

据时代的环境下，余额宝等互联网金融产品与传统金融机构应开启合作开发、互利

共赢模式才能让双方走得更远。 

 

结果与讨论：完善我国互联网金融风险监管的建议 

（一）加强我国互联网产品发行企业的资质管理 

1、建立市场准入机制 

监管部门应根据企业产品的不同分别设置企业开展互联网金融业务活动的准入门

槛。企业应事先提出业务申报，提供监管部门要求的申报条件及其他资料，监管部

门批准后方可营业。申报的企业应配合监管部门对行业信息进行维护，详细规定交

易双方的义务和权利。同时，企业应具备交易信息保护以及产品系统维护的高端技

术。 

2、建立退出市场机制 

互联网金融企业的退出程序应依照监管部门的相关法律规定执行，避免给整个行业

带来不利影响。监管部门应加强对互联网金融企业运营进行监测，对其运营资质进

行检查备案，建立风险预警系统。 

（二）提高消费者的风险防范意识 

消费者购买互联网金融产品应详细了解产品面临的风险，比如信用风险、流动性风

险、不可抗力风险等。投资者应更多地去了解产品并运用自身的判断力评估产品面

临的各项风险，并基于自身的评估做独立、理性的判断。同时，监管部门应加强保

障消费者的权益，例如提供并引导消费者使用维护自身合法权益的平台，提高防范

风险及维权意识。同时，监管部门应该针对企业出台相应的规章制度，对于恶意侵

害消费者合法权益的企业严厉处罚，保障消费者的权益，创建长久有效地保护消费

者权益的机制。 
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（三）构建互联网金融网络安全体系 

构建互联网金融安全体系主要包括改善互联网金融市场运行环境体系及网络信息安

全的风险控制体系。 

1、应加快研发具有自主知识产权的互联网技术，如开发网络安全产品来保护网络和

计算机服务器不受外界侵害、操作系统安全、信息储存传递安全等。 

2、互联网金融网络信息安全不仅仅依靠金融机构以及互联网企业来控制风险，它也

需要国家政策的支持以及信息技术服务企业的支持。只有对网络信息安全的重视，

各个环节配合监督与控制，才能将风险降到最低。 

（四）完善政府监管政策 

1、协同监管  

互联网金融产品往往涉及到多个监管领域，如余额宝同时涉及到货币市场基金以及

第三方支付平台，它们分别属于中国人民银行和证监会的监管范围。一旦两个部门

同时介入，就容易发生职责混乱、互推责任等情况。特别是在交叉性业务监管方面，

如市场准入机制的监管。所以需要两个部门进行协调合作，共同监管。 

2、创新监管  

监管部门不能沿用传统金融的监管方式，忽视互联网金融的特点来进行监管，应按

照互联网信息技术发展的背景特点来调整监管方式。监管部门可以借鉴国外的经验，

针对互联网金融制定法规，来完善现有的法律的不足。 

互联网信息技术传播的广泛性促使互联网金融行业的监管仅靠政府的威慑力是不够

的，行业间应发挥自律作用，成立自律组织处理应急事件、反映行业状况等，为监

管部门以及参与者进行协调。 

3、引导监管 

刚起步的互联网金融行业，监管部门不能一味地限制和管控。应鼓励企业在不触及

法律的底线下进行发展道路创新多层次发展，使互联网金融资源得到最大化的利用，

为互联网金融企业创造一个良性竞争的成长环境。 

 

结论: 

我认为, 目前以网络借贷、第三方支付平台核心的互联网金融产品为个人以及

企业提供新的投、融资渠道，这一生活模式是人人都在慢慢认可和学习的，它为用
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户提供便捷有效的快节奏生活方式，。互联网金融的发展是时代所趋，目前处于迅

速发展时期，未来会有更广阔的发展空间。尽管互联网金融的模式发展目前存在很

多问题，但是一个新兴领域从开始到成熟是不断完善的过程，应该支持并积极引导

互联网金融行业的成长。 
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摘要 

为了了解 AIN’A美体减肥仪体验店消费者的满意度现状，找到不同年龄消费者满意度不同

的因素，从而为体验店进一步改进做出实质性的建议。本文采用问卷调查收集数据，再通过 spss

软件进行数据分析。通过查阅文献总结出 14项消费者满意因素，其中存在年龄组满意度差异的

因素有：设备移动便利性、设备操作难易程度、设备整体外观、设备的触感、体验店嗅觉体验、

体验店服务理念、体验店口碑和设备体验效果 8项因素。 

关键词：年龄组满意度消费者减肥仪 

Abstract  

In order to understand the consumers’ satisfaction toward AIN’A’s body 

slimming instrument experiencing store, this paper aims to identify the satisfaction 

factors of each age group. Data was collected through survey and analyzed using 

SPSS. Based on literature, the study concluded fourteen satisfaction factors. The 

study reveals that eight factors have different effect on different age group. They 

mailto:thaldumrong@hotmail.com
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are mobility; ease of operation; overall appearance; tactility; sense of smell; service 

mind; reputation; and effect of experience. 

Keyword：age group, satisfaction, consumer, weight lost machine  

 

1.引言 

理疗仪可以调节身体的状态，对一些疾病也有一定的辅助治疗作用，随着大众健康意识不

断增强，家用理疗仪已经走进千家万户。家用理疗仪在中国市场相当广阔，要抓住消费者，就

需要从消费者的角度出发制定营销策略。 

青岛 AIN’A 美容仪器设备有限公司是一家韩资企业，韩国总公司成立于 2005 年，AIN’A

运用了新概念减肥、东方医学理论、替代医学的概念。AIN’A 拥有 5 项发明专利、2 项实用新

型专利、8项外观设计专业，共 15项知识产权。AIN’A美体减肥仪由主机、腹部腰带、脚踏板、

手棒、圆形贴等构成，美体减肥仪在其构件上，运用了这些专利，包括 LED 相关专利技术，如

利用电流刺激的经络装置和经络管理，利用非线性刺激组成的腰带型腹部经络装置，适用 LED

光线疗法的腹部经络装置等。AIN’A 美体减肥仪以其先进的减肥概念，为消费者带来实用有效

的且科学的减肥方法，在中国和国外深受广大消费者的喜爱。 

本文将以重庆市 AIN’A美体减肥仪体验店的消费者为对象，进行数据的收集，并通过分析

找到消费者满意度与年龄有关系的因素。从消费者出发，为理疗仪体验店提供可靠的意见。 

2.文献综述 

1998年，美国战略地平线公司的两位创始人，派恩和吉尔摩首先提出对体验营销的定义是：

“从消费者的感官、情感、思考、行动、关联五个方面重新定义、设计营销理念。他们认为消

费者消费时是理性和感性兼具的，消费者在消费前、消费中和消费后的体验是研究消费者行为

与企业品牌经营的关键”( Pine， Gilmore，1998)。 

体验营销的四个关键特性：（1）焦点在顾客体验上；（2）检验消费者情境；（3）顾客是

理性与感性的动物；（4）方法与工具有多种来源。体验营销有别于传统营销，应将顾客视为理

性与情感的动物，认为产品除了重视其实用价值外，更应把营销的焦点放在顾客的体验及检验

消费者情境，并采用多元的方法与工具，将品牌形式塑成体验（Schmit，1999）。 
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顾客体验的五个维度，也称作五个战略体验模块，包括感官上的体验（sense）、情感上的

体验（feel）、创造认知体验（think）、身体体验和整个生活方式体验（act）、与某个群体

或文化相关联的社会身份体验（relate）（伯思德•H•施密特，2001）。 

消费者通常从生理、情感、知识、精神、智力、思考等方面判断企业的产品和服务，形成

一种复杂的、多层的价值观念，当产品和服务满足了消费者多层次的需求时，价值便随之上升，

形成“价值加速”(布里顿，2003)。 

体验营销组合策略：一是沟通方面，及时有效的沟通能发掘消费者的潜在需求、与客户建

立关联，其重点是吸引顾客参与；二是氛围方面，营造一种生活和文化的氛围，使消费者感到

被理解和被尊重；三是人员方面，工作人员作为营销组合的关键要素，在整个体验过程中要形

成与顾客的感情共鸣，极好的显示出主题（张世举，2005）。 

在理疗仪设计时要考虑“人—机—环境”平衡，也就是让用户积极接受、产品使用起来方

便舒适和使用周围环境和谐。同文中还提出，通过明确的语意和控制键的关系，呈现清晰、易

理解的操作，以引导正确的操作行为（徐江华，2012）。 

新型理疗仪器将逐渐成为人们的生活用品，所以需要在设计时考虑其便于移动、随身携带

等因素。同时，医院冷色调的医疗器械会无形中给患者造成压力，家用仪器的冷暖配色尤为重

要（刘楚捷，2015）。 

人与理疗产品接触最多的是产品表面、工作部位、操作板面，所以相对于理疗仪的视觉和

听觉，触觉更为重要（宋冲冲，2015）。 

在顾客追求全方位购物体验的当今，购物环境要敞亮优雅，富于变化；购物气氛要温馨、

快乐，充满情趣；终端服务要贴心、周到，富于特色。根据顾客购物的体验需求，企业应有意

识地打造独一无一的情境终端，真正让终端的卖场变成吸引顾客的磁场。在终端情境中顾客能

体验到情趣，进而从情趣中引发对企业难忘的情结。因此，终端的创新设计直接影响着企业的

销售收入（王芳，2011）。 

有必要让消费者了解企业产品、服务，增加消费者的信任感。消费者的忠诚集中表现在消

费者的重复购买程度。消费者忠诚不仅稳定着企业现实的消费者，更为企业吸引来潜在的消费

者。使消费者了解服务的环节，有助于增加消费者的信任感，增加重复购买次数。例如，饭店

餐饮业对消费者开放加工间；美容店在服务过程中增强服务的透明度，使消费者亲眼看到、了
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解所用的原料；宾馆当面为消费者调换、更新用品；维修过程能当面解决的尽量当面解决等。

这些方法虽然简单，但实际上是非常有效的，这等于让消费者直接了解甚至参与了服务过程，

减少其疑虑，增加其信任感，放心消费，从而增加重复购买和消费（王学彬，2000）。 

调查中得出，不同年龄的受访者对他们研究的 17个问项中的 5个问项的评价存在显著的差

异。其中，两个问项属于决策便利，表明年轻的消费者比年长的消费者在决策时更加看重超市

的商品是否丰富和超市的促销活动；其余三个问题则属于收益便利，反映出年长的消费者更加

看重超市的通道是否宽敞，超市服务人员是否主动提供服务以及他们是否礼貌等。叶志君、张

玉萍、李惠玲、张建萍、彭祥慧（2009）在成都市进行不同年龄对社区服务的不满意项调查，

统计结果表明，对不满意项的关注程度常常与被调查者的年龄密切相关：年青人往往更关注医

疗技术、诊疗认真程度、检查及检验结果的准确性和个人隐私；老年人更关注候诊时间、药费

支出及不必要的检查和检验；中年人更关注服务态度（郭国庆、杨学成，2006）。 

日常购买意向几乎不受企业社会责任影响的未考虑者多为年龄较大的消费者，可能由于年

龄越大，所拥有的企业社会责任知识也越少，对企业社会责任的了解度、关注度以及认同度也

就越低，日常购买行为受企业社会责任的影响度也就越低。收入低又造成经济上的制约，使未

考虑者没有足够的余力去关注企业社会责任（欧平、周祖城、王漫天，2011）。 

不同年龄段的消费者对商品的颜色偏好不同。随着年龄的增长，人们的色彩喜好逐渐向复

色过渡，向黑色靠近。也就是说，年龄愈近成熟，所喜爱色彩愈倾向成熟。这是因为儿童刚走

入这个大千世界，脑子思维一片空白，什么都是新鲜的，需要简单的、新鲜的、强烈刺激的色

彩，他们神经细胞产生得快，补充得快，对一切都有新鲜感。随着年龄的增长，阅历也增长，

脑神经记忆库被其他刺激占去许多，色彩感觉相应就成熟和柔和些（杜淑琳、刘国宏，2011）。 

进行上海消费者满意度指数的调查中，结果显示不同年龄人群的体育消费者满意度指数，

随着年龄的增大而增大；3 级指标中除体育旅游和彩票以外，其他指标也随着年龄的增大而增

大，对于体育旅游和彩票的消费满意度在中年时期达到最大(30~50 岁) （顾雪兰、陈晓、崔畅，

2013）。 

过调查与分析发现，消费者在选择主要产品、服务质量、硬件设施、经营风格以及消费满

意度体验差异而产生不同的消费愿望和动机；不同年龄段消费者的群体的消费动机以及消费意

愿具有差异性（林苏钦，2014）。 
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体验店的核心始终来源于客户对品牌的直接感受，这种感受是通过对不同商品的组合、服

务内容的设置来获得的。体验店的设置内容可以从以下 5各方面进行探索：一是感官体验塑造，

人体对外界的感受，来自“五感”的不同，即听觉、视觉、嗅觉、味觉和触觉；二是意识体验

的塑造，消费者通过“五官”感受，转化为自我意识，通过店铺及服务人员的信息引导，产生

自我穿着环境虚拟；三是科技体验塑造，科技化的应用已经不仅是丰富顾客体验的工具，同时

也是顾客自身时尚需求；四是便利体验的塑造，在产品研发时需要考虑消费者在选择、购买、

消费过程的“便利性”，满足顾客的实际所需；五为我体验的塑造，体验营销的核心即“唯一

性”与“唯我性”，以自我为核心。以彰显个人品味，并得到外界的尊重与认同。（郑磊，2013） 

3.研究目的 

1.通过文献分析，找出影响消费者对美体减肥仪体验店的满意因素。 

2.通过对收集数据的整理，分析 AIN’A 美体减肥仪体验店消费者各年龄组与满意程度的

关系。 

4.研究方法 

基于从相关文献资料提取消费者满意的因素，笔者再通过访谈补充文献遗漏因素。针对因

素的满意度和重要程度，将采用问卷调查的方法收集数据，然后分析数据进行研究，得出最终

结果。所以本文会的访谈只是给予内容补充，研究方法是定量研究。 

4.1 访谈法 

访谈法，又称晤谈法，是指是通过访员和受访人的交谈来了解受访人的心理和行为的心理

学基本研究方法，在访谈研究设计的分析中，人们认为从访谈小组得到的信度比从单个独立的

访谈中得到的信度要高，而能提高小组访谈信度的因素必然也能提高单独访谈的信度。访谈结

构标准化能够同时提高访谈的信度和效度。访谈的主要目的是补充文献法里没有的消费者满意

因素，补充遗漏的因素。本文运用访谈法的目的是找到文献中遗漏的消费者满意因素，对文献

遗漏的因素进行补充（颜玖，2002）。 

1.访谈问题 

为了达到访谈的目的，访谈过程中访谈员以“消费者决定来本体验店的原因”为主题与消

费者进行交流，并进行记录。 
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2.访谈对象 

访谈员当天通过随意抽出 10 名 AIN’A 美体减肥仪重庆体验店的顾客，进行深入访谈，通

过笔记记录消费者在访谈过程中提到的因素，并对消费者提及的因素进行分析找到文献中没有

提及的因素，以补充文献的不足。 

表 3.2 访谈预览表 

 

姓名 因素 

杜 XX 体验效果、服务态度 

周 XX 设备整洁、设备质感 

张 XX 设备操作 

姓名 因素 

刘 XX 设备移动 

田 XX 体验效果、人员交流 

林 XX 体验效果 

吴 XX 体验店环境、体验效果 

张 XX 服务完善、体验店环境 

 

4、访谈分析方法主要采用模版式（Template Analysis Style）。 

（1）针对访谈内容研究者先准备一份模版（template），即预建的分类系统，然后半开放

地对文字资料进行归类，有需要时再调整原分类系统。本文访谈目的是为了补充文件遗漏因素，

所以访谈将围绕“消费者来本体验店的原因”一个主题，对顾客进行提问。 

（2）以诠释方式（非统计方式）说明文字资料中的关联性，再回到文字资料中去验证。 

（3）最后提出报告，即对顾客提到的因素进行归纳总结。（张芬芬，2010） 

4.2问卷调查 

问卷调查是属于定量的研究，即对于一种事物进行量化，对所研究的部分进行测试和数据

分析，以此来检查研究者对于自己所研究的内容假设是否成立的一种研究分析方法。问卷调查

法也称为“书面调查法”，或称“填表法”。用书面形式间接搜集研究材料的一种调查手段，



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

B 312 

为了验证研究列出影响理疗仪体验店消费者满意的各个因素的重要程度和满意程度，此研究选

择运用问卷调查法进行调查（郑晶晶，2014）。 

问卷发放的数量确定。调查对象主要针对重庆市主城区 AIN’A 美体减肥仪体验店的顾客，

根据店长介绍，该体验店每天顾客量约为 300 人，本调查将以该体验店一天的顾客量为样本量，

所以确定样本量为 300份。2月 17日至 2月 27日，到重庆市 AIN’A美体减肥仪体验店实地发

放问卷，为了确保回收的问卷真实有效，调查者将检查问卷填写的完整性，并确保同一被调查

者都只能填写一次问卷。此次调查实发问卷 300 份，实收问卷 296 份，无效问卷 8 份，最终收

回有效问卷 288份。通过对问卷的结果进行分析，验证假设成立与否。 

假设： 

假设 1 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对设备移动便利性的满意度与消费者年龄有关。 

假设 2 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对设备体验效果的满意度与消费者年龄有关。 

假设 3 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对设备颜色的满意度与消费者年龄有关。 

假设 4 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对操作难易程度的满意度与消费者年龄有关。 

假设 5 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对设备整体外观的满意度与消费者年龄有关。 

假设 6 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对设备声音的满意度与消费者年龄有关。 

假设 7 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对设备触感的满意度与消费者年龄有关。 

假设 8 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对体验店嗅觉感受的满意度与消费者年龄有关。 

假设 9 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对销售人员交流内容的满意度与消费者年龄有关。 

假设 10 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对销售人员感情联系的满意度与消费者年龄有关。 

假设 11 AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对体验店服务理念的满意度与消费者年龄有关。 

假设 12 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对销售人员行为的满意度与消费者年龄有关。 

假设 13 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对服务系统完善程度的满意度与消费者年龄有关。 

假设 14 AIN’A美体减肥仪体验店消费者对体验店口碑的满意度与消费者年龄有关。 
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5.研究结果与讨论 

5.1样本基本特征描述性 

此次调查，女性顾客的频次多于男性顾客，其中女性顾客占 36.81%，男性顾客占 63.19%，

该体验店女顾客所占比例比男顾客多。 

年龄方面，该店顾客主要集中在 26-50 岁，其中 31-40 岁所占比例最大，占 40.3%；其次

是 26-30 岁，占 26.7%；然后是 41-50 岁，占 22.2%；18-25 岁占 10.4%。顾客主要为有收入的

成年人，他们已经具有独立思考和自由支配支出的能力，具有一定的消费能力。 

受教育程度方面，该店顾客的受教育程度主要在高中及以上，其中是高中或中专学历占

32.6%，本科学历占 27.8%，大专学历占 22.9%，研究生及以上占 13.5%，初中及以下占 3.1%。 

职业方面，该店顾客主要是行政机关和企业的职员，其中在行政机关就职的占 28.8%，在

企业就职的占 25.7%，其余的依次为事业单位占 12.5%，教师和自由职业者各占 3.8%，专业技

术人员占 7.6%，其他占 45.%，学生占 2.8%，工人占 1.4%。主要是有固定工作时间，且空闲时

间比较多的上班群体。 

在月收入方面，3,000元以下占 16.0%，3,001-4,000元占 34.4%，4,001-5,000元占 26.0%，

5,001-10,000 元占 19.1%，10,001元以上占 4.5%。顾客收入收入主要分布在 3,000-5,000元。 

5.2消费者对满意因素的满意程度 

根据数据显示，顾客对美体减肥仪的满意程度如下：体验店的服务理念（3.85），销售人

员与您的交流内容（3.82），服务系统的完善（3.80），体验店的口碑（3.80），设备的体验

效果（3.80），设备的触感（3.77），操作的难易程度（3.72），设备的整体外观（3.72），

设备移动便利性（3.71），体验店嗅觉体验（3.71），设备的颜色（3.70），销售人员的行为

（3.70），销售人员与您的感情联系（3.69），设备的声音（3.65），其中顾客最满意的因素

是体验店的服务理念，最不满意的是设备的声音，总体来看顾客的满意程度在 3.60与 3.9之间，

对各因素的满意程度介于一般和比较满意之间，且偏向于比较满意。 
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5.3年龄与满意度的单因素方差分析（ANOVA） 

 平方和 df 均方 F 显著性 

1．设备移动便利性满意度 组间 10.247 4 2.562 3.683 .006 

组内 196.833 283 .696   

总数 207.080 287    

2．设备的颜色满意度 

 

组间 5.464 4 1.366 1.719 .146 

组内 224.855 283 .795   

总数 230.319 287    

3．操作的难易程度满意度 组间 8.308 4 2.077 3.189 .014 

组内 184.345 283 .651   

总数 192.653 287    

4．设备的整体外观满意度 组间 12.468 4 3.117 4.419 .002 

组内 199.612 283 .705   

总数 212.080 287    

5．设备的声音满意度 组间 4.200 4 1.050 1.380 .241 

组内 215.380 283 .761   

总数 219.580 287    

6．设备的触感满意度 组间 12.487 4 3.122 4.806 .001 

组内 183.842 283 .650   

总数 196.330 287    

7．体验店嗅觉体验满意度 组间 8.976 4 2.244 2.667 .033 

组内 238.104 283 .841   

总数 247.080 287    

8．销售人员与您的交流内容满意度 组间 6.886 4 1.721 2.164 .073 

组内 225.083 283 .795   
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总数 231.969 287    

9．销售人员与您的感情联系满意度 组间 5.218 4 1.305 1.629 .167 

组内 226.657 283 .801   

总数 231.875 287    

10．销售人员的行为满意度 组间 6.501 4 1.625 2.147 .075 

组内 214.218 283 .757   

总数 220.719 287    

11．服务系统的完善满意度 组间 5.455 4 1.364 1.653 .161 

组内 233.458 283 .825   

总数 238.913 287    

12．体验店的服务理念满意度 组间 11.135 4 2.784 4.143 .003 

组内 190.143 283 .672   

总数 201.278 287    

13．体验店的口碑满意度 组间 5.995 4 1.499 2.559 .039 

 组内 165.723 283 .586   

 总数 171.719 287    

14．设备的体验效果满意度 组间 7.195 4 1.799 2.458 .046 

 组内 207.125 283 .732   

总数 214.319 287    

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

B 316 

根据 ANOVA的分析结果，假设的检验结果如下： 

假设 内容 显著性 是否成立 

假设1 
AIN’A美体减肥仪体验店消费者对设备移动便利

性的满意程度与消费者年龄段有关。 
.006 成立 

假设2 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对设备体验效果

的满意程度与消费者年龄段有关。 
.046 成立 

假设3 
AIN’A美体减肥仪体验店消费者对设备颜色的满

意程度与消费者年龄段有关。 
.146 不成立 

假设4 
AIN’A美体减肥仪体验店消费者对操作难易程度

的满意程度与消费者年龄段有关。 
.014 成立 

假设5 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对设备整体外观

的满意程度与消费者年龄段有关。 
.002 成立 

假设6 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对设备声音的满

意程度与消费者年龄段有关。 
.241 不成立 

假设7 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对设备触感的满

意程度与消费者年龄段有关。 
.001 成立 

假设8 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对体验店嗅觉感

受的满意程度与消费者年龄段有关。 
.033 成立 

假设9 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对销售人员的交

流内容的满意程度与消费者年龄段有关。 
.073 不成立 

假设10 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对销售人员感情

联系的满意程度与消费者年龄段有关。 
.167 不成立 

假设11 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对体验店服务理

念的满意程度与消费者年龄段有关。 
.003 成立 

假设12 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对销售人员行为

的满意程度与消费者年龄段有关。 
.075 不成立 

假设13 
AIN’A美体减肥仪体验店消费者对服务系统完善

程度的满意程度与消费者年龄段有关。 
.161 不成立 

假设14 
AIN’A 美体减肥仪体验店消费者对体验店口碑的

满意程度与消费者年龄段有关。 
.039 成立 

假设 1、假设 2、假设 4、假设 5、假设 7、假设 8、假设 11、假设 14成立，说明各年龄组

对设备移动便利性、设备体验效果、设备操作难易程度、设备整体外观、设备的触感、体验店

嗅觉体验、体验店服务理念、体验店口碑和的满意程度存在明显差异。假设 3、假设 6、假设 9、

假设 10、假设 12、假设 13 不成立，说明各年龄组对设备颜色、设备声音、交流内容、情感联

系、人员行为和服务系统的满意程度不存在明显差异。 
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5.5研究结论 

根据 CS 战略，顾客满意战略有五大系统：理念满意、行为满意、视听满意、产品满意和服

务满意，通过对历史文献的查阅和总结，找到五大系统的因素有：设备的体验效果、设备的颜

色、服务系统的完整性、设备移动便利性、操作难易程度、设备的整体外观、设备的声音、设

备的触感、体验店的嗅觉体验、销售人员与顾客的交流内容、销售人员与顾客的情感联系、销

售人员的行为、体验店的口碑以及体验店的服务理念，14 项体验店顾客满意因素。从 CS 战略

五大系统的角度出发，文献总结出的以上 14项因素，顾客对体验店的满意因素，主要是由设备、

体验店和销售人员三个方面组成的，其中以设备的因素为主。顾客到体验店的目的是通过设备

来改变身体素质，他们在体验店的时间主要是与设备接触，设备的操作便利度和设备的外形外

观会直接影响到顾客的满意度，所以设备相关的因素是顾客最关心的，也占满意因素比例是最

多的。与此同时，体验店和销售人员会影响顾客对体验店整体的满意度。 

通过文献总结出的 14项因素，从 CS战略五大系统的角度出发，顾客对体验店的满意因素，

主要是由设备、体验店和销售人员三个方面组成的，其中设备因素所占比例最多。得出顾客满

意程度的均值，顾客最满意的是体验店服务理念（3.85），最不满意的是设备的声音（3.65），

其问卷定义 3=“一般”，4=“满意”，满意度的最大值为 3.85，均值未达到满意，说明该体验

店的满意度差强人意，各方面都亟需改进。此次调查是重庆市 AIN’A美体减肥仪体验店的顾客，

其服务理念是从顾客的健康角度出发，其体验店虽然是的产品虽然是减肥仪，但是工作人员关

心的并不仅仅是顾客的体重变化，当顾客来店体验时，工作人员会针对顾客的病史，健康状况

进行询问。顾客对服务理念最为满意，说明顾客是赞成这种理念的，从顾客的角度出发，真正

关心顾客的身体健康状况。 

8 项因素与年龄关系显著性，通过方差分析（ANOVA）对 14 个假设进行检验，其中年龄组

的满意程度存在明显差异，即显著性小于 0.05 的因素有 8 项：设备移动便利性（0.006）、设

备操作难易程度（0.014）、设备整体外观（0.002）、设备的触感（0.001）、体验店嗅觉体验

（0.033）、体验店服务理念（0.003）、体验店口碑（0.039）和设备体验效果（0.046）。以

上因素是在不同年龄组的满意程度不同，体验店在改进过程中，需要针对不同年龄组的顾客提

供不同的服务。此次调查人群，年龄跨度为 18 到 50 岁，这是一个比较宽泛的年龄跨度。如我

们所知，中国最近几十年的发展迅速，每个年龄段人群的成长社会背景不同，以至于每个年龄
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组的消费者在购物时考虑的因素是不同的。一般的年长一些的人会更注重产品的价格，年轻点

的会更注重质量，再年轻点的可能会更注重功能等等。本研究由于条件限制没有进行深层研究。 

顾客对各因素的满意度不同，AIN’A美体减肥仪体验店顾客对设备声音、销售人员的情感

联系、销售人员的行为、设备颜色、设备的整体外观等因素不是很满意，因此这些因素是体验

店改进过程中需要考虑的。这些因素主要是销售人员和设备相关的因素，销售人员和设备是跟

顾客直接接触的，所以顾客对他们的感觉最真实也是最具体的，同时他们也在很大程度上决定

了顾客对体验店整体的满意度，具体的改进策略需要做进一步详细的调查。 

本研究主要是针对重庆 AIN’A 美体减肥仪体验店的 300 名顾客进行的调查，并不能够代表

理疗仪整个行业的顾客，但是本研究可以继续深入研究，理疗仪的发展在中国具有极大的空间，

可以以此研究为出发点，对更多的理疗仪器进行研究。 
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中国拳击教练员胜任素质模型的构建研究— 基于 14 例访谈数据的扎根质性分析 

Research on the construction of competency model of Chinese boxing coach 

— Based on the qualitative analysis of 14 cases of interview data 

 

      卜宪贵 PHD 工商管理哲学博士  中国研究生院  正大管理学院 
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摘要 

本文使用扎根理论的质性研究方法，通过对中国国家拳击队的 14名高级教练员的访谈数据

进行质性分析，初步构建了我国拳击教练员胜任素质模型，以此反映优秀拳击教练员所需要具

备的职业素质。研究结果显示，我国拳击教练员胜任素质模型组成分为专业知识、专业技能、

个人特质、管理技能、专业态度、人际关系 6个维度 28个范畴。由于研究方法限制，没能将影

响因素量化分析，这也为后续进行实证研究奠定了理论基础。 

关键词： 拳击教练员；扎根理论；模型构建 

 

Abstract 

The grounded theory in qualitative research methods, through qualitative analysis of our national 

boxing team of 14 senior coaches interview data, constructs the Chinese boxing coaches competency 

model, in order to reflect the excellent boxing coaches need to have the professional quality. The 

research results show that the competency model of boxing coaches in our country is divided into 28 

categories: professional knowledge, professional skills, personal characteristics, management skills, 

professional attitude and interpersonal relationships.  

Key words: boxing coach;grounded theory;model construction 
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引言 

2012 年伦敦奥运会后随着拳击“去业余化”进程的改革，拳击赛事得以进一步的丰富与完

善，目前已形成系统且丰富的赛事体系。随着拳击竞技水平的飞速发展，对教练员的素质与技

能要求更加严格，拳击教练员的专业化、职业化要求越来越高，教练员成为了一种高度专业化、

科学化的职业。 

教练员的职业化要求教练员具备专业化的职业素质与技能，以便更好地胜任训练工作。

拳击运动员竞技场上的较量实际上是教练员执教技能的较量，教练员胜任素质的高低直接关系

到运动员竞技能力的提高与运动成绩的获得。近年来教练员的素质引起了业界和学界的激烈讨

论与思考，优秀教练员应该具备哪些素质？这是摆在我们面前的一个亟需解决的问题。 

笔者通过中国知网查阅近十年以来关于教练员素质的 106 篇文章进行梳理发现，目前

学者对于教练员素质还没有统一标准与界定，而对于拳击教练员的素质研究国内更是匮乏。因

此研究我国优秀拳击教练员的胜任素质构成，探究优秀拳击教练员的核心素质，找出其影响因

素和逻辑机理，有针对性的进行评价、培训与评估，对于提高和发展我国拳击教练员的整体职

业素质具有重要的实践意义和理论意义。 

本文使用扎根理论的质性分析方法构建我国拳击教练员胜任素质模型，研究的基本逻辑思

路是：首先，对我国胜任素质的相关文献进行梳理，为后续的半结构化访谈和资料分析提供参

考和理论研究的三角验证；其次，对我国国家拳击队的 14名拳击教练员进行行为事件访谈，访

谈一位编码一次，循环推进，完成开放编码和主轴编码；接着，通过对编码之间的关系比较、

选取的概念教练员素质的比较、文献与研究结果的比较，完成模型构建；最后讨论了构建模型

的价值以及未来研究的方向。 

 

1 文献回顾 

    1.1我国教练员胜任素质的研究 

  笔者通过文献的查找与梳理，2005-2016年 10年间我国教练员胜任素质研究共发

表了 106 篇论文，涉及田径、武术、举重、篮球、足球、体操、乒乓球、跆拳道、排球、瑜伽

10 个运动项目的教练员，研究成果主要在于文献综述与胜任力模型的理论构建，其中核心文献

为 3 篇，刘鎏（2006）建立了足球教练员胜任力模型，模型包括知识的获得;团队意识;相信团

队成员,促进合作;权威;自信;关注细节和关怀。邱芬（2009）建立了专业教练员模型，模型包

括知识的获取、创新、团队合作、沟通、权威、关注细节、洞察力、分析思考。尹碧昌（2014）

建立了田径教练员胜任力模型，模型包括专业知识、执教技能、建立与发展关系、个人特质。 

上述研究代表着我国体育教练员胜任素质主要研究成果。虽然我国学者对体育教练员

的胜任素质开展了初步研究，但是总体来说研究工作还处于初级阶段，针对特殊专项教练员的

胜任力的学术研究相对缺乏，同时在理论基础和研究方法上还存在着一些不足。通过文献的查

找目前国内外对于拳击教练员的胜任力研究尚属空白。我国教练员的胜任力研究一定不能脱离

了竞技体育工作组织情景，目前的各种胜任力研究的标准框架比较笼统，忽略了具体环境、具

体职位的和工作特点的差异，同时各维度的划分相对牵强，有些内容相似，各维度要素的关系
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没有进行分析，另外工作的要求和工作环境也是不断变化的，所以胜任力模型也应该具有动态

发展性。 

    1.2从运动训练角度对教练员素质进行的研究 

Eitington,J,E (1989)研究认为,一名优秀教练员应具有五个方面的素质: 1)善于营造一个

具有支持性氛围的团体；2)能够给予和获得他人建设性反馈意见；3)善于倾听别人建议和观点；

4)善于成功地移植、引进、和利用相关学科知识的能力；5)能够控制一个具有开放性氛围的团

体。 

我国著名体育学者过家兴(1991)在《运动训练学》一书中,根据我国的实际情况及现代竞技

体育的发展需要,对教练员素质提出了 6个方面的要求: 1)高度的政治觉悟 2)高尚的道德情操；

3)强烈的职业责任感；4)熟练掌握教育学和方法学技能；5)勇于探索和大胆创新；6)丰富的专

业知识和实践经验。 

吴飞（2007）研究认为乒乓球教练员的素质结构由思想认识、意志信念、行为类型 3 个要

素构成。赵映辉(2010)研究指出教练员的临场指挥对于篮球比赛至关重要。祝大鹏（2010）研

究指出我国体育教练员应具备自信、责任心、调动积极性、专业技能、反思能力、终身学习、

明确的发展目标、创造性、关注细节 9 项素质。徐玉明(2012)研究认为我国优秀教练员的创新

素质优于一般教练员。信凯（2016）研究认为足球教练员应该具备以下素质: 1）热爱事业、有

追求、有奉献精神；2)专业水平的积累；3)运筹帷幄、随机应变；4）学习与科研能力；5）运

动心理学知识；6）恩威并重、以德服人。 

虽然国内外学者和教练员分别从不同角度,对不同运动项目的教练员素质提出了具体要求,

但主要是采用静态分析法，只注重教练员各项素质的划分，没有对各项素质之间的横向或纵向

关系进行研究。这种研究方法把教练员的素质要素看成是孤立的静态的因素，缺乏了对各要素

之间的系统性进行恰当的分析，同时对于优秀教练员的核心素质没有挖掘梳理。 

    1.3从心理学角度对教练员素质进行的研究 

    从心理学角度主要是对教练员素质结构的类型、构成以及作用进行研究。Carron, 

A.V, & Bennett, B.B. (1977)对教练员与运动员的协调能力进行了研究,结果发现,教练员和运

动员在情感层次、与他人发展联系的能力、个人的控制能力上存在显著差异。进入 20 世纪 90

年代,随着人们对运动训练规律的认识水平不断提高,一些学者认为教练员素质的高低和素质结

构的合理程度是影响科学化训练水平的主要因素。 

宗棣华(1995)以足球教练员为研究对象，提出教练员应具备: 1）较高的智能与智慧；2）

稳定的情绪；3）广博的知识；4）坚强的意志；5）精深的专业技能与丰富的经验；6）较强的

应变能力。王超群（1997）以排球教练员为研究对象，提出智能型教练员要具备高智力结构和

能力结构以及强烈的敬业精神。 

许登云、乔玉成（2010）以孙海平、蔡振华、许海峰等十位成功教练员为研究对象，分析

他们的成功的因素，除具备基本教练员素质外，还具有霸气、勇气、志气等特殊气质。]李继辉

(2011)以田径教练员的素质构成和素质结构为研究对象，提出优秀教练员核心素质为: 1）专项

经验；2）管理队伍能力；3）专项训练能力；4）运动训练基础理论知识；5）哲学和思维科学
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知识；6）指挥比赛能力；7）运动医疗保健知识。并区分为核心层和保障层。 

上述文献对教练员素质类型结构的类型、构成、作用进行了广泛研究,但是由于研究人员对

相关素质的概念未作出明确的界定,因而造成一些素质的内容说法不同,实质却基本相同的重复

现象。另外,由于研究方法不详,样本数量也未说明,也阻碍了其它研究人员进行后续的研究。 

    1.4从管理学角度对教练员素质进行的研究 

    从管理学角度的研究主要是围绕教练员制度展开的。加拿大哥伦比亚大学的艾立

克.布鲁姆教授(2011 年)在《培养和聘用教练员的模式》一文中指出,教练员制度是在一定条件下

形成、制定和实施的有关规章制度和组织措施的总和。它包括五个方面的内容:教练员技术等级

制度、培训制度、定期进修制度、考核制度和管理使用制度。Laser,B,S (2012 年)曾通过设计调

查评价问卷,从运动员的角度来评定教练员。为了科学地制定适合我国教练员实际情况的考核内

容和标准,国内一些学者设法把定性考核转化为定量考核。著名学者田麦久教授在,将教练员分成

三个不同层次:国家队,省市及业余体校,采用 R 型因子分析,从教练员个人经历、知识水平、工作

能力、工作业绩四个方面制定考核指标体系。这一研究成果初步为科学培训教练员,优化教练员

素质结构提供了科学的量化评定指标。张立元(2011 年)采用模糊数学多层次综合评判的模型,对

教练员工作业绩做出了更为科学的定量化评定,分别从政治素质、知识水平、训练能力、工作业

绩四个方面共 16 项指标用 Fuzzy 进行综合测评。邓小芬等人(2010 年)采用 R 型因子分析,对不

同层次教练员的业务水平进行了更深层次的具体的定量化研究。胡红(2012 年)采用人事管理的

科学定量方法也对教练员的政治素质、品德素质、知识水平、能力素质、工作实践、智力素质

进行定量化测评。上述研究成果为科学地评判和提高教练员素质提供了丰富的理论依据,但在研

究方法方面仍存在着一定的缺陷,尤其是对教练员的综合评判主要是依靠专家的主观评价为基

础,这也必然导致研究结果具有一定的主观性。因此,如何进一步弱化甚至消除主观因素的影响,

提高综合评判的客观性和科学性,仍是一个有待深入研究的课题。 

2 研究设计 

    通过上述的文献回顾与梳理笔者发现对于教练员胜任素质的研究文献相对陈旧，

且核心文献较少，研究方法缺乏科学性与严谨性。由于已有研究中对于教练员的胜任力缺乏系

统深入的研究，本研究将使用质性的研究方法，不从现有的理论和研究结果出发，避免受到现

有研究思路和结论的影响。遵从实际实践，从现实现象出发，进行理论构建，强调理论的饱和

度。运用扎根理论构建拳击教练员胜任素质模型。本研究的整体逻辑思路是：首先对我国教练

员胜任素质的相关研究文献进行梳理，以此为基础构建起初步的半结构化访谈框架；其次，开
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展访谈并进行开放编码和选择性编码，确定核心范畴；然后，在核心范畴的基础上确定各范畴

之间的关系，完成模型构建，并与相关的研究文献进行对话；最后，讨论模型对于我国拳击教

练员的启示以及未来继续研究的方向。 

    2.1理论性抽样 

理论性抽样指根据理论研究的需要有目的地选择研究样本。与计量研究严格要求遵循统计

意义上标准和样本代表性不同，扎根精神的研究更强调资料的经验性和理论的饱和性。依据理

论性抽样的原则，首先确定样标，选取而中国国家拳击队（男队、女队）的 14名教练员作为研

究对象，研究对象具有权威性，代表了我国拳击教练员的最高水平。样标如表 4 所示。访谈对

象男 12 人，女 2人，执教年限都在 10年以上，教练员级别均为高级教练员，其中国家级教练

6人，高级教练员 8人，均为国家男、女队现役教练员。 

表 4 行为事件访谈对象的基本情况 

为了保证理论的饱和度，男子拳击队的 8 名教练员与女子拳击队的 6 名教练员分别进

行访谈。访谈采用目前得到公认，且最有效的方法（BEI）行为事件访谈法（McClelland，1998）。

即采用开放式的行为回顾式探察技术，让被访者讲述在具体工作岗位中最成功的三件事，采用

STAR 工具，重点挖掘的信息是在怎样的组织情景下发生的，当时都牵扯到了什么人，被访者是

怎么想的，当时又做了什么，产生了什么结果，访谈采用行对访谈的内容进行一定程度上的三

角验证，即向 A 了解 B 所说的内容，以其一致性来判断数据的可靠性。然后，对访谈内容进行

扎根质性分析，来确定访谈者所表现出来的胜任力特征。 

    2.2数据收集 

使用半结构化访谈的方法收集数据，每访谈一位教练员进行一次编码，不断比较，直至第

12 名拳击教练时发现无新概念或关系出现，继续访谈 2位教练员仍无新的发现，判断理论已经

饱和。 

对拳击教练员实施半结构化的访谈，利用 STAR 工具，编写中国优秀教练员访谈提纲，以拳

击教练员的执教经历为轴线，主要由被访谈者以叙事的方式介绍，近两年的关键事件，尽量规

避其由于紧张或时间模糊而导致的叙述不真实成分。为防止受访者疲劳出现的非故意误差等，

笔者控制访谈的方向与节奏，通过教练员自身的感受和经历来挖掘信息，就教练员的带队、训

练、比赛、日常管理等内容进行引导，紧紧围绕教练员所具备的素质与能力进行展开。如有表

述不清或概念模糊时，笔者与受访者沟通交流，准确记录受访者信息。通过对访谈资料整理发

现，随着访谈的深入，被访谈者均表现出更加热情的态度，谈到一些访谈者意料之外的事件或

内

容 

工

作环境 别 
执教时间（年） 

文

化水平 

教练级

别 

国

家队 
  
0-15 5-20 

2

0以上 专 专 科 级 家级 

人

数（人） 

1

4 2 
   4     6 
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因素。访谈过程中以几个开放式的问题进行引导，如参与拳击运动的动因、家人的态度、朋友

的感受、执教有待改进的地方等等，被访谈者往往可以叙述大量的事例和内容。 

由于是半结构化的方式，访谈者可以在一定程度上控制访谈的进度，收集到需要的数据。

每例访谈时间一般为 1.5至 2小时，共计 23小时，整理后得到文本资料共 43194字。 

3 扎根研究 

    3.1 开放编码 

此阶段将访谈录音转化为文字文本，将访谈资料打散并聚类，形成概念和范畴。有信息模

糊或不能把握的，通过访谈等方式向被访者确认，结论一致后形成最终结果，以此反映数据内

容。 

  在开放编码中，尽可能使用被访者的原话，以呈现其感受或态度。以逐行、逐句、

逐段的方式编码，使得资料中的概念自然涌现出来。编码的编号规则为：PA-B，其中 PA为被访

谈人编号，B 为访谈资料中涌现的第 B 个概念，例如 P11-6 表示编号为 P11 的被访谈人的访谈

资料中涌现的第 6个概念。 

经过多次反复对比分析，共从资料中抽象出 89个概念及其所属的 18范畴，如表 2所示。 

表 2 开放编码界定的范畴和概念 

 主

范畴 

概念 典型编码例证 

 
专

项经验 

教练员自身的专项经

历感受、经验性知识 

P1-2 他打拳有内涵有

想法 

P7-4 感觉他和我的打

法很相似 

 

体

能训练知

识 

教练员对于拳击专项

进行身体结构功能的训练知识 

P2-2 经常进行核心力

量训练 

P3-7 强调专项力量的

训练教学 

 
临

场指挥 

比赛场上教练员的技

战术安排与指挥能力 

P2-3 现场的指挥对运

动员技术发挥至关重要 

P13-5 充分发挥自己

特长抑制对手发挥 

 
沟

通能力 

教练员与运动员以及

工作人员的交流沟通反馈 
P8-4 他们经常过来找
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我谈训练体会 

P13-2 训练计划制定

后我们都要开队会商量的 

 
成

就动机 

是教练员追求自认为

重要的有价值的工作，并使之达

到完美状态的动机 

P10-12 肯定要拿全运

会冠军的 

P6-3 一直盼着他能

去打奥运会 

 
选

材知识 

教练员对运动员选拔

的标准和要求 

P10-3 我都选身高臂

长脖子短的运动员 

P10-1 我找那些跑的

快力量大的运动员 

 

训

练负荷的

控制 

教练员对于专项运动

量与运动强度的监控 

P4-7 不能练疲了不然

没有状态 

P5-20 该调整的时候

就得大胆调 

 
应

变能力 

指教练员面对意外事

件时,能迅速地做出的决策反应,
使得事件妥善解决的能力 

P13-6 我感觉带队能

体现我的人生价值 

P9-4 我把运动员当自

己孩子来看待 

 
持

续学习 

教练员坚持学习专业

前沿知识、不断的进修学习提高 

P1-15 教练员学习班

有机会都去参加 

P7-4 新规则的使用对

运动员打法影响很大 

0 

技

术诊断 

教练员对运动员技术

的规范性进行指导纠正 

P9-2 动作幅度大的运

动员得技术纠正 

P1-8 勾拳没力是因为

腰髋发力脱节 

1 

自

我控制 

教练员对自我心理和

行为的掌握 
P6-9 我没有将自己的
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情绪带到训练中 

2 

计

划能力 

教练员对于教学训练

阶段和过程的规划能力 

P12-1 前两年练习专

项素质与基本功 

P5-9 赛前阶段保持状

态很关键 

3 

解

决问题能

力 

教练员能预见到问题，

同时还要有决策力和执行力 

P7-8 右肩损伤后我让

他改成左架拳手 

P11-2 体重下不来我

带他汗蒸 

4 

区

别对待 

指教练员针对不同运

动员个体的实际情况而采取的

不同的应对策略 

P1-7 我给他讲了要发

挥他的特长加强中近距离的拼

打 

P11-12 针对性的加强

上肢力量练习 

5 

伤

病预防 

教练员对于运动员伤

病的预防及控制 

P12-1 训练完是不能

洗凉水澡的 

P10-2 打沙包一定要

把绷带缠紧 

6 

创

新能力 

教练员根据自己的认

知进行的技术改革 

P6-5 让运动员带着护

齿跑步和跳绳 

P8-6 女孩经常和男

孩一块打实战 

7 

   

激励 

指教练员激发运动员

的动机和潜力，使其心理过程始

终保持在激奋的状态中，鼓励人

朝着所期望的目标采取行动的

心理过程。 

P1-8 我经常在队会上

表扬他 

P14-1 我们训练很有

激情，经常一块打 

8 

协

作 

指在训练比赛管理过

程中的部门与部门、人与人之间

的协调配合 

P1-6 上海队负责伙食

补助 
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P8-15 让队医联系的

北京三院做检查 

9 

收

集信息 

指教练员通过各种渠

道获取与比赛有关的各方面信

息 

P1-21 我把他的六场

比赛的视频反复观看研究 

P8-7 通过国际裁判拿

到了对手国外比赛录像 

0 

执

教理念 

指教练员个体对所从

事专项教学训练前沿性发展趋

势的认知与判断 

P7-9 我们的宗旨就是

以我为主，以快打慢 

P8-16 平时强调打调

结合、积极主动 

1 

主

动性 

教练员按照自己的计

划和目标行动，而不依赖外力推

动的行为品质 

P9-9 训练提前半小时

进馆，教练员要比运动员先到 

P8-6 身体允许的情

况下我坚持和运动员一起练 

2 

团

队意识 

指教练员的整体配合

意识，相信团队成员，促进合作 

P1-23，没有整个团队

作保障，我们根本走不到今天。 

P14-1体能教练、队医

我们每天都要开会 

3 

关

注细节 

指教练员在训练比赛

过程中对于运动员技术身体等

细微环节的关注与把握 

P9-13 训练中强化后

手直拳的内旋扣腕发力 

P1-17 我让他到我房

间休息，将他手机收了电视关

了 

4 

支

持 

指上交主管领导的政

策、经费、场地、器材等各方面

的帮助 

P1-5 中心领导协调了

住宿问题 

P1-17 主管领导给与

了经费参赛支持 

5 

洞

察力 

指教练员深入事物或

问题的能力，准确地认识事物复
P6-11 发现这个小孩
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3.2 

主

轴

编

码 

此

阶

段

目

的

是

将

前

阶

段

编

码

过

程

中

分

割

的

资料，通过类聚分析建立不同范畴之间的关联。核心是要分析各范畴之间存在什么样潜在的逻

辑关系，依此寻找线索。编码中发现，范畴间存在一定的类聚关系，经过分析、讨论 和不断比

较，将范畴的逻辑关系进行归类，最后确定范畴可以按个人特质、专业知识、专业技能、管理

技能、专业态度、人际关系分为六类。 与个人特质相关的范畴有：成就动机、责任心、应变能

力、自我控制，这些方面体现了专业教练员的内在的潜质。而选材知识、体能训练知识、专项

经验和持续学习能力是对优秀拳击教练员的知识要求。执教理念、临场指挥、训练负荷的控制、

技术诊断、计划能力、创新能力、关注细节、收集信息、洞察力、区别对待、伤病预防是对优

秀拳击教练员专业技能的要求。沟通能力、解决问题能力、激励、团队合作、影响力属于拳击

教练员的管理技能。责任心、主动性两个因素划归为专业态度。支持和协作划归为人际关系。

因此， 我们将上述 28个范畴合并为 6 个类属，如表 3 所示。 

            表 3 主轴编码确定的范畴类属关系 

杂多变的内外相互关系的能力 很有灵性， 

P2-9 他能力只发挥了

一半，还有潜力 

6 

竞

争性 

指教练员个体为了完

成训练目标获取成功而采取的

相应行动 

P8-21 我和队员一起

把决心书贴在训练馆的墙上 

P10-8 和男队员相比

我们的训练强度一点都不低 

7 

影

响力 

指的是用一种为别人

所乐于接受的方式,改变他人所

乐于接受的方式,改变他人的思

想和行动的能力。 

P4-9 回来后更听我的

话了，我做的训练计划他都保

质保量的完成 

P3-14 近半年的早操

运动员没有迟到的 

8 

责

任心 

教练员个人对自己和

他人、对家庭和集体、对国家和

社会所负责任的认识、以及承担

责任和履行义务的自觉态度。 

P5-9 早操我每天都出

的 

P4-13 晚上查房还是

必须的 

号 

关

系类别 

范畴 内涵 

 
专

业知识 

选材知识、体能训

练知识、专项经验、 持续

学习能力 

专业知识即拳击教练员所

具备的专业理论知识和技术知识、

经验以及这些知识经验的获取能

力。“选材知识、体能训练知识、专
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3

.3 

选

择

编

码 

依

据

研

究

目

的，

在

对

范

畴

和

关

系

类

别

的

反

复

分

析

基

础上，探讨中国拳击教练员胜任素质模型的成因，根据 Spancer（1993）提出的“冰山”胜任

特征模型结构，将专业知识、专业技能、管理技能划分为显性的基准性胜任素质。将专业态度、

人际关系、个人特质划分为隐性的鉴别性胜任素质。故将核心范畴确定为“中国拳击教练员胜

任素质模型”，按此核心范畴构建模型如 图 1所示。 

项经验、持续学习能力”四个范畴

属于自变量。 

 
专

业技能 

执教理念、训练负

荷的控制、技术诊断、计划

能力、临场指挥、创新能力、

关注细节、收集信息、洞察

力、区别对待、伤病预防 

 

专业技能即拳击教练员所

具备的专项执教技能，是取得训练

效果的保证。“执教理念、训练负荷

的控制、技术诊断、计划能力、创

新能力、临场指挥、关注细节、收

集信息、洞察力、区别对待、伤病

预防”十一个范畴的因素属于自变

量 

 
管

理技能  

 沟通能力、解决问题能力、

激励、团队合作、影响力  

管理技能即是指教练员运

用技术和知识、流程完成管理任务

的能力。“沟通能力、解决问题能力、

激励、团队合作、影响力”五个范

畴属于自变量 

 
人

际关系 
支持、协作 

人际关系指教练员与人在

相互交往过程中所形成的心理关

系。“支持、协作”两个范畴属于自

变量 

 
个

人特质 

成就动机、竞争

性、自我控制、应变能力 

个人特质即拳击教练员那

些潜在的难以被发现和比较的个体

特征，属于内源动力。“成就动机、

竞争性、自我控制、应变能力”四

个范畴属于自变量。 

 

  ６ 

 

专业态度 
责任心、主动性 

教练员对拳击所持有的稳

定的心理倾向。这种心理倾向蕴含

着个体的主观评价以及由此产生的

行为倾向性。“责任心、主动性”两

个范畴属于自变量 
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图 1 中国拳击教练员胜任素质模型 

    3.4 饱和度说明 

    扎根分析的理论饱和度是决定是否可以停止采样的标准，当没有新的概念和关系

出现时，可认为理论已经饱和。本研究在完成第 12位教练员的访谈数据开放编码后，发现已无

新的概念和关系出现，继续访谈 2位教练员并做开放编码后，确认理论已经饱和。 

    3.5 理论对比验证 

将研究得到的因素和相关文献进行比较，绝大多数因素在以往的研究中能找到相应的支持，

对比如表 4 所示。正如文献回顾中所说，由于以往对教练员的素质的研究中是静态化的，同时

脱离了具体的工作组织情景，缺乏对各项素质进行深入细致的分析。在对教练员专业技能和管

理技能素质的研究中学者们过多的注重了教练员的创新能力、临场指挥能力、技术诊断能力、

计划能力、训练负荷的控制能力、伤病预防能力，沟通能力而忽视了教练员解决问题的能力。

同时本文首次提出了沟通能力、解决问题能力、激励、团队合作、影响力属于教练员的管理技

能，而不属于教练员的专业技能范畴，这与前期的研究成果不一致。在专业知识维度中，优秀

拳击教练员所具备的选材知识、体能训练知识、专项经验、持续学习能力在前期文献中找到了

验证。在个人特质维度中，优秀拳击教练员所具备的成就动机、竞争性、自我控制、应变能力

也找到了验证。在专业态度中，主动性、责任心两个要素没有找到验证，属于本文新的研究。

以往学者注意力集中在研究教练员个体的特质，强调了个体的成就动机与责任心，忽视了对于

教练员个体专业态度中主动性的研究，这是本文研究中新的发现。因此个人特质、专业知识、

专业技能、管理技能、专业态度、人际关系６个维度构成的我国拳击教练员胜任力模型比以往

的理论可以更好的解释优秀拳击教练员的职业素质与技能。 
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         表 4 相关文献比较对理论范畴的验证 

号 
范畴 

代表性文献比较例证 

 
专项

经验 
过家兴（1991）、李继辉(2011) 信凯（2016） 

 
体能

训练知识 
宗棣华(1995)、 刘鎏（2007）、邱芬（2009） 

 
临场

指挥 
宗棣华(1995) 李继辉(2011) 信凯（2016） 

 
沟通

能力 
Eitington,J,E (1989)  、邱芬（2009） 

 
成就

动机 
祝大鹏（2010）、许登云（2010） 

 
选材

知识 
过家兴（1991）、宗棣华(1995) 

 
训练

负荷的控制 
过家兴（1991）、李继辉(2011) 祝大鹏（2010） 

 
责任

心 
过家兴（1991）王超群(1997) 信凯（2016）祝大鹏（2010） 

 
持续

学习 
信凯（2016）祝大鹏（2010） 

0 

技术

诊断 
刘鎏（2007）邱芬（2009） 

1 

自我

控制 
Carron,A,V&Bennett,B,B (1977)、潘永生（2014） 

2 

计划

能力 
过家兴（1991）、祝大鹏（2010） 

3 

解决

问题能力 
本文新的研究 

4 

执教

理念 
本文新的研究 
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    4 机制分析 

4.1 本研究所构建的我国拳击教练员胜任素质模型共有六部分构成，分别为个人特质、专

业知识、专业技能、专业态度、管理技能、人际关系。这六个维度是一个立体的综合结构。优

5 

预防

伤病 
宗棣华(1995)、 李继辉(2011) 

6 

创新

能力 

Eitington,J,E (1989) 过家兴（1991）、徐玉明(2012) 祝

大鹏（2010） 

7 
支持 本文新的研究 

8 
协作 本文新的研究 

9 

主动

性 
本文新的研究 

0 

区别

对待 
本文新的研究 

1 

团队

意识 
刘鎏（2006）邱芬（2009） 

2 

应变

力 
信凯（2016） 

3 

影响

力 
刘鎏（2006）邱芬（2009） 

4 

竞争

性 
尹碧昌（2014） 

5 
激励 祝大鹏（2010） 

6 

关注

细节 
刘鎏（2006）邱芬（2009） 

7 

洞察

力 
邱芬（2009） 

8 

收集

信息 
本文新的研究 
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秀拳击教练员的个体特质以及他所具备的专业知识、专业技能、专业态度、管理技能、人际关

系构成了六维度的胜任力模型。 

4.2 一名优秀的拳击教练员需要具有特殊的个人特质，在本研究中发现优秀的拳击教练员

具备很高的成就动机、自我控制、应变能力、竞争性四要素。成就动机是拳击教练员的内源动

力能够激发工作的热情，使得拳击教练员爱岗敬业。同时由于拳击项目的高度对抗性，使得长

期从事拳击训练的教练员的竞争性增强，拳击比赛千变万化，随时都有意外情况发生，对教练

员的应变能力提出了更高的要求，教练员自我情绪的控制与稳定也保障了与运动员以及其工作

人员的沟通。 

4.3 从模型来看，拳击教练员的专业知识是优秀拳击教练员工作的基础和起点，它包括运

动员选材知识、体能训练知识、专项经验、持续学习四个部分。只有具备了扎实的专业知识才

能科学有效的进行选材，通过访谈得知绝大多数拳击教练员都是优秀的专业运动员出身，他们

退役后从事教练员工作，他们具有丰富的专项经验以及体能训练知识。但由于拳击规则的不断

修改，要求教练员不断的学习新规则，同时由于拳击竞技水平的不断提升，教练员的持续学习

也成为丰富提高专业知识的手段。 

4.4 专业技能维度包括执教理念、训练负荷的控制、技术诊断、计划能力、临场指挥、创

新能力、关注细节、洞察力、区别对待、伤病预防、收集信息十一个部分组成。一名优秀的拳

击教练员能够有着先进的执教理念合理的安排多年、常年的训练计划，这就需要缜密的计划能

力，同时需要准确的控制训练的负荷量与强度，进行训练负荷的控制，对于训练中的技术细节

进行科学有效的诊断与纠正，并且能够根据自己的学习认知进行技术创新，在比赛中能够灵活

机动的进行临场指挥，充分发挥自己的聪明才智，做到运筹帷幄。 

4.5 管理技能维度包括教练员的沟通能力、解决问题能力、影响力、激励、团队合作。在

拳击教学训练中，教练员与运动员建立与发展关系，因而教练员与运动员的沟通与交流就很关

键，调动运动员的训练积极性，充分发挥教练员主导，运动员的主体地位，及时有效的发现训

练中存在的问题并解决问题，对于提高训练效果，提高运动成绩至关重要。在长期的拳击训练

教学中教练员对于运动员得激励，以及教练员的影响力都会对运动员产生潜移默化的影响，同

时相信团队成员并促进合作成为了现代竞技体育的发展方向。 

4.6 专业态度包括主动性、责任心两个部分。教练员怎样看待对待自己的工作、怎样看待

对待运动员以及对拳击事业的态度包含了认知、情感与行为三部分。通过访谈优秀拳击教练员

都表现出了对于拳击事业的热爱，对于人生价值的追求以及为国争光的荣誉感。 

    5讨论与建议 

5.1 根据构建出的我国优秀拳击教练员素质模型中的拳击教练员的个人特质，针对性的加

强教对教练员成就动机的引导、工作责任心的强化以及自我控制能力能够调动教练员的内源动

力，激发工作热情，起到源头激活作用。 

5.2 专业知识是教练员从事拳击专业教学训练的根本和基础，从模型中可以看出专业知识

维度专业选材知识、体能训练知识、专项经验与持续学习四部分构成。所访谈的优秀拳击教练

员群体多数都是优秀运动员退役转行做教练员，他们专业技能突出，相对理论知识缺乏，因而

加强专业理论知识的学习能够有效的弥补理论素养的匮乏，同时由于拳击技术的飞速发展，教
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练员接受新鲜事物的能力要提高加强，学习新规则新技术，理论与实践相结合，因此持续学习

至关重要。 

5.3 专业技能是教练员直接应用到拳击训练教学的能力，从素质模型上看，专业技能维度

主要包执教理念、关注细节、收集信息、洞察力、区别对待、临场指挥、技术诊断、计划能力、

训练负荷的控制、创新能力十部分组成。拳击教练员在整个运动训练过程中占主导地位，因此

教练员的执教理念属于整个训练体系的顶层设计，因材施教，区别对待，最大限度的挖掘运动

员的潜力，决定着训练的先进性与有效性。拳击的训练教学是一个长期系统的体系，因此训练

计划的制定，训练负荷量与强度的控制非常关键，教练员的洞察力对于保持运动员的竞技状态

与技术水平的提升具有重要影响。拳击属于技能主导类同场格斗对抗类项目，由于属于技能主

导，因此教练员对于运动员技术的诊断能力、关注细节以及技术的创新能力显得尤为关键，运

动员技术细腻，打法新颖，往往可以取得优异成绩。随着拳击竞技水平的飞速发展，对于比赛

对手的信息收集尤为关键，知己知彼才能百战不殆。拳击比赛属于交手项目，两人对抗，单败

淘汰，比赛残酷且激烈，当运动员双方实力想当时，教练员的临场指挥可以有效的控制比赛节

奏，成为赢得比赛的关键。 

5.4 管理技能是在运动训练过程中教练员对运动运的管理能力，从胜任力模型上看，管理

技能包括沟通能力、解决问题能力、激励、团队合作、影响力五部分组成。教练员的工作群体

是运动员，因而要与运动员建立与发展关系，形成共容环境，才能有效的进行训练工作。教练

员与运动员得沟通方式，沟通能力相当重要，有效的沟通交流与反馈可以起到事半功倍的效果。

在长期的训练中，教练员对于运动员的激励可以有效的提高运动员的训练热情与主动性，教练

员的言传身教潜移默化的影响运动员，教练员的影响力关系到训练计划的落实与执行，直接的

影响训练效果。在访谈过程中多位教练提到了队医、领队、教练的合作，相信团队成员，促进

合作，发挥团队已成为现代竞技体育发展的趋势。在保障拳击训练教学过程中，对于发现的问

题与情况，教练员的解决问题能力对于稳定军心，保持团体精神风貌，取得优异运动成绩至关

重要。 

5.5 专业态度是指拳击教练员对拳击所持有的稳定的心理倾向。这种心理倾向蕴含着个体

的主观评价以及由此产生的行为倾向性。从胜任力模型上看包括主动性、责任心两部分构成。

拳击教练员对于拳击工作、对于拳击运动员的情感态度，由此而激发的对于拳击事业的认知，

对于教练的态度行为影响重大。教练员对于拳击训练工作的主动性和责任心同时会潜移默化的

影响运动员，使运动员能够自觉的完成训练计划，同时教练员的主导地位得到彰显，运动员的

主体地位得到突出。访谈中优秀拳击教练员均表现出了对于拳击事业的热爱以及集体荣誉感。 

    6结论 

通过对我国 14位优秀拳击教练员进行扎根研究得到以下结论 

6.1 优秀拳击拳击教练员所具备的 28个素质范畴为：执教理念、专项经验、体能训练知识、

临场指挥、沟通能力、成就动机、选材知识、训练负荷的控制、责任心、持续学习、技术诊断、

自我控制、计划能力、解决问题能力、伤病预防、创新能力、应变能力、影响力、团队意识、

关注细节、洞察力、区别对待、竞争性、主动性、支持、协作、收集信息、激励。 

6.2 通过开放编码、主轴编码把 28个范畴归纳为专业知识、专业技能、个人特质、专业态

度、管理技能、人际关系六个维度。专业知识维度包括选材知识、体能训练知识、专项经验、 持
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续学习能力。专业技能维度包括执教理念、关注细节、收集信息、洞察力、区别对待、临场指

挥、技术诊断、计划能力、训练负荷的控制、创新能力、伤病预防。管理技能维度包括激励、

团队合作、影响力 解决问题能力、沟通能力。专业态度维度包括主动性、责任心。人际关系

维度包括支持、协作。 

6.3 通过开放编码、主轴编码和选择编码建构了我国拳击教练员的胜任力模型，首次提出

我国拳击教练员胜任力模型是由个人特质、专业知识、专业技能、管理技能、专业态度、人际

关系六维度组成的立体框架模型。 

    7研究不足与展望 

本研究虽构建了理论体系，但由于使用质性分析，首先没有将因素进行量化分析，因此无

法明确单个自变量在多大程度上解释因变量的变化，此外对于扎根方法的争议颇多，主要是得

出的结论是否具有可推广的普遍性意义，故研究结论还需后续研究将因素进行指标量化，并进

行相对应的实证研究，进而明确各因素的变动影响和验证研究结果的可推广性。 
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影响舞蹈剧消费者态度的因素研究 

STUDY ON FACTORS INFLUENCING OF DANCE DRAMA CONSUMER ATTITUDE 
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摘要  

此次研究通过对舞蹈剧消费者进行焦点小组的访谈调查和对历史文献的整理、分析得到在

消费者进行舞蹈剧消费时影响态度的因素，包括：1.作品的创作、舞台设计和演员演绎的完成

度；2.消费者对整个消费体验过程的满意度。在了解到舞蹈剧消费者的消费态度之后，更有助

于今后对于舞蹈作品的创作和对营销方式的合理设计，针对消费者的心理，延展优势、转变劣

势。 

关键词: 消费者 舞蹈剧  态度 

Abstract 

 The study of dance drama consumer focus group interviews and surveys of historical 

documents collation, analysis obtained factors affecting consumer attitudes in the dance 

drama consumption, including : 1. creative works , stage design and interpretation of actor 

the degree of completion ; 2 consumer satisfaction for the whole consumer experience 

process. After you know the dance drama consumer attitude , but also help in the future for 

the rational design of dance creation and work of the marketing methods for psychological , 

extended the advantage of consumers , change disadvantage. 

    Keyword：Consumer  Dance drama  Attitude  
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引言 

近年来中国政府大力提倡和推动文化产业的发展，国有艺术院团相继转为企业集团制。随

着生活水平普遍提高，在满足刚性需求的前提之下，人们也开始注重精神文明层面的需要。因

此，形式多样的艺术文化活动融入到我们日常生活消费之中，文化娱乐消费成为消费活动中的

组成部分。在这样的浪潮里，各大舞蹈院团的舞蹈剧作品也是层出不穷，舞蹈剧正作为一种文

化消费活动，逐步的走上了文化市场的舞台，进入消费者的视野。同时也通过不同的方式与途

径来展示舞蹈，使得更多的消费者认识舞蹈和接受舞蹈。但与其他更为普遍和较为成熟的文化

消费活动相比（如：电影、演唱会），舞蹈剧在文化市场上的消费群体小、消费者对其了解不

足、创作资金缺乏是现在所面对的问题。舞蹈剧作为文化消费的一种形式，在几代舞蹈工作者

的努力之下开始出现了良好的发展势头，消费者愿意走进剧场参与到舞蹈剧活动当中。笔者认

为这正是因为“舞蹈”走出了自己的小圈子，向大众消费者展示自己，一定程度上的改变了消

费者固有的对舞蹈艺术的认知和舞蹈消费的态度。让大众消费者对舞蹈产生兴趣和学习是扩大

舞蹈市场的基础，根据消费者对于舞蹈的消费态度来制定营销策略是更直接、更有效的途径。

此次研究希望通过焦点小组和收集二手资料的调查方法，来弄清舞蹈剧消费者对舞蹈剧消费是

怎样的态度？然后进行分析如何有效的利用调查结果，为今后的舞蹈剧作品的创作和制定、展

开更加有效的营销活动？ 

 

文献综述 

1.舞蹈市场 

解小歌（2015）舞蹈市场从买方和卖方的关系可分为：舞蹈消费者市场、舞蹈生存商市

场、舞蹈转卖商市场、舞蹈政府市场。舞蹈消费者市场是指对观看舞蹈、学习舞蹈有需求的观

众通过货币，来向舞蹈演出机构、舞蹈教育机构换取观看和学习舞蹈的行为。消费者市场的买

方数量众多，所有人都是舞蹈这个产品的潜在买方，是舞蹈市场的最终市场，也是整个舞蹈市

场体系的基础，对整个舞蹈市场的发展起着决定性作用。笔者认为，舞蹈市场的构成是舞蹈教

育、舞蹈演出、舞蹈娱乐和舞蹈道具等相互作用的结果。消费者通过不同入口进入到舞蹈市场

后，消费行为不是唯一的。由于舞蹈市场的各部分是相关联的，因此消费者同样也是一系列的

消费活动。 

2.三成分态度模型 
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Leon G·Schiffman《消费者行为学（第10版）》中指出，态度是一种经验和认知并且产

生于一定的情境当中。三成分态度模型将态度分为认知成分、情感成分和意动成分。普通消费

者对于舞蹈的认知：这是一门高雅的、美的艺术，是气质的代名词，舞蹈演员的柔韧度很好。

这样的认知有可能导致消费者对舞蹈产生兴趣，进而进行消费活动。笔者认为的态度就是从消

费者得知某种产品然后对其产生兴趣到想要进行消费活动的过程。在这一过程中，消费者会受

到包括网络、产品营销和身边人的影响。 

3.改变态度 

改变消费者态度是众多市场营销者考虑的一项关键战略。有效用的战略是：（1）改变消

费者的基本动机；（2）将值得称赞的群体或事件与产品相联系；（3）融合两种对立的态度；

（4）改变多属性模型的组成；（5）改变消费者对竞争品牌的信任度。消费者拒绝舞蹈这一种

类产品的态度主要是，舞蹈剧这种高雅的艺术我看不懂，还是不要浪费这个票钱。还有就是并

不了解舞蹈剧究竟是什么？因此，在对舞蹈作品进行营销推广时，要利用不同的渠道传播并且

要设计合理的表述方式向消费者普及、介绍作品，使消费者改变或是转变现在对舞蹈剧的消极

认知。 

4.消费者购买行为特征 

孙景琛（2000）舞蹈受众接受到并且留在意念中的舞蹈形象是经过客观呈现和主观加工而

成，已经不是创作者最初设计的原样。由于这种主客观的结合，特别是欣赏者的主观条件不

一，比如生活环境、文化修养、个人经历、专业知识等，使受众对同一作品会产生不同的认

知。郑岩（2014）地域文化对于舞蹈艺术发展有的重要意义，在当下消费社会得到了舞蹈艺术

门体、舞蹈创作群体以及市场消费个体的一致认同。创作地域文化舞蹈作品获得更广泛的文化

认同感。 

 

研究目的  

1.弄清影响舞蹈剧消费者对舞蹈剧消费态度的因素是什么？ 

2.如何有效的利用调查结果，为今后的舞蹈剧作品的创作和制定、展开更加有效的营销活

动？ 

研究方法 
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本文采用定性研究结合二手资料和文献研究的方法对舞蹈剧消费者的消费态度进行研究。

通过焦点小组的方式，与13位舞蹈剧消费者进行了交流、访谈和讨论。并收集到他们对舞蹈剧

消费活动的态度。 

 

结果与讨论 

  1.结果 

通过两组的焦点小组，共有13位观看过舞蹈剧的消费者参与进行了讨论和访谈，并收集了

解得到消费者对于舞蹈消费的态度。在参加调研的13人中有9位是从事舞蹈相关工作和学习，

其余的4位都是舞蹈爱好者和舞蹈学生的家长。 

 

消费前期

吸引消费

者观看舞

蹈剧的因

素 

因素： 比例： 

题材 76.9% 

演员知名度 46.15% 

编导知名度 69.23% 

作品经典程度 38.46% 

 

 表格1：消费前期吸引消费者观看舞蹈剧的因素 

在焦点小组中，从事舞蹈相关工作和学习的消费者相比演员和经典作品，更加注重于题材

和编导。在所有因素中题材是消费者最为关注和在意的一项。 

 

 

观看舞蹈

剧过程中

因素： 比例： 

演员的演出状态 100% 
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影响消费

者态度的

因素 

作品的完整度 46.15% 

工作人员的态度 84.62% 

剧场的环境和服务 69.23% 

 

表格2：观看舞蹈剧过程中影响消费者态度的因素 

舞台上演员的演出状态是所有消费者最在意的因素。以上结果证实了，影响消费者态度除

了舞蹈作品外，同时也十分在乎观剧过程中的每个环节的服务。 

整个焦点小组访谈的结果，总结如下图1： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.讨论 

在调研的过程中，消费者表示会有选择性的进行再次观看。优秀的作品和有学习意义的作

品会进行再次观看，例如：《云南映象》是一部展现云南少数民族的原生态生活的作品，演员

影
响
消
费
者
态
度
的
因
素 

消费前期 

题材具有吸引力 

舞蹈演员的知名度 

广告宣传具有吸引力 

舞蹈编导的知名度 

a.演出地点的距离 

b.交通便利程度 

c.票价 

d.个人原因 

 

NO 

舞蹈剧的经典程度 

观看舞蹈剧 

放弃消费 

剧场的环境和服务 

演员的演出状态 

工作人员的态度 

Y 
E 
S 

作品的完整度 

满意 

不满意 

推荐、 
选择性再消费 

不会再次消费 

图1：影响消费者态度的因素 
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没有经历过专业舞蹈训练，他们表演的就是日常的生活。因此参与调研的舞蹈学生表示，观看

这部剧也有采风的目的，可以比较集中的学习和接收云南各民族的舞蹈元素。为了这目的，他

们有可能会多次的观看。但是84.62%的消费者表示如果有免费的活动会考虑再次观看，此外不

会再次观看。 

提高票房的收入除了需要增加消费者数量外，更需要固定消费、习惯性消费的消费者。目

前中国国内观看舞蹈的消费者没有形成习惯性消费，培养观众也是舞蹈市场可持续发展最基本

的条件。可以通过不同的渠道途径和采用不同的方法输出舞蹈，让更多的潜在消费者了解、认

识舞蹈。例如，英国皇家芭蕾舞团会定期制作芭蕾相关的公开课，免费开放并通过网络让更多

人接触芭蕾。他们还有拍摄一些花絮放到网络上供大家观看。英文版音乐剧《悲惨世界》自

1985年首映以来，一直受到音乐剧迷的追捧。1995年和2010年的纪念演唱会更是一票难求。这

部音乐剧三十多年来的常演不衰，除了作品优秀之外，音乐剧明星和制作人对消费者的也是其

成功的原因。25周年演唱会，剧中Marius Pontmercy的角色由18岁的Nick Jonas饰演。制作人

对这个角色的选择考虑到了年轻消费者群体，Nick Jonas在年轻一代的消费者具有一定的号召

力，笔者认为，这也是他被选择出演这个角色的原因之一。明星粉丝效应对发展和稳固消费群

体是一个有效的途径，舞蹈市场也可以树立起优秀的舞蹈明星演员的形象，吸引更多的消费

者。 

在消费过程中，消费者会受到情境和客观因素的影响。如;演出地点距离太远、交通不便

利，会导致消费者最终放弃这一次的观看。焦点小组的成员也提到这样的问题，他们表示会考

虑到这个方面的因素，但基本不会影响他们的观看舞蹈剧的决定。由于舞蹈剧消费不是频繁的

消费活动，所以合理的票价不会影响消费决策。个人原因导致无法观看舞剧，虽然有但不常发

生。舞蹈作品之外的重要因素——服务。包括剧场引导人员等现场工作人员的态度很大程度上

会影响到消费者的消费体验，从而他们对于这次消费的态度。 

 

结论 

此次研究通过焦点小组调研的方式，对舞蹈剧消费者的消费态度做了一个大致的分析和研

究。消费者对舞蹈演员、编导和经典剧目有不同的故有的认知，有积极的表示喜欢的态度，也

有负面的排斥的态度。通过调研了解到这些因素之后，可以针对它们利用不同的形式、组合和

渠道，对这些态度进行发展和改变。 

由于笔者个人能力有限，因此调研的范围和样本较小，希望此次调研的结果能为今后推广
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舞蹈剧的工作提供参考。 
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摘要 

二战结束后，日本凭借美国的经济支持快速发展，在亚洲建立起以日本为领头雁

的发展模式。凭“雁行模式”对 NIEs（新兴工业经济地区）、东南亚以及中国沿海城市持

续进行产业转移，建立起亚洲的区域产业分工体系，创造闻名的东亚奇迹。随着世界

多极化发展的趋势，“雁行模式”贯穿于亚洲经济发展的始终，并随着经济形势的变化而

变化，因而该问题展现出既古老又常新的魅力。文章参照 2005-2014 年的经济数据详

细分析日本对东盟投资的进程、区位选择、转移的产业类型等。其中最有代表性的老

东盟 5 国为马来西亚、印尼、新加坡、泰国和菲律宾。其中既有亚洲四小龙之称的 NIEs

（新兴工业经济地区），也有亚洲四小虎四个国家，存在着较明显的区域差异。  

中国与东盟在文化交流上和经贸合作上均也有紧密合作。随着中国成为世界制造

业中心，区域内经济体力量对比发生变化。创造东亚奇迹的“雁行模式”正在渐渐发生变

化。中国与东盟各国作为东亚洲地区重要的成员国，深化区域合作一直是努力的方向。

在中国提出“一带一路”战略计划后，中国与东盟国家的经济合作被提升到国家战略高度

层面。在这样的背景下，文章探讨分析了中国与东盟之间的产业转移现状以及未来发

展前景。通过对比分析我国与东南亚部分国家的双边贸易以及各产业占比，最后借鉴

日本雁行模式的经验来推行我国的产业转移，实现整个区域的经济发展。 
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Abstract 

After World War II, Japan and the United States with the rapid development of 

financial support, and establish Japan as the leading pack model of development in 

Asia. With "flying geese model" for the NIEs (newly industrialized economies), 

Southeast Asia and China's coastal cities continued transfer of industry to establish 

Asian regional industrial division system, the creation of the East Asian miracle known. 

With the trend of world multi-polarization, the "flying geese model" has always been 

throughout Asia's economic development, and with changes in the economic situation 

changes, so the problem often show both old and new charm. 2014 Japanese 

economic data analyzed in detail the process of ASEAN investment location choice, 

the transfer of industry types - article reference 2005. One of the most representative 

of the old ASEAN in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand and the Philippines. 

Among these are known as Asian Tigers NIEs (newly industrialized economies), there 

are four Asian Tigers four countries, there are obvious regional differences. 

China and ASEAN in the economic and trade cooperation and cultural exchanges are 

also close cooperation. As China has become the world's manufacturing center, the 

regional balance of power within the economy changes. The creation of the East Asian 

miracle "flying geese model" is gradually changing. China and ASEAN countries as an 

important member of East Asia, deepening regional cooperation has been efforts. That 

" the Belt and Road " of the Strategic Plan in China, the economic cooperation 

between China and ASEAN countries has been elevated to the national strategic level. 
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In this context, the article analyzes the current situation to explore the transfer of 

industries between China and ASEAN and future development prospects. Through 

comparative analysis between China and some Southeast Asian countries as well as 

bilateral trade industry accounted for, and finally learn from the experience of Japan 

to pursue flying geese pattern of industrial transfer, achieve economic development 

throughout the region 

Keyword: Japan; ASEAN; industrial transfer; Regional Selection; the flying geese 

model; the Belt and Road 

引言 

随着我国社会经济的全面快速发展，国家整体层面，尤其是东部沿海地区的比较优

势体系沿着更高等级生产要素的方向不断攀升。以低廉劳动力为核心的传统比较优势体

系正逐渐丧失，耐克、阿迪达斯相继将在中国的自有生产工厂“外迁”至越南或缅甸，星

巴克、嘉顿等将全部或部分产能“回巢”美国本土。自二次世界大战起，全球范围内较大

规模的产业转移发生了三次：第一次在上世纪 50 年代，美国将钢铁、纺织等传统产业

向日本、联邦德国等地区转移；第二次在 60-70 年代，日本、联邦德国向亚洲“四小龙”

和部分拉美国家转移轻工、纺织等劳动密集型加工产业；第三次在 80 年代，欧美日等

发达国家和亚洲“四小龙”等新兴工业化国家(地区)把劳动密集型产业和低技术型产业向

发展中国家转移，特别是向中国内地转移。但是，2008 年金融危机后，全球第四次产

业转移开始启动。只是在这次产业转移中，中国制造业成了受冲击最大的行业。据 Wind

统计数据，以制造业为主的沪深两市上市公司 2012 年上半年净利润同比下降近 15%。

中国企业联合会的研究报告也表明，中国制造业正遭遇改革开放以来最严峻的“空心化”
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困局。这种“空心化”主要体现在两个方面：一是低端制造企业为寻求生存空间被迫转移

到其他国家和地区，导致本土的就业机会减少和制造业发展速度放慢；二是制造业产业

自身缺乏核心技术，形成对跨国公司的技术依赖，其后果是国际贸易条件恶化，技术上

受制于人，导致盈利空间难以提升，产业升级也困难重重。我国宏观经济发展也因此步

入了又一个历史性结构调整期，集中表现为“新常态”发展阶段的到来，上海自贸区和深

圳自贸区的历史性创建，以及“一带一路”战略的提出。 

产业转移是客观存在的，是由于企业寻求最高的利润而对劳动力市场价格的分析，

以及土地，能源等一系列因素所做出的转移行为，我们对此应该以正确的方法引导企业

进行合适的产业转移 

文献综述 

产业转移与经济全球化的程度密切相关，也与产业发展先进国与后进国的国家关系

直接相关。世界经济发展经历了快速变化和增长的过程，全球产业结构不断演化，产业

转移成为了影响世界经济发展的一个重要因素。国内外学者很早就认识到了这一经济现

象，并对产业转移理论和实践进行了大量的细致的研究。  

一、对产业转移概念的界定 

国际产业转移在二战前就受到了学者的关注，并在战后成为学术界研究的热点。产

业转移是中国学者对产业从某些国家（地区）转移到另一些国家（地区）这种经济现象

的统一称谓。在国际研究上，国外学者对此并未形成统一词汇。Robert J. Newman（1983）

使用了 industry migration 这一短语，Ozawa（1992）用 transplant abroad、transfer of 

industrial activities、industrial transfer、industrial relocation 等词对此加以描述。Paul 

Krugman & A.J.Venables（1995）将其描述为 spread of industry，译成“产业扩散”。Diego 
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Puga & A.J.Venables（1996）用 spread of industry、industry expands、dispersion of 

industry 和 industrial location 等词汇来描述这一现象。这些叫法都突出了产业向其它地

区的动态移动和扩散这一特征。 

我国学者在研究中逐渐形成了自己对产业转移的理解和界定。一是注重强调转移流

向的定义。如卢根鑫（1994）认为国际产业转移是指某些产业由某些国家或地区转移到

另一些国家或地区，是某些劳动密集型、资本密集型或技术密集型产业由发达国家转移

到一些发展中国家或地区的现象。贝毅（1998）、胡俊文（2004）认为国际产业转移是

发生在国家之间的产业转移，这种转移往往是从劳动密集型产业开始，逐步扩展到资本、

技术密集型产业；从相对发达的国家转移到欠发达国家，再由欠发达国家转移到发展中

国家的逐层推进的过程。汪斌、赵张耀（2003）认为国际产业转移是指产业由某些国家

或地区转移到另一些国家或地区，是一种产业在空间上移动的现象。二是强调转移方式

和目的的定义。刘辉煌（1999）认为国际产业转移是指产业在国家之间的移动，它主要

是通过国际资本流动和国际投资来实现。是发达国家调整产业结构、实现全球战略的重

要手段，同时也是发展中国家调整产业结构、实现产业高级化和技术进步的重要途径。

陈建军（2002）定义产业转移为一种市场经济条件下企业的自发行为，当资源供给或产

品需求条件发生变化后，某些产业发生空间迁移（国家或地区间）的经济行为和过程。

该定义突出了产业转移的主体和条件要素，强调产业转移是国家与地区间投资与贸易活

动的综合性要素与商品流动过程，并承认产业转移促进产业分工形成和产业调整，间接

的强调了产业转移的方式和目的。三是从产业发展周期角度对产业转移的界定。王先庆

（1991）对产业的经济寿命进行了研究，认为产业转移是衰退产业实现退出的一种重要

方式。陈计旺（1999）认为产业转移是经济发展过程中区域间比较优势转化的必然结果，

是发达地区向落后地区不断转移已经丧失优势产业的过程。可见，产业转移虽然很早就



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 332 

引起学术界的关注，但对其概念界定迄今还没有统一的定义。经济学家也没有系统分析

过这一概念所描述的那些重要的经济现象以及现象背后所掩藏的国际经济关系。笔者认

为，产业转移既包括某一产业由某些国家（地区）转移到另一些国家（地区），也包括

某一产品生产及产品的某些工序生产在空间上的移动和变迁。 

二、对产业转移动因的研究  

由于产业转移常常通过国际贸易(货物贸易和服务贸易）、国际投资（直接投资和间

接投资）这两种主要方式来实现。因此，产业转移理论是在微观、宏观经济学、国际贸

易、国际投资等理论基础上的综合和延伸。对产业转移动因的研究，西方学者涉猎较早。

阿瑟·刘易斯（W.Arthur Lewis）的成本上升论、弗农（R.Vernon）的产品生命周期理论、

小岛清（Kiyoshi Kojima）的边际产业扩张论、海默（S.Hymer）的垄断优势论、伯克

莱（Peter J. Buckley）与卡森（Mark C. Casson）的内部化理论、邓宁（J.H.Dunning）

的国际生产折衷论等理论，从成本、要素、产品等不同角度对投资方式下产业转移动因

进行了解释。刘易斯·威尔斯（Louis J.Wells)的小规模技术理论、拉奥（Sanjaya Lall）

的技术地方化理论、坎特韦尔（John A.Cantwell）和托拦惕诺（Paz Estrella Tolentino）

的技术创新产业升级理论、阿根廷经济学家劳尔·普雷维什（Raul Prebisch）的中心外

围论等，则是站在发展中国家的立场，从技术、创新、分工的角度对跨国公司国际投资

的动因进行了解释（陈建南，2001）。Krugman（1995）将地理学引入区域产业布局研

究，提出了“新经济地理学”理论。他运用 DS 模型构造了一个垄断竞争条件下的“中心—

外围”空间模型，证明该模型存在多重均衡，认为削减企业运营成本是促进产业实施空

间转移的一个重要原因，成本低、规模经济大的地区就会有更多制造业在此聚集。

Venables(1996)研究发现由于“中心—外围”模式是假设熟练劳动力具有空间流动性，而

当劳动力具有流动粘性时，产业集聚将不会发生，这时该模型将不能解释产业转移后的
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集聚过程。Venables 假设所有的工业部门在开始时都聚集在一个国家，各部门按投入

产出关系联系在一起。随着该国国家工资的提高，这些产业增长扩张要大于其它产业部

门，于是该产业中的个别企业就开始向外转移。Diego Puga &Venables(1996)结合 

Krugman& Venables(1995)模型与 Dixit&Stiglitz(1977)垄断竞争模型，考虑“冰山”效应

和运输成本，设立了同质多国家模型，以此揭示了在什么情况下产业开始转移，哪个产

业或部门最先移出和最主要的导致移出的因素。结论是：产业关联使企业聚集更加紧密，

推迟了产业转移；劳动密集型产业会首先移出，因为它们会更容易受到世界其它工业化

国家工资提高的影响；在摆脱现时的产业集群时，上游产业面临更高的转移成本。

Yang(1991)则开创了新兴古典经济学超边际分析思路，提出专业化报酬递增的假说，认

为产业发展在专业化报酬递增与交易成本之间权衡过程中形成了各种不同产品的生产

聚集区。卢根鑫（1994）提出了重合产业理论，认为当发展中国家通过国际产业贸易和

投资与发达国家技术构成相似时，会形成与发达国家的重合产业，因前者较低的投入给

发达国家重合产业造成竞争压力，产生的结果一是发达国家加快技术进步，二是发达国

家将重合产业向发展中国家转移。因此说国际产业转移实际上是国际产业贸易与国际产

业投资发展的必然结果。但这一理论在观点上主要是站在发展中国家的角度研究了垂直

型产业转移，对于发达国家之间的转移和逆向转移并未涉及；在研究方法上也仅限于定

性分析。石奇（2004）利用集成经济的分析框架解释了国际产业转移的微观机理。他发

现企业会根据产业链中价值环节的变动，对人力资本、资产以及需求状况进行权衡，对

不同边际生产力的要素进行有效配置，以获得集成经济的好处，而产业转移是企业实现

市场集成的有效手段，是企业在技术手段之外通过对市场的重组和集成实现经济性的结

果。（朱华友，2008）从降低交易成本和运输成本、获得规模经济和外部效应、共享劳

动力市场和加强创新等角度分析了产业转移的集群化动因。  



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 334 

三、对产业转移区位选择的研究 

产业转移区位选择是以投资区位选择为依托的，因此，投资区位选择较大程度上测

度了产业转移的区位选择。除 S.H.Hymer、Buckley、Dunning 等传统经典理论，现代

学者对区位选择也进行了大量研究。Little，J.S.（1978）研究发现工资水平和东道国政 

府政策是决定向美国产业转移区位选择的重要因素 。Coughlin(1991)认为市场规模与

外资量存在正相关，得出类似结论的还有 Devereux(1998)、Migue（2006）等。朴商

天(2004) 认为对外开放度和信息费用等因素对投资区位选择起着重要作用。

Caves(1985)研究认为，原材料和服务、劳动力、合同谈判等成本较高将导致投资选择

低交易成本地区。认为成本因素是区位选择决定因素的研究还有 Hatzius(1998)、

Christian(2008)、文东伟（2009）等。工资水平、东道国制度、承接国经济规模、贸易

流动等因素也广泛被考虑在影响区位选择的因素中（Kumar，1991；鲁明泓，1999；

阮翔，2004）。  

四、对产业转移效应的研究 

国际产业转移将对产业转出国和产业承接国产生不同的效应。 产业转出国的正面

效应：Magnus Blomstrom(2000)的研究证明日本对外投资帮助日本企业维持其国外市

场份额，扩大了经营活动的区位，实现了规模经济和利益。Mark Hiley(1999)发现日本

对外直接投资导致了纺织业向海外转移，并导致生产要素从纺织业向新产业的转移，促

进了产业结构的升级。Lipsey R.E.(2002)指出通过对外直接投资，母国企业会倾向于在

国内生产资本、技术密集型产品，在东道国生产低技术产品。本国产品的竞争力因此提

高，技术溢出还可能转变母国产业原有比较优势，并促进产业的升级。张为付(2006)认

为产业转移将为产业转出国发展高新技术产业提供空间，促进产业升级。 产业转出国

的负面效应：产业转移将导致产业转出国形成产业空心化（潘未名，1994；盛毅，2003）；
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也有学者持相反观点（张弛，1993；李东阳，2000），认为产业转出不会给投资国带来

产业空心化问题。魏后凯（2003）认为产业转移导致产业转出国转移产业的生产能力下

降、就业降低，但资源配置倾向于新兴产业后将实现产业结构的升级转换。郭克莎（2000）

和刘宇（2007）认为外资的结构性倾斜加大了我国三次产业的结构偏差、扩大了我国三

次产业发展水平和国际竞争力的差别。 产业承接国的正面效应：朱春临（2007）认为

外资的增加会促进东道国的经济增长，但东道国经济产出的增长并不必然是 FDI 流入

的原因。钟昌标（2010）实证分析发现外资不仅刺激和提升了本地区生产率绩效，同时

也间接带动了其它地区生产率的改进。姚树洁（2006）认为外资是新兴工业化国家赶超

世界发达国家的一个重要因素。Maleolm Dowling(2000)等人的研究证明，比较劣势产

业的转移可以促进东道国的生产有效性和投资国的技术开发。东道国企业又向他国投资、

技术溢出过程中使得自身产业的升级换代能力增强，保持了相对于其它国家的产业高度。

陈继勇（2009）研究表明我国引进外国直接投资所带来的资本供给和技术溢出效应促进

了产业结构高级化和高效化发展。Mac Dougall(1960)第一次明确地提出了资本流动的

外溢效应问题，此后该问题被大量研究分析。Caves(1974)研究发现澳大利亚本土企业

的生产率与行业内的外资份额存在着正相关关系。Blomstrom 和 Persson(1983)研究结

果显示墨西哥外资企业与国内相关产业企业的劳动生产率、生产力水平之间有正的相关

性，外资企业对本土企业存在着正溢出效应。Appleyard 和 Field（1998）认为产业转

移导致了产出、出口、税收、实现规模经济和提供技术等正效应。得出溢出效应为正的

还有王红领 (2006)、金成晓(2009)、夏业良（2010）等。 产业承接国的负面效应：魏

后凯（2003）认为产业转移最终会导致产业承接区利润下降，出现利润平均化趋势；优

惠政策导致国家利益流失，部分产业移入还造成环境污染。宋群(2005)认为承接国际产

业转移对我国贸易结构升级、产业技术进步以及提高国际分工地位方面产生了负面影响。
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张云（2011）从生产者驱动和采购者驱动两个角度认为产业转移将导致产业承接国与转

出国发展差距扩大化，并导致产业承接国产业链低端价值锁定。溢出效应为负的结论还

有蒋殿春（2008）、马林（2008）、张宏（2008）和范承泽（2008）等。还有学者通过

分析得出溢出效应不显著或不确定的结论，如罗长远（2006）、马天毅（2006）、薄文

广（2007)，类似结论的文献还有平新乔(2007)、路江涌(2008)、陈琳(2009)等。  

五、对文献的评述及本研究的立足点： 

西方各种关于产业转移的理论，经过多年的研究和发展，其优点是比较深入、具体，

而且多数建立在理论推导和数学模型的基础上，假设条件比较苛刻，实证色彩浓厚。但

由于现实的千变万化，任何理论面对现实经济现象解释力都存在局限性。但有一点是共

同的，那就是上述西方关于产业转移的理论多数是从发达国家视角出发，而忽略了发展

中国家的利益。本文通过对国内外学者已有的相关研究加以梳理，将理论与日本产业转

移实践相结合，并以相对的发展中产业承接国的视角，对理论进行验证和深化。 本文

以中国的角度出发，深入讨论流行于亚洲的产业转移理论如何应用于中国和东盟之间 

研究目的 

一、 分析“雁行模式”的适用情况，试探讨与中国与东盟国家间匹配模式。 

二、分析东盟国家的经济数据，对东盟国家进行分类，分析日本对其产业转移时所考虑

的因素。 

研究方法 

本文主要采用了文献研究法和定量分析法相结合的方式。对期刊、书籍、报纸杂志、

相关网站等文献资料来源，进行大量的收集、阅读和整理。然后运用归纳和演绎、分析

与综合以及抽象与概括等多种方法，对收集来的各种文献资料进行分析。 

结果与讨论 
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一、国际产业转移的方式 

随着国际分工日益细化，国际产业转移的方式也随之多样化，主要包括国际贸易和

国际投资方式以及其它新兴国际产业转移方式。 

1.国际贸易方式下的产业转移 

后发工业国（地区）在其工业化初期阶段，由于本国技术的落后，从工业发达国家

进口工业品。当进口数量和需求到达一定程度，国家就通过自办企业、培训人员、自行

研发或购置技术、生产资料等方式，逐步掌握该行业的生产技术，由本国企业在国内进

行该产品的生产，之后实行以进口数量限制、高关税壁垒等为主要特征的进口替代型发

展战略。随着生产的扩大，后发国以资源丰富、劳动力价格低廉等优势占领国内市场，

并最终实现该产品的出口。通过“进口—进口替代—出口”的雁行模式，实现了某些产业

从发达国家向落后国家的国际转移。雁行模式反映了日本纺织、钢铁等许多产业的发展

轨迹。我国的江浙地区和珠三角地区，已经成为国际纺织业的生产基地，发达国家以较

低的价格在这些地区大量订购中国制造的服装，再发往本国出售，而这类产品在发达国

家国内较少甚至是不生产，完全以贸易形式实现了产业转移。在工业发达国家的角度看，

由于产品生命周期的存在，根据比较优势理论，在某产品的投入期和成长期，产品的需

求价格弹性较低，企业在产品开发成功后首先就是开拓并占领国内市场，同时积极开发

国际市场、努力增加出口，技术优势是此阶段最重要的比较优势。当产品进入成熟期，

随着技术投入的减少和对资本需求的增加，需求价格弹性增加，随着竞争对手逐渐增多，

成本优势成为这一时期主要的比较优势。特别是产品生产实现标准化以后，技术、资本

投入对生产的约束效应大幅降低，成本竞争最为激烈。国内市场竞争的激烈使其更加重

视国外市场份额的维持和扩大，于是将该产品的生产向海外生产成本低廉的国家或地区

进行转移。随着产品的标准化程度和海外生产成熟度的提高，产业移出国的产能会不断
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下降，其国内需求将通过进口的方式来实现，国际贸易成为该产业国际转移的最后表现

形式。最后，工业发达国家逐步放弃该产业产品的生产而转向开发、研制更高级的产品

或技术，开始新一轮的产品周期。 

2.国际投资方式下的产业转移 

对外直接投资可以实现先进工业国某些产业向落后国家或地区的转移。假设 A 国

为产业移出国，B 国为产业承接国。B 国要想承接该产业并具备自己的比较优势向 A 

国逆出口，也就是完全承接该产业一般需要以下过程来实现：首先，A 国要向 B 国进

行投资（建厂或者并购），将设备等生产资料以及与生产相关的技术向 B 国进行输入，

通常 A 国会提供生产最终产品所需的中间产品给 B 国，B 国根据要求对产品进行生

产加工，然后将最终产品输入市场。当产品产量增加，不仅可以满足国内市场需要，还

可以实现该产品的出口。随着 B 国对原材料、中间产品等需求的增加以及 B 国本身

技术的成熟，B 国将对中间产品具备一定的生产能力，这一阶段，A 国对 B 国中间产

品的需求和输入将逐步减少，直至实现从原料到中间产品大部分在 B 国进行生产，最

终实现该产业向 B 国的转移。新建投资（绿地投资）和跨国并购是直接投资进入的两

大主要模式，也是产业承接的两种主要方式。2010 年跨国并购较 2009 年增长 36%，

达 3390 亿美元；发展中国家和转型国家更倾向于利用新建投资，全球有 2/3 的新建

投资流向了这些国家或地区，而跨国并购只有 1/4（UNCATD，2011）。近年来，股权

限制的不断放开引致股权合作也逐步成为国际产业转移的重要方式。如在金融领域，浦

东发展银行与花旗银行、东亚银行与民生银行等进行的股权合作；在保险领域，凯雷收

购中国太平洋保险、美国 ACE 集团参股华泰财产保险等股权合作。 

二、国际产业转移的形态 

1.边际产业的产业整体转移 
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边际产业的产业整体转移就是发达国家将边际产业的每个环节，包括技术、生产和

销售整体向它国进行转移，本国基本脱离该产业的整个产业链活动，本国对该产业产品

的需求通过贸易的方式来满足。边际产业的产业整体转移一般属于垂直顺梯度型的国际

转移，也就是说转移的整体方向是在比较优势差距比较明显的国家间进行，一般是工业

发达国家向落后的发展中国家转移。发达国家为谋求资源的有效配置和市场的扩大，将

在本国丧失比较优势的边际产业整体向土地、资源、劳动力、运输等可以大幅降低生产

成本或靠近终端市场的国家或地区转移，产业梯度差异的存在是这类产业发生转移的客

观前提。同时，能够进行整体产业链转移的产业多数为生产附加值较低、对劳动力水平

要求不高、但对劳动力成本和数量要求较高的劳动密集型产业，如低端服装制造业、一

般化工业（特别是对环境污染较为严重的重化工业）等。目前，这些产业的产品生产几

乎全部集中在发展中国家，全球市场特别是发达国家市场基本由发展中国家向其出口来

供给。如日本的针织服装类几乎全部从中国进口，在 2000 年从中国进口的针织品、服

装制成品及附件占其全部进口的 75.8%，到 2010 年该数值则上升到 83.3%。 

2.边际产业的边际部门转移 

随着世界市场竞争的日趋激烈，传统的完整产业链转移除特殊产业、个别产业外已

经发生很大改变，越来越多的边际产业只将处于比较劣势的产业部门进行转移。以制鞋

业为例，耐克公司在上个世纪 80 年代，由于劳动人口不足且劳动力成本上涨等原因，

将其运动鞋的生产基地从韩国、中国台湾等地移至中国内地，而耐克却在本国把握着设

计、营销、关键部分生产（如气垫）等核心环节。阿迪达斯也将其 95%的制造部分转

移到其它国家进行生产，自己只负责设计等环节。服装业的产业转移则沿着两种路径来

进行，一是非品牌的服装制造已经从发达国家完全转移到成本较低的发展中国家，如美

国向墨西哥服装业的转移、德国向匈牙利、捷克服装业的转移、我国沿海地区承接的国
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际服装生产转移等；二是品牌服装，移出国同样是提供设计、设备甚至原材料，但剪裁、

车缝、包装等劳动密集型生产却移至海外。成品通过批发、零售和专卖等渠道，大部分

通过出口回流到转出国，利润大多为跨国公司获得。值得注意的是，服装业还出现了“反

方向转移”的情况。也即一些服装企业将自己的公司总部、研发中心、营销中心从欠发

达地区向发达地区甚至是向发达国家转移，只将生产等边际部门留在欠发达地区的现象，

这种转移的主要目的除利用发达地区或国家的信息等资源外，还利用了发达地区或国家

的时尚背景，制造品牌效应。 

三、国际产业转移的经济理论及发展评述 

1.雁行形态论及其拓展 

雁行形态论也叫雁行模式，其概念由日本经济学家赤松要在 1932 年《我国经济发

展的综合原理》一文中提出，该理论描述了后进国家某些产业的发展。他通过观察战前

日本棉纺工业的发展历程，认为后进国家的产业发展大多会经历“进口—国内生产—出

口”的过程。把这一过程用曲线描绘则呈现倒“V”字型，像一群飞行的大雁，因此称之为“雁

行产业发展形态”。此后赤松要（1961）对雁行形态论进行了不断的修整和精炼，不仅用

雁行形态描述了一个产业和多个产业在同一国家的兴衰过程，还总结了以生产多样化和

产业多样化为特征的第二个模式，也即由低附加值产品到高附加值产品、由一般消费品

向资本品、由轻工业向重工业转换的一国产业结构变动的发展过程。产品多样化有助于

提高产品附加值、促进产业发展壮大；生产多样化过程有助于实现国家的产业结构升级。

随着研究的深入，雁行形态开始被用于解释日本对东亚其它经济体的直接投资以及产业

转移等现象（Kiyoshi Kojima，1958、2000；Ozawa，1984、1985；Yamazawa，1990）。

“雁行形态论”逐渐成为研究不同国家和地区间产业转移和产业分工的理论，倒“V”型曲线

此时描述的是同一产业在不同国家的动态转移的态势，即同一产业在领头雁和雁群之间
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的国际或地区转移现象。发达国家在雁阵的最前面，通过技术创新努力保持与欠发达国

家的距离，而后者尾随其后效仿前者，以不同速度的雁行形态完成工业发展过程。小岛

清（1973）将对外投资因素纳入雁行模式中，并与弗农的产品生命周期理论综合起来，

提出了“产业选择理论”。他提出“产业移植的比较优势”概念，建议从技术差距最小的产业

进行移植，以这类产业的中小企业为移植主体。小岛清模式同样描述了以对外直接投资

形式下的产业转移的轨迹，该模式包含了产业多元化和合理化、顺贸易导向型直接投资

和协议分工三个核心理论模型。产业多元化和合理化有利于促进经济效率，提高收入水

平并最终实现经济发展；投资国将边际产业转移到具有比较优势的东道国去生产，本国

生产更具有比较优势的产业，两国的比较优势都扩大，并导致贸易规模的增加和生产效

率的提高，所以也称为“边际产业扩张论”。20 世纪 90 年代以来，产业转移理论与国际

经济学和国际经营学理论的联系日趋紧密。日本学者关满博(1997)提出产业“技术群体结

构”概念，运用一个三角型模型对比了日本与东亚各国和地区的产业技术结构。结论是

日本应放弃 “全套型产业结构”，并促使东亚形成网络型国际分工，在参与东亚分工和合

作的过程中对产业结构进行调整，才能保持日本的领先地位。山泽逸平（2001）对雁行

形态进行了扩展，将成熟阶段和逆进口阶段补充进来，提出了“引进—进口替代—出口

成长—成熟—逆进口”的五阶段理论。他分析了东亚各经济体产业水平和产业结构间存

在梯度差异的事实，并强调了国际直接投资和技术转移在区域产业融合中的巨大作用，

也更加详尽地描述了后进国家如何通过引进技术、满足国内生产、出口后实现经济的起

飞的过程。小泽辉智(2001)在雁行模式的基础上发展出增长阶段模型，认为跨国公司在

产品生命周期初期在国外投资生产帮助东道国建立起有竞争力的消费品工业，无须再经

历出口产品、开发东道国市场的阶段。雁行模式在描述东亚产业转移的同时也受到广泛

的质疑。雁行模式是特定历史时期的产物，该模式仅说明过去，无法解释将来；可以适
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用于东亚小国，但不一定适用于发展中大国，特别是在亚洲金融危机之后，这一发展模

式受到了冲击（汪斌，1998）。雁行模式只描述了东亚经济体依次相继起飞的客观现象，

而并未揭示出东亚各国与地区经济发展的实质。“东亚模式”本质上应该是东亚先进国家

（地区）与后进国家（地区）之间的一种产业梯次传递的状态或过程，这种动态的产业

梯次传递形成了该地区特有的区域产业循环机制（李晓，1995，1998）。笔者认为，战

后一段时间内雁行形态确实存在，日本作为“首雁”是东亚经济增长的有力推器，东亚以

此形成了以日本为首的明确的、互动的分工体系，并在该地区形成了一个非正式但较为

稳定的经济循环，这个经济循环促进了东亚后起经济体产业结构的调整和工业化。但随

着东亚各经济体的发展，特别是后进国家赶超日本步伐加快、参与分工程度加深，日本

对东亚产业分工细化和分配的力量有所削弱，雁行模式已经不能准确描述东亚经济发展

的实际情况，东亚的生产模式开始向网络化发展，网络模式更能代表东亚目前的生产和

分工状况。 

2.产业区位选择理论 

韦伯（A.Weber）早在 1909 年就提出了工业区位论，认为理想的工业区位应考虑

三个主要因素，即运费、工资和集聚因素。最佳工业区位应是运费、工资和集聚三者作

用下的最优组合。汤普森（Thompson，1966）又提出了“区域生命周期论”，将工业区

分为不同阶段，工业区在青年期实现了要素的集中并具备了创新的条件，当发展到成熟

阶段，区内产业就会向外扩张，在区外找到了更适合发展的区位，即开始进行产业转移。

克鲁格曼（P.Krugman）的“新经济地理学”理论，将地理学引入区域产业布局研究。他

在建立了一个两地区、两部门的一般均衡区位模型后研究发现，如果运输成本高，规模

报酬小，制造业产品支出比重低、靠近市场的动机等将导致制造业在区域间平均分布；

如果情况相反，就会出现制造业在一个区域分布越多，该区域需求的比重越大，制造业
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越为集中的现象。 

3.产品生命周期论 

美国哈佛大学教授雷蒙德·弗农(Raymond  Vernon)1966 年在其《产品周期中的国

际投资与国际贸易》一文中首次提出产品生命周期理论。弗农从工业先行国角度出发，

工业先行国应参与产业分工使本国实现产业结构升级，产业结构演变要紧密结合国际市

场的发展变化，以实现产业结构的国际一体化。该理论认为产品具有生命周期，包括开

发阶段、成熟阶段及标准化阶段，它动态的描述了工业发达国家从出口到对外直接投资

再到进口的产业发展过程，进而反映了发达国家的产业经发展、成熟到衰退并向落后国

家进行产业转移的发展轨迹。基本内核就是产业转移是按照产品生命周期转移产品的生

产，产业转移是产品生命周期在特定阶段的必然结果。垄断优势论。美国学者斯蒂芬·海

默(S.Hymer)对企业跨国经营进行研究于 1960 年提出垄断优势论，后由查尔斯·金德尔

伯格(C.P.Kingleberger)等人深化发展，成为跨国公司主流经济理论。该理论认为不完全

竞争是跨国公司直接投资的根本原因。跨国公司的垄断优势是对外直接投资获利的条件，

包括规模经济优势、技术优势、管理优势、营销优势和资金优势等。内部化理论。Buckly

和 casson(1976)将交易成本引入国际生产的研究，提出了内部化理论。该理论认为中

间产品市场的不完全性导致的高交易成本直接影响了跨国公司的利润。将这些中间产品

在企业的内部进行交易，把外部市场内部化就会提高跨国公司的获利水平。内部化交易

可以减少不确定性，避免政府干预和双向垄断，增强了控制力和计划性。而产业、地区、

国别和企业因素是外部市场内部化的四个决定因素。国际生产折衷论。邓宁（Dunning）

综合了垄断优势论、内部化理论和区位理论，提出了国际生产折衷理论。该理论认为跨

国公司直接投资是所有权优势、内部化优势和区位优势三者结合的结果。市场不完全导

致跨国公司拥有国外企业所没有或无法获得的特定优势，也就是所有权优势；内部化优
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势把所有权优势控制在跨国公司内部，提升获利水平；而区位优势决定跨国公司将生产

地点选择在特定的国家或地区。国际生产折衷论是跨国公司理论的一个综合，是解释国

际直接投资的一般理论。 

 

四、日本对东盟产业转移的区位分布 

日本对东盟的直接投资始于上世纪 60 年代，半世纪以来东盟成为日本最重要的原

料来源地、生产基地、出口市场以及最主要的直接投资所在地。日本对东盟的直接投资

经历了从起步之初到 70 年代的投资激增、1985 年广场协议日元升值后的投资狂潮、

2003 年至 2006 年次贷危机爆发前的追加投资这几个上升阶段。而上世纪 90 年代之

初日本泡沫经济的破裂和 1997 年亚洲金融危机曾一度导致日本对东盟的投资出现下

滑甚至撤资的局面。日本对东盟的直接投资几起几落，但多年来日本是东盟最大的投资

国这一事实却未曾改变。首先，1997 年以来日本对东盟直接投资规模尽管增长，但并

不稳定。2000 年，日本对东盟投资额仅为 2.07 亿美元，较危机前的 1995 年下降了 

94.8%。第二次在 2003 年受日本经济增长放缓影响再次大幅回落。第三次即在本轮全

球金融危机深化以后，投资额出现了小幅回落，在 2008 年降低至 4,365 亿美元，较 

2007 年最高峰降低了 12.08%。由此，大致可以将 2000 年以来日本对东盟直接投资

变化状况描述为波浪型的上升状态（见表 4.1）。2005 年至 2014 年这 9 年日本对其投

资占对亚洲投资的比重平均达 32.31%，由此看来，东盟是日本对亚洲直接投资的首要

选择区位。至 2014 年数据显示，182.3 亿美元的投资额占东盟该时期引资总额的 13.39%，

日本是超过美国和欧洲国家的东盟最大投资国。 
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表 4.1 日本对东盟直接投资流量表（2005-2014） 

    
单位：百万美元 

年份 

日本对东盟 

直接投资总额 

（A） 

日本对亚洲 

直接投资总额 

（B） 

东盟接受外国 

投资总额 

（C） 

占比 

（A/B） 

占比 

（A/C) 

2005        4,697        17,980        42,489  26.12% 11.05% 

2006        6,749        20,005        63,912  33.74% 10.56% 

2007        6,945        22,826        84,917  30.43% 8.18% 

2008        4,365        23,790        49,693  18.35% 8.78% 

2009        5,027        19,427        47,927  25.88% 10.49% 

2010        6,317        19,035       100,360  33.19% 6.29% 

2011       12,522        31,209        95,838  40.12% 13.07% 

2012        5,573        26,778       115,453  20.81% 4.83% 

2013       17,886        39,775       117,687  44.97% 15.20% 

2014       18,230        36,801       136,181  49.54% 13.39% 

数据来源：日本贸易振兴机构数据库、ASEANstats 数据库 

 

其次，日本对东盟内各国投资显著异化。一是日本对东盟新、老成员国投资严重失

衡，日本对东盟的直接投资仍然集中在老东盟五国。日本对文莱、老挝、缅甸、柬埔寨

的投资很少。2000-2010 年对四国的投资合计 1.82 亿美元，仅占该期间对东盟投资总

额的 0.27%。二是在日本主要投资的老东盟五国中，对各国投资非均衡分布。至 2014

年，泰国接受日本直接投资 10,132 亿日元，超过印尼（25.0%）、马来西亚（5.0%）位
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列第二，仅次于新加坡（42.0%）。 

 

表 4.2 日本对东盟四国直接投资流量及分布（2005-2014） 

   
单位：亿日元 

年份 新加坡 泰国 印尼 马来西亚 

2005       634      2,355      1,341        590  

2006       444      2,307        864      3,455  

2007     2,626      3,063      1,207        379  

2008     1,122      2,093        739        618  

2009     2,706      1,523        459        578  

2010     3,319      1,983        409        906  

2011     3,517      5,576      2,876      1,148  

2012     1,283        464      3,039      1,052  

2013     3,550     10,132      3,821      1,233  

2014     8,084      5,351      4,693        968  

数据来源：日本贸易振兴机构数据库 

 

五、东盟国家的经济基础分析 

近年来中国对东盟的直接投资以每年60％以上的速度增长。东盟已成为中国企业在

海外投资的第三大目的地。根据联合国贸发会的预计，中国企业是发展中国家最大的海

外投资者之一，并将在未来几年里迅速扩大在海外的经营。对东盟国家相对薄弱的信息

产业、电力资源、机械电子等有增强的作用。来自中国的资本正逐步改变着东盟国家的
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市场格局。其产业转移体现在以下几点： 

1.中国在东盟国家投资的加工、装配和生产性的小型项目，在产业内投资的意义上

加强了东盟国家的加工生产。特别是对东盟国家的农产品加工业起到直接促进作用，加

强了对农业的服务。如我国西南地区许多农产品加工企业看到越南蕴藏的商机，纷纷在

越南直接投资建厂或办企业。2001年中国饲料业巨头、民营企业新希望集团在越南成立

“越南新希望有限公司”，利用当地的市场和农业、人力资源以及中方的技术、地缘、亲

缘优势投资生产饲料，分别在河内和胡志明市共投入900万美金设立了两个饲料厂，在

与泰国正大、美国加积、法国鹤牌等企业的竞争中得到壮大。广东的企业则在东盟国家

的木材加工、生产木材制品(家具)与水产品加工方面展示了实力。 

2.中国对东盟对外直接投资的大多数资金投向东盟的4个新成员，即越、老、柬、

缅等，其主要部分是劳动密集型产业与劳动密集型生产环节，对启动这些国家的工业化

进程起到很好的作用。这些国家正在形成劳动密集型制造业的比较优势。 

3.中国在能源、矿业方面的投资从资源开发方面加强了输入国的工业实力。2002年。

中国海洋石油总公司出资5．85亿美元收购了西班牙某石油公司旗下的印尼石油以及天

然气资产，此项投资比2000年中国企业投资印尼的总额多出近8倍，这笔交易使中国海

洋石油总公司当之无愧地成为印尼最重要的能源厂家，为中国石油和中国石化等大型企

业进入印尼市场打开了局面。 

4.制造业方面，中国在泰国的机械制造业和生产型企业投资超过200个，投资总额

突破10亿美元。在越南，由中国整车制造或者用中国零部件生产的摩托车已经占据70％

的市场。在印尼，尽管本田和雅马哈占据了支配地位，但是中国摩托车的市场份额正在

迅速增长。 

5.中国企业已涉及东盟国家的建筑、电气和运输等行业，为东盟国家直接服务于工
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农业生产的第三产业的增强起作用。 

6.中国迅速发展起来的电子产业已经紧接着向东盟国家转移。著名的中国公司像海

尔、TCL已通过在印尼、马来西亚、越南和菲律宾建厂而在东南亚有了立足点。华为公

司进入泰国市场不到两年，就已经承揽到泰国移动智能网工程和全国骨干光纤高科技项

目。青岛海信集团在印尼投资100万美元，合资建设电视机厂。澳柯玛准备在越南建立

冷柜厂。四川长虹集团把长虹电器打人印尼市场，一度赢得印尼彩电市场约3％4％的份

额。在此基础上，集团公司投资150万美元在印尼投资建成了总占地一万平方米的长虹

公司印尼彩电装配厂，日生产彩电能力为800台。长虹打算以印尼为基地，将其产品逐

步辐射到东南亚其他国家。 

 7.中国在新加坡进行的直接投资是为获取“逆向产业转移”的效果，对新加坡发挥地

缘优势起到推动作用。中国对新投资主要是国内的大企业，如中国远洋运输公司、中国

石油等。利用新加坡的地理优势、作为进一步促进出口的枢纽而投资。中国正在新加坡

建立高科技创业中心，鼓励国内的风险高、成长性好的中小高科技企业进人新加坡市场，

利用那里良好的创业环境降低中国高科技企业创业成本。 

六、我国产业转移的动因 

产业转移可解决我国部分行业产能过剩问题。我国的钢铁、水泥、平板玻璃、煤化

工、以及风电设备都是产能过剩产业。产业升级的需要。现阶段，我国以低成本取胜的

劳动密集型产业发展受到了人力、自然资源成本上升的制约，生产率下滑。因此我国迫

切需要提升国际产业分工地位，实现共赢，以走出依赖人力以及资源的产业发展模式。

推动技术创新。作为后发国家，我国的高新技术大多从他国引进或者模仿他国，形成长

期依赖，制约了技术创新。因此，我国需要大力发展技术创新，以技术与资本依赖型替

代人力及资源依赖型发展模式。 
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七、中国以及东盟国家经济发展的比较 

在“一带一路”上，东南亚航线沿线与我国贸易往来最为密切，东南亚航线节点包括

越南、菲律宾、马来西亚、文莱、印度尼西亚、泰国、新加坡、柬埔寨、缅甸。其中我

国GDP 总量第一，人均GDP 第四。在GDP 增长率上，除泰国之外其他国家都较高，

经济发展势头良好。 

1、 贸易往来 

频繁的贸易往来是进行产业转移的经济基础。将14年中国与东盟十国的海关货物进

出口额绘成如下的表2.1，显然我国与泰国、印尼、新加坡、越南的双边贸易额不容小

觑，除此之外，菲律宾、缅甸等与我国的双边贸易额都达100 亿美元以上，马来西亚是

东盟中与我国双边贸易额最高的国家，达1000 亿美元。投资方面，东盟将凭借其开放

的投资环境、宽松的投资政策及人力成本优势引资。2014 年，中国和东盟双向投资10 

年来新增700 亿美元，累计达1007 亿美元，2013 年，中国对东盟直接投资达60 亿美

元，同比增长6.8%。因此，东南亚国家是我国重要的合作伙伴。 

表 7.1 2014 年中国对东盟十国海关货物进出口额 

   
单位：亿美元 

国家 进口总和 出口总和 进出口总和 

马来西亚 
      

557  

      

464  
        1,020  

印度尼西亚 
      

245  

      

391  
          635  

泰国 
      

383  

      

343  
          726  
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菲律宾 
      

210  

      

235  
          445  

新加坡 
      

308  

      

489  
          797  

文莱         2         17             19  

越南 
      

199  

      

637  
          836  

老挝        18         18             36  

缅甸 
      

156  
       94            250  

柬埔寨         5         33             38  

数据来源：《2014年中国统计年鉴》 

2、产业发展的梯度性 

柬埔寨以及老挝和越南第一产业占比高，第二产业占比偏低，还处于依靠初级产品

的阶段。泰国与中国的产业结构类似。当前中国与东南亚航线节点国家处于不同的发展

阶段，双边在产业结构上存在较大的差异，具有显著的产业梯度性和经济互补性，具有

开展垂直分工和产业转移的条件。 

表 7.2 2014 中国和东盟十国的产业类型占 GDP 比重 

   
单位：% 

国家 第一产业 第二产业 第三产业 

中国      9.17      42.72      48.11  
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马来西亚      8.87      39.96      51.17  

印度尼西亚     13.38      41.87      42.25  

泰国     10.48      36.85      52.67  

菲律宾     11.31      31.38      57.31  

新加坡      0.03      24.94      75.03  

越南     18.12      38.51      43.37  

老挝     27.67      31.42      40.91  

柬埔寨     30.43      26.99      42.58  

数据来源：世界银行数据库 

八、符合我国产业梯度转移的雁行模式架构 

雁行模式描述后起国家某一产业发展的过程，起初后起国家资本匮乏、技术落后，

通过经历“进口—国内生产—出口”的发展路线，最终达到经济发展和产业升级的目的，

由资源禀赋动态变化引起。雁行模式需要一定的前提。第一，区域内各地区都实行外向

型发展战略。第二，系统内各经济体在发展水平上具梯度差异。第三，各经济体位置临

近，便于实现产业转移。 

上述分析显示，部分沿线国家经济开放，且与我国的产业结构存在梯度性，但考虑

到第三个前提，东南亚与我国在地理位置上临近，因此选择东南亚作为产业转移的目标

承接地。 

总体来看，我国可以作为“头雁”，我国的产业结构优于东南亚国家中的泰国、印度

尼西亚、以及菲律宾，而缅甸、越南、柬埔寨次之。因此可以按这样的顺序分为三个梯

度。 

初期阶段，我国作为“头雁”可发展优势产业、进行技术创新，并转移部分由于劳动
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力成本上升而处于劣势的劳动密集型产业；“中雁”则承接转移出的劳动密集型产业。另

外，雁行模式前期，产业转移应兼顾以下三个方面：第一，转移出我国产能过剩的产业；

第二，逐步转移劳动密集型的低端制造业；第三，辅以金融、政策等措施促进区域经济

一体化的发展。实际上，我国的亚投行、丝路基金等已经在建设、推动中。 

中期阶段，当“头雁”累计足够资本后，可以向“中雁”转移一部分资本密集型产业。

这样不仅促进我国的产业升级，也带动了整个区域的经济，提升国际竞争力。 

后期阶段，当“中雁”的劳动密集型产业发展成熟后，可再向“尾雁”转移，“尾雁”则可

以积极扩大出口，而“中雁”发展资本密集型产业以积累资本。 

九、结论 

经过上述分析，本文提出了一个以我国为“头雁”，以泰国、印度尼西亚、以及菲律

宾为“中雁”，以缅甸、柬埔寨以及越南为“尾雁”的雁行模式产业梯度转移。在“海上丝绸

之路”的背景下，我国与沿线国家都应抓住机遇，共谋发展，实现区域经济一体化。 

我国目前最应要做的是发展技术以及创新，提高我国在产业分工中的位置；同时，

我国产业转移要注意控制结构及“度”，不能造成产业空心化。 

参考文献 

[1] 蔡昉，王德文，曲玥.中国产业升级的大国雁阵模型分析[J].经济研究，2009（9）：

5-14. 

[2] 郭西虎，周毅.中国产业升级的必要性与对策建议[J].经济研究导刊，2009（3）：48. 

[3] 李欣广,中国与东盟经济双向开放中的产业转移(之一)[期刊论文]-东南亚纵横

2007(10) 

[4] 李欣广,中国与东盟经济双向开放中的产业转移(之三)——中国-东盟区域经济一体

化对产业转移的相关效应[期刊论文]-东南亚纵横2007(12) 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 353 

[5] 毛捷,杨晓兰东亚地区产业区域转移新特点探析——兼论其对我国产业结构调整和

升级战略的借鉴[期刊论文]-软科学2002,16(1) 

[6] 刘祥霞、王锐,日本对华直接投资的产业转移特征及趋势分析[期刊论文]-海南大学学

报（人文社会科学版）2007,25(5) 

[7] 陶训健,抓住产业转移机遇促进区域经济发展——以安徽和县承接产业转移为例[期

刊论文]-北方经济2010(19) 

[8] 刘海燕,开发区是承接产业转移的载体--对辽宁老工业基地如何承接国际、国内产业

转移的思考[期刊论文]-辽宁行政学院学报2004,6(5) 

[9] 殷晓红,中国贸易产业竞争力的国际比较[期刊论文]-对外经贸实务2006(6) 

[10] 李俊久,日本——东盟CEP框架下的区域产业分工[期刊论文]-东南亚纵横2008(9) 

[11] MUSA BIN HITAM,马中经贸合作渐入佳境[期刊论文]-中国对外贸易2005(3) 

[12] Andrew B.Benrard,J.Bradford,Peter K.Schott.Suvival of The Best Fit:Competion 

From Low Wage Countries and the Growth of US Manufacturing Plants[R].NBER 

Working Paper,2002:9170.Cambridge,MA. 

[13] Agosin.Manuel R. and Ricardo Mayer, 2000. Foreign Investment in Developing 

Countries:Does it Crowd in Domestic Investment[R].UNCTAD Discussion 

Papers,No.146. 

[14] ASEAN,ASEAN Investment Report,2007-2009. 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

 

B 354 
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摘要  

云南是中国西部边疆省区之一,其经济发展与整个国家的经济发展是紧密相连的。面对

国家实施云南面向西南开放的“桥头堡”战略的新机遇,云南对东盟区域贸易结构调整与转型

政策又将面临重新调整,而云南对东盟区域贸易结构调整与转型政策制定,一方面要站在全国的

高度,充分认识自己的现有水平和在全国的位置;另一方面更要立足于云南的实际,明确云南贸

易发展的现状,立足于云南贸易结构发展不平衡的现实。只有这样,所制定的区域贸易发展政策

,才能既符合国家宏观的区域贸易发展政策,又切合云南区域贸易发展的实际,才能促进和加快

云南区域贸易结构的调整与转型。有鉴于此，本文将从发展云南对东盟国家的区域性贸易为研

究视角，探讨推动云南对外贸易结构调整和转型的目标、思路和对策。 

关键词: 云南对外贸易   贸易结构  “桥头堡”建设   动态比较优势 

 

Abstract 

optimizing and transformation of export commodities structure is one of the critical 

contents with the process of bridgehead- building of Yunnan province for Southwest-facing 

open. From the view of the status of export commodities structure of Yunnan province 

between 2006 to 2010 years, the optimizing degree, trade competitiveness and the revealed 

comparative advantage is not enough remarkable in the trade of Yunnan province to 

Southeast Asian countries. By these lights, the export commodities structure optimizing and 

transformation of Yunnan province should be based on the high-level’s dynamic 
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comparative advantage, be directed to foster trade competitive advantage, be supported by 

industrial agglomeration and regional industrial cluster, be dominated in capital and 

technology-intensive products exports , and take intra-industry trade, driven by investment 

abroad, as the main mode of trade. And the basic ideas of the export commodities structure 

optimizing and transformation of Yunnan province would be promoted simultaneously 

adaptive optimizing continually based on comparative advantages and strategic 

transformation oriented toward creating trade competitive advantages. 

Keyword: Foreign trade of Yunnan province; Export commodities structure; 

Bridgehead-building; Dynamic comparative advantages 

引言 

对一个国家或地区的对外贸易结构的分析，是国际贸易理论与实证研究中延续最久和最为

核心的领域之一。随着“将云南建设成为面向西南开放的桥头堡”战略的提出并上升为国家战

略，实现云南对外贸易结构的优化与转型，成为在新的战略机遇期，创造并实现云南对外贸易

发展新格局的主要内容之一。2011年 5月国务院下发的《国务院关于支持云南省加快建设面

向西南开放重要桥头堡的意见》中，明确提出“充分利用中国—东南亚国家自由贸易区平台，

加强中国—大湄公河流域开发合作机制与大湄公河次区域合作机制，建立全方位、多层次的经

贸合作机制，积极开拓东南亚与南亚市场，进一步形成全方位对外开放的新格局”。据此，发

展面向东南亚、南亚国家的区域贸易无疑成为云南对外贸易结构优化与转型的基本指向，本文

将以此为背景，探讨云南贸易结构优化与转型的目标、思路和对策，针对如何促进东盟贸易结

构的转型，提出了加强劳动密集型产业发展，将云南原有的传统工业转向现代工业，并拓展服

务业的发展等五项政策建议。 

文献综述 

文章涉及相关理论综述： 

1、出口商品结构理论：对一个国家或者地区的出口商品结构分析是国际贸易研究中最久远和

最核心的领域之一。传统国际贸易理论强调劳动生产率、技术或是不同国家或地区在生产要素

的相对丰裕度的差别，决定了商品相对价格在不同国家和地区间的差异，进而形成以比较优势

为基础的贸易模式。20世纪 50年代“里昂惕夫悖论”催生以规模报酬递增和不完全竞争为前

提假设的现代国际贸易理论。其中最具代表性的规模经济理论（克鲁格曼。1980）认为经济发

展水平相似国家间的产业内贸易是源于报酬递增形成的国际分工。此外，国外学者还从经验实

证角度充分证明了技术变量在解释国家或地区间贸易出口结构方面的核心作用。（Trefler，
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1993、1995；Davis and Weinstein, 2001）。国内学者主要从比较理论视阈分析我国商品出

口结构并提出政策建议。林毅夫等（林毅夫、鞠建东，1999、2003）提出要素禀赋和技术差异

是决定国际分工与贸易出口结构的关键因素，并认为中国仍应鼓励发展劳动密集型产品的出口

；而杨小凯等（杨小凯、张永生，2001）则认为分工和贸易带来的专业化水平提高与效率改进

才是推动贸易发生和决定贸易出口结构的基础和动力。此外，以江小涓为代表的一些学者（江

小涓、李辉文，2002、2004；冼国明，2003 等）则强调资本、技术这类“易流动”要素在改

变各国原有要素结构和促进出口结构升级中的显著影响。 

2、服务贸易相关理论：虽然西方学者对于服务贸易的研究热度直至上个世纪 70 年代才开始

逐渐增加，但是经过一批顶尖学者的努力，取得了相当丰硕的研究成果。由于货物贸易发展时

间较久且理论相对完善，西方经济学家首先对货物贸易理论是否适用于服务贸易领域进行了考

察分析，并产生了三种观点。第一种观点认为传统贸易理论在服务贸易领域是普遍适用的。

Hindley 和 Smith 提出，比较优势原理已经跨越了货物贸易与服务贸易的鸿沟，因此刻意区

分比较优势在两者中的适应性不是一个明智的选择。Sapir 和 Lutz 经过研究发现，要素禀赋

学说在货物与服务贸易模式的演化形成过程中起着重要的决定作用。持类似观点的还有 

Falvey 和 Gemmell，以及 Urata 和 Kiyota。和第一种观点相反，第二种观点认为服务贸易

和传统货物贸易存在较大的差别和不同，因此不能将传统的贸易理论运用于服务贸易。

Sampson 和 Snape 认为，比较优势理论中生产要素在国内自由流动而不能跨国，这与服务贸

易中要素在各国之间自由流动的现实相抵触，因而传统的贸易理论无法应用于服务贸易。第三

种观点则采取折中态度，认为传统贸易理论对服务贸易仅有部分适用性，需要结合服务贸易的

自身特点加以完善。Michael Wernerheim 和 Jane Waples 从比较优势理论在商业服务贸易领

域应用的局限性入手，发展了赫克歇尔·俄林的理论，并通过实证分析比较好地验证了新理论

对要素比例相近国家之间产生产业内服务贸易的解释。  关于服务贸易与经济增长方面，

Sherman Robinson 对 10 个国家与地区中 11 个部门的相关数据做了经济计量分析，结果表

明服务的生产会受到服务贸易本身的影响，而且其他非直接相关的部门也会受其影响的波及。

Deardorff 通过实证分析发现货物贸易和服务贸易相互存在一定关联，服务贸易的发展会正面

促进货物贸易量的提高。Francois 从新古典经济学的视角出发，以 OLG 模型为基础构建了模

拟金融服务的非静态效应模型，结果表明金融服务的发展可使一国的资本积累增加从而促进经

济增长。持类似观点的学者还有 Schuknecht。 对于贸易结构和经济增长的研究方面，

Mazumdar 通过研究说明，一国的经济增长的关键在于资本积累，而资本积累的关键在于出口

消费类商品并且进口资本类商品，因此相较贸易量来说，一国的贸易结构才是决定经济增长的

最重要的因素，仅仅依靠提高贸易量不是促进经济增长的最佳方法。Chan-Hyun  Sohn 和 

Hongshik Lee 通过“结构-行为-绩效”范式将贸易结构的概念引入分析框架，并且对 1991-

2001 年中 66 个国家的国际贸易数据做了实证分析，发现最终对经济增长起到更强推动作用

的并非贸易量而是贸易结构。Lederman 和 Maloney 通过对产业内贸易、出口密集度以及资源

丰裕度分别对经济增长的贡献程度进行实证分析，研究贸易结构与经济增长的影响关系，结果

证明贸易结构是一国经济增长的重要决定因素。 

3、货物贸易和服务贸易相关性研究：服务贸易和货物贸易是国际贸易两个最为重要的组成部

分认识、了解服务贸易和货物贸易的关系对于一国国际贸易政策的制定和经济政策的实施都具

有重要意义。在现实经济生活中,随着货物贸易发展规模的逐渐扩大,大大促进了与此相关的国

际运输、国际金融与保险、国际商务旅行、售后服务、技术咨询、法律、会计等服务业的发展

,并带动了此类服务产品的出口;而服务贸易反过来也不断提升货物贸易的质量并优化货物贸易

结构,很多服务贸易部门已经成为货物贸易的支撑产业,而货物贸易也己经成为体现服务贸易的

重要载体。服务贸易与货物贸易之间有相互依存作用,呈现出互补关系,尤其表现在服务贸易对

货物贸易的促进方面,以及货物贸易对服务贸易的拉动方面。国外有关服务贸易促进经济增长

的理论大多建立在国际货物贸易促进经济增长的理论基础之上,通过在传统的货物贸易理论模

型中加入服务贸易参数,得出了服务贸易促进经济增长的结论。首先很多学者通过研究发现服
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务贸易在很大程度上间接的支持货物贸易的发展,Diek&Dieker(1979)等通过分析经济衰退在国

家间的传导机制,验证大部分服务贸易都是间接的,即涵盖在货物贸易中,如发展中国家从发达

国家进口机器设备,其中就含有技术支持等服务;Tucker&Sundberg(1988)通过分析 1975 年澳大

利亚和泰国的贸易情况,得出澳大利亚 50%的服务贸易间接包含在货物贸易中的结论。还有

Ricard(1988)和 Kubo(1988)等更进一步利用修正的、加入技术差异和金融服务贸易等参数后

的 H一 O一 S理论模型,得出了比较优势理论在服务贸易中的适用性结论,从而说明服务贸易对

经济增长具有重要促进作用。AlanV.Deardorff(2001)指出,服务贸易不仅对服务业的发展具有

促进作用,更重要的是,服务贸易所提供的各种运输、保险、金融等服务在国际间扮演着“催化

剂”的角色,使得国际贸易的开展更加快捷和实际,服务贸易的发展对货物贸易具有促进作用,

从而间接推动了经济增长。 

4服务业与服务贸易关系的研究：王伟(2009)从中国服务贸易出口对服务业增长作用途径角度

出发,定量研究中国服务业增长对服务贸易出口影响的途径,研宄表明:在资本、技术、就业、

制度和进口五个渠道变量中,资本效应、技术效应、和就业效应的影响较为显著,三者对服务业

增长的作用和对服务贸易出口方向均为正向的,但是没有理论作为支撑,分析的重心在于其互相

作用的影响因子,研究结果是否有参考价值有待考证;李秉强(2010)从绩效、结构变迁、聚类和

逆向效应等方面考察了中国服务贸易与服务业两者的稱合机制,在分析服务贸易与服务业互动

发展的基础上,采取收敛性分析,研究发现服务贸易与服务业稱合性相对较弱;于旋(2011)从与

中国进行贸易的贸易国角度出发,通过对中国与欧盟服务业及服务贸易相关数据整理,进行比较

分析,得出以下结论:首先,中国服务业及服务贸易发展迅速,但地区发展不平衡。其次,中国服

务业发展的薄弱环节正是欧盟服务业的优势产业。最后,服务业及服务贸易法律体系还不完备

。从竞争力指标来看,欧盟服务业开放度和市场占有率均优于中国;裴红柳(2011)通过采用大量

的数据定量分析服务业与服务贸易的发展现状、模式选择以及存在的问题,说明了服务贸易和

服务业的相互关联的关系,在此基础上为改善中国服务业与服务贸易的现状提出了政策建议,不

足之处是没有扎实的理论作为基础去分析影响服务业与服务贸易的因素。 

近年以来，国家出台了多项推动云南对外贸易发展的相关政策，党的“十八大”也提出了

关于全面提高我国开放型经济水平的新思路和新要求。介于此，本文从以上综述的理论出发，

提出云南对东盟贸易结构调整与转型的政策建议。 

 

研究目的 

现如今我国正处于新的区域经济布局时期，云南的产业结构调整不仅要符合国家新一轮西

部大开发、建设面向西南开放桥头堡和区域经济发展的总体布局和要求，还要切合本省的实际

情况，与云南近些年已有产业结构调整和发展布局相连接，合理去除和改良产业结构中已经不

适合当前实际发展状况的不利因素。      

研究方法 

    文献研究，通过阅读学术期刊、论文、杂志、相关书籍，充分了桥头堡战略下云南与东盟

的关系，云南与东盟现目前的发展状况。 

    归纳法，根据当前云南与东盟的发展状况得出云南如何在与东盟的合作中转型的建议。 

 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

 

B 358 

结果与讨论 

从现实意义来看，把云南建设成为我国面向西南开放的桥头堡这一国家战略，并不是简单

的对于云南的一种区域定位。在当前经济全球化发展趋势不断加强、国际区域经济合作不断加

深，以及国家进一步实施西部大开发战略的新形势下，云南产业结构的优化重组作为云南桥头

堡建设的重中之重，有利于提升云南在全国开放格局中的重要地位，凸显了云南的区位优势，

为构建第三欧亚大陆桥、开辟新的细想贸易通道提供了条件，为云南与西南乃至全国各省区市

开辟了新的合作方向，拓展了更为广阔的发展空间；加强我国与西南周边国家的友好关系，构

建我国通往东南亚、南亚的陆路国际大通道，提高我国沿边开放质量和水平，进一步形成全方

位对外开放新格局；有利于保障我国经济的顺利健康发展，促进区域协调发展，加快边远地区

脱贫致富，推动云南经济社会又好又快的发展。 

1.云南东盟经济发展总述 

东南亚国家是云南贸易、投资和经济技术合作的重要伙伴。2015 年底,东南亚 10国中,有

新加坡、泰国、缅甸、马来西亚、印尼、菲律宾、老挝、越南等 8国在云南投资,累计投资项

目 266 个,总投资额 65018万美元,分别占全省利用外资项目数、投资总额和协议外资总额的

16.68%、15.63%和 17.7%4。可以说,东南亚国家是云南省吸收利用外资的重要来源国家和地

区。(原始资料来源:昆明海关公布的统计数据)从贸易方式上看,云南省的对外贸易以一般贸易

和边境贸易为主,且增长幅度较大。进口以原材料及初级产品为主,出口则以生产、生活用品为

主,科技含量高的商品出口所占比例较小。 

2.云南商品贸易结构分析 

2.1总体现状描述 

根据SITC分类，“十一五”期间云南对东南亚国家 1出口商品结构整体呈现出初级产品占

比持续上升，工业制成品占比逐年下降的趋势。这意味着云南对东南亚国家的出口商品结构总

体呈现出结构恶化的趋向。但进一步分析发现，导致初级产品在云南对东南亚国家出口的占比

逐年上升的主要商品为“电流”，而工业制成品在云南对东南亚国家出口占比逐年下降的主要

商品是“钢铁”和“有色金属”等类商品。尽管根据SITC分类，“电流”属于初级产品，但其

在云南的生产经营事实上更多依赖于资本和技术的投入；而“钢铁”和“有色金属”等类商品

在云南的生产经营则更多依赖于资源和劳动力的投入。有鉴于此，云南对东南亚国家出口商品

结构变化的总体趋势可基本判断为一种“优化”性调整。 

                                                 
1 这里的东南亚国家主要为文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南等东盟十国。 
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2.2发展趋势分析 

通过计算“十一五”期间云南对东南亚国家的出口商品的赫芬因德指数、结构变动指数以

及结构收益指数，不难发现云南对东南亚国家的出口商品结构呈现出以下主要趋势： 

第一，根据赫芬因德指数的计算，云南对东南亚国家商品出口的集中度呈逐年下降的趋

势。进一步计算不同出口商品类别总额的环比增长率，可进一步发现，导致这一趋势的主要原

因是由于“饮料与烟草”、“矿物燃料、润滑油和有关原料”、“化学品及制品”以及“机械

和运输设备” 等环比增长速度的急剧性波动， 

第二，根据结构变动指数以及结构收益指数的计算，云南对东南亚国家出口商品结构的变

动幅度总体上呈现递减的趋势，这意味着云南对东南亚国家的出口商品结构正趋于稳定，同

时，尽管云南对东南亚国家商品出口结构总体上表现为“优化”，但构优化程度并不明显。 

2.3出口比较优势分析 

通过计算“十一五”期间云南对东南亚国家出口商品的贸易竞争指数（TC指数），云南

对东南亚国家在劳动密集型和资本密集型商品出口方面，基本实现了出口专业化，并具有较强

的出口竞争力。但资源密集型商品的出口则呈现比较劣势。进一步计算显性比较优势指数，在

云南对东南亚国家出口的初级产品中，“饮料与烟草”类商品的显性比较优势最为显著。根据

海关统计数据，作为云南省支柱产业和传统优势产业的烟草业是带来此类商品显性比较优势指

数显著的主要原因。同时，“食品及活动物”、“化学品及制品”以及“按原料分类的制造

品”等 3类出口品也具有比较显著地显性比较优势，其中“蔬菜及水果”和“咖啡、茶、可

可、调味香料及制品”出口额的显著增长是导致云南对东南亚国家“食品及活动物”类商品显

性比较优势指数显著的主要原因；而有机化学品、无机化学品以及化学肥料等类商品出口额的

增长则是使“化学品及制品”类商品显性比较优势指数显著的主要原因。 

而在云南对东南亚国家出口的工业制成品中，“按原料分类的制造品”的显性比较优势指

数尽管仍大于 1但呈现显著的逐年下降趋势。根据海关统计数据，在这一类别的商品中，“橡

胶制品”出口额的显著降低以及“钢铁”和“有色金属”出口额的显著下降 2是导致云南对东

南亚国家“按原料分类的制造品”显性比较优势下降的主要原因。同时，“非食品原料”、

“矿物燃料、润滑油和有关原料”、“动物油脂及蜡”以及“杂项制品”等 4类出口商品尽管

呈现“显性比较劣势”，但这一“显性比较劣势”正趋于逐年改善。值得注意的是，尽管“机

                                                 
2  
“橡胶制品 ”类商品从2006年1047.1万美元下降到2008年和2009年的500.8万美元和717.4万美元；“钢铁”类商品从2006年1.6577亿美元下降
到2010年的9333.7万美元； “有色金属”类商品从2006年3.2808类美元下降到2010年的9285.9万美元。 
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械和运输设备”类商品出口额保持了逐年增长的态势，但其显性比较优势从 2007 年开始便出

现从显性比较优势向显性比较劣势的逆转。 

2.4工业制成品的出口比较优势分析 

根据海关统计数据，“十一五”期间云南对东南亚国家的“工业制成品”的出口总额从

2006 年的 13.4669亿美元增长到 2010年的 19.3048 亿美元，保持了约 8.67%的年平均增长

率。云南对东南亚国家工业制成品出口显性比较优势逐年下滑的走势。进一步测算三个组别

26 类工业制成品的显性比较优势指数 3，不难看出，尽管云南对东南亚国家出口中具有显性

比较优势的产品种类逐年增多，但高科技工业制成品出口总体呈现显性比较劣势；中等科技工

业制成品中具有稳定和显著比较优势的产品类型较少，在东南亚国家市场上的比较优势并未凸

显；而在低科技工业制成品方面，云南对东南亚国家的出口也基本呈现为显性比较劣势。 

3.云南服务贸易分析 

3.1云南服务贸易结构总述 

3.1.1云南省服务业规模小 

2015 年,云南省服务业产值突破千亿元大关,达 1,013.76 亿元。服务业总体规模不断扩

大。“十五”以来的 10年间,云南服务业的规模不断扩大,年均净增 130多亿元,年均增速达到

了 12.84%,服务业在国民经济中的比重持续上升。2015 年,全省服务业增加值已达到 1544.31

亿元,是 2008年的 2.06倍,占全省 GDP的比重达到 38.5%,2008 年提高了 1.4 个百分点。但服

务业增加值占全国的比例一直在 2%左右,远远低于平均水平。 

3.1.2内部结构不合理,产业素质不高 

2012 年到 2015年间,从云南产值来看,交通运输、仓储和邮政业,金融业所占比重有了明

显减少,减少了 0.5%一 1.10k,住宿和餐饮业和房地产业比重有所增加,增加了 0.5%一 0.8%。从

发展速度来看,发展速度都有所放慢,批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业放慢明显,放慢

速度超过 5%。可以看出传统行业在云南服务业中的比例很高,且服务业的发展主要依靠传统服

务产业。 

                                                 
3 
由于缺少按照制成品科技含量的高低对其进行分类的国际标准，因此，本文按照 O EC D发布的《全部经济活动的国际标准分类》中对制造业产品
的分类，并依据出口产品中所包含的技术密集度将工业制成品划分为三个类别：高技术产品，中等技术产品和低等技术产品。同时，本文借鉴毛日
昇（ 2005） 在《 中国工类制成品类易类争力及类构类型分析》 一文的研究方法，从能源、材料科学、类境、生命科学、信息与通类技类等方面类
选出 26类商品按上述三个技术类别进行具体划分。 
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3.1.3市场化程度低.体制束缚严重,发展缓慢 

云南现代服务业中的不少行业,如银行、电信、保险、会展、传媒等,存在明显的政策性进

入壁垒和垄断现象,各种社会资本难以进入市场,抑制了现代服务业的发展。相关机构或企业的

设立和业务扩展,都必须经过严格的审批程序,进入门槛极高,有些领域几乎由半官方的机构所

垄断。通过 2015年度利用外资的情况,我们可以看出,云南服务业外资进入是相当少的,仅占全

国利用外资总额的 0.38%。很多行业更是没有外资的进入,这在一个侧面上进一步说明各种社

会资本难以进入市场。 

3.1.4高素质人才缺乏,对劳动力的吸纳能力不强 

从劳动力吸纳能力上看,从 2000年至 2015 年服务业吸收劳动力就业人数呈逐年递增趋

势。2015年底,全省服务业城镇单位专业技术人员约为 71.18 万人,占全国服务业城镇单位专

业技术人员的 2.96%。低于全国平均水平。 

3.2云南服务业发展现状及存在问题 

3.2.1云南物流行业 

云南省物流业发展的形势并不乐观,2014年全省社会物流额增长率为 21.2%,低于全国

25.2%的增长水平;物流费用占 GDP比率为 23.8%,高于全国近 6个百分点;云南省第三产业占全

省 GDP 比重为 38.40k,其中:云南省物流业增加值完成 316.5 亿元,占服务业增加值的 17.2%,物

流业发展落后于其他省市。云南物流运输成本高,铁路网结构不平衡,运力严重不足,铁路运输

需求满足率不到 20%,2014年全省铁路运输货运量为 6162 万吨,仅占全国铁路货运总量的 2%左

右;公路网平均技术水平较低,运输总量在全国处于较低水平,2014 年全省公路运输货运量为

60614 万吨,仅占全国公司货运总量的 4%;水运港口规模小,港口泊位吞吐能力不高,水上航道通

过能力有限。政府和企业对物流领域投入不足,对物流产业发展起重要作用的各种综合性货运

枢纽、物流基地、物流中心建设发展缓慢;缺少总体规划和区域的协调,物流各环节相互割裂,

全省物流网络建设尚未形成完整的体系;企业自营物流比较大,物流服务的专业化、社会化、现

代化水平低。各行业、企业、“大而全”、“小而全”的运行模式尚未打破,企业自备物流设

施、自我服务的比重还很大。2013年全省生产型重点企业中,平均使用仓储面积、自有仓储面

积和租用仓储面积分别为外资企业的 4.9倍、3.4倍和 12.3倍;云南省物流业还没有专业航空

运输、特种运输、运输设,仓储设备公司;基础设施和装备水平落后。云南省各种物流基础设施

和装备与全国相比都较落后,网络通信设施的技术含量及覆盖范围都较差。宽带网业务不到电

话线路的 30%。各地多数仓库都是普通仓库,根本没有现代化控温、控湿仓储设备;物流人才短

缺,相应的研究机构和研究人才都很少。 
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3.3云南旅游业 

旅游业持续快速发展。“十五”以来的 10年来,云南省旅游业继续保持稳步增长的势头,

旅游支柱产业的地位进一步巩固。云南省旅游业在快速发展的同时,还面临诸多问题。一是旅

游基础设施依然薄弱。全省公路、通讯、信息等相关配套基础设施不足,制约着云南旅游业的

发展。如 2014年云南省高速公路仅占公路里程数的 0.85%,比全国水平低 1.83%。二是优质资

源低质开发的问题突出。规划编制滞后、管理水平低、宏观调控能力缺乏等多种因素导致盲目

开发旅游资源的现象时有发生。部分环境质量高、历史文化和科学考察价值大的优质旅游资源

得不到科学合理的开发利用,开发层低,利用率不高。三是旅游客源市场结构和消费结构不够合

理。云南旅游的客源市场结构不尽合理。国内游客占客源总量的 97.9%,海外游客仅占 2.1%。

从游客的消费结构看,仍以观光性的经济型游客为主,高消费游客总量偏少,旅游消费水平较

低。四是旅游景区环境破坏现象较普遍。由于旅游景区设施不完善、旅游者素质不高等原因,

破坏和污染了景区的河流湖泊。 

3.4云南文化业 

云南文化产业近几年来发展较快,但还存在不容忽视的问题。一是资源开发的深度不够。

瑰丽奇特的历史、民族文化资源是云南发文化产业最大的优势,然而现在云南省文化资源的开

发仅仅停留在表面,停留在自然经济状态,缺乏科学规划和资本化配置。二是缺乏经营型人才。

文化产业的发展需要一批熟悉文化产业经营的人才,然而云南省文化产业发展恰恰缺少一批善

经营、通管理、精技术的复合型高素质人才,从而使得埋藏在民间许多精彩的故事很难成为能

登大雅之堂的文化产品。 

3.5云南金融业 

金融基础薄弱,发展相对滞后。主要表现在:一是金融总量不足。2014 年末,从金融资产总

额看,全省金融机构存贷款余额总额仅占全国比重仅为 1.3%,占西部地区 7.8%;二是金融市场化

程度低。地方城市商业银行和农村信用社不仅规模较小,且发展较慢,间接融资渠道相对单一;

三是金融结构不合理,“短存长贷”现象明显;四是资本市场发育程度滞后,融资结构不合理,直

接融资比重小。 

3.6云南信息产业 

云南省信息化建设取得了一定成绩,但与满足国民经济发展对信息化的需还有较大差距。

云南省信息化工作中存在以下主要问题。 
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一是全面推进信息化的认识不到位,建设资金筹措渠道单一,一些政府部门和企业对全面推

进信息化发展的基础性和长期性缺乏深入认识,对信息化的复杂性认识不到位,存在重建设,轻

维护;重硬件,轻软件;重技术,轻管理:重形式,轻应用等问题。信息化建设投资渠道单一,市场

化投融资机制不健全,信息化建设资金不足。应用系统建设、信息资源开发及人员培训工作相

对滞后于信息化基础设施建设。 

二是信息化基础工作有待加强,信息化建设支撑环境不能满足实际工作的需要,信息化建设

的法律法规和政策保障体系尚未形成,标准规范不统一。信息化研究与相关统计工作比较薄

弱。信息安全工作需要进一步加强。 

三是信息资源综合利用和共享程度不高,信息技术应用层次低,信息资源开发和利用水平不

高,明显滞后于网络发展速度;公益性信息资源数量少、服务差;商务性信息资源内容不够丰富;

信息资源产品开发的针对性不强,市场化程度不高;面向东南亚等国家语种的信息资源严重缺

乏。信息技术在促进产品升级、提高服务质量、控制污染和节能降耗等方面尚未取得整体性突

破。电子政务建设在贴近企业和公众的实际需求方面仍有差距。电子商务在广度和深度上有待

进一步 

拓展。企业对信息化的认知程度较低,信息技术应用水平参差不齐。除个别领域外,信息技

术在经济社会发展各领域的渗透能力较弱。 

 

4. 环境判断  

4.1 云南推动贸易结构优化与转型的有利环境 

首先从东南亚、南亚地区经济的发展状况来看，近三年来，东南亚、南亚各国大多保持了

比较快速和稳定的经济增长，尤其是与云南毗邻的老挝、缅甸和越南等国。其中，老挝 2012

年的经济增长预期达到了 8%以上，并且在中国、泰国和越南经济的带动下，老挝的基础设施

建设得到大幅改善，经济实现可持续增长的能力大大增强。缅甸的整体经济发展环境得到显著

改善，2012 年的经济增幅预期达到了 6.2%。尽管自 2010年开始越南一直面临高位的通货膨

胀，货币与外汇市场也出现了一定程度的失衡，但其仍保持了约 6%—7%的预期经济增长率。

同时，印尼、马来西亚、泰国、菲律宾等国 2012年的预期经济增长均不低于 5%的水平。同

时，南亚的印度、斯里兰卡和孟加拉国等南亚国家也呈现出经济的快速增长，2010—2011 年

经济增长率分别达到了 8.5%、8.2%和 6.3%。东南亚和南亚各国经济的快速增长及其在在农
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业、制造业、服务业等领域不断扩大的对外开放程度，势必为云南推动贸易结构的优化与转型

创造出有利的外部环境。 

其次，从我国的宏观经济环境来看，党的“十八大”提出“优先推进西部大开发”的区域

发展战略，这不仅为云南经济的整体发展增添了新的动力，也为云南贸易结构的优化与转型创

造有利的发展环境。同时，“十八大”在关于“全面提高开放型经济水平”中提出的若干重要

精神不仅指明了云南贸易结构优化与转型的方向，同时，根据这些重要精神制定的一系列经济

贸易政策也将为云南贸易结构的优化与转型提供更加有力的政策支撑。此外，“滇中城市经济

圈”建设被列入《全国主体功能区规划》、瑞丽被列为国家重点开发开放试验区，以及 2011

年 5月下发的《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》中提出的

“全面提升对外经贸合作水平”、“建设重要沿边开放经济带”以及“完善对外经济走廊”等

具体意见，也将对云南贸易结构的优化与转型产生十分直接和积极的影响。 

    最后，从云南自身的发展来看，自1999以年云南提出建设“绿色经济强省，民族文化大省

和中国连接东南亚、南亚的国际大通道”的目标以来，经过10余年的发展，整体经济实力显著

增强
4，同时，通过积极吸引和利用国内外投资5，承接来自东部地区的产业转移6，努力打造国

家级和省级产业基地7，以及多条外向型工业经济走廊的建设8，将带来云南工业化水平与产业

化水平得到显著提升，进而为云南贸易结构的优化和转型提供重要的实现条件。此外，在中国

—东南亚国家自由贸易区以及大湄公河次区域合作机制基础上，云南与老、缅、越等国构建的

多项双边或多边经贸合作机制9，以及近三年来云南与“南盟”国家10不断深化的经贸关系11无

疑将为云南在“桥头堡”建设战略框架下，贸易结构的优化与转型创造有利的环境条件。 

5. 云南贸易结构优化与转型的目标与思路 

对云南对东南亚国家贸易结构的现状呈现为“优化性”的调整，但优化程度并不显著；尽

                                                 
①2012年，全省 GDP突破了万亿元大关，达到 10309.8亿元，亿亿增幅达到 13%，高于全国 5.2个百分点。同亿第
一亿亿的增加亿 1654.56亿元，增亿了 6.7%；第二亿亿增加亿 4419.1亿元，增亿了 16.2%（其中工亿增加亿
3450.72亿元，增亿 15.1%）；第三亿亿增加亿 4236.14亿元，增亿了 11.4%。 
②到 2012年，云南引亿亿量达到 2700亿元，同比增亿了 42%，其中亿亿利用外亿 21.9亿美元，同比增亿了 26%；
引亿省外到位亿金 2560亿元，同比增亿 43%。 
③香港地区、泛珠三角、亿三角是亿滇投亿及亿亿亿移的主要区域。 
④“十二五”期亿，云南省将打造 10个国家亿亿亿基地，建亿 50个省亿重点亿亿基地和州市特色亿亿基地，重点
亿展 20亿特色亿亿亿亿。 
⑤主要包括昆明—河口—海防、昆明—老亿南塔—泰国曼谷、昆明—曼德勒—仰光、昆明—亿甸密支那—印度加亿各答等四条

外向型工亿亿亿走廊。 
⑥主要包括“云南与越南五省市亿亿亿商会亿合作机制”及“云南与老亿北部九省的合作机制”等。 
⑦“南盟”是指南类区域合作类盟( South Asian Association for Regional Cooperation) ， 1985年12 
月8日成立，目前成类国类八国国家，它类是孟加拉国、不丹、印度、类类代夫、尼泊类、巴基斯坦和斯里类卡和阿富汗。 
⑧ 尽管云南与南盟国家的亿亿合作亿模相亿亿小，但在亿去几年里，的亿易亿亿迅猛增亿，2010年亿 1—8月，云
南与“南盟”国家亿的亿易亿亿就达到了 6.1亿美元，同比增亿了 81.5%，而 2012年的 1—4月，云南与“南盟”国
家亿的亿易亿亿就达到了 2.1亿美元，同比增亿了 85.6%。 
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管在以烟草为代表的传统优势产业领域体现出较强的贸易竞争力和出口比较优势，但工业制成

品总体上呈现显性比较劣势12。有鉴于此，云南实现贸易结构优化与转型的目标是：充分把握

面向西南开放的“桥头堡”建设带来的战略新机遇，推动云南在面向东盟国家的区域贸易发展

中，依托低附加值的资源密集型和劳动密集型商品出口为主体向高附加值的资本密集型和技术

密集型商品贸易的转型的基础上,发挥资金、技术、人才和地缘上的优势,促进第三产业的发展,

深化与东盟发达成员国在服务贸易领域的合作,重点发展具有先导性和社会性的科技教育、信

息咨询、商贸、金融、保险、旅游、居民服务等行业,提升云南服务业的产业竞争力。同时在

制造业方面,ＣＡＦＴＡ的建成和发展将使高新技术行业获得更加有利的发展环境,促进经济向

集约化、效益化和高科技方向发展。根据上述目标提出转型的基本思路是：深化云南产业发

展，促进产业结构升级，以带动和支撑云南贸易结构的优化与转型；鼓励云南本地企业广泛参

与对外投资，使“投资驱动”逐渐成为替代“要素驱动”，稳定和促进云南对东盟贸易增长；

应进一步建立支持云南产业实现“现代化”和“集聚式”发展的产业政策，完善促进云南出口

贸易结构向动态比较优势、贸易竞争优势以及“投资驱动”转变的经贸政策，进而为实现云南

对东盟贸易结构的调整与转型提供更加全面、更为积极的政策保障。 

 

6. 促进云南对东盟区域贸易结构转型的政策建议 

（1）遵循适应性优化与战略性转型并举的思路，在优化和发展劳动密集型产业，使云南

商品出口向以动态比较优势为特征的适应性结构优化的同时，扩大和促进资本与技术密集型产

业的发展，进而实现云南对外贸易结构向以获得贸易竞争优势的战略方向转型，同时在此基础

上依托商品贸易的转型加快服务贸易，尤其是金融行业对商品贸易的支持力度，大力发展云南

金融行业。 

在未来相当长的时间内，云南仍应发挥相较于发达国家或地区，较丰富且低廉的劳动力资

源优势，通过积极承接我国东中部地区劳动密集型产业的转移，推动云南商品出口向以动态比

较优势为特征的对外贸易结构优化，巩固和增强云南劳动密集型商品在东南亚、南亚市场上的

竞争地位与竞争力。具体而言，在促进工业制成品领域劳动密集型产业发展的同时；立足云南

在农业和林业上的资源优势，重点建设橡胶、咖啡、中药材等“工业原料基地”和蔬菜、茶

叶、花卉等“园艺产品基地”，建立农产品加工、物流与会展中心、农机交易中心以及农业科

技服务中心，将云南外向型特色农业做大做强；并通过将昆明建设成为中国面向东南亚、南亚

地区的区域性物流中心，将大理、蒙自、临沧、景洪等地州建设为地区性物流节点，加快推进

河口、瑞丽、磨憨、孟定等口岸的物流基地建设，以及在昆明、曲靖、玉溪等经济较发达地区

                                                 
⑨曾伟 . 《云南对东盟出口比较优势研究》学术探索，2014（1）:73—77 
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发展会展产业等措施，加快物流、会展等现代服务产业的发展。进而在工业、农业和服务业等

三大产业领域，有重点、差别化地推进劳动密集型产业的可持续发展，巩固并增强劳动密集型

产品在云南对东南亚、南亚国家的区域性贸易中的比较优势地位，进而推动云南商品出口实现

动态比较优势为特征的适应性结构优化。在此基础上，政府应当引导金融机构加大对实体经济

产业的支持力度，特别是在金融危机中受冲击较大的行业，如制造业、采矿业等。政策的实施

具体应包括以下几个方面：首先，应当注意贸易政策的灵活性、有效性和抗危机性，只有这样

才能在提高对外开放水平的同时保证经济抵御外部危机的能力，使经济和贸易的发展更为稳

健。其次，融资难问题一直是制约我省中小企业发展壮大的瓶颈。我省很多中小型企业特别是

进出口企业和加工企业在此次金融危机中亏损情况十分严重，为了支持这些企业的发展应当对

其采取一定的减税或税收优惠政策，鼓励中小企业的发展。另外，稳定人民币汇率，放缓人民

币升值速度，加强国际经济政策协调对消除汇率问题稳定我省出口发展具有现实意义。美元在

本次金融危机中持续贬值，期间中美贸易摩擦有加剧趋势，贸易保护主义在国际贸易中又开始

抬头。国际贸易活动中的贸易壁垒和贸易保护措施形式不断变化，但是保护力度却在增强。因

此，云南省应当有预见性的做好防范措施，避免在贸易摩擦中处于被动地位。 最后，优先发

展比较容易操作的区域债券市场，进一步加强云南省与东盟在资本市场的合作。同时进一步推

进人民币区域化战略，以中国——东盟自由贸易区为平台，稳步推进人民币周边化和区域化战

略，这样一方面有利于国内金融机构减少汇率波动的风险，减少对外汇的过分依赖。另一方面

也有利于增强人民币货币政策的独立性以及在与东盟区域合作中的可信度。此次金融危机造成

了美元作为国际货币地位的减弱，人民币应该以此为契机，推进人民币的周边化和区域化。云

南省作为我国西南开放的桥头堡应当注重人民币区域结算的实施，为云南省与东盟贸易的发展

提供更为稳定的结算保障。 

（2）推进“产业集聚区”与“区域性现代产业集群”的建设，通过实现产业的规模化、

现代化和集聚式发展，促进产业结构升级，带动和支持云南对外对外贸易结构的优化和转型。

同时以此为契机，利用外资加快云南省产业升级换代。 

根据贸易商品结构与产业结构的相互关系原理，产业发展水平及其内部结构状况无疑将影

响并决定着贸易商品结构。同时，根据对“十一五”期间，云南产业结构与其对东南亚国家对

外贸易结构的相关性分析不难发现，云南的产业结构与其对东南亚国家的对外贸易结构之间存

在长期且稳定的均衡关系，并且经验实证研究表明，无论在三大产业中促进哪一个产业的发

展，都将有利于提升云南在对东南亚国家的出口商品比较优势。有鉴于此，结合《意见》中的

具体要求，笔者认为，应考虑在推进“滇中产业集聚区”建设、构建“重要延边开放经济带”

和“对外经济走廊”进程中的“区域性现代产业集群”建设。具体而言： 
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一是在推进昆明、曲靖、玉溪、楚雄在内的“滇中城市经济圈”建设过程中，积极推进

“滇中产业集聚区建设”，使其不仅具备“区域性国际交通枢纽”功能，还是云南面向西南开

放的旅游、文化、能源和商贸物流基地，区域性资源深加工基地以及承接产业转移与出口加工

基地。 

二是在“重要延边开放经济带”以及“对外经济走廊”的建设过程中，努力推动“区域性

产业集群”的建设。具体地，可考虑在推进昆明—河内经济走廊的建设中，以“个（旧）—开

（远）—蒙（自）城市群”与河口为载体，发展现代物流业、矿产开采与加工业为主的产业集

群；在推动云南与环孟加拉湾国家的区域经济合作过程中，以“楚（雄）—大（理）—保

（山）—瑞（丽）城市链”为节点，发展石油化工业、农产品种植业和宝玉石加工业为主的产

业集群；在深化云南参与大湄公河次区域合作的过程中，以玉溪、普洱、景洪、磨憨、临沧等

城市为载体，发展农林产品深加工、生物产业、商贸旅游服务业为主的产业集群；在谋求昆明

—密支那经济走廊的建设中，以保山、腾冲等市县为节点，发展冶金制造、现代物流以及特色

旅游等产业集群。 

近年来来云南省努力发展支柱产业，在产业结构升级方面取得了一定的成效。目前，云南

省对东盟国家的主要出口产业包括农业、化工、冶金、机械、建材、纺织等。这些基础性产品

较贴合东盟国情，且云南省在这些产业方面具有相对的领先优势。为了进一步发展云南省和东

盟的贸易，应当积极利用外资，加快产业升级步伐。产业的升级换代主要依靠两个方面，即加

大对技术的引进和自主创新。  

技术引进方面，我省应当转变引资观念，我国的外汇储备已经超过了 2 万亿，社会资金

也已经有 4 千万亿，我国早已告别了资金短缺的历史，转变为寻求资金的投资性输出，所

以，云南省应当将外资引进重点从重视引进外资总额转变为重视引进专业技术。技术引进政策

比较适用于目前较为薄弱的产业，这些产业的企业应当把着力点应放在改善企业资产构成、推

行集团化经营、增加技术投资、提高产品档次上，对现有的产业结构进行调整。逐步使出口产

品以资源和劳动密集型为主转变为以技术和资本密集型产品为主。  

在技术的自主创新方面。目前云南省拥有着一批支柱产业，如烟草业以及具备资源储量优

势的有色金属冶炼业、磷化工行业等。这些产业在国内具有一定的先进优势，对云南省的经济

增长起到了重要的作用。因此，对于这些主导产业应该加大政策扶持、资金、技术投入和研究

开发的力度，保持这些产业的领先地位，通过对这些产业的重点发展来带动其他产业部门的发

展。不只是优势产业，要想提高自身竞争力，每个产业都应当重视自身的自主创新，只有增强

自主创新能力，积极开发掌握具有竞争性的知识技术，才能从根本上提高我省产业的核心竞争
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力，实现产业结构优化。政府应当鼓励企业自主创新，可以由政府部门投资建立一个技术贸易

平台，促进技术在省内的流动、交易、合作，形成固定的技术贸易市场，利用技术的辐射作

用，充分地开发云南的资源，升级云南的生产力。  

   （3）通过促进云南本地传统工业向现代工业的转型，推动云南对外贸易结构向动态化和高

级化的比较优势转变的同时加强与国内各省的合作。 

为了使云南在面向东南亚、南亚的区域性对外贸易中，保持长期、稳定的比较优势，应以

促进云南本地传统工业向现代工业的转型为支撑，推动云南产品出口向以获得“动态比较优

势”和“比较优势高级化”的商品结构转变。推动云南对外贸易结构向动态化和高级化的比较

优势转变关键在于促进传统工业向现代工业的转型。由于现代工业的生产可分性，其包含着丰

富和及时的技术创新性，因此发展现代工业对于促进云南对外贸易结构的优化与转型具有不可

替代的重要作用。同时，现代工业产品具有更强的市场导向性，无论在国际市场还是在区域市

场上均具有巨大的吸引力。随着缅甸、越南、柬埔寨等东南亚国家在推动本国经济增长及其产

业结构升级过程中对现代工业产品需求的不断增长，云南应通过选择性地积极承接东部地区的

产业转移，改造和升级传统工业，重点推进装备制造、有色金属、钢铁冶金以及化学化工等产

业的优化升级，合理发展石油化工、现代煤化工等技术水平先进的载能工业以及清洁载能产

业，使现代工业品出口成为带动云南出口比较优势向动态化、高级化转变的主导力量。我们还

应看到云南约有一半的出口产品来自省外，如果这部份出口产品的水平低，在东盟市场的生存

力就弱，云南省的企业除了需要将这些产品中已经过时部份的商品信息及时地传递给生产商

外，也需要进一步寻找新的生产商，并将东盟市场的需求信息、开发项目、市场趋势、配套信

息告诉省外的生产商，让他们始终有余地、有机会、有实力赶在市场的前面，来不断地满足、

促进东盟的发展水平要求。云南省的生产商也要与省外的生产商合作，充分地利用分工优势，

扬长避短，开展信息与产品的结合、引导市场与市场需求的结合、产品的出口国文化与进口国

文化的结合，提高云南省生产力的开放度与合作度，建设云南省开发东盟出口市场的研发基

地。  

   （4）在云南面向西南开放的“桥头堡”建设的战略框架下，鼓励云南地方企业广泛参与对

东南亚、南亚国家的对外投资，使“投资驱动”成为促进云南对外贸易增长及其对外贸易结构

优化与转型的重要动力。 

随着世界经济自由化、全球化的趋势日益增强，跨国公司在贸易格局和投资格局中的影响

不容忽视。以跨国公司为主导的国际贸易与国际投资表现出高度的一致性，国际贸易与国际投

资日益融为一体，形成了所谓的“贸易投资一体化”。无论是蒙代尔贸易与投资替代模型，马
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库森与斯文森的贸易与投资互补模型，还是小岛清的贸易与投资综合理论模型，均肯定了发展

对外投资将有利于促进对外贸易的发展。因此，推动云南对外对外贸易结构优化与转型的主要

推动力不仅可源自于“要素驱动”，还可来自于“投资驱动”。事实上，随着中国——东南亚

国家自由贸易区的建立以及大湄公河次区域经济合作的深化，云南对东南亚、南亚国家的对外

投资，有利于云南获得并利用东南亚、南亚丰富的自然资源与劳动力资源，为云南部分产业的

生产提供更稳定、更充足、更经济的原材料与劳动力供给；有利于云南本地企业通过以企业内

长期合作契约代替市场短期交易契约，克服由于市场不完全性引致的市场风险，降低云南本地

企业在东南亚、南亚市场经营的交易成本，扩展企业利润空间，为云南本地企业的贸易产品开

发与升级提供更为充足的资金支持；有利于促进云南本地企业与东南亚、南亚国家企业以及在

东南亚、南亚国家投资经营的发达国家企业的合作，提高云南本地企业的生产组织能力，并根

据东南亚、南亚国家消费者对商品样式、质量、性能等方面不断提高的要求，提升其出口产品

的档次和制造能力；有利于降低云南出口商品在东南亚、南亚国家市场上的贸易与非贸易性壁

垒，为云南维持并扩大对东南亚、南亚市场的商品出口提供更稳定、更广阔的消费市场；同时

以投资带动的产品设计、生产和销售的本土化将有利于在东南亚、南亚国家培育与云南对外贸

易结构优化与转型相适应的东道国需求市场，使云南在东南亚、南亚市场上的商品出口不仅能

渐进地取得规模经济和产品差别化优势，同时也能使云南对外贸易结构优化和转型与东南亚、

南亚国家消费者不断提高的产品和服务需求相适应。 

（5）从全面推动云南面向西南开放的“桥头堡”建设的战略高度出发，营造更加便利化

的区域贸易政策环境，构建与云南对外对外贸易结构优化和转型相适应的产业政策与经贸政策

保障。 

    实现云南对外对外贸易结构的优化和转型，需要有相应的产业政策和经贸政策作为支撑。

从产业政策方面，云南应围绕能源、物流、资源深加工、农产品深加工、装备制造、外向型特

色加工制造以及生物医药、生物技术、光电子等产业，在产业基地建设、产业聚集区建设以及

产业集群建设方面，寻求构建更为完备、更加有效的政策支持体系，为云南传统产业的升级与

新兴产业的建立和发展提供更有利地政策与制度保障，进而实现以产业发展带动云南对外对外

贸易结构的优化和转型。在经贸政策方面，应努力打破云南在促进对外经贸发展过程中的金融

政策约束，在贸易融资、国际投融资担保、人民币结算等业务的开展方面提供更加灵活、更具

效率的政策环境；应不断加强与东南亚、南亚国家间，尤其是与毗邻的缅、老、越等国家的外

经贸合作协调机制，减少在区域性贸易及投资活动中的制度性壁垒；应简化在货物通关、经贸

人员往来等方面的手续办理程序，提高在结售汇、贸易信贷以及出口信用保险等业务中的管理

效率；应通过提供更多的政策性支持以及信息支持，鼓励云南本土企业“走出去”，广泛参与
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对东南亚、南亚的投资，实现以“投资驱动”促进云南对外贸易增长及其对外贸易结构优化与

转型。 

 

结论 

综上所述，在桥头堡背景下的云南产业结构调整是一个综合性、长期性的建设工程。

我们不仅要以国家和地区的产业政策为导向，更要结合云南的地理、资源、交通以及周边国家

的产业状况、政治状况、我国与周边国家的双边或者多变协议等因素来做出适合云南产业结构

发展方向的对策。建设过程中离不开国家的政策、财政支持，离不开云南政府各个部分的协调

合作，也离不开云南主要产业部门与趋势产业的相互配合，更离不开广大云南人民群众乃至我

国人民的共同努力奋斗。只有以全方位、多角度、多视野的眼光去看待和处理云南产业结构问

题，才能使得云南的产业结构调整朝着期望的方向发展，并顺利实现桥头堡建设目标。 
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铜仁市低碳旅游的参与障碍与实施难点分析 
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摘要 

低碳旅游这种旅游方式和人们潜意识的“节制理性消费”息息相关，这种“前人栽树，后

人乘凉”的责任意识需要从低碳教育的土壤中汲取营养才能更顺利地开枝散叶 。近年来，铜

仁旅游蓬勃发展，旅游者需求日益强烈，然而，目前的旅游市场供给却不能很好的满足旅游者

的需求。本文基于旅游目的地视角，运用文献分析法、问卷调查法、数据统计法等分析铜仁市

低碳旅游的参与障碍与实施难点，重点从政府、企业、旅游者及旅游从业人员等几个层面提出

了铜仁市发展低碳旅游的具体建议，提出推进铜仁市低碳旅游发展的对策。 

关键词：低碳旅游 参与障碍  实施难点 铜仁市 

 

Abstract 
      Low carbon travel this way of tourism and people subconscious "moderation rational 
consumption", the "predecessors trees descendants cool" responsibility consciousness need 
from low carbon absorbing nutrients in the soil of education can more open branch leaf 
smoothly. In recent years, domestic market of TongRen tourism is booming and the tourism 
demand is also increasing. However, the present market supply is not able to meet the 
demands of travel quite well. Perspective based on the tourist destinations, using literature 
analysis, questionnaire investigation, data statistics analysis including the participation of low 
carbon tourism barriers and implementation difficulties, emphasis from the government, 
enterprises and so several levels, tourists and tourism practitioners Suggestions are put 
forward including the development of low carbon tourism, promote including low carbon 
tourism development countermeasures are put forward in TongRen city. 

Keyword : Low-carbon tourism  Barriers to participation   The difficulties in  
                          implementing  In Tongren city 
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引言 

铜仁旅游资源以梵净山、麻阳河、九龙洞、黑湾河漂流等自然旅游资源为主，加之铜仁旅

游业起步较晚，我们应充分利用这一后发优势借鉴旅游业起步较早的国内外的低碳旅游发展长

期积累的成果以及经验，改善、推进铜仁可持续性发展的低碳旅游。 

自 2003 年英国提出建立“低碳经济”社会理念后，低碳经济迅速被诸多国家和学者所关

注，特弗(Treffers)等学者探讨了德国在 2050 年实现 1990年基础上减少 GHG 排放 80%的可能

性，认为通过采用相关政策措施、经济的强劲增长和 GHG 排放的减少的共同实现是可能的

[1]。雪马达(shimada)等学者构建了一种描述城市尺度低碳经济长期发展情景的方法[2]。由

此可见，国外侧重于微观技术领域的研究，以便具体落实和解决问题。 

国内学者对低碳旅游的研究更多侧重于其概念特征及其低碳经济发展的实施建议。刘啸认

为，低碳旅游就是借用低碳经济的理念，以低能耗、低污染为基础的绿色旅游[3]。黄文胜依

据中国台湾坪林低碳旅游景区建设的成功经验，提出创建低碳旅游景区，推广低碳旅游理念，

为创建低碳城市打好基础[4]。国内学者们主要研究低碳旅游的基础内涵及发展建议，学者们

侧重以低碳旅游实施客体探讨低碳旅游发展的建议与举措，少有从低碳旅游行为主体进行调查

研究。低碳旅游要每一个参与旅游的人身体力行才能实现。兰福特(Lankford)认为，每个居民

对旅游的认知与态度不尽相同，居民的态度乃是影响旅游是否能永续发展的主要因素之一

[5]。 

铜仁市的低碳旅游整体发展缓慢，居民对低碳旅游的认知度较低，这受本地的社会因素、

经济因素等影响，通过对居民的参与障碍与实施难点的分析，从而提出一些建议，使铜仁市的

低碳旅游得到进一步发展。 

    

文献综述 

   (1)国外研究：国外关于居民生活影响理论成果颇丰, 主要有:旅游生命周期

(R.W.Bulter,1980)，社会交换理论(J.AP,1992)，社会表征理论(RL.Pearce,1996)，旅游发展

阶段理论(G.V.Doxey,1975)，冲突理论(Bystrzanouski,1989)，分配理(Pearce,1989)，旅游

依托度理论等。学者们在实证中运用这些理论来阐释居民的旅游影响感知。 

 巴特勒旅游地生命周期理论认为,旅游地演变经历探查阶段、参与阶段、发展阶段、巩固

阶段、停滞阶段、衰落或复兴阶段。旅游发展与居民对旅游者的态度之间存在某种联系,即刚

开始对游客持积极欢迎态度的目的地居民,随着游客数目的增多,他们的态度会转为保守。这有

可能是因为他们原本期望的旅游获益不切实际(而无法实现),也有可能是他们认为真正获益的

仅为旅游地少数人群。 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

 

B 373 
 

 阿基斯等人(Akisetal,1996；)对比塞浦路斯旅游发展程度不同村落居民的态度,结果也证

实了该理论,即与那些更深地涉入旅游的居民相比,接触旅游甚少的目的地居民对待旅游的态度

显然更为积极。 

 劳森等人(Lawson etal,1998)关于新西兰10个小镇的比较研究也支持此结论。 

 旅游依托度理论，密斯和克拉尼奇(Smith&Krannich,1998)对美国落基山脉西部4个对旅游

经济依托程度不同的乡村社区进行比较分析,按其对旅游依托的不同程度将他们分为旅游饱和

型、旅游意识型、旅游饥渴型。研究显示,旅游饱和型社区居民对旅游影响的负面感知比其他

类型居民更为强烈。与处于旅游发展较低阶段的社区相比,旅游意识型社区居民对旅游负面影

响的感知也更为明显。  

 （2）国内研究 

 国内研究者对于接待地社会文化影响主要集中在精神文化及生活环境方面。 

 保继刚和楚义芳(1999)在合著《旅游地理学》中有一章节专门论述了旅游开发的区域影

响,文中对旅游给接待地带来的社会影响和文化影响分别进行了系统分析。 

 王雪华(1999)在《论旅游的社会文化影响》一文中指出从旅游的文化交流特性来论述旅游

影响社会文化的机理,并从积极意义、负面影响以及影响的范围、程度等方面对这一问题进行

具体分析。 

 李经龙(2003)等人从旅游地居民的态度、示范效应、道德感的退化等9个方面对国内有关

旅游对接待地的社会文化影响的研究进行了全面介绍,并探讨了影响因素的相关关系。 

 在理论研究方面, 李建欣(1999) 、肖洪根(2001) 和宗晓莲(2001) 、周宵

(2003) 分别从旅游社会学与旅游人类学的角度对旅游给接待地的社会文化影响进行理论分

析。  

 旅游开发所引发的社会文化影响研究更是旅游研究领域的焦点和难点。虽然国内参与该领

域研究的学者逐渐增多,但具有系统、科学的研究理论体系、方法论仍然没有成形,旅游的社会

文化影响研究依然是一个有待我们进行不断探索的领域。 

研究目的  

铜仁市的低碳旅游整体发展缓慢，居民对低碳旅游的认知度较低，通过对居民的参与障碍

与实施难点的分析，从而提出一些建议，使铜仁市的低碳旅游得到进一步发展。 

研究方法 

本文基于旅游目的地视角，运用文献分析法、问卷调查法、数据统计法等分析铜仁市低碳

旅游的参与障碍与实施难点，重点从政府、企业、旅游者及旅游从业人员等几个层面提出了铜

仁市发展低碳旅游的具体建议，提出推进铜仁市低碳旅游发展的对策。 
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结果与讨论 

 

1．低碳旅游的概念及其与传统旅游的区别 

1.1 低碳旅游的概念 

低碳旅游，很明显就是一种降低碳排放的出游方式，即通过运用低碳技术和倡导低碳消

费，既可以排放更少的碳量又能获得更高的旅游体验质量，是实现旅游中经济、社会及环境效

益的可持续旅游发展方式。不同学者对低碳旅游有不同的定义，刘啸认为，低碳旅游就借用低

碳经济的理念，以低能耗、低污染为基础的绿色旅游，它不仅对旅游资源的规划开发提出了新

要求，而且对接旅游者和旅游全过程提出了明确要求，它要求通过食、住、行、游、购、娱的

每一个环节来体现节约能源、降低污染以行动来诠释和谐社会、节约社会和文明社会的建设

[6]。实际上低碳旅游是一种企业发展理念、游客行为理念，并非某种特定的旅游产品。 

1.2 传统旅游与低碳旅游的区别 

传统旅游与低碳旅游的对象是相同的，主要区别于旅游过程中旅游者的观念和行为，详细

见表 1。这样的区别，可以为后面讨论分析铜仁市低碳旅游的一些问题做铺垫，比如低碳旅游

中的旅游者观念、旅游者特征、景区管理、正负面影响等。 
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表 1 传统旅游与低碳旅游的区别 

      传统旅游      低碳旅游 

  旅游目的 最大化满足旅游需求 获得美好的旅游体验 

  

 

 旅游者观念 

无强烈环保意识 

旅游就是享受 

    节约水电只是帮企业节约成本 

处理垃圾是企业的事情 

自然界是无生命的 

 

具有强烈的环保意识 

节约能源是公民义务 

旅游者应保护环境 

与自然和谐相处 

  

 

 

 旅游者特征 

 

追求享受和视觉观光 

亲近自然，享受自然 

对当地居民及其传统好奇 

 

受过良好教育，素质较高 

渴望获得美好的体验和经历 

亲近自然，学习自然，保护自然 

学习尊重当地传统文化 

 

 

  景区管理 

忽视生态保护教育 

忽视环保设施建设 

被动地减少游客造成的污染和破坏 

重视生态环保教育 

重视环保设施建设 

 引导游客行为减少污染和破坏 

 

  正面影响 

 

游客行为不受限制 

资源、环境受到保护 

节约能源 

为游客提供良好旅游环境 

 

 

  负面影响 

水体、环境污染 

旅游资源破坏 

能源浪费 

打扰当地居民和生物的生活规律 

 

 

旅游者行为受到一定约束 

  

 可能的后果 

 

旅游资源和环境破坏、生态系统退化 

旅游业逐渐衰退 

 

保护旅游资源和景区环境 

旅游业可持续发展 
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2．铜仁市低碳旅游的发展现状 

2.1 关于铜仁市低碳旅游的调查问卷 

该研究主要采用问卷调查和访问的方式，调查的样本选取了铜仁市的居民。问卷设计共分

为三方面内容：(1)主要有性别、年龄、学历、职业和月收入水平。在有效的 195 份问卷中，

男性略多于女性；年龄以中青年为主，职业相对多元化；学历以专科和本科为主体；小学生比

重最小。该统计选择的样本随机性较强。(2)居民对低碳旅游的认知水平。 (3)铜仁市居民对

低碳旅游的参与意愿分析。主要调查居民在学习、参与和实践低碳旅游方面的意愿。 

问卷中设计的选项包括：低碳旅游会降低旅游的舒适性、低碳旅游会增加支出费用、低碳

旅游只是一种口号、低碳旅游没有吸引力、对低碳旅游不了解。 

关于公众认为低碳旅游的实施难点参考了刘啸对低碳旅游面临风险的总结，其中包括：低

碳对经济发展的制约性、低碳观念与旅游享受的冲突性、低碳对高技术的依赖。 

2.2 铜仁市低碳旅游现状的居民调查 

通过对铜仁市居民的问卷调查发现，尽管低碳、低碳经济等可持续发展的相关报道是近几

年社会关注的热点问题，但他们对低碳旅游的认知度仍然较低，而对参与低碳旅游的意愿较

高。这很可能只是反映了公众对新鲜事物体现出来的一种不抗拒和观望的态度，至于实际上会

否参与低碳旅游，则存在较多的障碍。 

如图 1所示，在有效的 195份问卷中，人们认为要实施低碳旅游需要公民具有较高的素

质，这一比例高达 29.7%；其次比例分别为 22.5%和 21.6%的是“低碳旅游与旅游享受性相冲

突”和“低碳旅游太抽象、不具体”；认为实施低碳旅游需要高科技的为 8.1%，比例最低。 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1 铜仁市居民对低碳旅游的态度调查统计图 
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老人、低学历者、退休人员、农民等对低碳旅游基本上一点都不了解；别的公众则认为

“低碳旅游只是一种口号”、“低碳旅游没有吸引力”和“低碳旅游会降低舒适感”，这和当

下人们追求旅游方式个性化和极致体验的态度有一定关系。 

采用访问调查得知铜仁市居民获取低碳旅游信息的主要渠道是电视和家中上学受教育子

女。 

我们应该重点关注那些愿意参与低碳旅游的公众，他们具有模范性和带动性。旅游相关行

业可从这部分群体身上下功夫。同时，整体而言，旅游管理层的旅游专业素养仍然停留在以前

的低水平，尚未学习最新旅游知识技能等，急需充电。 

 

3．铜仁市低碳旅游问题所在 

3.1 社会认知度低 

铜仁市各社会群体对低碳旅游的认知程度较低。问卷及访问显示，大部分公众对低碳旅游

听说过，但了解程度不是很高；少部分公众不了解低碳旅游但表示“愿意”或“非常愿意”实

践低碳旅游；其余公众人表示“不愿意”，“无所谓”。另外，从传统旅游与低碳旅游区别可

知，对低碳旅游的认知程度多半都是受旅游者的行为以及素质的制约。所以，低碳旅游的主要

障碍来自旅游者自身。 

3.2 参与度低 

结果显示：公众对低碳旅游参与障碍的看法随年龄、学历、职业、低碳旅游参与意愿，以

及低碳旅游认知程度而有差异。参与低碳旅游的障碍中，收入因素影响不大的原因可能是人们

认为低碳旅游仅仅是喊喊口号而已，也表示低碳旅游会增加顾虑而放不开导致舒适度降低，从

而觉得没有吸引力；相反，只有较小比例认为低碳旅游会增加费用。 

3.2.1 年龄 

表 2 各年龄阶段所持观点对应程度 

年 龄（岁） 观点 程度 

＞50 “缺乏了解而造成参与低碳旅游的障碍” 最多 

“低碳旅游会增加费用” 最少 

50-31 “低碳旅游会降低舒适感” 最多 

30-21 

≤20 “低碳旅游没吸引力” 最少 

“低碳旅游只是一种口号” 最多 

由表 2可知： 
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最少认为“低碳旅游只是一种口号”， 最多认为“低碳旅游没吸引力”的是 20岁以下的

公众。该群体基本都在学校读高中、初中、小学等，应试学习内容占据他们生活的大部分时

间，除了课本上偶尔提及“不乱扔果皮纸屑”“爱护环境”“不践踏草坪”一类的概念，学校

对学生低碳意识的培养不够重视，学生也较少有机会参与到低碳旅游实践中来。 

最多认为“低碳旅游会降低舒适感”的是 21至 30岁和 31至 50岁的公众。 

最少认为“低碳旅游会增加费用”的是 50岁以上的公众；最多认为“缺乏了解而造成参

与低碳旅游的障碍”的也是 50岁以上的公众。该老年群体比较节俭，对认为无形中多了“低

碳”的旅游环节自然会增加费用；受新中国成立前后时期的时代背景影响而缺乏低碳方面的了

解。 

由此可见低碳旅游未受到各年龄阶段居民的重视，这可能和旅游经济发展水平有较大的关

系。 

 

3.2.2 学历 

表 3 不同学历参与低碳旅游的主要障碍 

 

学历  参与低碳旅游的主要障碍 

小学 “对其不了解” 

初中 “低碳旅游没有吸引力和对低碳旅游不了解” 

高中和本、专科 “低碳旅游只是一种口号” 

研究生 “低碳旅游会降低舒适性” 

 

 

由表 3可知：小学文化的群体参与低碳旅游的最大障碍是“对其不了解”；初中学历的群

体最主要的障碍是“低碳旅游没有吸引力和对低碳旅游不了解”；高中和本、专科学历的群体

参与低碳旅游的最大障碍是“低碳旅游只是一种口号”；而有研究生学历的公众认为最主要的

障碍是“低碳旅游会降低舒适性”。 

还可以发现学历越高的群体越认为，“低碳旅游会降低舒适性”，也更加会认为“低碳旅

游只是一种口号”；学历越低的群体则越对低碳旅游不了解；学历居中的群体(初中至本、专

科)认为“低碳旅游没有吸引力”的比例较高。 
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3.2.3 职业、中等收入 

表 4 不同群体低碳旅游参与障碍的主要原因 

       职业 低碳旅游参与障碍的主要原因 

退休人员和农民 “不了解”             “低碳旅游只是口号” 

    学生、科教人员、公务员 “低碳旅游降低舒适性” “低碳旅游只是口号” 

商业服务人员 “低碳旅游没有吸引力” 

工人 “不了解”             “低碳旅游没有吸引力”  

个体户和无固定职业者 “低碳旅游只是口号” 

 

参与低碳旅游的障碍中，收入因素影响不大的原因可能是人们认为低碳旅游仅仅是喊喊口

号而已，也表示低碳旅游会增加顾虑而放不开导致舒适度降低，从而觉得没有吸引力。传统旅

游的游客行为不受限制，追求享受和视觉观光，亲近自然，享受自然，对当地居民及其传统好

奇；低碳旅游旅游者行为受到一定约束渴望获得美好的体验和经历，亲近自然，学习自然，保

护自然，学习尊重当地传统文化。 

3.2.4“低碳旅游会降低旅游舒适性”是低碳旅游参与意愿较高的公众的主要障碍 

“低碳旅游只是口号” 和“低碳旅游会降低旅游舒适性”是愿意参与低碳旅游的公众最

大的障碍；“降低舒适性”和“没有吸引力”是不愿参与低碳旅游的公众的主要障碍。而对参

与低碳旅游持无所谓态度的公众则认为，主要障碍是“没有吸引力”和“只是口号”。 造成

这种认知的原因主要有两个： 一者，大部分公众认为出游对食物、水电、卫生等的需求使用

比居家生活更高，是一种享受行为，旅游就是享受，节约水电只是帮企业节约成本，处理垃圾

是企业的事情；另外一方面，是城市建设规划的不合理或滞后性，造成公共交通系统不够发

达，公众更愿意选择自己驾车出游，以最大化满足旅游需求。 

3.3 低碳旅游的实施比较难 

总的来看，人们认为要实施低碳旅游需要公民具有较高的素质；其次是“低碳旅游太抽

象，不具体”和“低碳旅游与旅游享受性相冲突”；认为“实施低碳旅游需要高科技”的比例

最低。另外，通过访问得知铜仁市居民获取低碳旅游信息的渠道主要是手机、电视、电脑，受

教育的学生群体低碳意识相比非学生群体偏高。 

3.3.1 政府的低碳旅游宣传力度有待加强 

铜仁市的居民对于低碳旅游的认知度不高。关于是否听说过“哥本哈根全球气候峰会”和

“二氧化碳的排放对自然环境及人类社会的影响”。经过调查、访问显示，大部分接受调查的
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居民对这些事件都不了解，甚至有好多人们未曾听说过。可见，与低碳有关事件的报道还没有

足够引起大部分居民的关注和在意。针对低学历和老年群体可加强低碳旅游的宣传普及工作；

针对其他群体则重点在于对低碳旅游的认知纠正，低学历和老年群体对低碳旅游的认知度最

低，而其他对低碳旅游有一定认识的公众常常误解“低碳旅游仅仅是一种口号”，说明低碳旅

游的普及宣传任重道远。 

3.3.2 企业参与缺失动力 

在旅游开发的浪潮中，占多数旅游景区的开发商与经营管理者环境保护意识淡薄，只重视

眼前的经济利益，片面追求低碳旅游的经济功能，为了规避低碳教育成本而忽视自身和相关工

作人员低碳环境教育，因此导致许多旅游区运营中生态环境受损，甚至威胁到铜仁市旅游业的

健康发展。另外，相关企业缺乏良性互动和规范监督，对游客的投诉仅予“大事化小小事化

了”的做法而未能从根本上采取措施解决实际问题。游客的口碑对铜仁市旅游发展很重要，他

们在旅游过程的体验中发现了铜仁低碳旅游存在的问题，相关企业对此应重视而非轻描淡写地

敷衍处理。 

3.3.3 旅游者及旅游从业人员的素质亟需提高 

到 2014 年上半年为止，铜仁市仅有 15家国内旅行社、星级宾馆 23家、其他旅游企业 40

余家、国家级导游员 355名，省级景区资格导游员 415 名，旅游企业中真正懂管理、善经营的

专业人才十分缺乏【7】。 

降低碳排放并不能直接有利于个体自身，有时反而会给自己带来不便，减少碳排放作为一

种“公共品”，但未必与自身福利直接相容，因此在缺乏有效激励机制的前提下，就只有靠公

民自身的环保意义和社会责任了。只有较小比例的公众认为实施低碳旅游需要高科技，说明从

游客的角度来实施低碳旅游基本上是无关乎科技的问题，而主要是对于游客的激励机制问题。

低碳旅游的发展与旅游从业人员之间的缺口早已存在，铜仁市低碳旅游区从业人员绝大多数缺

乏系统的环境教育，普遍学历较低，低碳环境教育更是很少涉及。 

3.3.4 低碳旅游教育内容和手段的缺失 

低碳旅游教育是一个积累、递进的过程。而铜仁市在低碳旅游教育方面目前基本上还停留

在空白或者传统的低碳旅游教育上，环境教育内容单一，多只是课堂上告诉学生不随地乱扔垃

圾、提醒游客爱护环境、保护环境，较少地涉及低碳的知识，在低碳旅游技能和行为指导方面

就更少了。笔者走访铜仁其中几所小学学生得知，铜仁市的小学学校课程基本上只注重语文数

学的教学而轻视英语教学尤其是其他学科的教学，这不利于铜仁市旅游人才培养的良好发展。

因政策法规调控力度偏斜导致低碳环境教育投入严重不足，再者低碳旅游教育的经费来源没有

可靠保障，受经费来源限制，铜仁市旅游资源的低碳化开发严重受阻，甚至无法建成低碳环境
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教育的基础设施，相关单位开展低碳环境教育只能依靠单位领导或决策层的低碳意识这一非常

不确定的因素。 

 

4．具体对策 

4.1 政府舍小得大 

低碳旅游的设计开发过程中，一定要丰富低碳旅游的内涵，既可以实现低碳环保绿色的目

的体现低碳主题，又可以增强旅游项目和旅游线路的吸引力，而非空喊口号，加大宣传力度，

让更多市民慢慢建立低碳生活、低碳旅游的环保意识。同时，铜仁市政府应让企业等得到低碳

旅游方面的政策支持和鼓励。 

4.1.1 提升低碳旅游对游客的价值与效用 

提升低碳旅游对游客的价值与效用，设计有效的激励约束机制是低碳旅游行为推广的关

键。试想为什么企业总是喜欢对非低碳行为进行惩罚，而较少对低碳旅游行为进行奖励或补偿

呢？低碳旅游的持久发展需要企业和顾客的共同努力，而低碳旅游带来利益应该惠及企业和游

客。只有他们都认为低碳旅游能够为自身带来好处的时候，低碳旅游才能真正推行【8】。 

4.1.2 低碳旅游游客激励手段 

设计激励游客的低碳旅游行为可以从经济奖励、购买优惠等手段考虑，比如国际青年旅舍

只对非自驾车的背包旅游者开放；峨眉山景区为了使游客减少随手乱丢垃圾的行为对游客自行

回收的垃圾将换取香皂、牙膏等生活用品。赋予低碳旅游者一定的社会荣誉也是激励游客保持

这种行为的重要措施，这种社会荣誉可以借鉴“义工”的管理和激励办法。为低碳旅游者留下

美好的回忆见证等心理补偿手段也不失为一种好办法，例如在旅游过程中种植可以显示种植者

的树，一方面美化绿化了环境，另一方面巧妙实现生态环保教育的同时给游客留下了心理慰藉

和鼓励。 

4.1.3 建立健全低碳旅游环境教育的基础设施 

低碳环境教育的基础设施与低碳环境教育的内容息息相关，包括低碳旅游知识的宣传与讲

解、低碳旅游操作技能的原理讲解及示范、处理非低碳旅游行为的能力展示。建立健全低碳旅

游环境教育基础设施与旅游者联系密切。 

4.2 企业舍近谋远 

 发展低碳旅游和企业追求效益之间的矛盾是可以缓解的。企业参与低碳旅游可以提升企

业形象；在与政府低碳旅游的相关政策接轨中把握好“舍“的度；单位领导和管理高层的低碳

意识在很大程度上影响到低碳环境教育的开展，企业可通过再教育培训提高企业高层的低碳意

识。旅游的六大要素是食、住、行、游、购、娱，企业应本着长远打算，既可以实现低碳经济

又能给游客更高质量的体验，盈利兼得环保，细水长流。 
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4.2.1 食、住、行 

铜仁旅游业中，旅游餐饮、住宿和交通是污染物排放和能源消耗主要来源。餐饮业油污排

放、住宿碳排放严重，企业应在这些方面有技巧地引导、激发员工和游客的低碳环保意识。第

一，在酒店餐饮行业中通过宣传低碳理念让游客从心理上产生低碳意识认可低碳的意义，比如

再水杯上印上“低碳快乐”的字样，让游客认识到自身在旅游过程中排放的二氧化碳量，从而

提高游客的低碳意识；第二，加强对水电等能源浪费现象的节能管控。第三，饮食方面，减少

一次性餐具的使用，合理提供餐饭供应量，一般女生食量比男生要小些，食物搭配可以通过免

费赠送物美价廉的凉拌黄瓜等鼓励游客以绿色果蔬为主；住宿上，鼓励游客自带洗发水、沐浴

露、牙膏牙刷等，尽可能选临近景区的酒店；引导旅客重复使用毛巾、被套、床单、浴衣等棉

制品，从一天换一次慢慢过渡到一个人换一次。第四，旅行社可推出一些低碳旅游路线，距离

短，行程安排又比较合理，同时选择更环保的交通方式，如可组织旅游包机、专列来减少换乘

次数；第五，旅游景区利用天然特点来打造低碳景区，如在景区设自行车租车点、使用清洁能

源动力的公共交通、限制车量和游客量、禁止机动车进入、乘环保观光车、设环保垃圾回收点

等，也可以开展有创意的植树节活动：游客参与碳平衡环保捐款以及植树等。 

4.2.2 游、购、娱 

游客出门都希望能够深入体会当地文化，带着当地特色的纪念品回家送亲友。铜仁景区应

将低碳理念融入到景区的规划、建设和发展之中，在游玩、购物和娱乐方面要发展低碳经济型

旅游：第一，旅游产品的设计应以“环保低碳”为原则，利用最新创新设计和科技手段来实现

生态环保材料的应用，减少自然科技的损耗；第二，销售人员在推销介绍时应具有低碳意识，

引导游客买“低碳产品”；第三，在设计娱乐活动时需要联系到“当地文化”这个载体，尽力

融入低碳的思想，如篝火晚会焚烧大量木材改为其他木材替代品等。 

4.3 旅游者及旅游从业人员再教育 

再教育，顾名思义就是再次接受教育【9】，接受在岗企业培训或参加职场培训班等继续

充电的机会，继续学习，为未来的工作需要积蓄经验和才识。再教育需要循序渐进，慢慢纠

正、改造受教育的人，所以需要定期进行。 

4.3.1 旅游者自觉行动 

旅游者是旅游活动的主体，所以更要自觉做出环保行为，多用低碳思维贯穿于旅游活动的

食住行，游购娱。这些在一开始旅行时就可以通过多种途径获取相关低碳旅游的细节。出行

前，优先选择低碳景区作为旅游目的地，了解绿色出行的相关知识；出行时，根据与目的地距

离，合理选择交通方式，到达旅游目的地后，优先选择轨道交通、公共汽车等公共交通，景区

内则采用环保型汽车、骑行或步行；在旅游过程中，必需生活用品自备，少用酒店的一次性用

品。尽量参与具有地方性和文化性的娱乐活动，吃绿色蔬菜，优先选择生态餐厅，和参与具有
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区别于传统旅游的低碳旅游的旅游者特征如尊重旅游地本土文化，选择节能照明等低碳生活方

式。购物理性化、娱乐消费健康化。 

4.3.2 旅游从业人员的“弃旧图新” 

此处所指的“弃旧图新”有两层意思。一是旅游从业人员自身推陈出新；二是内部机制促

进旅游从业人员更替或者说重新招纳贤才。 

单位领导和管理高层的低碳意识在很大程度上影响到低碳环境教育的开展，所以旅游从业

人员的低碳旅游意识对低碳景区可持续发展很重要。首先是旅游开发和管理者，尤其需要加强

对其的低碳环境再教育。只有旅游开发和管理者有较高的低碳意识，才能在源头引导低碳环境

教育的发展。其次是数量庞大的其他旅游从业人员，如导游，驾驶员，服务员，讲解员，旅游

景区工作人员和监管等。因此，整合教育资源，加强旅游从业人员的培训，可与本地院校合

作，采取培训班或讲座的形式达到低碳教育的效果。在职管理人才和服务队伍的培训要抓好，

送他们出去学习再回来学以致用，培养一批高素质的导游、乡村旅游、酒店管理、民族歌舞表

演专业服务人才。对于学习能力较差长期无法做好工作达不到考核标准的旅游从业人员我们应

“忍痛割爱”，招聘一些新员工来代替他们为铜仁旅游施展才华。 

4.4 立体化普及低碳旅游教育 

低碳旅游环境教育的对象主要包括这几部分：政府公职人员、旅游企业高层、旅游者、旅

游从业人员以及旅行社、各大中小学校。在培训课程里加入低碳教育的内容，以形成立体化的

地区性特定群体网络，起到示范带动作用。 

4.4.1 建立健全低碳旅游环境教育的基础设施 

低碳环境教育的内容应以铜仁市的环境教育设施为素材，从铜仁市居民熟悉的生活中抽取

典型的简单的案例凸显低碳的元素，让大家能切身感受到，并反过来促进低碳旅游环境教育的

基础设施的改善。如在梵净山自然保护区设珍稀动植物的视频讲解播放屋，游客通过观察动植

物的形态、生活环境、生态演替等过程，增进对大自然的认识，激发游客热爱自然，保护自然

的自觉性。因而，低碳景区在创建、改建的过程中应紧扣低碳这一主题。 

4.4.2 改进环境解说系统 

改进环境解说系统，强化视听媒体和指示牌两种传播的引进和规范操作。应在   传统自

然山水与文化观光旅游层次上的环境解说中添加更多关于低碳的知识；减少宣传印刷品这一相

对不低碳的宣传方式；通过如铜仁电视台、介绍铜仁各景点的网站等各种媒体对游客宣传低碳

旅游的重要性，引导自觉爱护景区环境，树立良好的低碳形象，给游客以积极的心理暗示；给

游客展示环境教育的标本、图片、影视、录相及宣传资料普等。 

4.4.3 注重游客体验 
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鼓励游客参与铜仁碳平衡环保捐款以及亲手参与植树等活动，带来更多的旅游体验的同时

也能切身感受低碳旅游的意义。低碳旅游在实践的初期，并没有将“低碳排放、降低能耗”的

实际价值反馈给游客，因此从这个角度看，现阶段的低碳旅游实践仅仅被当成了一种“公共产

品”，如果游客的环保意识和社会责任还没有达到较高的程度，低碳旅游行为实际上没有有效

的驱动力。基于以上原因，在笔者调查低碳旅游实施难点的问卷中特别加入了“低碳旅游太抽

象、不具体”和“低碳旅游的推行需要较高的公民素质”。 

 

结论 

铜仁旅游发展迅速，低碳旅游作为一种新的可持续发展旅游方式，此时显得更重要，我们

应该加快实现铜仁市低碳旅游的进度。积少成多，每个人都可以从点滴小事践行倡导低碳生

活，为低碳旅游的发展尽自己的努力。所谓“前人栽树，后人乘凉”，不仅要发挥铜仁市政府

这个火车头的驱动牵引作用，更要激发旅游者及旅游从业人员、老百姓等多方面的动力，以形

成强大合力，同呼吸，共奋斗，一起为“梵天净土、桃源铜仁”的美好家园而努力。 
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附件 

关于铜仁市低碳旅游的调查问卷 

您好！本调查匿名进行，请放心作答。低碳旅游，就是一种降低碳排放的出游方式。耽误您

3-5 分钟时间，谢谢合作。 

1．请问您的性别： 

 男 

 女 

2．请问您的年龄： 

 20 岁及以下 

 21~30 岁 

 31~40 岁 

 41~50 岁 

 51 岁以上 

3．请问您的学历： 

 小学 

 初中 

 高中（含中专及职高） 

 大学（本科及大专） 

 硕士及以上 

4．请问您的职业： 

 企业员工 

 公务员 

 专业技术人员 
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 教师 

 个体户/无固定职业者 

 学生 

 退休人员 

 农民 

 军人 

 其他 

5．请问您的月收入水平： 

 1000 元以下 

 1000～2000 元 

 2000～3000 元 

 3000～4000 元 

 4000～5000 元 

 5000 以上 

6．请问您对低碳旅游的认知程度： 

 听说过 

 不了解 

 了解 

 很了解 

7．请问您参与低碳旅游的意愿： 

 无所谓 

 不愿意 

 愿意 

 非常愿意 
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8．请问您对低碳旅游的看法（多选） 

 低碳旅游会降低旅游的舒适性 

 低碳旅游会增加支出费用 

 低碳旅游只是一种口号 

 低碳旅游没有吸引力 

 缺乏了解而造成参与低碳旅游的障碍 

 低碳旅游太抽象，不具体 

 低碳旅游与旅游享受性相冲突 

 实施低碳旅游需要高科技 

 低碳旅游的推行需要较高的公民素质 

9.请问您是否听说过“哥本哈根全球气候峰会”和“二氧化碳的排放对自然环境及人类社会的

影响”： 

 没听说过 

 好像听说过 

 听说过 

 经常听说 
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新媒体背景下交通广播品牌战略探究-以大庆交通广播为例 

Under the new media background Traffic Radio Brand Strategy - A Case Study 

of Daqing Traffic Radio  

常城 CHENG CHANG  

 

CMBA，中国研究生院，正大管理学院 

36185301@qq.com 

 

摘要 

 

诞生于上世纪 90年代的交通广播随着经济发展的步伐，在城市人口、有车一族剧增的情况

下一度蓬勃发展，然而互联网驱动产生的新兴媒体给整个传统媒体行业带来了巨大冲击，交通

广播业也不能幸免。幸运的是，交通广播有其特有的受众优势即移动人群在不断增多，在挑战

和机遇并存的情况下，一条有益的发展路径探索就成了必然。交通广播具有明显的区域特征，

面对行业内外的竞争，实施品牌战略，打造品牌特色，增加客户粘性，吸引潜在客户是解决当

下困境并寻求突破的最优解。文章通过调查访谈法、定性分析法对大庆交通广播个案进行全面

的现状分析，然后应用 SWOT模型分析大庆交通广播的优劣势，并提炼出其在品牌战略实施过程

中的经验及问题，为整个交通广播行业的品牌战略研究提供案例基础，从品牌定位、品牌实施，

并在品牌实施阶段引入 CIS体系，还有品牌保障三个方面阐释交通广播品牌战略实施路径。 

关键词：交通广播 品牌战略 

Abstract 

With the pace of economic development, traffic radio born in the last century 90's was 

booming surge in the case of the increase of urban population and car owners. But，the 

emerging Internet-driven media has brought a huge impact on the entire traditional media 

industry, Traffic Radio industry is not immune. Fortunately, Traffic Radio has its unique 

advantages which the mobile audience is increasing. Because of the challenges and 

opportunities，finding a useful exploration of development path has become inevitable. 
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Traffic Radio which faces competition from outside the industry has obvious regional 

characteristics, and implements brand strategy, adds brand characteristics, increases 

customer stickiness and attracts potential customers, which is the optimal solution to solve 

the current difficulties and to find a breakthrough.Through the survey interviews and 

qualitative analysis to conduct a comprehensive analysis of the Daqing radio traffic cases 

status quo. We analyse the   advantages and disadvantages of the implementation 

process of brand strategy, then, provide the experience and problems to the entire 

transportation broadcast industry brand strategy research. Finally, from brand positioning, 

brand implementation which will use CIS system, as well as brand protection three aspects 

to complete Traffic Radio brand strategy implementation path. 

 Key Words: Traffic Radio brand strategy 

 

引言 

 

1.1研究背景 

 

1.1.1交通广播的历史沿革 

20 世纪 90 年代初期，中国交通广播应运而生，并在广播界屡创奇迹，一时之间成为广播

界一匹“黑马”。交通广播的优势不言而喻，他具有相当强的时代特征，随着中国经济的高速发

展，城市化进程加快，城镇人口急速上升，有车一族日益增多，诸多城市道路拥堵瘫痪现象普

遍，一档声情并茂的交通节目为路上的移动人群解决路况信息不对称问题的同时，还给他们带

去了乐趣，缓解路上的烦躁心情。众多移动人群为交通广播奠定了成长的需求基础。 

1.1.2新兴媒体的崛起与冲击 

（1）新兴媒体优势明显 

门户网站、微博号、微信公众号异军突起，拓宽了信息传播、获取的渠道，方便人们生活

的同时，更多的是对传统媒体的一种挑战。媒体作为传播信息、获取信息的中介，无论是最传

统纸媒、电视台还是后来发展强劲的广播电台，尤其是交通广播电台，面临着对于受众来说简
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单方便新媒介的冲击，新媒介更有传统媒介无法比拟的优势即与受众的互动优势，不能否定传

统媒体完全没有传播者与受众之间的互动，但是必须承认，新媒体时代，受众互动的方式简单

且速度快，信息一经发出，抢坐沙发的用户比比皆是，微信朋友圈、QQ空间便捷的信息分享功

能可以将信息迅速传播开去，新媒体时代受众与信息传播者的互动远远超过了传统媒介的互动，

且传统媒体环境下的受众群体互动有一定的时滞性，持续互动的能力差。 

（2）传统媒体应用科技创新应对竞争 

网络营运商 3G、4G 网络的推进，客户端从 PC 端向移动端转变，网民数量直线上升，尤其

是手机网民的大规模出现，给新兴媒体的发展创造了更加良好的环境，传统媒体面临着史无前

例的挑战，传统媒体的黄金时代也一去不复返，在信息传递方面，我们面对的是一个更加多元

的世界。毫无疑问的是，竞争是促进行业发展的必要条件，竞争机制下，对各行业的参与者而

言，是危机但也是机遇，在竞争中成长，在竞争中寻找到自己的核心竞争力，是竞争行业参与

者的必然出路，传统媒介也毫不例外。面对新兴媒体的种种冲击，传统媒介也不是坐以待毙，

纷纷推出了自己的门户网站、微博、微信公众号，有的还自行开发了专属 APP，以提升自身知

名度，提高关注率。 

1.1.3交通广播面临的双重竞争 

对于一度成为传媒界黑马的交通广播，随着国家城市化进程的加快，城镇人口节节攀升，

人民生活水平日渐提高，私家车数量剧增，而城市规划普遍不合理的情况下，移动人群尤其是

堵在路上的移动人群不计其数，交通广播的可作为空间较其他传统媒体大。然而同传统媒介一

样面临着新兴媒介强烈冲击的同时，还深受其他行业对其的跨界竞争。滴滴打车、快的打车等

打车软件的兴起，本是打车软件自己行业内部对客户的竞争，想不到的是，滴滴打车和快的打

车打得火热的时候，创伤最终的居然是交通广播。 

1.1.4传统媒体品牌战略的必要性 

品牌战略是现代企业发展的必然条件，越来越多的企业将品牌作为自己的核心竞争力，世

界经济已经逐步走入品牌经济。企业品牌可以简单的理解为企业及其产品在客户心中投下的映

像，是一种消费者认知，也是一种心理的感觉，品牌代表着客户对企业及其产品的信任及感情，

也代表着企业在竞争市场的地位，因此品牌是企业的一种无形资产。品牌经营作为现代企业营

销的一种重要手段，能够培养消费群体偏好，增强消费者对企业及其产品的粘性。 

 

1.2研究问题 

交通广播拥有的垄断交通信息及巨大的移动人群客户优势在市场竞争中的明显度下降，如

同所有的行业一样，在发展演变的过程当中，也凸显出了很多问题。细细深究交通广播电台所

暴露的问题就会发现，问题归根结底是交通广播品牌战略不科学合理，体现在定位模糊，品牌



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

 

B 391 

特色的缺失，缺乏个性，有同质化倾向，还包括自身运营的缺失，如管理制度缺陷，品牌的运

营手法雷同，跨行业经营缓慢等等。 

1.节目定位方面。节目定位不清，对受众群体的偏好把握不清，不注重客户体验，大部分

的节目都是从自身角度出发，即我要做什么，而不是受众想要听什么。 

2.品牌实施方面。（1）品牌特色缺失，内容同质化趋势严重，各类交通广播甚至是整个广

播行业都存在节目的同质化问题。（2）品牌营销方式趋同，大多是应用举办活动的方式进行推

广，而活动内容、形式雷同的现象普遍。 

3.品牌保障方面。（1）人才配备不充分。（2）与受众互动不足，受众意见反馈的有效性不

高。（3）广告营销策略老套，创新不足。 

 

1.3研究提案 

先梳理品牌战略文献，逐步了解媒体品牌战略理论，应用 SWOT模型对大庆交通广播这个个

案进行优劣势分析，为品牌战略实施奠定现实基础，然后从栏目定位、突出特色，内容为王、

特色活动营销、主持人打造、受众互动、广告植入等方面出发、并引入 CIS 模型阐释交通广播

品牌战略路径。 

文献综述 

 

2. 1媒体品牌定位文献 

人民大学教授喻国明（2003）认为媒体的本质就是影响力经济，传媒品牌对受众的影响是

不同的，其在《新闻战线》上发表了一篇题为：“关于传媒影响力的诠释-对传媒产业本质的一

种探究”的文章，提到传媒产业本质就是“影响力经济”。他在文中写到“人们在关于传媒经济

的进一步研究中注意到，传媒在整体上（表现为传媒品牌）对于其目标受众的持续不断的凝聚

力是有差异的。” 

胡志峰（2003）通过对电视品牌的研究，认为电视品牌是具备特定品质的电视服务产品，

在品质上有着和其他产品一样的共同点，即都具有稳定的品质、鲜明的特征，较强的竞争力和

品牌概念，能够影响消费者。除这些外，电视媒体品牌还具有特殊性、稀缺性、优质性和极致

性。① 

佘贤君（2005）认为中国的电视媒体品牌建设要经历四个不同的步骤，分别是差异化定位，

塑造品牌价值即媒体影响力，独占资源优势，通过多元化实现媒体价值链的拓展。② 

                                                 
① 胡志锋.电视品牌的特征及创建[J].中国电视，2003（9） 

② 佘贤君.中国电视媒体品牌化之路[J].广告大观，（媒介版）2005（5） 
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北京大学新闻与传播学院副院长陈刚（2007）认为：当前中国传媒生存环境竞争激烈而残

酷，其结果是更多媒体在竞争中不断被挤压到边缘，而为数不多的品牌媒体以其品质和实力，

市场份额持续增大，最重要的是在受众心中的品牌形象更加清晰和稳固。③ 

高铁军（2011）认为媒介经历交替性衰后，迎来了争芳斗艳的“众媒体时代”，差异化定位

的广播换发了新的生机。他指出品牌建设具有深刻的社会性和历史性，品牌建设的根本是打造

广播媒体的核心竞争力，品牌建设具有传统性和长期性，他还强调，在品牌建设过程中要多吸

收和借鉴相关专业理论。④ 

西安电视台新闻部主任编辑王茜（2012）指出在眼花缭乱的电视媒体中让自身品牌脱颖而

出的唯一办法就是推行品牌战略，只有把品牌的个性工作推到一个有着竞争实力的地位，电视

媒体才能在竞争中闯出一条路。并主张媒体走品牌建设之路应定好位，打造品牌个性，以内容

为王，回归市场。⑤ 

不言而喻，现有文献对媒体品牌定位各有倾向，然而共通之处就是品牌定位应以受众群体

为导向，实现品牌差异化。 

 

2. 2媒体品牌实施文献 

包国强（2003）则认为媒介作为一种特殊的主体，在建设品牌的过程中应长远考虑，提供

独树一帜的信息产品和独特服务来实现差异化，这不同于一般企业产品的差异化，需要满足顾

客的特殊需求，形成竞争队友不可模仿、超越的优势，并让媒介的赢利水平高于同行业平均水

平。⑥ 

汤晓芳（2006）认为交通广播在品牌实施方面存在着诸多问题，她认为交通广播品牌建设

应该重视塑造人文关怀的品牌个性、构筑能循环互动的品牌营销体系、建立以数据化为基础的

广告营销策略以及扩大交通广播规模的多元化措施。⑦ 

龚波（2008）指出媒体业的竞争已经到了品牌竞争的阶段，他从节目精品化、专业化、栏

目个性化、主持风格化等角度阐述了如何打造公信力高、高收听率的广播品牌。⑧ 

                                                 
③ http://www.emkt.com.cn/article/324/32444.html 

④ 高铁军.《新时期广播媒体品牌建设战略初探-兼析中央人民广播电台品牌建设》.《中国广播》2011 年第 10

期 

⑤ 王茜.《电视媒体竞争中的品牌战略研究》[J]，《业务研究》，2012 年第 6 期 

⑥ 包国强.传媒策划与营销-基于市场整合于竞争的观点[M]北京：清华大学出版社 2003 

⑦ 汤晓芳.从交通广播看广播品牌战略的突围与缺失[D].南昌：南昌大学，2006 

⑧ 广播名栏的打造与提升-广播名栏目的品牌延伸[J].记者摇篮，2008（3） 
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陈琳教师（2008）认为品牌是消费者听得懂的语言，在网络营销时代，在高度开放的竞争

环境下，了解、利用网络媒体去建立和强大品牌是创造自主中国品牌的关键。⑨ 

江苏教育报刊总社通联发行部主任裘湘（2013）认为随着引动互联网、智能终端技术的快

速的发展，新旧传播媒介日益融合，人们进入了一个新的全媒体时代。在信息泛滥、数据庞杂

的传播形态变革中，教育报刊想要取得品牌营销的创新与突破就需要充分利用微平台进行教育

报刊营销。⑩ 

打造注重用户体验的精品栏目，多元化渠道进行媒体的自我营销是品牌实施的必然路径。 

 

2. 3媒体品牌保障文献 

暨南大学新闻与传播学院院长范以锦（2010）指出与受众进行深层次的沟通、了解受众需

求和市场发展状况、保证财经资讯的全面性和时新性、发布权威财经信息为受众群体服务，财

经媒体应充分发挥自身已形成的品牌优势，从单纯的媒体品牌产品竞争转到品牌理念所延伸的

各个领域的竞争上来，延伸品牌包括自身的内涵的提升和面向社会的外延的扩展。11 

陈继伟(2005)认为人才战略是媒体品牌战略的关键。人才是核心竞争力，人才优势是最重

要的优势，只有具备人才这种核心竞争力才能对外扩张，人才是品牌的充分保障。12 

刘燕，唐孝祥（2008）指出，主持人、评论员和记者是信息的传播者，是联系媒介和受众

的桥梁和纽带，媒体受众通过他们来了解媒介的品牌个性，因此他们是媒介品牌形象的主要体

现者。一个优秀的主持人或记者，往往是一个栏目和一个媒体的脸面，他们的形象、素质和影

响力直接关乎传媒品牌的塑造。13 

刘宪文（2010）认为随着传播市场的细分，受众整体水平的不断提高，专业频率越来越需

要专家型主持人。比如精通汽车知识、熟悉交通管理的节目主持人、财经主持人、新闻评论主

持人等等，这些专家、全能型支持人是专业台的支柱，为树立媒体良好品牌形象、赢得听众群

至关重要。14 

李书宁（2015）强调媒体品牌建设的人才驱动。人才因素是实现组织目标的核心因素和主

                                                 
⑨ 陈琳.《浅议富媒体时代的品牌网络化战略》，《甘肃政法成人教育学院学报》2008 年 2 月第 1 期 

⑩ 裘湘.《全媒体时代教育报刊品牌微营销模式的战略思考-兼论江苏教育报刊总社报刊营销改革》，《中国矿业大

学学报》2013 年第 4 期 
11 范以锦，《凭借多品牌战略打造强势媒体集团》，《新闻战线》，2002 

12 陈继伟.《从凤凰卫视的成功谈媒体的品牌战略》，《营销策划》，2005 

13 刘燕、唐孝祥.《电视媒体的品牌化经营战略-以凤凰卫视为例》，《新闻爱好者》，2008 

14 刘宪文.《品牌战略与广播媒体发展》，《现代视听》，2010 
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导力量，新媒体巨大冲击的背景下，电视媒体寻求破局的根本原因是人才因素。电视媒体品牌

战略的决定性因素是是否拥有专业化的人才，建立人才引进与培养机制、优化人才使用和管理

机制，形成人尽其才、才有所用、“才”源不断的人才格局，电视媒体的生存和发展才有可靠的

组织保证。15 

在媒体品牌保障方面，人才因素是至关重要的因素，受众互动的多寡也是不可或缺的一环。 

研究目的 

品牌在媒体的运营中具有非同寻常的价值和意义，重视品牌的构建和维护经营是媒体能长

远发展下去的必然选择。本文旨在在对企业品牌战略研究的基础上，深入媒体品牌战略领域，

并对交通广播电台的现状进行客观分析，为交通广播的品牌战略建设提出一些可行的意见。介

于笔者曾在大庆交通广播电台几年的工作经历，对大庆交通广播电台的情况有相对全面的认识，

工作之余也会思考交通广播的发展之路，此次借写论文的机会，深入研究思考，并提出一些自

己的观点看法，希望能为大庆交通广播电台的发展，尤其能为大庆广播电台在品牌建设、营销

方面提供可以借鉴的意见。 

研究方法 

文献研究法：通过 CNKI、维普、读秀等数据库收集国内外相关文献，研读文献，了解相关

的概念定义及理论观点，并按时间脉络梳理文献，为文章的研究做好理论基础。此外，还对大

庆交通广播电台的内部资料进行深入研读，查找数据、信息，为文章提供数据、信息支撑。 

案例分析法：对大庆交通广播电台进行现状分析，应用 SWOT模型相对全面的剖析大庆交通

广播电台的竞争力，进而发现在市场竞争中的优劣势，为文章接下来的建议做好铺垫。 

调查访谈法：通过对大庆交通广播电台管理层及职员的访谈，收集相关资料、数据、观点

以便为大庆广播电台的品牌战略发展提供具有操作性、可行性切合实际，不流于空谈的建议。 

访定性分析法：应用归纳、演绎法对调查访谈获得的资料及内部资料进行“质”的分析。

对个案特别情况抽象到一般普遍状况是归纳方法的路径，本文从大庆交通广播个案推出交通广

播整个行业的普遍情况是应用归纳方法的一种体现。通过对整个交通广播行业的品牌战略研究

切入到大庆交通广播个案品牌战略则应用了演绎方法。 

结果与讨论 

5.1结论 

1.大庆交通广播电台的优势。首先，大庆交通广播电台有着所有广播共有的优势特点，广

播将静态传播演变为动态传播，在动态流动空间内，高密度、大范围、长时间覆盖的交通广播

更具有其他媒体难以比拟的优势。广播有两大优势，一是属于流动媒体，不太受外界环境变化

                                                 
15 李书宁.《新媒体背景下电视媒体发展“品牌战略”的思考》，《吉林省教育学院学报》，2015 
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的影响；二是兼容性好，能在不干扰其他活动情况下进行。交通广播具备的这种低干扰性也是

广播受到移动人群青睐的重要原因之一，因此司机可以做到开车和收听资讯两不误。 

其次，大庆交通广播电台具有很强的听众基础，占据区域行业非常大的市场份额，频率收

听率及占有率在区域内都排名最高，区域内的特定客户群即移动人群对大庆交通广播显现出较

高的忠诚度。 

再者服务特色较为明显，功能优势突出，大庆交通广播电台在提供最新资讯、详尽交通信

息服务给听众的同时，还设置了为听众排忧解难，解决生活上的困扰的节目，并身体力行，效

果显著。 

2.大庆交通广播的劣势。交通广播固有的劣势也是大庆交通广播不可避免问题，交通广播

通过声音进行传播，这是优势也是劣势，劣势表现为声音是一种浅层传播，传播效果方面来说，

短期效果明显，长期则较弱。 

品牌知识产权保护较弱，优秀的品牌很容易被模仿，模仿成本较低，不持续创新就会被淘

汰，这是整个广播行业对面临的困境。品牌战略实施不到位，未进行差异性品牌定位，品牌节

目创建取得了一定的成绩，但是品牌节目还不多，难以形成品牌栏目集群优势，品牌主持人的

供给力度不够，品牌营销方面还有提高的空间。 

丰厚的广告收入及优秀的主持人是品牌战略能够实施下去的有力保障，从广告植入方式及

主持人的培养来说，品牌实施的保障力度有待加强。广告植入方式的创新力度不强，依然延续

老套的广告播送模式。不能否认的是广播媒体随着市场化的进程，广播媒体的主要收入来源即

为广告收入，而收听率的高低是影响广告收入多与否的决定因素，广告的插播反过来会影响频

率的收听率，好的广告植入能给频率增加收听率，坏的广告植入则会影响频率的收听率。因此，

广播媒体除了做好做精节目，还要做好广告，为频率赢得收听率，增加广告资金流入。大庆交

通广播电台目前采取的广播植入方式多为节目中插播广告，广告植入形式创新不足。 

品牌战略保障的另一个因素是主持人队伍，名牌栏目、名主持人、都属于媒介品牌的范畴。

广播媒介品牌的核心产品，如名牌栏目、名主持人、名记者和编辑。一个媒介应包含几个名牌

栏目，一定数量的名编辑、名记者和名主持人，就能撑起一个媒介品牌。大庆交通广播在主持

人培养方面的机制还不够健全，鼓励力度也不够，区域排名靠前的个别节目的优秀主持人是有，

但是数量有限。地域性太强，转移性太差，地方广播电台从某种意义上来说，是服务本土民众

的，离开自己所属的本土地域，便会水土不服，提供的资讯难以满足除本土外其他地域的听众，

也就意味着地方广播电台只能以本区域的客户为主要听众市场，对本土地域外的潜在听众的市

场拓展是有限的；虽然随着科学技术是发展，尤其是互联网的普及，使得广播节目的传播不收

地域限制，然而不能忽视的是语言、风俗习惯、文化上的差异与隔离是确实存在的，如果从文

化语言上入手将节目服务听众拓展到本土地域外必然是需要付出高昂成本的，这是一个收益与
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成本博弈的过程，不能一蹴而就，目前来看，身为地方广播电台的大庆交通广播电台暂时还没

有办法摆脱区域特征，拓展本土外的地域市场。 

3.外部环境带来的机遇。政策性壁垒仍然存在，准入限制使得潜在同介质传播资讯的竞争

对手一时难与之竞争。随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，有车一族的剧增，听众基

础增强，移动人群对交通广播的需求渐增。有车族的上升会加重城市的道路负担，堵车不可避

免，有车族对交通广播电台独有的交通资讯有迫切需求。移动人群花费在路上的时间越来越多，

交通广播节目是缓解路途上人们心绪的一剂良药，路上的移动人群对这样一档提供资讯兼具娱

乐的广播有强烈的需求。人口老龄化，老龄群体对广播有特别的厚爱情怀，增多的退休群体偏

爱用传统的收音机收听资讯，这对整个广播行业来说都是机遇。新兴科技的发展，也为交通广

播创新传播渠道，如门户网站、微博、微信公众号等，使得交通广播的听众客户拓展到了移动

人群之外，只要节目具有吸引力，能够满足听众朋友的某种需求，无论听众是否在路上，也不

需要有台车载收音机，听众都可以通过丰富的渠道收听到节目，加之这些新兴的传播渠道使得

听众收听节目不用受制于时间。 

4.激烈的内外部市场竞争。广播行业内部，交通广播面临着其他广播的剧烈竞争，每个区

域都有少则几个多则数十个的频率竞争。仅大庆地区就有十多个频率，这些频率集中在一个区

域，对区域的资讯把握非常敏感，因此频率间的节目设置难免重复，解决重复的有效方法是创

新。大庆交通广播的节目设置大致分为新闻资讯版块、交通信息版块、生活娱乐版块，除交通

信息版块外，与其他区域广播电台的节目重复度较高。虽然大庆交通广播在区域市场竞争中取

得了很好的成绩，但是这种优势的作用在逐渐减小，随着其他的广播电台的努力，这种差距越

来越小，交通广播电台区域排名 TOP10的节目跌出 50名外就是有力的佐证。新兴媒体的出现，

给传统广播媒体的生存带来了不小的冲击，资讯传播方式、渠道的创新使得广播的听众粘性减

弱，听众接收资讯的方式是多渠道的，面对更多的选择，就会有更多的用户体验，客户偏好转

变在所难免。 

5.2大庆交通广播电台品牌战略实施存在的问题 

1.节目定位方面。大庆交通频率进行的是受众定位，以移动人群为服务对象但未进行差异

化定位，没有对市场进行深入研究，对受众群体的偏好把握不是很到位，没有持续跟踪客户体

验，绝大部分的节目都是从自身角度考量，倾向于我要做什么，没有根据实地调研获得受众的

多元需求。 

2.品牌实施方面。（1）节目内容同质化。节目同质性问题普遍，对于早间时段的节目来说，

区域内的节目多以新闻资讯类节目为主，除内容同质化外，名字也存在很高的相似性，听众难

以区别不说，最直观的感觉便是在此时段听哪个频率没有区别，接收到的信息都差不多。早前

大庆交通广播电台的《大庆新闻》、《健康同盟》、《转播中央人民广播电台新闻和报纸摘要》都
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有很好的成绩，然而大庆综合广播电台也在此时段设置了同内容甚至同名字的节目，2014年的

竞争结果就是这一时段的听众关注度几乎全部被大庆综合广播电台所吸引，原本优势的节目反

而沦为了鸡肋。节目内容同质化、形式无差异化是广播频率之间高共享度的表现形式，这种高

度共享会降低听众的忠诚度。（2）品牌营销方式陈旧。据访谈，大庆交通广播频率多采取活动

的方式及应用其他媒体进行自我品牌营销，活动的特色不强，吸引力有限，其他媒体及自身的

营销也是如同其他广告插播一样，采取老套的重复连续多次循环播放，不但不能增强受众印象，

反而还会适得其反。 

3.品牌保障方面。（1）人才配备有待提高，大庆交通广播在主持人培养方面的机制还不够

健全，鼓励力度也不够，区域排名靠前的个别节目的优秀主持人是有，但是数量有限。主持人

方面培训的欠缺还反应出一个问题就是大庆交通广播电台的人才团队打造不足，这样的必然结

果就是，红极一时的大庆交通广播电台有潜在不可持续的风险。（2）与受众互动不足，受众意

见反馈的有效性不高，这反应的是一个市场跟踪的不足问题，受众的声音传达渠道不畅通会导

致频率不能 精准把握受众需求，那么在以受众需求为导向的道路上，节目的制作无异于南辕北

辙。（3）广告营销策略老套，大庆交通广播电台目前采取的广播植入方式多为节目中插播广告，

然后经过不断的重复加深听众印象，这也是广播频率广告植入的一种普遍做法，广告植入无论

是方式还是内容上都与节目本身相割裂，创新程度赶不上节目创新。 

5.2 解决途径 

5.2.1差异化的品牌战略 

交通广播电台所有节目可以概括为两类分为专业类节目和非专业类节目，路况信息的传播

是交通广播电台专业类节目的范畴，而非专业类节目的的设置更应该以受众需求为核心。受众

需求的获得应以深入的市场调查为基础，切记想当然。市场调查能为媒体提供第一手资料，使

其明了市场竞争态势，以此为依据制定的品牌战略更合理。目标受众的需求会虽时间的变化而

改变，因此市场调查绝不是一劳永逸的事情，应该对听众进行持续性的、不定期的调查，然后

再以此对品牌战略做出相应的调整，因此针对听众需求的把握更应该建立长期的市场调研机制，

增强对市场的灵敏性，挖掘客户需求，不断改进及创新，顺应时代发展，满足客户需求。 

品牌定位除以听众需求为本之外，还应坚持差异性。差异性定位指的是交通频率在与其他

频率竞争时应做到人无我有，人有我优，强调频率节目的不可复制性，提高模仿成本，抬高其

他频率难以的门槛，制作只能由本频率提供的节目，增强听众粘性。 

5.2.2 品牌战略的实施 

1.品牌栏目建设 

品牌栏目的打造是品牌战略最为关键的环节。交通广播在节目设置上应以路况信息和交通

新闻为龙头，突出交通专业特色，同时也应以听众的需求为指引，在专业化中打造品牌栏目。
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在各地交通广播大同小异的节目安排上，与交通行为直接和间接相关的资讯是节目的主要内容，

相对于其他资讯，这些信息最显著的特点就是实用，受众群体通过交通广播了解丰富多彩世界

的同时，得到了真正的帮助和服务。路况信息不仅引导司机避开拥堵路段，缓解城市交通，还

为交通广播创造了丰富的广告收入。路况信息内容无疑是交通频率的王牌，然而在非专业化节

目领域的品牌节目才是交通频率的实力体现。合理设置其专业化和非专业化节目的比例，打造

原创精品节目，塑造频道品牌形象。 

2.特色活动的打造 

举办特色活动，不仅可以频率自身带来盈利，还能通过活动取得宣传自身并加深受众印象

的效果。特色活动的策划举办能取得提高广播品牌知名度并赢得企业客户广告投放的双重效果。

广播频率的特色活动可以大致概括为三种，分别为以营销其他产品为主导，以取得收入目的的

营销型活动；以推广自身知名度而策划的传播型活动；两者兼具的混合型活动。营销型活动，

在提高其他品牌方面下功夫，附带宣传广播媒体自身，此类活动重在获得广告投放，取得广告

收入，对交通广播来说，汽车类的活动策划既显专业，又能体现特色。传播型的活动重在宣传

频率品牌，附带盈利，这种活动多以构建维护广播媒体形象为出发点，采取公益慈善的方式更

能为大众所接受，也能在受众心中构建起频率的正能量形象。公 

5.2.3 品牌战略实施保障阶段 

1.特色人才培养 

交通广播的战略实施需要强大的人力资源支持。名主持人、名记者、名编辑，主持人对节

目不只是简单的衔接，而要对节目本身进行协调、引导和加工，是名牌节目得以持续的保障。

主持人能够使传媒个人化、形象化、有利于媒介和受众的交流与沟通。主持人、编辑、记者的

培养毋庸置疑，但是单纯依靠编辑、主持人、名记者的创意，整个交通频率的创新程度是不够

的，也是相当局限的。因此广播电台频率应专设研究机构，增强整个广播频率的创意主意补给。

如何吸引人才、留住人才、培养人才是交通广播电台经营者应该考虑的必要问题。 

2.节目的动态调整 

品牌保障维护阶段，应注重与受众群体的互动，阶段性调整节目，以满足市场客户的变化

需求。不断挖掘，努力创新，在节目中注入更多的新颖元素，让品牌节目不停的处在更新换代

中，不断超越自我。对外的宣传推广也要不断推陈出新，保持节目的时尚度，让听众感受到源

源不断的新鲜感。畅通与听众的互动渠道，广开言路，加强微博、微信公众号的管理，以听众

反馈为指引，短期不断调整完善局部，长期立足听众需求，进行自我进化升级。 

3.广告植入策略的优化 

广告收入是广播媒体最主要的资金来源，整个交通频率的营运、品牌战略的实施都需要强

大的资金作为保障。广播频率广告内容单一，形式老套，插播频繁也正在影响着收视率，因此
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如何科学、合理具有创意的进行广告植入，不引起受众反感，甚至深得受众喜爱是交通广播频

率的广告植入的努力方向。深入分析消费者需求，进行广告内容的形式和内容创新，击中受众

痛点，打动消费者，如此才能提升广告收入，广播电台频率的品牌战略也才有资金的支持。另

外，针对广告植入的效果也应建立相应的评价体系，进行广告成效的数据检测，监督自身的同

时，也是给广告投入主体的成果展示，以此获得充足的资金保障品牌战略的实施。 

 

参考文献 

[1] 秦远建.企业战略管理[M].武汉：武汉理工大学出版社，2007. 

[2]简兆汉，李垣.战略管理的演进与发展趋势[J].科学管理 研究，2005 

[3][美]菲利普。科特勒著，梅汝和，梅清豪，张桁译.营销管理：分析、计划、执行和控制（第

9版）[M].上海：上海人民出版社，1999 

[4]宝贡敏著.现代企业战略管理[M].郑州：河南人民出版社，2001 

[5][美]迈克尔。波特著，陈小悦译.竞争战略[M].北京：华夏出版社，2001 

[6]李培煊主编.管理学[M].北京：中国铁道部出版社，1999 

[7]李启明编著.成功始于战略-企业家制胜术[M].北京:经济管理出版社，2005 

[8]林有孚主编.现代企业管理[M].北京：中国统计出版社，2000 

[9]李彬：《全球新闻传播史》，清华大学出版社，2009 版 

[10]方汉奇主编：《中国新闻传播史》，中国人民大学出版社，2002 版 

[11]郭镇之：《中外广播电视新闻史》，复旦大学出版社，2008 版 

[12]刘海龙：《大众传播理论：范式与流派》，中国人民大学出版社，2008 版 

[13]刘华宾.媒介产业发展研究面临新课题[J].电视研究，2004 

[14]马歇尔。麦克卢汉.理解媒介[M].北京：商务印书馆，2000 

[15]曹璐.解读广播：曹璐自选集[M].北京广播学院出版社，2004 

[16]张勉之.世界广播趋势[M].中国广播电视出版社，2005 

[17]江琴宁.广播媒介管理学[M].中国广播电视出版社，2005 

[18]曹璐，黄京华.广播：经营空间拓宽[J].中图广播电视学刊，2005 

[19]邵培仁，陈兵.媒介战略管理[M].复旦大学出版社，2003 

[20]陶志峰.媒介战略管理-方向性的把握[M].湖南人民出版社，2003 

[21]孙晓强.品牌关系理论研究综述[J].市场营销导刊，2007 

[22]David. The visible hand: Money, Market and Media Evolution [J]. Journalism & Mass 

Communication Quarterly, 1998 

[23]Blackston, M. observations: building equity by managing the brand’s relationships 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

 

B 400 

[J]. Journal of Adverting Research, 1992 

[24]屈云波.创造品牌产品的理论与方法[M].上海：华东理工大学出版社，1999 

[25]陈放.品牌学[M].北京：时事出版社，2002 

[26]年小山.品牌学：理论部分[M].北京：清华大学出版社，2003 

[27]邹平辉，周毅.媒介品牌战略的理性思考[J].声频世界，2006 

[28]邵培仁，陈兵.媒介战略管理[M].上海:复旦大学出版社，2003 

[29]包国强.传媒策划与营销-基于市场整合于竞争的观点[M].北京：清华大学出版社，2003 

[30]胡志峰.电视品牌的特征及创建[J].中国电视，2003 

[31]余贤君.中国电视媒体品牌化之路[J].广告大观(媒介版)，2005 

[32]李红梅.实施广播品牌战略-提高交通市场影响力之浅见[J]. 记者摇篮，2004 

[33]汪苏华.论电视节目品牌经营[J].当代传播，2004 

[34]杨豪.电视节目包装对栏目品牌经营的辅助作用-以少儿电视节目为例分析[J].东南传播，

2008 

[35]龚波.广播名栏的打造与提升-广播名栏目的品牌延伸[J].记者摇篮，2008 

[36]汤晓芳.从交通广播看广播品牌战略的突围与缺失[D].南昌：南昌大学，2006 

[37]张东风.广播媒体品牌策略研究-基于湖南交通频道成功个案的实证研究[D].长沙：中南大

学，2007 

[38]黄会林，俞虹等. 受众与影视品牌战略发展的民族化思考[J].现代传播，2004 

[39]王炯，交通广播盈利模式探讨[J].视听界，2006 

[40]李顺扬.战略控制下的相关多元化-交通广播相关延伸路径初探[J].中国广播，2006 

[41]林林.媒体实施品牌战略的意义[J]，探索研究，2012 

[42]张夕.广播媒体的品牌成长战略[J],东方企业文化.商业文化，2011 

[43]丁钊.媒介融合背景下广播媒体的品牌战略管理[J],广播聚焦，2013 

[44]刘宪文.品牌战略与广播媒体发展[J],现代视听：2013 

[45]高铁军.新时期广播媒体品牌建设战略初探-兼析中央人民广播电台品牌建设[J],中国广

播：2011 

[46]刘述平,赵雨冰.新媒体时代交通广播发展的困惑与出路[J],中国广播：2014 

[47]秦晓天，谢先进.交通广播发展历程与思考[J]，学术前沿：2007 

[48]赵仕红.我国企业的品牌战略研究[D].南京理工大学硕士论文，2008 

[49]邱一江，梁毓琳.从调查数据看广播市场发展态势[J].南方广播研究：2008 

[50]pptv聚力发布 2015年公司战略-打造成为业内最具生活态的媒体品牌，广告人：2015 

[51]唐亚江.地市级主流媒体的品牌战略[J],中国地市报人:2014 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

 

B 401 

[52]刘燕，唐孝祥.电视媒体的品牌化经营战略-以凤凰卫视为例，新闻爱好者：2008 

[53]周湘艳.集结品牌价值，推进媒体增值-记广东电视台品牌战略[J], 

广告大光：2008 

[54]徐永新，论主流媒体品牌战略的时代价值[J],前沿论衡：2012 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 50 
 

 

中国上市公司融资约束与并购支付方式研究 

(The Study of financial constrains and the method of payment of M&A of 

Chinese limited company)  

 

池昭梅 

 

（泰国正大管理学院，中国广西财经学院） 

(Panyapiwat institute of management , Guangxi University of Finance and Economics) 

 

【摘要】 

融资约束是公司普遍面临的难题，并购交易中收购方面临的融资约束是否会影响其并购支付方

式的选择？本文从收购方产权性质单变量指标和融资约束综合指数两个维度出发，通过对沪深股市

2008-2012 年 732 家收购方样本企业的检验，发现融资约束程度与并购支付方式存在显著负相关。

融资约束程度越大，收购方越倾向于采用股票支付方式。同时，公司规模、股权集中度与并购支付

方式显著正相关，而交易规模、交易关联性与支付方式显著负相关。因此，为规范并购中的支付行

为，应着重改善企业融资环境，减少企业面临的融资约束，完善资本市场资源配置功能，不断推进

金融创新，改变收购方并购支付方式单一的局面。 
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【关键词】企业并购  融资约束  支付方式 

 

一、问题提出 

经典的 MM 理论认为企业价值与资本结构无关，在完美的资本市场中，不存在融资摩擦问题。

但现实经济生活并非如此。融资约束是公司普遍面临的难题，尤其是在需要大量资金支持的并购交

易中，收购方的融资约束影响着并购交易的各个环节，直接影响收购方并购支付方式的选择。对融

资约束与并购支付方式的研究存在诸多争议。主要体现在三个方面，一是融资约束衡量标准的争议，

对于采用单变量或多变量来衡量融资约束哪个更为科学目前尚未有定论；二是融资约束与支付方式

关系的争议。融资约束是否会影响支付方式，主要有两种观点，王彦超（2009）发现融资受到约束

的企业，资金来源系统地依靠内部现金流，而融资无约束的企业，这一关系不显著。而 Alshwer、 

Sibilkov、Zaiats（2011）、Brune、Lee、Miller（2012）、刘淑莲、张芳芳、张文珂（2014）等的

分析表明融资约束和支付方式是有关系的。三是融资约束如何影响支付方式的争议。不同的学者有

不同的研究结论。Alshwer、 Sibilkov、Zaiats（2011）并非所有的融资约束公司都会采用股票支付

方式，只有拥有高成长机会的融资约束公司会选择股票作为并购对价方式。但 Brune、Lee、Miller

（2012）、杨志海、赵立彬（2012）、曹孟蕊（2012）、刘淑莲等（2014）均认为融资约束公司会采

用股票支付而非现金支付。 

 我国自 2005 年进行的股权分置改革后，公司的并购日益增多。据 Wind 咨询数据显示，从 2009

至 2013 年，我国国内上市公司发生境内并购事件共 9751 起，境外并购 1478 起，入境并购 317 起，

出境并购 769 起，并购规模达到 233532 亿元，2013 年境内并购交易金额同比增长 16.42%。与此

同时，并购支付方式与发生了很大的变化 ，据 WIND 数据统计，从 2008 年至 2012 年，在 12778

起并购交易中，采用现金支付方式的并购活动占 6933 起，股票支付占 388 起。同时，并购企业面

临的融资环境也发生了变化。2008 年 12 月 9 日中国银监会出台《商业银行并购贷款风险管理指引》，
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允许商业银行为股权交易和资产交易等并购活动提供资金，允许以企业的未来收益作为还款来源，

并以未来取得的并购目标股权和资产作为贷款担保。此项措施的出台，为我国并购活动提供了有力

的资金支持。2014 年修订的《公司法》、2015 年修订的《证券法》，为我国并购活动的实施提供了

法律保障。2014 年 3 月 24 日，国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》等促

进兼并重组政策的出台，因此，本文针对以往研究的争议，着重探讨以下问题：融资约束的影响因

素有哪些？对于同一样本企业，采用单变量和多变量衡量融资约束，在考察融资约束与支付方式关

系时会产生差异吗？融资约束会对支付方式产生何种影响？  

 

二、理论分析与研究假设 

融资约束加大了企业的融资成本，直接影响着企业并购的支付方式。目前的研主要把支付方式

分为两类来进行研究，一是现金支付，二是股票支付。现金支付会产生巨额的现金即时支付，加大

了收购方的流动性风险，从而最终会影响企业的偿债能力。而股票支付会产生控制权稀释问题，对

收购方的控股股东造成威胁。因此，面临不同融资约束的收购方基于对并购风险的控制，对支付方

式的选择会有所不同。Faccio、Masulis（2005）认为，在并购中，融资约束公司更倾向于采用股

票对价方式。Alshwer、 Sibilkov、Zaiats（2011）认为现金持有的机会成本较高，拥有高成长机会

的融资约束公司为了减少未来无法支付可获利投资机会的可能性，会选择股票作为并购对价方式。

李井林、刘淑莲、韩 雪（2014）认为非融资约束的主并公司，存在融资约束的主并公司更倾向于

使用股票支付方式。曹孟蕊（2012）的研究表明，相对于无融资约束并购方，有融资约束的并购方

不愿意选择现金而采用股票作为支付方式。 

基于上述分析，本文提出以下假设： 

H1：与无融资约束的收购方相比，有融资约束收购方倾向于采用股票支付方式。 
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三、研究设计 

（一）样本选择与数据来源 

考虑到 2005 年我国股权分置改革对公司并购事件产生重要影响，并且有相当一部分公司在

2005 年后若干年才陆续完成股权分置改革，因此，为保证数据的连续性与科学性，本文以沪深上市

公司在 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 5 年间发起的并购交易为研究样本，并购及相关财

务数据均来自 Wind 数据库。 

对数据的筛选原则如下：  

1.并购类型的选择：由于 2008—2012 年五年间并购的交易方式主要是协议收购、发行股份购

买资产和增资，因此本研究把并购限定为这三种，不包括资产剥离、债务重组、资产置换与股份回

购等其他形式的并购重组活动。   

2.支付方式类型选择：基于我国上市公司并购支付方式多以现金支付与股票支付为主，其他支

付方式样本较少，为保证有足够多的研究样本，以反映事件的一般规律，本研究选取完全以现金或

完全以股票作为并购支付方式的样本，其他支付方式不予考虑。  

3．由于金融和保险类公司采取有别于一般上市公司的会计准则，其财务指标也有其特殊性，

将其剔除。  

4.由于收集非上市公司的财务数据存在较大困难，剔除收购方不是上市公司本身的并购事件。  

5.如果同一上市公司在一年内有两笔或两笔以上的并购交易，本文只选择其在该年内交易总额

最大的并购交易。  

6.近年来并购交易数量不断攀升，并购金额越来越大，根据重要性原则，为保证收购方并购交

易在整个样本中的重要性，本文剔除了交易金额低于人民币 1000 万元的样本。  

7.由于非交易成功的并购原因复杂，因此，本文剔除了非交易成功的并购样本。  
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（二）研究模型与变量定义 

1.并购支付方式（Payment） 

虽然目前对并购支付方式的类型尚未完全统一，但根据我国上市公司的实际情况，并购支付采

用最多就是现金支付，其次是股票支付，其他方式采用得较少。为保证有足够多的研究样本，本文

仅对完全以现金或完全以股票作为并购支付方式的样本进行研究，其他支付方式不予考虑。设定现

金支付为 1，股票支付为 0。 

2.融资约束水平的衡量标准（FC） 

目前文献对融资约束的衡量标准，主要有两种，一是单变量分组衡量标准，二是多元综合指数

分组标准。单变量分组衡量标准主要包括股利支付率（FHP，1988；冯魏，1999；章晓霞和吴冲锋，

2006；李金，2007；连玉君，2008；闵亮等，2011)，把高股利支付率为非融资约束组，低股利支

付率为融资约束组； 公司规模（Devereux and Schiantarelli，1989；Athey and Laumas，1994；

Gilchrist and Himmelberg，1995；Budina 等，2000；Gelos and Werner，2002；Almeida et al．，

2004；Custódio，2005；Duchin，2010），认为公司规模越大，面临的融资约束越小，则被划分为

非融资约束组，反之，则称为融资约束组；产权性质（王彦超，2009），认为国有企业面临融资低，

较易获得银行信贷；而非国有企业面临的融资约束程度高。多元综合指数的衡量标准包括 KZ 指数

（Kaplan 和 Zingales，1997）、WW 指数（Whited 和 Wu，2006) 、Fisher 判别函数（汪强等，

2008）、SA 指数（Hadlock and Pierce，2009)、 LFC 指数和 DFC 指数（况学文等，2009）等。 

融资约束的这两种衡量标准，孰优孰劣，目前并没有统一的定论。因此，本文先以单变量指标

来衡量企业面临的融资约束，基于我国融资环境的特殊情况，普遍认为国有企业更容易获得银行贷

款，而非国有企业面临的融资壁垒更大。因此，本文把企业产权性质作为划分融资约束的衡量标准，

国有企业为非融资约束组，非国有企业为融资约束组。 
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此外，本文选择了以下控制变量:（1）交易规模（Deal）：并购交易金额与收购方并购前一年末

总资产账面价值的比率。Facccio  and  Masulis（2005）的研究表明，主并企业并购交易金额与

并购前一年末总资产账面价值的比率越高，表明主并企业与被并企业之间信息不对称的程度越高，

为了降低由于信息不对称产生的风险，主并企业越有可能使用股票支付。（2）交易关联性（Related）：

收购双方是否是关联方对并购支付方式的影响很大，而目前我国的并购活动多是关联方交易。在关

联并购中，收购方可能会出于不同的目的，如为了控制被收购方而对其进行资金支持，或收购的目

的是为了掏空被收购方，从而采取不同的支付方式（李善民、陈涛，2009）。（3）股权集中度（HH）：

收购方前十大股东持股比例平方和。Martin（1996）研究表明，当管理层持股比例大于 25%，小于

5%时，他们通常不介意控制权的稀释，而持股比例在 5%-25%范围内，则可能关心“稀释”问题，因

而更倾向于选择现金支付方式。Martynova 和 Renneboog（2009）发现，当并购公司的终极控股

权在 20%-60%之间时，股权稀释的可能性较大，这类公司更倾向于现金支付方式。因此，当控股

股东意识到采用股票支付会发生控制权转移时，将更多地采用现金支付。（4）公司规模（Size）：

收购方并购前一年年末总资产的对数。相当多的学者把公司规模作为融资约束的代理变量

（Cleary,1999；Almeida,2004）。相对于规模大的公司，小规模公司由于其可供抵押品较少或者价

值较低，通常很难获得银行信贷。同时，由于我国特殊的融资环境，银行更倾向于把贷款投向规模

较大的国有大中型企业。 

表 1：变量定义表 

变量类型 变量名称 变量符号 变量描述 

被解释变量 支付方式 Payment 虚拟变量，现金支付为 1，股票支付为 0。 

解释变量 融资约束 FC 虚拟变量，融资约束组为 1，否则为 0 

 交易规模 Deal 并购交易金额与收购方并购前一年末总资产账面价值的比率。 
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控制变量 交易关联性 Related 虚拟变量，并购交易为关联交易为 1，否则为 0 

股权集中度 HH 收购方前十大股东持股比例平方和 

公司规模 Size 收购方并购前一年年末总资产的对数 

 

3.构建模型 

根据以上分析结果，本文构建以下模型来检验融资约束水平对支付方式的影响：  

𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐹𝐶 + 𝛽2𝐷𝑒𝑎𝑙 + 𝛽3𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑+ 𝛽4𝐻𝐻 + 𝛽5𝑆𝑖𝑧𝑒 + 𝜀  （1） 

 四、描述性统计分析 

（一）支付方式的统计 

根据本文研究的样本的范围，从 2008 年至 2012 年，如下表所示，收购方所采取的并购支付方

式主要以现金支付为主，占比 87%。但股票支付的比例在逐年增加。 

 

          表 2：2008-2012 年收购方支付方式情况表 

 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 合计 

现金支付 141 50 158 154 133 636 

股票支付 7 18 16 17 38 96 

合计 148 68 174 171 171 732 

数据来源：Wind 数据库 

（二）变量的描述性统计结果 
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1.变量的描述性统计 

从表 3 变量的描述性统计来看，平均有 86.89%的收购方的股权相对集中，均值为 37.48%，但

收购方之间的股权集中度相差较大，最大为 87.44%，最小为 1.54%；收购方的交易规模差异较大，

对并购资金的需求最大达到并购前一年总资产的 613.08 倍。企业规模的均值为 12.55，最大值为

17.26，最小值为 6.16，收购方的企业规模存在较大的差距。同时，我们可以看到，有 30.37%的并

购活动是关联交易。而从收购方面临的融资约束程度来看，有 45.55%的企业被划分为融资约束组，

说明有近一半的收购方在并购资金的筹集方面存在限制。 

 

表 3：变量的描述性统计结果（N=732） 

  Payment FC HH Deal Size Related 

  
 

    
 Mean 0.868673 0.54446 0.374563 1.83849 12.55358 0.303694 

 Median 1 1 0.36012 0.041159 12.41449 0 

 Maximum 1 1 0.874412 613.082 17.25523 1 

 Minimum 0 0 0.015384 9.11E-05 6.16601 0 

 

2.变量的相关性分析 

表 4 报告了解释变量与被解释变量之间的相关关系。从表中可以看出，股权集中度、公司规模、

融资约束与支付方式存在正相关，并且都通过了显著性检验。而交易规模和关联交易均与支付方式

呈显著负相关。从各控制变量的相关性来看，虽然有的控制变量都呈显著的相关性，但由于它们之

间的相关系数较小，因此可以避免在回归分析时产生的多重共线性问题。 
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表 4：变量的相关性分析（N=732） 

Correlation 

Probability 

  

Payment  

  

HH  

  

Deal  

  

Size  

  

Related  

  

FC 

       Payment 

 

1.0000 

-----  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HH 

 

0.104651 

0.0047 

1.0000 

-----  

  

  

  

  

  

  

  

  

Deal 

 

-0.25405 

0.0000 

-0.00539 

0.8847 

1.0000 

-----  

  

  

  

  

  

  

Size 

 

0.178741 

0.0000 

0.203588 

0.0000 

-0.29991 

0 

1.0000 

-----  

  

  

  

  

Related 

 

-0.38584 

0.0000 

0.009576 

0.7966 

0.027038 

0.4667 

0.063812 

0.0855 

1.0000 

-----  

  

  

FC 

 

0.144928 

0.0001 

-0.08775 

0.0180 

-0.03916 

0.2917 

-0.34218 

0.0000 

-0.19254 

0.0000 

1.0000 

----  

 

 

四、实证结果分析 

表 5 报告了收购方面临的融资约束与其并购支付方式选择之间的关系。从融资约束水平与并支
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付方式来看，融资约束的回归系数在 1%的置信水平上显著为正，表明收购方面临的融资约束程度越

高，其选择股票支付方式的可能性越大。同时也说明了国有企业由于面临的融资约束水平较低，在

筹资方面比非国有企业更易获得银行贷款，因此，国有企业在并购活动中更倾向于采用现金支付的

方式。股权集中度的回归系数在 1%的的置信水平上显著为正，说明股权集中度与并购支付方式选择

正相关，即股权集中度越高，收购方越倾向于采用现金支付方式，这与前述为防止控制权稀释，收

购方更愿意选择现金支付而非股票支付的实证研究一致。并购交易规模的回归系数在 1%的置信水平

上显著为负，表明收购方的交易规模越大，并购所需的资金就越多，收购方基于资金压力的不断加

大，越倾向于选择股票支付方式。公司规模的回归系数在 1%置信水平上通过了显著性检验，说明

了公司规模越大，其可提供的资产抵押品越多，其经营信誉也越高，因此更容易从银行获得贷款，

所以，收购方此时更愿意选择现金支付方式。从并购交易的关联性来看，并购关联性回归系数 1%

的置信水平上显著为负，说明在关联性并购中，收购方会采用股票支付方式。原因可能是并购双方

实施关联性并购，主要是为了实现诸如原材料供应、销售渠道等战略，因此会与被收购方组成战略

联盟关系。以上分析表明假设 1 通过了检验。 

 

表 5：融资约束与并购支付方式的选择（(Logit 回归，N=732) 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
FC 0.892241 0.280824 3.177221 0.0015 

HH 2.007351 0.802344 2.501858 0.0124 

Deal -0.46025 0.104691 -4.39628 0.0000 

Size 0.189629 0.030447 6.228174 0.0000 

Related -2.37812 0.30893 -7.69794 0.0000 

 

五、稳健性检验 

（一）融资约束分组 

很多文献中都采用公司规模情况作为融资约束的衡量标准。基于我国资本市场起步较晚，与西
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方发达国家相比，存在诸多不完善的地方，以单一指标衡量融资约束水平可能会造成检验结果不符

合我国的现实情况。因此，借鉴 Cleary（1999）的做法，本研究通过构建融资约束指数，通过多变

量来判别企业是否存在融资约束。具体包括以下几个步骤， 

第一，确定预分组指标：选择公司规模（Cleary, 1999；Almeida,2004；连玉君等，2010；况

学文，2010；刘淑莲等，2014）作为分组指标； 

第二，确定分组标准：把样本公司按公司规模从小到到进行排序，分别以 33 百分位和 66 百

分位为分界点来判别企业不同的融资约束程度，公司规模为前 33 百分位的样本定为融资约束组，

后 66 百分位的定为非融资约束组。 

第三，确定融资约束指数函数。在对公司规模按大小排序分组的基础上，参照 Cleary（1999），

汪强、林晨和吴世农（2008），况学文（2010），杨志海、赵立彬（2012）、李井林（2014）的研究

做法，综合考虑企业的盈利能力、偿债能力和发展能力等情况，本研究选取总资产收益率(Roa)、

资产负债率(Level)、流动比率(Cr)和 Tobin’s  Q 值（企业市场价值/账面价值）、股利支付情况(Div)

五个影响融资约束指数的指标变量，以此为基础进行二元 Logit 回归，最终确定融资约束指数函数。

指标的选取理由如下：（1）总资产收益率(Roa)。该指标是反映收购资产使用效益的指标之一。一

般而言，总资产收益率越大，表明企业的盈利能力越强，企业在对外融资时受到的融资约束就会越

小；（2）资产负债率(Level)和流动比率(Cr)。资产负债率和流动比率是反映企业长期和短期偿债能

力的指标。根据 Myers(1977)提出的债务悬置效应，资产负债率越高，说明企业的长期偿债压力越

大，企业可运用的内部资金就越受到限制，企业进行外部融资约束程度就越大。因此，有学者把高

负债率确定为融资约束组，而低负债率确定为非融资约束组（Schiantarelli,1998；Hansen，1999）。

但是，由于我国特殊的融资环境，往往是面临融资约束低的企业负债水平高，而融资约束高的企业

往往很难获得银行贷款。因此，连玉君（2010）把高负债率定为非融资约束组，而把低负债率定为

高融资约束组。流动比率是反映了企业短期偿债能力，该指标越高，说明短期偿债风险越小。（3）
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Tobin’s Q 值（企业市场价值/账面价值）。该指标反映了企业的成长机会。（4）股利支付情况(Div)。

当企业面临较大的融资约束时，企业会把所赚取的盈利留存于企业，用于进一步投资的需要。 

第四，运用融资约束指数函数计算每家样本企业的融资约束指数分值，对样本企业指数从大到

小进行排序，指数分值大于均值的样本企业归为融资约束组，指数分值小于均值的样本企业归为非

融资约束组。 

表 6 是根据公司规模进行分组后，进行二元 Logit 回归的结果。从表中可以看到，各指标系数

均通过显著性检验。同时，资产负债率、总资产收益率、股利分配情况与企业的面临的融资约束负

相关；而托宾 Q 值与流动比率与融资约束程度正相关。正如前文提到的我国特殊的融资环境，资产

负债率和流动比率与融资约束的关系符合我国融资的实际情况。 

 

 

表6：融资约束指数二元回归结果 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     Level -0.006873 0.002153 -3.192646 0.0014 

Tobin’s Q 0.872740 0.114186 7.643161 0.0000 
Roa -0.027101 0.015968 -1.697193 0.0897 
Div -1.371222 0.252564 -5.429199 0.0000 
Cr 0.193522 0.073550 2.631160 0.0085 
C -0.948050 0.335179 -2.828491 0.0047 
     
     

 

因此，样本企业的融资约束指数函数如下： 

    FC = −0.948050− 0.006873Level + 0.87274Tobin′sQ− 0.027101Roa− 1.371222Div + 0.193522Cr 

此外，在稳健性检验中，本文选择与前述相同的控制变量，相关控制变量的描述与前述一致。 

（二）实证结果分析 
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从表 7 的回归结果来看，与单变量指标进行融资约束分组的结果一样，收购方的融资约束水平

与支付方式在 10%的置信水平上显著负相关，当收购方面临的融资约束程度越大，收购方越倾向于

采用股票支付方式，这一结果支持了假设 1。而股权集中度与并购支付方式在 5%的置信区间显著为

正，说明股权集中度越高，收购方越倾向于采用现金支付方式，这可能出于避免公司控制权被稀释。

交易关联性与支付方式在 1%的置信水平上显著为负，说明交易关联性越高，收购方会更多地采用股

票支付。而交易规模与支付方式在 1%的水平上显著为负，说明随着并购交易金额的扩大，收购方会

面临越来越大的融资压力，这种情况下，基于企业内部现金流及外部的融资压力，收购方会更多地

采用股票支付方式。公司规模与支付方式在 1%的置信区间上显著为正，说明公司规模越大，获得银

行信贷的可能越大，收购方采用现金支付的可能性就越大 。以上分析表明论文主体部分的实证分

析结果是稳健的。 

 

表 7：融资约束与并购支付方式的选择（(Logit 回归，N=732) 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

HH 1.82642 0.795083 2.297143 0.0216 

Deal -0.39384 0.108221 -3.63922 0.0003 

Size 0.250117 0.051597 4.847501 0.0000 

Related -2.46851 0.326037 -7.57125 0.0000 

FC -0.85421 0.51338 -1.6639 0.0961 

 

 

六、主要研究结论与对策建议 

（一）主要研究结论 

本文从收购方产权性质单变量指标和融资约束综合指数两个维度出发，通过对 732 家收购方样
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本企业的检验，探讨融资约束程度对并购支付方式的影响。主要结论如下： 

第一，从全样本来看，融资约束程度与并购支付方式存在显著负相关。融资约束程度越大，收

购方越倾向于采用股票支付方式。 

第二，从并购支付方式的影响因素来看，公司规模、交易规模、股权集中度、交易关联性都对

并购支付方式产生影响。其中，公司规模、股权集中度与并购支付方式显著正相关，而交易规模、

交易关联性与支付方式显著负相关。 

第三，从 2008 年至 2012 年并购样本的支付方式来看，我国上市公司收购活动中更倾向于现金

支付，而股票支付在近年来虽然有所增加，但总体上仍以现金支付为主。 

（二）对策建议 

本文的研究表明了企业面临的融资约束直接影响着并购的支付方式，而不同产权性质的企业面

临的融资约束也有所不同。为此，本文提出以下建议： 

第一，改善企业融资环境，减少企业面临的融资约束。本文的研究表明，样本企业中有将近一

半的企业面临融资约束，同时，以产权性质进行融资约束分组标准，清晰地反映了国有企业与非国

有企业之间所面临的融资约束程度存在差别，非国有企业比国有企业所受的融资约束更大。因此，

必须加快金融体制改革，减少政府对银行的行政干预，使非国有企业在融资活动中与国有企业的享

受同等待遇，减少非国有企业的贷款限制，规范收购方在并购活动中的融资行为。 

第二，完善资本市场资源配置功能，不断推进金融创新，改变收购方并购支付方式单一的局面。

本文的研究发现，有 87%的收购方选择现金支付方式，选择股票支付的企业也多为非国有企业。随

着并购规模的不断扩大，企业必须要采用并购支付方式多样化的策略，才能保证并购活动的顺利完

成。因此，加快资本市场建设，提高资本市场效率，降低股票融资成本乃是当务之急。此外，不断

推进金融创新，拓展其他的支付方式，如债务重组、资产置换与股份回购等，为企业的并购活动提

供更多的选择。 
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第三，选择并购支付方式是企业的一项财务决策，企业应根据自身的实际情况及面临的融资环

境进行科学的判断。现金支付和股票支付是目前并购活动中的两种主要支付方式，前者会加大企业

现金流的即时支付，而后者可能会导致企业控制权的转移。本文的研究发现，企业在并购前一年的

现金充裕度表明了企业的现金及现金等价物余额与并购交易金额之比一方面存在很大的差异，最大

值达到 613 倍，最小值为 0，均值 12.53，标准离差为 29.32，另一方面也说明了企业的并购活动存

在巨大的资金缺口，企业的内部现金流不足以完成巨额并购资金的支付，企业需要大量的外部融资，

特别是信贷资金的支持，根据收购方并购支付方式的选择现实，企业会产生巨大的偿债风险。因此，

企业在选择并购支付方式时，应综合考虑并购时并购资金的可获得性，更要权衡并购后企业面临的

财务风险。 

 

参考文献： 

1．盛明泉、张敏、马黎、李昊（2012）。国有产权、预算软约束与资本结构动态调整。管理世界，

3，151-157。 

2．刘淑莲（2011）。并购对价与融资方式选择：控制权转移与风险承担—基于吉利并购沃尔沃的案

例分析。投资研究，7，133-140。 

3．代光伦、邓建平、曾勇（2012）。金融发展、政府控制与融资约束。管理评论， 5，21-29 

4．闵亮、沈悦（2011）。宏观冲击下的资本结构动态调整—基于融资约束的差异性分析。中国工业

经济，5，109-118 

5．李科、徐龙炳（2011）。融资约束、债务能力与公司业绩。经济研究，5，61-72。 

6．邓可斌、曾海舰（2014）。中国企业的融资约束：特征现象与成因检验。经济研究，2，47-60。 

7.赵立彬（2013）。融资能力、企业并购与经济后果。北京交通大学博士学位论文，6。 

8.魏志华、曾爱民、李博（2014）。金融生态环境与企业融资约束—基于中国上市公司的实证研究。



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 65 
 

会计研究，5，73-80。 

9.于蔚、金祥荣、钱彦敏（2012）。宏观冲击与公司资本结构动态调整。世界经济，3，24-47。 

10．连玉君、苏治、丁志国（2008）。现金-现金流敏感性能检验融资约束假说吗？统计研究，10，

92-99。 

11．于蔚、汪淼军、金祥荣（2012）。政治关联和融资约束: 信息效应与资源效应。经济研究，9，

125-138。 

12．连玉君、彭方平、苏治（2010）。融资约束与流动性管理行为。金融研究，10，158-171。 

13．曾爱民、魏志华（2013）。融资约束、财务柔性与企业投资—现金流敏感性—理论分析及来自

中国上市公司的经验证据。财经研究，11，48-58。 

14．曹孟蕊（2012）。融资约束对并购支付方式的影响研究。时代金融，11，223-224。 

15．杨志海、赵立彬（2012）。融资约束、支付方式与并购绩效的关系研究。证券市场导报，5，

36-40。 

16．李井林、刘淑莲、韩雪（2014）。融资约束、支付方式与并购绩效。山西财经大学学报，8，114-124。 

17．刘淑莲、张芳芳、张文珂（2014）。融资约束、现金流波动性与并购对价方式研究。证券市场

导报，5，40-51。 

15. Paul M.Healy Krishna G.PalePu,Richard S.Rubaek（1992）. Does CoPorate  Performance 

Improve after mergers. Joumal of Finaneial Economics. 4，135 一 175P 

19.Fazzari, S.Hubbard, G. and Pelersen, B（1988） . Financial Constrains and Corporate 

Investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1，141-195 

20.Firth, M. Lin, C. and Wong, S.M.L（2008）. Leverage and Investment under a State-owned 

Bank Lending Environment: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, 14(5)，642-653 

21.Fischer, O.E.;Heinkel, R. and Zechner, J（1989）. Dynamic Capital Structure Choice: Theory 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 66 
 

and Tests. Journal of Fiance, 44，19-40 

22.Kaplan, S. and Zingales, L（1997）. Do Financing Constraints Explain Why Investment Is 

Correlated with Cash Flow?  Quarterly Journal of Economics, 112,169-216 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

 B 67 
 

少数民族地区社会不公平感影响因素分析 

——基于利川民生、民俗文化与社会和谐调查结果（2007）的实证研究 
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【摘要】通过对处于少数民族地区的利川市民众对社会不公平感的原因开展问卷调

查研究，统计结果分析发现，男性和女性在社会不公平感上有显著差异,人们的年龄、

受教育程度、收入水平、幸福感指数都影响其社会不公平感。在社会阶层体系中，职业

地位与人们的社会不公平感存在显著性相关关系。 

【关键词】 少数民族地区；社会不公平感；影响因素 

 

一、社会不公平感 

不公平理论的提出最早是在 1965年，其提出者亚当斯认为,组织雇员的公平感是拿

自己的“结果/投入”比率与他人的“结果/投入”比率进行比较后的产物。当这两个比

率相等时,雇员就会产生公平感,反之,则会产生不公平感。[1]亚当斯是从分配和结果方面

定义公平，忽视了分配结果之前的分配程序。梯巴特和 J.沃克(Thibaut& Walker,1975)

通过研究不同的司法审判程序对审判结果满意度的影响结果分析提出了程序公平的概

念。R.拜斯和 J.默格(Bies& Moag,1986) [2]在程序公平的基础上提出了互动公平概念，

该概念强调程序执行者在程序实施过程中对待员工的态度和方式会影响员工公平知觉。

以此为基础，格林伯格(Greenberg, 1993) [3]将互动公平分为人际公平和信息公平。 

国内学者李春玲[4]在全国调查数据基础上,探讨了人口学因素对人们社会不公平感

的影响。她研究了社会各阶层人们对各种社会现象公平与否的判断和认知是否存在差

异。其研究结果指出,导致不公平现象的原因有性别、年龄、学历、职业、行业、阶级

阶层、单位、权力、地区、家庭出身、户籍和所有制等 12个方面。其中,各阶层体认到

导致社会不公平现象的最主要的几项因素依次是权力、职业、行业、地区和单位等,但

各阶层因各自所处的社会经济状况不同,在对导致社会不公平现象的原因的认知方面存
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在差异。 

我国是一个多民族国家，实行民族区域自治政策，少数民族地区多处于经济社会发

展落后区域，那么少数民族地区民众对社会不公平感的认知是否也符合上述研究结论？

其主要影响因素又有哪些？这些均是本研究要探讨的问题。 

为此，本研究的理论假设如下： 

假设 1：男性和女性在社会不公平感上有显著差异。 

假设 2：人们的年龄、受教育程度、收入水平、幸福感指数都影响其社会不公平感。 

假设 3：在社会阶层体系中，职业地位与人们的社会不公平感存在显著性相关关系。 

 

二、研究方法 

（一）资料来源 

本文的数据来自于 2007 年武汉大学社会发展研究所受湖北省利川市政府资助在

利川市完成的一项题为“利川民生与和谐社会发展战略研究”的研究课题。利川为县

级市，隶属于恩施土家苗族自治州，利川市户籍人口 89.91 万人，少数民族 53.22 万

人，占总人口的 59.2%，其中：土家族 47.13 万人，占 52.43%；苗族 5.46 万人，占

6.07%；蒙古族 0.22 万人，占 0.25%；其他少数民族人口 0.41 万人，占 0.45%。[5]该

课题组用随机抽样方法，一共在利川市城区内抽取了 1000个样本进行问卷调查，最后

得到有效问卷 963 份。 

（二）自变量确定 

本研究的自变量包括：   

    （1）性别，在回归分析中，作虚拟变量处理，男性为 1，女性为 0。 

（2）年龄，为被调查者的实足年龄多少岁。 

（3）民族，分为汉族、土家族和其他民族，在回归分析中作虚拟变量处理。 

（4）本人受教育水平。在本研究中，我们用实际所受学校教育年数作为测量指标。 

（5）本人职业与阶层地位。为了便于分析，我们把众多类型的职业归为 4 大类：

管理干部（包括企业管理者）与知识工作者（简称“管、知”）、职员与个体私营业者（简

称“职、私”）、工人、无一定职业者（包括下岗未就业者）（简称“无职”）。这里有两

点需要说明，一是我们把职业作为阶层地位来对待，因而把离退休人员不考虑在内；二

是按大类划分阶层地位，因而按管理干部（包括企业管理者）与知识工作者、职员与私
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营业者、工人、无一定职业者（包括下岗尚未就业者）由高到低划分阶层地位 。在回

归分析中作虚拟变量处理。 

    （6）本人年收入，分为 3万元以下、3－6万元、6－9万元、9-12以及 12万元以

上五个等级，在回归分析中作虚拟变量处理。 

    （7）个人幸福感。在本研究中，我们测量利川人幸福感的问题是：“您觉得自己现

在过得幸福吗？”采用利克特式量表方式设计答案，把答案设计成 5 个 等级：非常幸

福、比较幸福、一般、不幸福、很不幸福。分别赋值 5、4、3、2、1分，在回归分析中

作为定距变量处理。 

（三）因变量及其描述 

本研究的因变量是社会不公平感。该调查用 9项指标来测量公众对社会现象的不公

平感程度，本研究以此作为测量利川人对社会不公平感程度的指标，这些指标成为本研

究的因变量，见表 1。 

表 1 利川人对社会不公平感评价指标及初步统计     N=963 

            评价标准% 

 评价内容 

1 

非常严重 

2 

比较严重 

3 

一般 

4 

不严重 

5 

不存在 

6 

不清

楚 

回答人数 

1.因性别造成的不公平 7.6 17.6 39.1 20.7 11.2 3.9 950 

2.因年龄造成的不公平 6.4 24.3 35.6 20.2 10.6 2.8 950 

3.因学历造成的不公平 12.9 30.4 33.8 13.5 6.4 3.0 943 

4.因职业造成的不公平 19.1 34.5 29.0 9.7 4.3 3.3 947 

5.因行业造成的不公平 21.0 31.4 30.0 9.5 4.8 3.4 940 

6.因收入分配造成的不公

平 

23.9 36.1 23.8 8.2 4.5 3.5 947 

7.因所处地区造成的不公平 20.4 32.2 27.8 9.5 6.0 4.0 943 

8.因家庭出身造成的不公

平 

16.2 22.1 29.4 13.4 15.1 3.9 943 

9.因户籍制度造成的不公

平 

6.5 14.6 32.0 21.8 18.1 7.1 947 

 

三、结果分析 

将表 1中 9项测量指标按“非常严重”赋值 1分、“比较严重”赋值 2分、“一般”

赋值 3分、“不严重”赋值 4分、“不存在”赋值 5分，并在统计时剔除掉选择“不清楚”

选项的个案。计算每项评价指标的统计量，并按平均得分由低到高排序，得表 2。 

表 2  利川人民对社会不公平感评价测量得分  N=963 
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评价内容 
最低 

得分 

最高 

得分 

平均 

得分 
标准差 

百分制 

得  分 

严重程度

排序 

评  价 

人数 

收入不公平 1 5 2.310 1.07 46.2 1 914 

职业不公平 1 5 2.437 1.05 48.74 2 916 

行业不公平 1 5 2.438 1.08 48.76 3 908 

地区不公平 1 5 2.465 1.11 49.3 4 905 

学历不公平 1 5 2.689 1.07 53.8 5 915 

家庭不公平 1 5 2.885 1.28 57.7 6 906 

年龄不公平 1 5 3.044 1.07 60.88 7 923 

性别不公平 1 5 3.107 1.08 62.14 8 913 

    户籍不公平 1 5 3.325 1.16 66.5 9 880 

表 2表明利川人民对社会不公平感测评不及格的有“收入不公”、“职业不公”、“行

业不公”、“地区不公”、 “学历不公”和“家庭不公”其得分（百分制）均没有超过 60

分，而最高得分的“户籍不公”只有 66.5 分。9项中有 6项低于 60分，从这里我们可

以看出利川人民对社会公平感评价不高。各项内容评价的标准差都在 1.07以上。 

我们把表 2中“百分制得分”在 65分以上的因素称为“相对较公平评价因子”，把

60 分以上 65 分以下者称为“相对不够公平评价因子”，把 60分以下的称为“绝对不够

公平评价因子”，则有： 

社会公平感评价因子名称 社会公平感评价因子内容 

相对较公平评价因子 

（65分以上） 
户籍公平 

相对不够公平评价因子 

（60~65分） 
年龄公平、性别公平 

绝对不够公平评价因子 

（60 分以下） 

家庭公平、学历公平、地区公平、行业公平、职业公平、收

入公平 

从这里我们可以看出，民众对社会公平感评价总体上不佳，主要是由于“相对不够

公平评价因子”，特别是“绝对不够公平评价因子”在民众评价整合过程中存在较强负

面作用力所致。 

为了进一步分析 9项评价因子之间的内在构性，我们对 9项评价因子进行因子分析，

其结果如表 3所示。 
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表 3  利川人民对社会不公平感评价的因素分析  N=963 

        公共因子 

变量          负

荷量 

第一公共因子 

F1 

第二公共因子 

F2 
共通性 

职业不公 .808 .271 .55596 

行业不公 .869 .154 .57228 

收入不公 .809 .184 .53877 

地区不公 .622 .400 .57517 

户籍不公 .099 .763 .50609 

性别不公 .168 .716 .50699 

家庭出身不公 .255 .635 .56640 

年龄不公 .420 .545 .56005 

学历不公 .440 .502 .54209 

累积方差贡献率 46.8% 58.4%  

因子命名 
个人可控性较高社

会不公平感 

个人可控性较

小社会不公平

感 

 

表 3 的因子分析具有较高的解释力，“共通性”（communality）均在 0.5 以上，两

大公共因子的累积贡献率达到了 58.4%。从表 3的因子分析我们可以把民众对社会不公

平感归纳为两大公共因子，分别命名为“个人可控性较高社会不公平感”和“个人可控

性较小社会不公平感”。 

个人可控性较高社会不公平感（F1）是个体所处在的整体社会环境的公平程度，个

人的选择和自身的努力对此有较大影响，包括职业公平、行业公平、收入公平和地区公

平等因素。 

个人可控性较小社会不公平感（F2）是人们参与社会竞争求得社会生存和认可的起

跑点，它包括个体的家庭出身、性别、年龄、户籍等因素，个人生来如此，无法改变，

这些条件的好坏影响着个体对社会公平的看法。 

表 4  2大公共因子包含内容总平均得分 

因子名称 包含内容 平均得分 标准差 
百分制得

分 
排序 

个人可控性较高

社会不公平感

职业不公、行业不公、收入

不公、地区不公 
2.43 .89 48.6 1 
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（F1） 

个人可控性较小

社会不公平感

（F2） 

户籍不公、性别不公、家庭

出身不公、年龄不公、学历

不公 

3.02 .79 60.4 2 

表4是对两大社会不公平感的公共因子所包含的各项内容进行统计分析所得到的结

果。从表 4中我们可以得到两个基本结论。一是，民众对社会公平感总体评价不高，只

有个人可控性较小的公平感勉强合格。二是，民众对个人可控性较高社会环境条件公平

感比较差，这也符合成功归因定律，即将失败归因于外部环境条件。 

计算 2个公共因子的得分，并将它们作为因变量，与经过虚拟变量处理的自变量（性

别、年龄、民族、受教育水平、职业地位、收入水平和幸福感）做多元回归分析。 

表 5  影响社会不公平感归因多变量分析（多元回归分析） 

自变量 

个人可控性较高社会不公平感（回归

数）  

个人可控性较低社会不公平感（回归系

数） 

模型Ⅰ 模型Ⅱ 模型Ⅲ 模型Ⅰ 模型Ⅱ 模型Ⅲ 

  性 别        

         男   .140**     

       （女）        

年  龄     .005** .006*** .006*** 

民族        

汉族        

土家族        

（其他族）        

受教育水平  -.041*** -.041***    -.019** 

   （职业地位）        

管理干部与知

识 

-.417**

* 

-.248*** -.231***     

职员与私营业

者 

       

工人        

（无一定职业者）        

   收入水平        

3万元以下     .192*** .203*** .164*** 

3—6万元        

6—9万元        

9—12 万元        

（12万元以上）        

    幸福感 .145*** .148*** .141***   .074** .073** 

   常量 2.092*** 2.520*** 2.332***  2.677*** 2.395*** 2.667*** 

   调整 R方 .066*** .075*** .080***  .017*** .021*** .024*** 

D·F 3 13 25  3 13 25 

*p<0.05   **p<0.01   ***P<0.001 
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注：自变量括号中的类别为参照省略项，即基点项。 

个人可控性较高社会不公平感影响因素分析。 

模型Ⅰ中，民众幸福感和职业地位处于高层的管理干部与知识分子都对社会环境条

件不公平感有显著性影响作用。幸福感的回归系数取正值，表明民众幸福指数越高则对

社会环境条件的公平感（不公平感的赋值为非常严重赋值 1，依次递增）越高；“管、知”

的系数取负值，表明处于“管、知”社会层次的民众对社会环境条件不公平感更敏感。

模型Ⅱ中加入了“受教育水平”后对幸福感的相关系数影响不大，但“管、知”的回归

系数则明显变小，这表明“管、知”是受教育水平的中介变量。即受教育水平是通过“管、

知”对社会环境条件不公平感起作用。受教育水平的回归系数也取负值，表明教育水平

越高的民众越感到社会环境条件不公平。模型Ⅲ中加入性别因素后，其他自变量的影响

作用仍然显著，且回归系数变化不大。男性的回归系数取正值，表明男性相对于女性更

显著感觉社会环境条件的公平。 

个人可控性较小社会不公平感影响因素分析 

与个人可控性较高社会不公平感影响因素不同，在模型Ⅰ中，个体条件不公平感主

要影响因素是年龄和年收入在 3万元以下的群体。年龄的回归系数取正值，表明年长的

人比年轻的个体条件公平感更高；年收入在 3万元以下的回归系数取正值，表明该处于

该收入的群体有更高的个体条件公平感，这看似不符合常理，但从大量访谈中我们可以

看出端倪，当调查者询问低收入人群“假设有 50万给您使用，您将如何分配使用？”

得到的答案竟是“这是不可能的”即拒绝进行假设，由此我们可以看出少数民族地区对

物质财富的追求远没有那么强烈，有“安于生活，乐于贫”这种思想。模型Ⅱ中加入幸

福指数后年龄和“年收入 3万以下”变量的回归系数变化不大，依然显著。幸福指数的

回归系数取正值，表明幸福指数越高，个体条件感觉越公平。模型Ⅲ中加入受教育水平，

其回归系数取负值，表明教育水平越高的民众越感到个体条件不公平。 

此外，从表 5还可以看出，对所有回归模型中回归系数的 X2检验都具有显著性，

表明模型中的自变量对因变量的作用显著。但是，各模型的调整 R方取值均比较小，表

明模型的拟合程度比较差。这可能与样本量比较大、自变量和因变量的类型比较复杂有

关，好在这并不影响我们对自变量与因变量关系的解释。 

 

四、结论与讨论 
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综上所述，本研究得到如下结果： 

结论 1：男性和女性在社会不公平感上有显著差异。 

在因变量的回归分析中男性的回归系数取正值，表明男性相对于女性更觉得社会环

境条件的公平。按照传统的性别观念，男性是社会中的强势群体，女性是弱势群体，男

性比女性更容易取得成就。其社会环境条件的公平感则相对女性更强些。这从也从侧面

反映出少数民族地区社会就业创业的政策制定更应该注重男女平等，为民众提供一个男

女平等的社会生存环境条件。 

结论 2：人们的年龄、受教育程度、收入水平、幸福感指数都影响其社会不公平感。 

年龄的回归系数取正值，表明年长的人比年轻的个体条件公平感更高；幸福指数的

回归系数取正值，表明幸福指数越高，个体条件感觉越公平。这些都比较符合常理。相

对的，受教育水平的回归系数取负值，表明教育水平越高的民众越感到社会环境条件不

公平；年收入在 3万元以下的回归系数取正值，表明该处于该收入的群体有更高的个体

条件公平感，这表明少数民族地区社会不公平感存在两极分化现象。贫者有“安于生活，

乐于贫”思想。这就加大了政府对少数民族地区的扶贫难度，政府应采用“以扶思想为

主，扶物质为辅”的政策。 

结论 3：在社会阶层体系中，职业地位与人们的社会不公平感存在显著性相关关系。 

职业地位处于高层的管理干部与知识分子的回归系数取负值，表明处于“管、知”

社会层次的民众对社会环境条件不公平感更敏感。这可能与该群体处于少数民族地区有

关，虽然他们在当地处于社会高层但相比于发达地区同样的岗位水平，得到的待遇往往

不一样，甚至差别巨大。这也是我国区域经济发展中长期存在的问题，推进区域均衡发

展，特别是加大少数民族边疆地区的发展力度，大力提高城镇化建设水平应作为我国长

期的基本政策。 
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Minority Regions sense of social injustice affecting factors 

-- Empirical Study on livelihood, folk culture and harmonious society survey of lichuan city(2007) 

Lin Guangbo    

Abstract:  

By reason in Minority Areas Lichuan City  people a sense of social injustice carried out a 

questionnaire study. Statistical analysis found that men and women have significant differences in 

the social sense of injustice. People's age, education level, income level, happiness index all 

affect their sense of social injustice. In the social class system, occupational status and people's 

sense of social injustice there was a significant correlation. 

Key words: Minority Areas; A sense of social injustice; Factors 
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摘要 

本文通过对文献的总结，发现更多中国学者将老年人作为一个问题来研究，基于对中国

现状的分析，本文摒弃了老年人是一个问题这样的说法，指出老年人参加社会活动的可能性，

低龄老年人更是为社会和家庭做出了贡献，成为社会功能缺失的有益补充。本文将养老方式按

照年龄、区域、是否失能等层次进行划分，对应不同的养老方式。通过对上海万科智汇坊养老

社区和钟山昆歌开心养老公社等案例的分析提出了养老新模式，新型社区养老，自助互助式养

老以及培养专业的社会养老组织。同时，指出了养老资金新的来源，包括消费养老，PPP 模式

等。 

关键词:中国 老龄化 养老 新模式 

 

Abstract 

       This paper summarized the literature and found that more Chinese scholars aiming at 

the problem of the older people in the research. Based on the current situation of China’s 

analysis, it abandoned elderly is a problem in this paper, pointing out the possibility of the 

elderly to participate in social activities, but also for the young elderly society and the family 

has contributed to become a useful supplement to the social function of the missing. This 

article will approach pension by age, region, disability, etc. whether hierarchically divided, 

corresponding to a different way of pension. Through the analysis of Shanghai Vanke Newell 

Place retirement community and Zhongshan Kunge happy pension commune and other 

cases, proposed new pension model, the new community care, self-help and mutual-help 

cultivate a professional pension endowment organization. Meanwhile, the sources pointed 
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out that the new pension funds, including consumer pension, PPP mode etc. 

 Keyword: China; Aging; Pension; New Model 
 

 

引言 

二十世纪后期，老龄化成为与年龄相关的最为突出的社会现象与人口现象。由于这种现

象的产生，更多的学者将老年人问题化，同时将老年人看作是弱势群体。人口老龄化是指总人

口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的状态。这包含

两个含义：一是指老年人口相对增多，在总人口中所占比例不断上升的过程；二是指社会人口

结构呈现老年状态，进入老龄化社会。国际上通常看法是，当一个国家或地区 60岁以上老年

人口占人口总数的 10%，或 65岁以上老年人口占人口总数的 7%，即意味着这个国家或地区的

人口处于老龄化社会。 

 

文献综述 

目前，中国学者对于养老一般是以困境角度研究，以知网为例，2016 年以养老作为关

键词进行检索，文章达到 28573篇，而以养老问题作为关键词进行检索，文章高达 20461篇。

将养老问题化已经成为一个趋势。目前，对中国老年人这一课题进行研究主要分为以下几个方

面：对现代社会和家庭的认识，对养老方式的分类，以及养老资金的来源等。学者认为，从家

庭的结构和规模方面，几代同堂的大家庭不断减少，两代同堂的核心家庭逐渐成为现代家庭结

构的主体。（阎安，2007；高秀艳，2007；王树新，1999；谭樱芳，2007；孙泽宇，2007）从

家庭照顾者的状况方面，在工业化、城市化的推动下，越来越多的女性劳动力投入市场， 使

传统上照顾家庭老年人的人手减少计划生育国策的执行和人们生育观念的转变, 独生子女与丁

克家族的出现,照顾老人的人手数量不断减少;时代的发展进步,特别是改革开放,社会流动性增

强,年轻人不再奉行“父母在,不远游”的文化传统,而是志在远方、寻求独立发展,早早离巢、

远走高飞,照顾老人的时间减少;再次,现代社会竞争激烈,人们的学习、工作压力增大,生活节

奏加快,造成年轻人照顾老人的精力减少;最后,由于生活观念的转变,老少分居成为风尚, 生活

空间的分离使得照顾老人的距离拉大，这些都使家庭养老功能缺失和削弱。（阎安，2007；谭

樱芳，2006；方秀云，2006）学者还指出养老压力让现代家庭不堪重负。身体的压力,精神的

压力,社会的压力,工作的压力,经济的压力等都会削弱家庭的养老功能。（方秀云，2006；许

爱花，2005；王树新，1999）等等所有这些都说明了养老给现今社会带来了巨大的压力，是一
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个很严重的问题。但这些学者忽视了这样一个现实：老年人也具有行动能力，可以参加社会活

动。因此他们将养老问题化。在养老方式方面，孟艳春（2011）将养老划分为家庭养老、自我

养老和社会养老三种模式，认为在现阶段单靠家庭养老或个人养老难以解决中国的养老问题，

必须把家庭养老、个人养老与社会养老相结合，并朝着社会化养老的方向发展。穆光宗也曾将

养老模式划分为上述三种，但是他提到，实际所见往往是混合型的养老模式。这些学者看到了

养老方式并进行了总结，相对是比较全面的，但是这些方式没有将养老进行层次划分，只是将

养老作为一个整体问题来进行探讨。 

 

研究目的 

本研究的目的在于探讨以往的研究是否过于强化了养老作为一个问题。同时，对养老方

式进行划分，探究新出现的替代性养老模式。另外，通过对这些养老新模式的分析找出养老资

金的新来源，同时试图对这些养老模式未来的发展趋势进行一些说明。 

 

研究方法 

（一）文献归纳法。 

阅读有关老龄化与养老方面的文献，进行总结归纳，梳理观点，将文献理论与实际相结

合，分析出中国人口老龄化与养老保障中显现的现象并不能称之为问题，进而提出有针对性的

解决方法。  

（二）案例分析法。 

通过对万科上海万科智汇坊社区养老中心社区养老的案例，以及南京钟山昆歌昆艺发展

中心发起的钟山昆歌开心养老公社的分析来探讨养老的新模式。 

 

结果与讨论 

1.老年人是否是个问题 

      人口老龄化是一个现象，面对这个现象，学者们做了大量研究，其一就是如何养老的问

题。在研究如何养老之前，首先要分析，人口老龄化是否必然等于养老问题的迫在眉睫。无论

国内学者还是国外的学者，更多的是把人口老龄化作为一个问题来研究。这就存在两种倾向，

首先是把养老问题化，其二是把老年人人为的弱势群体化。在以往的研究中，虽然有一些研究

涉及老龄化的机遇性，但更多的是把老龄化问题趋向化，由于学术研究的问题偏好性，导致结

果为对老龄化社会的担忧。在养老的参与过程中，更多考虑到了外部力量的介入，如家庭养
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老，社区养老等等，都是将老年人作为弱势群体以及需要解决的问题，鲜有学者从老年人自身

来分析和解决问题。随着独生子女政策的推进，出现了譬如称之为 421 的家庭结构问题，从结

构上分析，似乎这种家庭结构给养老背上了沉重的负担，但现实生活中，我们发现，很多老年

人帮助子女肩负起了照顾家庭的重任，成为社会功能缺失的补充，在这种结构中，老年人并没

有成为沉重的负担。反而为社会与家庭承担了重大责任。青壮年人口的减少，更多带来的问题

是人口红利的减少，在人口红利的减少并不等于养老问题就迫在眉睫。从 80年代开始我国开

始重视人口老龄化问题，但当时并没有把人口老龄化作为一个非常严重的问题，随着老年人口

的逐渐增加，更多的学者更加重视人口老龄化问题，目前的二胎政策更多的是为了解决人口红

利减少这一现象的产生。目前的研究更多的是把老年人口作为一种弱势群体，把老年人口边缘

化和负担化。但老年人是否应得像学者们所认为的那样是一种问题呢？但是目前我们需要重新

探讨的问题。 

2.老年人参与社会活动的可能性 

      老年人，更多的被打上了离群索居孤独的标签，并认为，这样会产生大量的心理问题，

但据姜向群，魏蒙在中国高龄老年人日常生活自理能力及其变化情况分析一文中表明，2002－

2011 年间，由于社会经济的发展、医疗技术的进步，高龄老年人在寿命延长的同时，带残带

病生存的时间得以压缩，印证了残障压缩理论。目前 60岁之后的老年人身体及心理状况并没

有人们认为的那样，更多的老年人愿意并有能力的参与到社会活动中来。 

让老年人有区别的延迟退休。澳大利亚社会部长在阿尔卑巴赫论坛（Wirtschaftsblatt

在 2013年 8 月出版）Hundstorfer声明中说，如果每一个澳大利亚人只延迟退休七天，他的

部门每年将节省 13亿欧元。对于中国来说，面临同样的问题，一是养老金面临很大缺口。另

一方面是许多老年人在生理和心理上都愿意参与到工作中或社会活动中来。但延迟退休不应当

一刀切，应分不同的行业，工作种类和具体每个人的身体状况来进行。一般来说，对于老年人

的自理能力都采用 ADL分析（日常生活自理能力），ADL 共有 14项，包括两部分内容：一是

躯体生活自理量表，共 6项：上而所、进食、穿衣、梳洗、行走和洗澡；二是工具性日常生活

能力量表，共 8项：打电话、购物、备餐、做家务、洗衣、使用交通工具、服药和自理经济 8

项。相应来说，根据 ADL或其他类似更精确的分析也可以判断出老年人是否可以延迟退休。延

迟退休应该是解决养老问题的有力举措。 

       对于退休老年人来说，鼓励老年人在身体条件允许的范围内多参与社会活动，这种社

会活动未必是盈利性的，但更多的可以满足老年人精神世界的需求。包括以下几个方面：①文

体活动，如社区，老年大学等作为媒介组织的各项活动，在帮助老年人更多的学习新知识，跟

上时代的同时，也满足了老年人的社交需求。②帮助社区巡逻，协助治安管理，包括公交车站
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志愿者等公益类岗位，不仅可以帮助老年人接触社会，也是年轻人不愿意或较少从事的社会功

能的有益的补充。欧美一些国家的老年人比较多的进行公益类活动，而中国，日本等亚洲国家

的老年人则参与公益活动的热情比较低。除了性格原因，更多的是由于宣传不到位，导致信息

不畅，使老年人有热情却没有渠道参与到社会公益活动中来。③正常的宗教活动有利于老年人

的身体健康。根据 Zeng, Gu and George (2010) 研究表明中国老年人参与宗教活动和死亡率

之间的关系，采用纵向数据，样本包括中国 2002 年和 2005 年 9,017 名年龄超过 85 岁的

高龄老人和 6,956 名年龄 65-84 岁的较低龄老人。研究结果显示在对人口特征、家庭、社会

援助以及保健活动这些因素进行控制之后，经常和非经常性参与宗教活动的老年人的死亡率相

较于不参加宗教活动的老年人来说，分别下降 24%和 12%。在对基线健康状况调整之后，对应

的死亡风险分别下降 21%和 6%。这些研究结果表明，正常地参与宗教活动对老年人的健康和

生活质量是有益的。 

3.养老方式需要分层次来解决 

目前我们说养老问题人口老龄化，更多的是把 60岁以上或 65岁以上的老人作为一个群

体统一讨论，统一称为老年人，所面临的养老问题，也是按照这一年龄规划进行的，但其实对

于老年人来说，65岁的老年人和 85岁的老年人无论从心理还是从生理上进行划分都是完全不

同的，所以我们首先需要的是把老年人口进行细化。首先从年龄上来划分，我们可以划分为，

60 到 70岁之间的老年人，70 到 80岁之间的老年人，八十到八十五岁以上的老年人，每个年

龄层次有不同的特点。一般来说，60 到 70岁之间的老年人是有完全行为能力的老年人，虽然

大部分这个年龄段的老年人已经脱离了工作岗位，但是其具有自理能力。这个年龄段的老年人

不但不需要子女为其服务，更多的是承担起了更多的家庭责任，比如帮助子女抚育下一代。70

到 80 岁之间的老年人，根据身体状况的不同，有些事可以承担一部分家庭责任，且承担一部

分社会责任，而有一些则需要子女照顾。80 到 85岁的老年人，基本上来说，大部分是需要子

女照顾，或由社会福利机构，以及社区养老等形式，来帮助老年人解决日常生活问题。其次，

单纯的年龄划分是不能够完全将老年人的层次划分清楚。，更细的划分是需要把老年人分为失

能老年人和完全可以自理的老年人两部分，针对不同的部分的老年人及养老的方式方法与策略

也应当不同。而学者们所讨论的养老问题，更多的是面对于失能老年人。而对于有自理能力的

老年人，我们更多的应该关注的是老年人的精神世界，而不是他们的生理问题。第三，根据不

同的区域，养老问题呈现不同的特点，一般来说，农村老年人更偏向于家庭养老，而城镇老年

人养老方式更趋向于多元化。对于农村老年人来说，脱离劳动岗位的时间较晚，而城镇老年人

到退休年龄则完全摆脱了工作岗位。 
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目前我国养老主要分为三种模式，一种是家庭养老，也就是，以子女和亲属作为依托来

保证老人的生活，这是我国传统的养老模式，这种养老模式，在农村最为普遍，具体表现为，

父母与子女居住在一起，由子女照顾父母的饮食起居。就目前来说，居家养老仍然是农村主要

的养老模式，社区养老可以作为居家养老的补充，把老人送到社会机构中养老，在短期内在农

村很难实现，由于伦理心理等因素的影响，大部分农村老年人很难接受到养老院等社会机构进

行养老。但由于目前我国社会正处在转型阶段中，很多农村年轻人，去城镇打工，离开了土

地，同时对农村养老，也提出了巨大的挑战，出现了如空巢老人等社会现象。第二种模式是社

区养老，这是目前被认为发展前景最好的一种养老模式。“社区养老”是以家庭养老为主，社

区机构养老为辅，在为居家老人照料服务方面，又以上门服务为主，托老所服务为辅的整合社

会各方力量的养老模式。这种模式的特点在于：让老人住在自己家里，在继续得到家人照顾的

同时，由社区的有关服务机构和人士为老人提供上门服务或托老服务。社区养老，优点就是兼

顾了家庭养老，同时也，满足了老年人及子女的心理需求，对一种很好的养老方式，但目前社

区养老也面临很多困难，如人力资源不足，资金缺口以及由于社区规模小而带来的医疗条件不

足等一系列问题。第三种模式是社会机构养老，如养老院。目前养老院存在着两种问题，一是

养老院床位不足，一些大中城市，养老机构的发展速度远远跟不上人口老龄化的速度，另一方

面，养老院的服务比较单一化，只能满足老人的生理需求而不能完全满足老年人的心理需求，

同时养老院的服务水平良莠不齐，服务人员的素质也有待提高。 

目前的三种养老模式，都是从外界角度来观察老年人，希望以此解决养老问题，首先将

老年人定义为弱势群体，认为老年人没有自理能力，就实际来说，60 到 70岁的老年人，大部

分来说虽然身体状况不及年轻人，但基本生活自理没有问题，并且可以做一部分社会贡献，对

于这部分老年人来说养老的问题集中在如何解决老年人的心理问题，帮助老年人解决告别工作

岗位后的心理缺失是养老重中之重。70 到 80岁之间的老年人，由生活可以自理逐步过渡到部

分自理，这时候的养老，需要兼顾心理和生理两个部分，对于身体状况良好，可以自理的老年

人更多地选择居家养老及社区养老或其他养老模式，而一些身体状况无法自理，或由于子女无

法照顾，更多的选择社会机构养老。而一些 80到 85岁以上的老年人，大部分身体状况无法自

理，而此时的照顾需要更多的医学知识，这一年龄段的老年人，应该选择社会机构养老，但由

于社会机构专业性不强，，服务水平参差不齐，导致许多老年人不愿意选择社会机构养老。 

4.养老模式新探讨 

摒弃单一养老模式，建立新型的社区养老方式。居家养老是目前我国最普遍的养老模

式，社区养老是居家养老的补充，但一些社区养老并没有达到老年人的心理预期，而且由于价

格等问题，使社区养老陷入瓶颈。最近万科社区养老的案例可以说是未来社区养老方面比较成

http://baike.baidu.com/subview/49629/14875369.htm
http://baike.baidu.com/subview/49629/14875369.htm
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功的尝试。如上海万科智汇坊社区养老中心。智汇坊首先在设计上启用专业的设计师。智汇坊

总建筑面积 1250㎡左右，共 2层。它不仅可以容纳约 40位日托老人，而且设有 38床的入托

老人居住空间。根据万科养老社区的经验，可以看到作为成功的养老社区具有以下几个特点：

①规模小而精。养老中心规模不宜过大，过大的规模容易导致服务流水线化而缺乏特色。②形

式多样化。可分为短期托付和长期托付。如白天老人可以在服务中心接受照料服务，晚上可以

与子女同住。而短期的全天托付则更多是针对子女出差、旅游等情况，给老人提供全天候照

顾。③有相对比较清晰的盈利模式。进行日间照料服务的老人和进行托付照料的老人每个月收

费不等，主要是依据服务的内容和所住的房间来决定。只有清晰的市场定位和盈利模式才能保

证养老产业的持续进行。④发展养老产业链，寻求更多增长点，新型社区养老可以更多的依托

于互联网将其覆盖周边许多社区，增加服务内容。除提供 24小时全托服务、日托服务外，也

可以增加诸如长者关怀、营养膳食等方面的服务。除此之外，还可以提供与老年人相关的产品

等构成新的盈利模式。 

互助自助式养老，根据网络调查分析表明，现在有这样一种趋势和想法，就是互助自助

式养老，其方式就是几个兴趣或生活方式相似的老年人生活在一起，聘用养老人员来进行生活

起居的照顾。这里的养老摆脱了被服务，而是采取了自主和自助的模式，养老人员可以采用聘

用制。另外，由民间组织发展起来的养老公社正在兴起，如南京钟山昆歌昆艺发展中心发起的

钟山昆歌开心养老公社正式成立，现场 90余名老人登记成为首批会员，这是全国首家以抱团

互助养老为主题的民间公益组织。这说明，在有合适的环境时，老年人会主动扩展生活空间，

加强社会参与和群体互助，实现老有所为。 

应当培育发展一批专业的养老社会组织，尤其是“专业服务型”和“维权型”等养老公

益组织，为特殊困难老年人提供帮助，并增强老年人维权意识和保护自身的能力。这一部分除

了社会公益组织之外更应调动低龄老年人参与社会服务活动的积极性，实现老年人内部的互

助。养老并不仅仅是生理上衣食住行的照顾，更需要对在社会生活中遇到困难的老年人进行帮

助，包括法律援助，公益宣传等。许多低龄老年人在生活起居上并不需要照顾，但由于脱离社

会等原因，比较容易成为诈骗对象下手的对象，这就需要社区或其他养老组织担负起宣传的责

任，通过讲座，分发材料等方式来帮助老年人提高自我保护意识，帮助老年人毫无心理负担的

过舒适的晚年生活。 

5.养老资金来源新渠道 

消费养老成为养老金来源新渠道。目前我国养老金主要来源是社会保障，老年人退休

金，子女提供等。所谓“消费养老”，即消费者在消费产品之后，由商家以现金、实物或积分

的形式对消费者进行返利，依约定转换为消费者个人的养老金权益，最终为消费者实现零成本



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

 

 

B 83 
 

积累养老金。消费养老将开辟养老金来源的新渠道，具有拉动消费、增加养老金等功效。 目

前，消费养老的价值虽然越来越受到消费者和相关部门的重视，但因其起步不久，缺乏科学规

范的管理，也出现了一些乱象。为此，国家有关部门应作为受托人，介入消费养老基金的监督

管理，通过建立法律法规来控制风险，并通过给予税收优惠政策，完善该计划的实施。 

PPP 模式为养老提供市场化模式。社区养老事业的发展需要大量的资金投入，资金匮乏

已经成为制约其发展的瓶颈。对于政府购买的居家养老服务，政府每个月划拨给社区的经费仅

够人员工资的支付和日常运转的维持，没有多余资金用来聘用专业人员和开展居家养老服务工

作。居家养老服务经费主要靠社会筹集和企业捐助，但由于利益或观念问题，筹集或捐助的资

金渠道不畅，数量也有限，远远满足不了社区居家养老服务工作的迫切需求。PPP 即 Public—

Private—Partnership的字母缩写，通常译为“公共私营合作制”，是指政府与私人组织之

间为了合作建设城市基础设施项目。或是为了提供某种公共物品和服务， 以特许权协议为基

础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保

合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。养老产业可以通过

PPP 模式引入私营经济，解决养老金的缺口问题。养老金一列来源的新渠道为养老金匮乏问题

提供了新思路。 

 

结论 

因此，可以从以下几方面看待养老问题：第一，认清养老问题的本质，不是负担和问

题，而是保证老年人安享晚年，功在当代利在千秋。第二，应制定养老服务的相关法律法规。

在法律上对政府和民营企业双方的权责关系、风险分担等问题进行明确规定，并建立一套完

整、系统的行政管理框架。第三，加强市场监管力度，完善养老服务市场体系。构建相应的激

励和惩罚机制，规范民营企业的经营管理行为。第四，增加公民的参与，让居民通过政务服务

热线、意见箱、匿名举报信箱等方式，对所提供养老服务的社区或企业进行监督。第五，引入

竞争机制，实现各个参与方的整体利益最大化。制定项目准入机制，对民营企业的实力、信誉

度、经营管理水平以及拥有员工的素质等方面进行严格的考核和筛选，通过公开招标选择合适

的合作伙伴。 

 

参考文献 

[1]田北海,王彩云.（2014）. 城乡老年人社会养老服务需求特征及其影响因素——基于对家

庭养老替代机制的分析. 中国农村观察（04）. 2-17+95. 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

 

 

B 84 
 

[2]程杰.（2014）. 养老保障的劳动供给效应. 经济研究（10）. 60-73. 

[3]张川川,陈斌开.（2014）. “社会养老”能否替代“家庭养老”?——来自中国新型农村社

会养老保险的证据. 经济研究（11）. 102-115. 

[4]曾毅,顾大男,Jama Purser,Helen Hoenig,Nicholas Christakis.（2014）.社会、经济与

环境因素对老年健康和死亡的影响——基于中国 22省份的抽样调查. 中国卫生政策研究

（06）. 53-62. 

[5]丁志宏.（2014）. 我国农村中年独生子女父母养老意愿研究. 人口研究（04）. 101-111. 

[6]杨清哲.（2013）. 人口老龄化背景下中国农村老年人养老保障问题研究. 博士论文. 吉林

大学. 

[7]殷俊,杨政怡.（2016）. 银发族缘何重返劳动领域?——城乡二元老年劳动参与研究. 西安

财经学院学报（03）. 108-114. 

[8]陈雯.（2013）. 老龄化、时间与老年人社会价值——基于中国与欧洲居民时间利用数据的

比较分析. 博士论文. 华中师范大学. 

[9]王巍.（2016）. PPP模式在社区居家养老服务中的应用探索——以上海市为例. 改革与开

放（01）. 85-86. 

[10] Ruishan,Y.,Yonghong,K. & Xiaoxiao,Y.(2012).Status quo and analysis of 

community home endowment in China.Chinese General Practice,(32),64. 

[11]孟艳春.（2011）中国养老模式与优化路径探析.河北学刊（1）. 129-132. 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวัิฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559  สถาบันการจดัการปญญาภวิัฒน 

 B 8 

 

创造力培养 

Development of creativity  

 

郑汶 0F
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摘要： 

本研究采用了实验法，用独立样本 t 检验方法，比较了实验组和对照组在五个创

造力子变量在事先和事后测试中的差异。结果发现实验组实验前后有显著变化，而对

照组前后没有显著差异。表明思维的流畅性，独创性，灵活性，敏感性，和洞察力等

五个维度为基本表征的创造力，可以通过艺术教育的训练来提高，并且可以进而提高

创新水平。其机制是，通过设计有关课程来提高学生的感知能力，想象能力，和表达

能力。本研究验证了成年人培养创造力提高创新性的可行性，为提高成年人的创造力

提供了一个有效的途径。 

 

关键词：创造力，艺术教育，绘画训练 

 

Abstract 

Used the experimental method, this study used the independent 

sample t test method, comparison of the experimental group and control 

group in five creative child variable differences in prior and after the test.The 

results showed that the experimental group have made significant changes 

before and after the experiment, and the control group no significant 

differences before and after.Show that thinking fluency, originality, flexibility, 

sensitivity, and insight into five dimensions as the basic characterization of 

creativity, can through the training to improve art education, and it can, in 

turn, improve the level of innovation.The mechanism is that, through the 

design the course to improve the students' awareness, imagination, and 
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presentation skills. This study demonstrated the feasibility of cultivating 

creativity adults improve innovative, to improve the adults' creativity 

provides an effective way. 

Key words: creativity, art education, and training in painting 

 

引言 

创造力是我们解决问题的灵感源泉，科学决策的思维基础。成功开发创造力是管

理学研究的一个重要课题。 

“创造力”源于拉丁语 creare, ( 意即创造、创建、生产、造就) , 又称为创造

能力。被誉为“现代创造学开山鼻祖”的 F.高尔顿(FrancisGalton)于 1869 年首次在

《遗传的天才》一书中提出了创造力“天才遗传理论”,开创了“创造心理学”最早的

研究。熊彼特 1912 年在其著作《经济发展理论:对于历任、资本、信贷、利息和经济

周期的考察中》首次提出了创新(Innovation)理论的基本观点。（约瑟夫.熊彼特 2000）

吉尔福特 Guilford 于 1950 年将创造力定义为能力的、重视个人经由思考而表现于

外的行为。同时，他又提出了“狭义创造力”和“广义创造力”的概念。狭义创造力

指最能代表创造性人物特征的各种能力；广义的创造力则指创造性人格，它是一个代

表创造性人物特征的组织方式的问题。在他看来，创造力不是一种单一的能力，而是

由多种不同能力构成的综合能力。（Guilford, J. P. 1950） 

创造力的最初研究集中于人格(personality)、背景经历(antecedent condition)和

认知因素(cognitive factor)对创造力的影响,后来的研究又加上了动机(motivation)

和环境(environment)。（傅世侠,2003） 

斯佩里(Sperry)的研究发现（金大劼,1988），人类大脑功能的双面性和人类认知

模式的交融性，视觉感知属于直接感知模式，是可培养的，是一种不同的“思维过

程”，同时也是创造过程中不可或缺的组成部分。贝蒂.爱德华的研究论认为学习绘画

是有效培养创造性思维、创造力的工具或方式，左脑和右脑的分工导致人们左脑统治

日常生活，而绘画就是要让右脑复苏，用一切手段迷惑、欺骗、懈怠左脑，解放右脑

的灵感，从而开发出创造力。 

1988 年,美国艺术资助机构公布了美国艺术教育状况的调查研究报告—《走向文

明:艺术教育报告))Toware civilization :A Report on Arts Education)。报告认为,

艺术教育的目的是“赋予青年人以文明感,培养创造力,传授有效的沟通能力,提供所读、

所观和所闻对象的工具。”因此由美国哈佛大学《零点项目》（Zero Project）、教育
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测试服务社 (Educational  Test  Services)以及匹兹堡公立学校 (Pittsburgh  

Public  Schools)共同开发了“艺术推进”课程，对创造力培养研究产生了重要影响。 

本研究正是基于大脑的活跃性可以通过训练刺激提高的思路，通过实验来探讨创

造力开发的途径。将理论与实践进行结合，证实创造力是可以通过一定的手段培养提

高的，对大学生培养以及需要提高员工创新能力的部门提供了一个可选择的手段。 

 

研究目的 

研究的研究目标是以绘画能力训练为例， 讨论创造力培养的可能性和机制。 

 

研究的具体研究问题 

通过设计和实施培养感知，想象和表达三个方面能力的绘画课程，研究这些训练

是否能从思维的流畅性(fluency)，独创性(originality)，灵活性(flexibility)，敏

感性(sensitivity)，和洞察力(penetration) 五个方面来提高创造力。 

 

 

研究的意义 

我国目前的创造力培养研究，要么过于侧重于教育心理学，要么完全是课程设计

或实验，理论与实践结合较弱。本研究将实验验证理论结合，具有实践价值和方法论

的贡献。该研究的训练方式，就是在尝试提供一个有效地累积、酝酿、启发方式、手

段。使创造力形成过程中的要素：敏锐的观察力、高效的记忆力、集中的注意力、批

判性的评价能力、创造性的思维能力（含想象能力）、表现能力、动手能力得到有效训

练。使更多人有可能拥有创造性思维能力，进而具备创造力。所谓“天赋异禀”的人，

只不过是抓住了合适的大脑思维模式转换的办法，这种办法，就是我们要研究的创造

性思维模式的训练。 

文献综述 

关于创造力研究的理论走向、研究方法、体系建设与学科地位等相关内容,已经得

了大量的理论与实践成果。虽然，有大量的研究研究了创造力，创造力的心理学因素、

创造力的生理学因素，创造力的构成，创造力的形成过程，创造力的培养，创造力的

测量，但是创造力形成的关键点：创造力思维模式的培养和转化却一直含混。现有的

创造力研究普遍认为，创造力是由智力因素和非智力因素有机结合形成的。 
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对创造性的认识尽管存在着分歧,但人们比较容易接受的研究框架至少包括 4个方

面:1、创造性个人(person)；2、创造性过程(process)；3、创造性产品(product)；4、

创造性环境(environment或 place)。 

Torrance 认为，创造力是这样一个过程，即对问题，对不足，对知识上的缺陷，

对基本元素的丢失、不协调、不一致等现象变得敏感，并找出困难，寻求解决途径，

做出猜想或构成假设，对假设进行检验和再检验，也许是修改和再检验，达到最终结

果。（Torrance, E. P. 1962）Feist 认为，创造力是新颖而且适于作为问题解决的方

法。 （Feist G J. 1993）Gruber 和 Wallace 认为创造力的定义包括新颖性和价值，

创造性产品必须新颖且体现出符合某些外在标准的价值。（Gruber H  E,Wallace D 

B.1993）Sternberg 提出, 关于创造力的定义存在两个共同要素, 即“新颖性”和

“适用性”, 他将创造力定义为一种创造既新颖（指前所未有、独创的、预想不到的）

又适用（指在特定的情境中, 不超出现有条件的限制, 产品具有社会价值或者个人价

值）的产品的能力”。（Sternberg R J,  Amabile T M 1999） 

1、创造性个人(person)就创造性个人而言,是人具有的对创造力发展和对创造任务完

成起促进或保证作用的个性特征。关于创造性人格的研究,在国际上较著名的有两家。

Guilford，Sternberg。巴龙(Barron)和哈林顿(Harrington)将其概括为:有较高的审

美能力和广泛的兴趣,喜欢复杂的事物,精力旺盛,具有独立判断能力,自主性或独立性

较强,有自觉力,自信,有能力处理或适应在自我概念中明显对立或相互冲突的个性特征, 

以及坚持自己的创造力。（傅世侠 2003） 

2、创造性过程(process)就创造性过程而言,主要探讨创造力产生的过程,即着重于认

知心理过程的探讨。这与心理学研究中的信息处理(informationprocessing)或认知模

式(cognitive model)是息息相关的。创造的过程说关于创造过程的研究,1896 年德国

生理学家荷曼.荷蒙赫兹提出了创造的三:阶段说。荷蒙赫兹把第一个调查研究的阶段

称为累积阶段，第二阶段为孵化（或深思熟虑）阶段，第三个突然找到解决方案的阶

段为启发阶段。 

1、累积 2、孵化 3、﹡启发 

荷蒙赫兹关于创造力的概念 

以后法国数学家亨利.博恩凯利在此基础上又提出四阶段说。法国数学家阿达玛进

一步验证了上述四阶段说。 

1、累积 2、孵化 3、验证 4、﹡启发 

博恩凯利关于创造力的概念 
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在前人研究的基础上,1926 年心理学家华莱士研究创造性思维的过程,在 1926年

提出了著名的 “创造四阶段”论(刘仲林,2001)。他认为任何创造性活动都包括这样

四个阶段:  

华莱士关于创造力的概念 

20 世纪 60年代，美国心理学家杰卡伯.葛柔思提出一个非常重要的概念，即 

在荷蒙赫兹的累积阶段之前再加一个阶段：发现或明确问题的阶段。葛柔思指出，

创造力不仅仅是解决已经存在或不断在人们生活中出现的问题。有创造力的人经常积

极地寻找并发现别人还没察觉到的问题，并加以解决 

1、发现问题

(pproblem 

finding) 

2、准备阶段

(preparation)

累积 

3、酝酿阶段

(incubation)

孵化 

4、明朗价段

(illumination)

启发 

5、验证阶段

(verification)

验证 

葛柔思关于创造力的概念 

A.H.冉克所说:“创造过程的这种划分,只是概括地反映了它的结构。实际上,阶段

的固定的次序是不存在的。如果由此得出结论说,后一阶段只能在前一阶段完成以后才

开始,这是不准确的。”“每一阶段都是创造过程必要的和整体的组成部分。但是,它们

经常是互相渗透的。” 我国生物学家杨纪坷从一个更为广泛的角度提出了另一种四阶

段论,即实践(S)。归纳(G)*理想(L),演绎(Y),认为人的科学认识就是这四个阶段的循

环,作螺旋式上升,他称之为 SGLY循环。（创造力的定义、结构和层次 俞啸云） 

3. 创造性产品(product)就创造性产品而言,主要指创造性过程中产生的高创造性成果

或产品。“新颖性”(originality)与“适宜性”(appropriateness)是创造力产品研究

中的普遍内涵。艾曼贝尔(Amabile)指出,大部分学者普遍认同施泰因(Stein)在 1953

年给出创造力定义:创造力是导致了某种新颖的结果,这个新的产品是有用的、立之有

据的、或令人满意的。（特丽萨•艾曼贝尔《创造性社会心理学》,方展画等译 1987）

这一定义就强调了产品的“新颖性”与“实用性”。 

4、创造性环境(environment或 place) 就创造性环境而言,主要指影响创造力的环境

因素。创造性环境最初是指环境对创造者进行创造时产生的压力(press/pressure)。 

这四个方向是创造力研究的基本方式，本研究着重的将是创造性过程。 

创造性研究的 理论发展概况 

1、准备阶段

(preparation)累积 

2、酝酿阶段

(incubation)孵化 

3、明朗价段

(illumination)启发 

4、验证阶段

(verification)验

证 
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创造力研究经历了一个从单维到多维、不断系统化的演进过程。近来,人们倾向于

从系统观的角度研究创造力。创造力系统观（Creativity system view）认为,创造力

是多种因素相互作用的产物,包括个体的知识背景、认知风格、人格特质、动机,以及

个体所处的生活背景、文化背景乃至整个社会大背景。西方创造力研究最早可以追溯

到古希腊的柏拉图。创造力研究经历了一个从单维到多维、不断系统化的演进过程。

前期创造力研究大致可以概括为六大取向,即神秘主义取向(mystical approach)、实

用主义取向(pragmatic approach)、心理动力取向(psychodynamic approach)、心理

测量取向(psychometric approach)、认知主义取向(cognitive approach)和社会人格

取向(social-personality approach)。（R.J.Sternberg and T.I.Lubart,1996,） 

 创造力“多因素论”认为组成创造力不仅有智力因素,而且有智识经验因素和个

性因素。这些因素包括了：1.知识、经验因素、2.智力因素、3.非智力因素。 费尔登

豪森(Feldnhusen)提出创造力包括三个方面: 知识基础组成的知识经验因素（感知能

力）、元认知技能形成智力因素（创作能力）和人格因素决定的个性品质因素(反思能

力),即获得创造力应具备一个广泛的知识基础及特定领域的技能、一套加工新信息和

使用原有知识基础的元认知技能,以及一系列态度、禀赋、动机等人格因素。

（J.F.Feldnhusen,Creativity 1995）,但不是创造力就等于这三种因素简单叠加之和,

创造力是包括从心理过程到个性心理特征在内的人的心理性整体功能,是在人的心理活

动的最高水平上实现的综合能力。 

现代的系统创造观；Amabile 于 1983 年首先提出了创造力三成分模型。提出：创

造力是工作动机、有关领域的技能、有关创造力的技能等因素相互作用的结果。（田友

谊，2004）该模型认为其中,有关创造力的技能包括(1)认知风格,包括如何应对困难,

如何在问题解决中打破思维定势。也就是打破固有思维模式的能力。(2)启发产生新观

念的知识,如反直觉的方法。(3)工作方式,如工作时是否聚精会神,能否把其他困难暂

时放置一边,是否精力充沛。 

 

创造力三侧面模型 
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随着创造力研究的深入,人们逐渐认识到:创造力除了本身的智能、动机、人格等

内在条件之外,尚需有利的环境与之交互作用才得以发挥,况且有关创造力的人格特质、

动机与创造技能等方面,也需适当的环境才能培养而成。（毛连温，2000） 

大脑分工理论 

  创造力的生理研究是创造力理论和应用研究的基础。应该说,生物领域的研究并

没有明确地关注创造力,而是潜心于与之相关的行为和倾向。诺贝尔生理学医学奖获得

者斯佩里(Sperry)著名的脑半球实验是创造力生物学研究的典型例证。斯佩里等一批

科学家进行了著名的“分脑手术”,发现了脑的左右半球结构与功能的区别,提出了左

右脑分工学说。 

 

研究的创新之处 

 

本研究采取实验法进行研究。参考美国 Project Zero《零点项目》及《艺术推进

项目》的的实施方案, 以及贝蒂.爱德华的创造力培训设计，研究以艺术教育课程培养

创造力的手段，实现艺术能力中的绘画能力转化为创造力潜能所需要的具体关系和方

法。 

当绘画训练有效地培养了学习者的各项创造力的智力特征，学习者就可能产生视

觉感知思维语言并转化为创造性思维模式的特征，使其具备创造力。以此检验了艺术

教育有利于中国的大学生形成创造力的推论。使创造力培养理论与实践实现结合。因

此验证的培养模式将具有普遍的适用价值。 

研究框架 

本文将创造力设为因变量。它包括 A 流畅性(fluency)，B 独创性(originality)，

C 灵活性(flexibility)，D 敏感性(sensitivity)，E 洞察力(penetration)，五个子

变量 （表 1）。而自变量是作为实验中干预项的绘画训练。绘画训练的教程包括感知

能力， 想象能力，和表达能力等三大部分。 

其中感知能力又细分为：对物体边界的感知、对物体周边环境的感知、对物体关

系比例的感知、对物体显性隐性部分的感知与对物体完整形态的感知等五个方面。（图

1） 
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本文研究的假设是：通过感知能力， 想象能力，和表达能力三部分的绘画训练能

够明显提高学生通过思维的流畅性，独创性，灵活性，敏感性，和洞察力而表现出来

的创造力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1：研究框架 

 

 

表 1: 创造力子变量的定义和测量 

子

变

量 

流畅性

(fluency) 

独创性

(originality) 

灵活性

(flexibility) 

敏感性

(sensitivity) 

洞察力

(penetration) 

 

定

义 

即思维敏

捷，反应迅

速，对特定

的问题情境

能顺利给出

多种反应或

答案 

即有产生新的

非凡思想的能

力，表现为产

生新奇、罕

见、首创的观

念和成果 

即具有较强的

应变能力和适

应性，具有灵

活改变定向的

能力，能发挥

自由联想 

即容易接受新

现象，发现新

问题 

即能够通过表

面现象，认清

事物的内在含

义、特征或多

样性，能够进

行意义交换。 

题

目

序

号 

1、4、5、

7、15、

17、20、

29、39、

37、43 

8、19、36、

5314、44、

49、 

2、3、16、

27、28、33、

35、38、42、

4l、48 

9、10、11、

12、24、25、

32、34、40、

45、5l、52 

6、13、18、

20、21、22、

23、26、31、

46、47、50 
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测

试

题

例

举 

五个答案中

哪一个是最

好的类比？

工工人人人

工人人工对

于

221112112

相当于工工

人人工人人

工对于

（a）

221221122

（b）

22112122

（c）

22112112

（d）

112212211

（e）

212211212 

五个答案中哪

一个是最好的

类比？脚对于

腿相当于对于

手 

（a）肘（b）

膝（c）脚趾

（d）手指

（e）臂 

找出与众不同

的一个： 

N   A   V   

H   F（a）(b) 

(c) (d) (e) 

 

如果所有的甲

都是乙，没有

一个乙是丙，

那么，一定没

有一个丙是

甲。这句话是 

（a）对的

（b）错的

（c）既不对也

不错 

 

找出与众不同

的一个：(a)南

瓜 (b)葡萄 

(c)黄瓜(d)玉

米(e)豌豆 

 

研究方法 

该研究采取实验法进行研究。 

研究的具体问题 

该研究针对形成创造力的思维模式，对创造力形成过程进行研究分析、评估。研

究假设在特定的条件干涉下，通过特定变量的干预，培养创造力的关键智力构成：感

知能力、思维能力、创作能力相互作用关系，在艺术教育的大量信息、行为的刺激下，

检验这些变量是否有效地转变为创造力。具体的训练内容有： 

    一、进行左右脑交换训练，培养感知能力和思维能力：素描、色彩基础训练。 

1、学习对边线感知，训练对问题边界的感知。 

2、学习对空间的感知，感知物体周围的空间是什么样的。训练对问题存在的周边

环境的感知。 

3、学习相互关系比例的感知，训练对问题各部分的比例关系的感知：形成问题的

关键部分、不可变更部分、可变部分的关系和比例。 

4、学习光影的感知，训练对问题（可见的可观察的）和阴影中的（隐藏的）部分

的感知。 

5、学习对整体的感知，训练对问题的完整形态的感知，理解事物的特性、本质。 
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    训练这五种观察方法，既可以让你学会绘画的基本技巧，还可以让你学会用

视觉感知模式看问题、处理信息。有效训练敏锐的观察力、高效的记忆力、集中的注

意力、批判性的评价能力。启发人们积极开发自己的右脑――在传统教育系统中被忽

视的创造力大脑，获得一种新的视角，像艺术家一样看事物，并且表达出来，一边学

习一边绘画，在这个过程中开发自己大脑的创造性潜力，从而在日常生活、学习、工

作中获得一种新鲜的富有创造力的解决问题的方式。这是创造力过程论中观察和处理

信息的阶段。接下来就是累积信息和酝酿的训练，也是思维能力的训练，为自然地进

入孵化阶段（创作能力）做好准备： 

1、头脑风暴式的绘画，快速的用线条画出姿态，训练以达到用最快的速度给出答

案，训练发散思维。 

2、以蜗牛的速度作画。这是对观察细节的训练。缓慢而深入地观察问题的每一细

节，训练找出所有细小的疑点和整个问题的相互联系。训练集中思维。 

3、抛开我们的假设来作画。训练对问题周围空间的关注和解读，帮助观察并认出

一些已经被扭曲的认不出来的信息，寻找新的研究线索和方向。训练抽象思维。 

4、抛开我们的预设，相信眼睛，训练逻辑思维，用逻辑思维来画画，让事实走到

台前来。 

5、训练立体思维，根据音乐、诗歌、散文作品，重新创作为绘画或浮雕、雕塑作

品。 

6、训练逆向思维，根据某一雕塑作品，选择某一质感的材料，根据材料的特性重

新创作为绘画或浮雕作品。根据某一绘画作品，选择相应的题材进行再创作为浮雕、

雕塑作品 

 二、培养艺术鉴赏能力：通过课堂教学，对学生进行作品赏析，艺术基础知识的

引导，提供一个有多种门类、流派的艺术家名单，由学生课后自行查找选择自己喜爱

的一个或几个艺术家，并描述自己喜爱的理由。 

三、培养创作能力：讲解黑白、色彩、材料构成，学生选择自己喜爱的一位艺术

家其的某一著名的静态艺术品，例如世界名画或雕塑，进行演绎再创作。其后，1、选

择某一质感的材料，根据材料的特性进行创作；2、根据某一命题，选择相应的题材进

行创作；3、根据音乐、诗歌、散文作品，重新创作（绘画、雕塑、表演）作品。 

研究范围 

该研究将选择影响创造力形成的因素，对形成的创造性思维模式的基本要素进行

培养实验研究，并测试。研究对象为大学生。 
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虽然在大学生中要推行本应在小学阶段就该完成的训练有一定的难度，但也不是

完全没有优势。小学生的左右脑发达程度较接近，直觉性较强，感性思维能力也更加

活跃，这非常有利于创造力的培养，这是大学生无法比拟的优势。大学生，尤其是中

国的大学生，长时间的“应试教育”已经使右脑的活跃程度大大退减。不过此时正是

学生自我教育和学习的黄金阶段，学生的学习自觉性水平明显高于小学生，大学生可

以有目的地，自觉地安排、接受创造力学习。这种的自觉学习，可以达到较高的学习

水平，这是大学生的优势。 

实验对象 

1 实验组：西南林业大学环境设计专业、建筑学专业、园林设计专业学生。环境

设计专业的学生有一定的绘画基础，建筑学专业和园林设计专业的学生没有绘画基础。

实验人数：120人；参加测试人数：88 人。  

2 对照组：在西南林业大学园林设计专业。选择人数：71 人，完成测试人数：48

人。 

实验设计与步骤 

第一部分：事先测试。 

1对照组：在西南林业大学整群选取本科生。样本量以信息饱和为度。 

2实验组：在西南林业大学整群选取本科生。样本量以信息饱和为度。 

测试题目选择：采用通用的 TTCT、威廉斯创造力测试题、普林斯顿、尤金创造力

测试题等测评方法。 

 

第二部分：实验组进入训练。感知能力、思维能力、创作能力的训练： 

不论是哪一种创造力研究，都认为只有在大脑具备充分的知识储备的情况下，才

会发现问题，创造性解决方案才会到来。这就要求大量地收集储备信息、处理信息。

左脑会完成大多数收集信息的过程，而发现问题、处理信息的过程则复杂得多，这个

过程很多时候是无法用词汇描述和表达的。我们可以用学会绘画的方式，启发人们积

极开发自己的右脑――在传统教育系统中被忽视的创造力大脑。这里，我们将所有实

验分为四个步奏： 

一、艺术鉴赏训练：选择著名的音乐、舞蹈、戏剧、电影、绘画、诗歌作品，通

过课堂讲解、赏析，艺术基础知识的引导，提供一个有多种门类、流派的艺术家名单，

课后要求学生观赏，由学生选择自己喜爱的一个或几个艺术家，并描述自己喜爱的理

由。写观后感来完成。 
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二、进行左右脑交换训练，培养感知能力、思维能力、创作能力：素描、色彩基

础训练。（见附表 A） 

三、创作能力训练：讲解黑白、色彩、材料构成，学生选择自己喜爱的一位艺术

家其的某一著名的静态艺术品，例如世界名画或雕塑，进行演绎再创作。其后，1、选

择某一质感的材料，根据材料的特性进行创作；2、根据某一命题，选择相应的题材进

行创作；3、根据音乐、诗歌、散文作品，重新创作（绘画、雕塑、表演）作品。训练

横向思维、组合思维。 

四、自主创作展示实验结果。 

第一个步奏，我们借鉴美国加州大学的艺术学博士、著名画家贝蒂博士设计了五

种绘画技能、40 个新颖的绘画练习，通过五天的密集训练就能改变人的感知能力、思

维能力、创作能力，进而激发创造力（《像艺术家一样思考》、《用右脑画素描》）： 

1、学习对边线感知，训练对问题边界的感知：哪里是一件事物的结束和另一件事

物的开始？把问题从周围事物中区别开的边界在哪里？ 

2、学习对空间的感知，感知物体周围的空间是什么样的。训练对问题存在的周边

环境的感知：问题的物体对象的周围的空间是什么样的？由于这些空间与物体本身分

享相同的边界，这些空间能帮助详细说明这些问题（物体）吗？ 

3、学习相互关系比例的感知，训练对问题各部分的比例关系的感知：形成问题的

关键部分、不可变更部分、可变部分的关系和比例。问题本身与问题中的各个固定条

件（无法或不可更改的事实）之间是什么关系？问题中各个部分之间，以及部分与整

体之间的关系是什么？ 

4、学习光影的感知，训练对问题（可见的可观察的）和阴影中的（隐藏的）部分

的感知。现阶段可观察的问题以及隐藏的问题有哪些？ 

5、学习对整体的感知，训练对问题的完整形态的感知，理解能够把问题从其他事

物中区分开的特殊本质，事物的客观事实是什么？ 

这五种观察的基本技巧，可以通过绘画训练大脑的认知模式来完成。当然，音乐、

舞蹈等方面的训练一样可以达到同样的目的，该研究只是正对绘画部分进行研究。 

这是可以使大脑有效收集信息发现问题的思维模式，这正是创造力过程论中观察

和处理信息的阶段。一旦这五种技能熟练整合之到一定程度后，对问题的理解能力就

会出现一次明显的提升。接下来就是累积信息和酝酿的训练，为自然地进入孵化阶段

（创作能力）做好准备： 
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1、头脑风暴式的绘画，其实就是我们通常说的“速写”。快速的用线条画出姿态，

以达到用最快的速度给出答案的练习，训练发散思维。 

2、以蜗牛的速度作画。这是观察对细节的训练，训练集中思维。 

3、抛开我们的假设来作画。这个练习，强调对问题周围空间的关注和解读，帮助

观察并认出一些已经被扭曲的认不出来的信息，寻找新的研究线索和方向。训练抽象

思维 

4、抛开我们的预设，相信眼睛，训练逻辑思维，用逻辑思维来画画，让事实走到

台前来。这是整个训练中最为艰难的阶段。 

5、训练立体思维，根据音乐、诗歌、散文作品，重新创作为绘画或浮雕、雕塑作

品。 

6、训练逆向思维，根据某一雕塑作品，选择某一质感的材料，根据材料的特性重

新创作为绘画或浮雕作品。根据某一绘画作品，选择相应的题材进行再创作为浮雕、

雕塑作品 

由于我们的大脑会从大量的信息中简化出一个概念，对感知的研究人员的到的结

果是：“我们的大脑在事实发生以前就得出了结论。”（卡洛琳.M.布隆玛，1976《视

觉感知的原理》）根本就不是我们真正用眼睛看到的东西。很明显，这些“感知性的偏

见”让我们的生活变得简单。但问题是这些太过强大，以至于我们很难真正地去看事

物。 

所以，我们会采取循序渐进的方式，先引导人们学会接受眼睛看见的事物。进而

用透视法和显像板，以及事物的真实比例的帮助，训练真正学会用眼睛去观察事物。

并不是概念中事物“应该是”的样子。让大脑适应不在固定的陈旧概念了考虑和观察

问题。 

当完成了所有的训练，实验对象已经习惯注意力单一地投向一个或一组问题的时

候，也就是漫长的累积过程结束了。 

虽然，这个积累过程的长短因人而异，但确实是在慢慢接近那个神奇的时刻。因

为，大脑在接受了大量的信息，并形成了有效地思维模式之后，它会自己完成思考的

过程。“让“大脑”，这个词有完整而又丰富的含义，从而使人们不再怀疑大脑思考

是个语法错误。”——J.Z.杨《大脑的程序》1978 。 

接下来。通过课堂教学，对学生进行艺术品赏析，再创作指导。讲解黑白、色彩、

材料构成，其后，就可以进入大量的创作练习: 学生选择自己喜爱的一位艺术家其的

某一著名的静态艺术品，例如世界名画或雕塑，进行演绎再创作。其后，1、选择某一
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质感的材料，根据材料的特性进行创作；2、根据某一命题，选择相应的题材进行创作；

3、根据音乐、诗歌、散文作品，重新创作（绘画、雕塑、表演）作品。自主创作展示

实验结果。 

 

第三部分：事后测试。 

    对照组与实验组将做同一套测试题。 

以绘画课的方式，将实验训练内容交叉进行实验。每一组实验课时为 40 课时，分

6 天完成。选择三个班级分别进行。分别进行感知能力，想象能力，和表达能力的培

训。 

实验地点 

西南林业大学艺术学院。 

测试内容步骤 

测试题目选择：采用通用的 TTCT、威廉斯创造力测试题、普林斯顿、尤金创造力

测试题等综合测评方法。创造力五个子变量测试题题号。(见表 1.) 

分别对实验组和控制组进行事先和事后测试，记录测试结果。 

 

研究结果： 

 

1. 实验前两组差异性分析 

本文采用了独立样本 t 检验方法，比较了实验前实验组和对照组在五个创造力子

变量上的差异。结果发现两组没有显著差异 （表 2），适合用来做对比实验。 

 

 

表2: 实验前实验组和对照组两组各维度得分比较 

 

实验前 分组 N 均值 标准差 T值 P值 

流畅性 
对照组 48 5.02  1.63  

-0.092 0.927 
实验组 88 5.06  2.42  

独创性 
对照组 48 4.15  1.34  

1.218 0.225 
实验组 88 3.83  1.50  

灵活性 
对照组 47 6.62  1.79  

-0.327 0.744 
实验组 88 6.73  1.90  

敏感性 
对照组 48 3.02  1.85  

1.046 0.297 
实验组 88 2.60  2.41  
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洞察力 

对照组 48 5.06  1.84  

-0.581 0.562 
实验组 88 5.27  2.10  

实验组 88 14.56  5.52  

    

 

2、实验组差异性分析： 

本文采用了独立样本 t检验方法，比较了实验前后实验组在五个创造力子变量上的

差异。结果发现实验前后有显著差异 （表 3）。表明绘画训练的干预显著提高了学

生的创造力 。 

 

表3 实验组实验前后各维度得分比较 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
t值 P值 

实验前流畅性 5.0568 88 2.42287 
-19.984 ﹤0.001 

实验后流畅性 9.4432 88 1.70097 

实验前灵活性 6.7273 88 1.90418 
-17.996 ﹤0.001 

实验后灵活性 8.8636 88 1.51757 

实验前敏感性 2.6092 87 2.42255 
-13.767 ﹤0.001 

实验后敏感性 7.9310 87 2.12840 

实验前独创性 3.8295 88 1.50265 
-19.470 ﹤0.001 

实验后独创性 6.0227 88 1.23155 

实验前洞察力 5.2727 88 2.10488 
-13.679 ﹤0.001 

实验后洞察力 8.1591 88 2.11664 

 

 

3、对照组差异性分析 

本文采用了独立样本 t检验方法，比较了对照组在五个创造力子变量在事先和事后

测试中的差异。结果发现前后没有显著差异 （表 4）。表明两次测试本身不会干扰

测试结果 。 

 

 

表4: 对照组事前事后测试各维度得分比较 

 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
t值 P值 

实验前流畅性 5.0208 48 1.63068 
-0.304 0.763 

实验后流畅性 5.1042 48 2.39893 

实验前灵活性 4.1458 48 1.33671 
1.972 0.055 

实验后灵活性 3.9167 48 1.45622 

实验前敏感性 6.6170 47 1.78829 
-0.127 0.900 

实验后敏感性 6.6383 47 1.82287 

实验前独创性 3.0208 48 1.85070 
0.401 0.691 

实验后独创性 2.9375 48 2.51300 

实验前洞察力 5.0625 48 1.83820 1.063 0.293 
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实验后洞察力 4.7708 48 2.21446 

 

由上表配对t检验结果显示：发散思维、集中思维、流畅性、灵活性、敏感性、独

创性、洞察力、左脑功能、右脑功能的正确均数实验前后比较t值分别为-23.331、-

19.226、-19.984、-17.996、-13.767、-19.470、-13.679、-21.478、-21.324，对应

的P值均小于0.01，差异有统计学意义。即在散思维、集中思维、流畅性、灵活性、敏

感性、独创性、洞察力，正确均数均高于实验前。对照组前后答案无变化。 

 

表5：实验前后各维度的百分比情况 

 

 实验前正确百分比 实验后正确百分比 

发散思维 40.19 75.29 

集中思维 44.53 71.17 

流畅性 42.14 78.69 

独创性 47.87 75.28 

灵活性 61.16 80.58 

敏感性 21.69 66.09 

洞察力 43.94 67.99 

 

相关性分析 

       事物之间存在联系但又不能直接作出因果关系的解释时，称事物间的这种关系

为相关关系。相关分析就是用一些合理的指标对相关事物的观测值进行统计分析。 

1、实验组各维度实验后提高值的相关分析 

表 6  各维度、能力实验后提高值的相关分析 

  流畅性 独创性 灵活性 敏感性 洞察力 

感知能力 
相关系数 .263** .102** .097** .292** .237** 

P值 .000 .000 .000 .000 .000 

想象能力 
相关系数 .174* .067* .121** .189** .107* 

P值 .031 .042 .000 .000 .024 

表达能力 
相关系数 .138** .184** .118** .375** .175** 

P值 .000 .000 .000 .001 .001 

    *表明 P值小于 0.05，**表明 P值小于 0.01； 

    

上表相关分析结果显示：感知能力的实验后提高值与流畅性、独创性、灵活性、敏感

性、洞察力提高的实验后提高值相关系数分别为 0.263、0.102、0.097、0.292、

0.237，所对应的 P值均小于 0.05，均具有统计学意义，说明感知能力的实验后提高

值与流畅性、独创性、灵活性、敏感性、洞察力提高的实验后提高值呈正相关关系。

感知能力的实验后提高越高，流畅性、独创性、灵活性、敏感性、洞察力提高也越高。 
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    想象能力的实验后提高值与流畅性、独创性、灵活性、敏感性、洞察力提高的实

验后提高值相关系数分别为 0.174、0.067、0.121、0.189、0.107，所对应的 P值均

小于 0.05，均具有统计学意义，说明想象能力的实验后提高值与流畅性、独创性、灵

活性、敏感性、洞察力提高的实验后提高值呈正相关关系。想象能力的实验后提高越

高，流畅性、独创性、灵活性、敏感性、洞察力提高也越高。 

    表达能力的实验后提高值与流畅性、独创性、灵活性、敏感性、洞察力提高的实

验后提高值相关系数分别为 0.138、0.184、0.118、0.375、0.175，所对应的 P值均

小于 0.05，均具有统计学意义，说明表达能力的实验后提高值与流畅性、独创性、灵

活性、敏感性、洞察力提高的实验后提高值呈正相关关系。表达能力的实验后提高越

高，流畅性、独创性、灵活性、敏感性、洞察力提高也越高。 

1、 对照组各维度实验后提高值的相关分析 

 

表 7   各维度、能力实验后提高值的相关分析 

 

  流畅性 独创性 灵活性 敏感性 洞察力 

感知能力 
相关系数 -.012 -.006 -.005 .007 -.013 

P值 .602 .790 .834 .755 .568 

想象能力 
相关系数 -.004 -.021 .027 .044 .012 

P值 .870 .350 .251 .056 .614 

表达能力 
相关系数 .027 .011 .018 -.075 -.115 

P值 .239 .624 .560 .801 .091 

    *表明 P值小于 0.05，**表明 P值小于 0.01； 

   

 上表相关分析结果显示：对照组实验后感知能力、想象能力、表达能力提高值与流畅

性、独创性、灵活性、敏感性、洞察力提高实验后提高值相关关系均不显著（P＞

0.05）。 

 

结论分析 

 

    经过实验，本论文证实了以下的相关研究：1、通过设计和实施绘画课程素描、色

彩、创作等绘画训练，对学生进行艺术基础知识的引导，培养感知，想象和表达三个

方面的能力，可以明显提高学生对问题边界的感知能力、对问题存在的周边环境的感

知能力、对相互关系比例的感知能力、对问题（可见的可观察的）和阴影中的（隐藏

的）部分的感知能力以及对问题的完整形态的感知能力、发散思维、集中思维也有明

显提高。具体的影响对应如下： 

创造性思维 定义 相应的能力训练设计 相应的绘画训练 
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能力 

 

 

 

 

 

感知能力 

精细鉴别领域内作品

的能力、对环境的敏

感体验、对艺术材料

的敏感体验等。表现

为 “感知领域内的事

物”、“区别与联

系”。包括对边线感

知对空间的感知、相

互关系比例的感知、

光影的感知、对整体

的感知。 

学习对空间的感知，感

知物体周围的空间是什

么样的。训练对问题存

在的周边环境的感知 

1、颠倒绘画、只画

轮廓线的练习 

学习相互关系比例的感

知，训练对问题各部分

的比例关系的感知：形

成问题的关键部分、不

可变更部分、可变部分

的关系和比例。 

2、画门窗、走廊、

静物、人物比例的学

习 

学习光影的感知，训练

对问题（可见的可观察

的）和阴影中的（隐藏

的）部分的感知。 

3、练习画阴形 

学习对整体的感知，训

练对问题的完整形态的

感知 

4、学习光影画 

学习对边线感知，训练

对问题边界的感知 

5、学习使用墨水和

画刷，画城市一角、

影线、交叉影线 

 

 

 

 

 

思维能力 

创造性思维能力的活

动，是创造性思维能

力的综合表现，这些

能力包括发散思维、

集中思维、抽象思维

、逻辑思维、立体思

维、逆向思维、横向

思维、组合思维。 

头 脑 风 暴 式 的 绘

画，其实就是我们通常

说的“速写”。快速的

用线条画出姿态，以达

到用最快的速度给出答

案的练习，训练发散思

维 

1、速写、慢写、写

生、 透视训练、错

觉画训练。 

以 蜗 牛 的 速 度 作

画。这是观察对细节的

训练，训练集中思维。 

2、根据音乐、诗

歌、散文作品，重新

创作为绘画或浮雕、

雕塑作品。 

抛开我们的假设来

作画。这个练习，强调

对问题周围空间的关注

和解读，帮助观察并认

出一些已经被扭曲的认

不出来的信息，寻找新

的研究线索和方向。训

3、根据某一雕塑作

品，选择某一质感的

材料，根据材料的特

性重新创作为绘画或

浮雕作品。根据某一

绘画作品，选择相应

的题材进行再创作为
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练抽象思维 浮雕、雕塑作品 

 

 

创作能力 

 

进行创作时体现出来

的能力，包括技巧、

创新、自身情感的抒

发以及坚持从事艺术

创作的决心与恒心。

表现为“在领域内思

考”、“表演与排

列”。 

 

 

根据音乐、诗歌、

散文作品，重新创作为

绘画或浮雕、雕塑作

品。训练立体思维、逆

向思维。 

创作训练 

选择某一著名的静态

艺术品，例如世界名

画或雕塑，以表演的

形式进行演绎再创

作。包括道具、场景

的制作，配乐、旁白

的创作 

表 5.1 创造性思维能力相关的训练设计 

相 关

智能 

思维方法训练 观察方法训练 素描、色彩基础训练 

交流-

交 往

智能 

头脑风暴式的绘画，学习对边

线感知，训练发散思维。 

训练对问题边

界的感知 

颠倒绘画、只画轮廓线的

练习 

交流-

交 往

智能 

以蜗牛的速度作画。这是对观

察细节的训练，训练集中思

维。 

训练对问题存

在的周边环境

的感知 

学习使用墨水和画刷，画

城市一角、影线、交叉影

线 

逻辑-

数 理

智能 

学习相互关系比例的感知：形

成问题的关键部分、不可变更

部分、可变部分的关系和比

例。训练抽象思维。 

训练对问题各

部分的比例关

系的感知 

画门窗、走廊、静物、人

物比例的学习 

自 然

观 察

智能 

抛开我们的假设来作画。训练

对问题周围空间的关注和解

读，帮助观察并认出一些已经

被扭曲的认不出来的信息，寻

找新的研究线索和方向。训练

抽象思维。 

训 练 对 问 题

（可见的可观

察的）和阴影

中 的 （ 隐 藏

的）部分的感

知 

练习画阴形 

逻辑-

数 理

智能 

抛开我们的预设，相信眼睛，

用逻辑思维来画画，让事实走

到台前来 

训练对问题的

完整形态的感

知 

学习光影画 

视觉-

空 间

智能 

训练立体思维  根据音乐、诗歌、散文作

品，重新创作为绘画或浮

雕、雕塑作品。 
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自知-

自 省

智能 

训练逆向思维，   根据某一雕塑作品，选择

某一质感的材料，根据材

料的特性重新创作为绘画

或浮雕作品。根据某一绘

画作品，选择相应的题材

进行再创作为浮雕、雕塑

作品 

表 5.2 思维方法与相关智能的训练设计 

2、创造力的五个因素: 流畅性，相关智能类型：逻辑-数理智能；独创性，相关

智能类型：自然观察智能；灵活性，相关智能类型：交流-交往智能；敏感性，相关智

能类型：视觉-空间智能；洞察力，相关智能类型：自知-自省智能。在对问题边界的

感知能力、对问题存在的周边环境的感知能力、对相互关系比例的感知能力、对问题

（可见的可观察的）和阴影中的（隐藏的）部分的感知能力、对问题的完整形态的感

知能力、发散思维、集中思维有明显提高后也有明显提高。 

创 造

性 思

维 能

力 

创造力构成因素 相应的能力训练设计 

 

 

感 知

能力 

敏感性 ，相关智

能类型：视觉-空

间智能 

对问题（可见的可观察的）和阴影中的（隐藏的）部分的

感知能力、对问题的完整形态的感知能力 

洞察力，相关智

能类型：自知-自

省智能 

对问题边界的感知能力、对问题存在的周边环境的感知能

力、对相互关系比例的感知能力、对问题（可见的可观察

的）和阴影中的（隐藏的）部分的感知能力、对问题的完

整形态的感知能力 

 

 

思 维

能力 

 流畅性，相关

智能类型：逻辑-

数理智能；  

对问题边界的感知能力、对问题存在的周边环境的感知能

力、对相互关系比例的感知能力 

独创性，相关智

能类型：自然观

察智能；  

对问题（可见的可观察的）和阴影中的（隐藏的）部分的

感知能力、发散思维、集中思维 

灵活性，相关智

能类型：交流-交

往智能；  

发散思维、集中思维 

 

创 作

能力 

流畅性，相关智

能类型：逻辑-数

理智能；  

对问题边界的感知能力、对问题存在的周边环境的感知能

力、对相互关系比例的感知能力 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวัิฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559  สถาบันการจดัการปญญาภวิัฒน 

 B 28 

 

 
独创性，相关智

能类型：自然观

察智能； 

对问题（可见的可观察的）和阴影中的（隐藏的）部分的

感知能力、发散思维、集中思维 

灵活性，相关智

能类型：交流-交

往智能； 

发散思维、集中思维 

敏感性 ，相关智

能类型：视觉-空

间智能 

对问题（可见的可观察的）和阴影中的（隐藏的）部分的

感知能力、对问题的完整形态的感知能力 

洞察力，相关智

能类型：自知-自

省智能 

对问题边界的感知能力、对问题存在的周边环境的感知能

力、对相互关系比例的感知能力、对问题（可见的可观察

的）和阴影中的（隐藏的）部分的感知能力、对问题的完

整形态的感知能力 

表 5.3 创造力构成因素与创造性思维能力相应的训练设计 

3、培养思维的流畅性，相关智能类型：逻辑-数理智能；独创性，相关智能类型：自

然观察智能；灵活性，相关智能类型：交流-交往智能；敏感性，相关智能类型：视觉

-空间智能；洞察力，相关智能类型：自知-自省智能，创造力的形成因素因素，直接

提高了创造能力。由于在提高感知，想象和表达三个方面的能力实施的绘画课程：素

描、色彩、创作等绘画训练的过程中，经历了完整的准备期，酝酿期，豁朗期和验证

期四个阶段，这与创造能力形成的过程吻合，并且达到了锻炼思维能力，养成良好的

观察习惯，形成特殊的知识积累能力，提高了表达能力。 

验证情况： 

本研究的验证，分为测试题部分和绘画部分，应用统计学方法： SPSS18.0软件

进行数据分析，采用了 t检验统计学方法，以 P<0.05（双侧）为差异有统计学意义。

比较了实验前实验组和对照组在五个创造力子变量上的差异。结果发现两组没有显著

差异，适合用来做对比实验。 

测试题部分实验组差异性分析结果：采用了独立样本 t检验方法，比较了实验前

后实验组在五个创造力子变量上的差异。结果发现实验前后有显著差异 t值分别为-

19.984，-17.996，-13.767，-19.470，-13.679，P值分别为﹤0.001，﹤0.001，﹤

0.001，﹤0.001，﹤0.001。表明绘画训练的干预显著提高了学生的创造力 。 

测试题部分对照组差异性分析结果：采用了独立样本 t检验方法，比较了对照组

在五个创造力子变量在事先和事后测试中的差异。结果发现前后没有显著差异。表明

两次测试本身不会干扰测试结果 。 

绘画训练部分实验前两组差异性分析结果：检验结果显示，在感知能力、想象能

力、表达能力等各维度中，实验前两组分数比较 t值分别为 1.731、-1.283、0.852，

对应的 P值均大于 0.05，差异均无统计学意义。即在感知能力、想象能力、表达能力

维度中，实验前两组分数均无显著差异。 

绘画训练部分实验后两组差异性分析结果：检验结果显示，在感知能力、想象能

力、表达能力等各维度中，实验后两组分数比较 t 值分别为-3.460、-8.063、-5.093，
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对应的 P值均小于 0.05，差异均有统计学意义。即在感知能力、想象能力、表达能力

维度中，实验后实验组分数均高于对照组分数。 

绘画训练部分对照组实验前后差异性分析结果：检验结果显示，在感知能力、想

象能力、表达能力等各维度中，对照组实验前后分数比较 t值分别为-0.489、0.215、

-0.592，对应的 P值均大于 0.05，差异均无统计学意义。即在感知能力、想象能力、

表达能力维度中，对照组的实验前后分数均无显著差异。 

绘画训练部分实验组实验前后差异性分析结果：检验结果显示，在感知能力、想

象能力、表达能力等各维度中，实验组实验前后分数比较 t 值分别为-7.289、-6.414、

-6.677，对应的 P值均小于 0.05，差异均有统计学意义。即在感知能力、想象能力、

表达能力维度中，实验组的实验后分数均高于实验前。 

相关性分析 

       事物之间存在联系但又不能直接作出因果关系的解释时，称事物间的这种关系

为相关关系。相关分析就是用一些合理的指标对相关事物的观测值进行统计分析。 

1、实验组各维度实验后提高值的相关分析：相关分析结果显示：感知能力的实验

后提高值与流畅性，相关智能类型：逻辑-数理智能；独创性，相关智能类型：自然观

察智能；灵活性，相关智能类型：交流-交往智能；敏感性，相关智能类型：视觉-空

间智能；洞察力，相关智能类型：自知-自省智能，提高的实验后提高值相关系数分别

为 0.263、0.102、0.097、0.292、0.237，所对应的 P值均小于 0.05，均具有统计学

意义，说明感知能力的实验后提高值与流畅性，相关智能类型：逻辑-数理智能；独创

性，相关智能类型：自然观察智能；灵活性，相关智能类型：交流-交往智能；敏感性，

相关智能类型：视觉-空间智能；洞察力，相关智能类型：自知-自省智能，提高的实

验后提高值呈正相关关系。感知能力的实验后提高越高，流畅性、独创性、灵活性、

敏感性、洞察力提高也越高。 

    想象能力的实验后提高值与流畅性，相关智能类型：逻辑-数理智能；独创性，相

关智能类型：自然观察智能；灵活性，相关智能类型：交流-交往智能；敏感性，相关

智能类型：视觉-空间智能；洞察力，相关智能类型：自知-自省智能，提高的实验后

提高值相关系数分别为 0.174、0.067、0.121、0.189、0.107，所对应的 P值均小于

0.05，均具有统计学意义，说明想象能力的实验后提高值与流畅性，相关智能类型：

逻辑-数理智能；独创性，相关智能类型：自然观察智能；灵活性，相关智能类型：交

流-交往智能；敏感性，相关智能类型：视觉-空间智能；洞察力，相关智能类型：自

知-自省智能，提高的实验后提高值呈正相关关系。想象能力的实验后提高越高，流畅

性，相关智能类型：逻辑-数理智能；独创性，相关智能类型：自然观察智能；灵活性，

相关智能类型：交流-交往智能；敏感性，相关智能类型：视觉-空间智能；洞察力，

相关智能类型：自知-自省智能，提高也越高。其中灵活性，相关智能类型：交流-交

往智能；敏感性，相关智能类型：视觉-空间智能表现最为明显 

    表达能力的实验后提高值与流畅性，相关智能类型：逻辑-数理智能；独创性，相

关智能类型：自然观察智能；灵活性，相关智能类型：交流-交往智能；敏感性，相关

智能类型：视觉-空间智能；洞察力，相关智能类型：自知-自省智能，提高的实验后

提高值相关系数分别为 0.138、0.184、0.118、0.375、0.175，所对应的 P值均小于

0.05，均具有统计学意义，说明表达能力的实验后提高值与流畅性，相关智能类型：

逻辑-数理智能；独创性，相关智能类型：自然观察智能；灵活性，相关智能类型：交

流-交往智能；敏感性，相关智能类型：视觉-空间智能；洞察力，相关智能类型：自

知-自省智能，提高的实验后提高值呈正相关关系。表达能力的实验后提高越高，流畅

性，相关智能类型：逻辑-数理智能；独创性，相关智能类型：自然观察智能；灵活性，
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相关智能类型：交流-交往智能；敏感性，相关智能类型：视觉-空间智能；洞察力，

相关智能类型：自知-自省智能，提高也越高。 

2、对照组各维度实验后提高值的相关分析：相关分析结果显示：对照组实验后感知能

力、想象能力、表达能力提高值与流畅性，相关智能类型：逻辑-数理智能；独创性，

相关智能类型：自然观察智能；灵活性，相关智能类型：交流-交往智能；敏感性，相

关智能类型：视觉-空间智能；洞察力，相关智能类型：自知-自省智能，提高实验后

提高值相关关系均不显著（P＞0.05）。 

本研究是对艺术教育与管理学结合的一个研究，由于是两个截然不同的学科，在

对两个学科的研究方法进行融合的问题上还有一定的缺陷与不足，所以在这方面还应

该弥补。本研究的实验过程是可以重复的，对应缺乏创造力训练的中国大学生和成年

人是一个有效、理想的补充。并且，该实验可以进一步深入，成为有效的，提高工作

人员创新力的培训课程。目前，在创造力的研究方面，除了本文涉及的研究内容，学

术界在其他艺术学科的作用机制方面也有所研究，但是因为研究条件的限制，本研究

还没有对其他艺术学科的内容进行涉及，这也是在未来的研究中需要加强的。 

同时，由于实验方法、对象相对单一，研究对象覆盖范围不够大，本研究还可以

进一步扩大实验范围进行验证。并且在研究方法上还可以有更为广阔的创新，利用多

种研究方法的复合研究，可以使得创造力的研究结果更为可信。在学术上，艺术覆盖

的内容极广，除了在实验中选择的美术类以外，本研究可以扩展到针对音乐、舞蹈等

学科继续深入研究，并且在此基础上深度的与管理学进行融合，形成专门针对艺术领

域的管理学研究范式。研究者相信，这样研究才会更有实践意义，更能为学术界所接

受。 
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Abstract:  

Folk Wushu is one of the important parts of Chinese Wushu culture. As a 

precious non-renewable resource, Chinese folk Wushu, in a sense, should have 

received the concern from the society. However, with the modernization and the 

economic development of the society, folk Wushu has not been properly protected, 

and the surroundings of existence has been seriously threatened. Under such 

circumstances, it would be fatal to the development of folk Wushu. How to 

strengthen the protection of folk Wushu becomes a basic and important move for 

developing, spreading and promoting Chinese folk Wushu. The article analyses the 

inheriting characteristics of folk Wushu, and proposed its development strategies as 

reference for the inheritance of traditional Chinese Wushu.  

Key Words: Folk Wushu, inheritance, development strategies 

Cultural crisis is not an unfamiliar concept for us. The traditional Chinese 
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culture of folk Wushu; however, has been suffering from the impact of western 

culture. In recent years, the overall national strength of China has increased steadily, 

and the cultural undertaking has also been promoted, which provided a favorable 

circumstance for the development of Wushu culture. With the international 

economic integration, Wushu has opened its door to the outside world and 

displayed its charms. In fact, the study of folk Wushu culture has just begun in China. 

To preserve the treasure of Chinese folk Wushu, cultural inheritance has become the 

key point of study, and the awareness of culture has turned out to be the common 

view in Chinese Wushu circles in the progress of inheritance and research. collating 

the research study would facilitate the promotion of traditional folk Wushu culture in 

the new era. 

 

I. The inheriting characteristics of folk Wushu 

    Chinese civilization has five-thousand-year’s tradition and history and Wushu is 

a part of them. The traditional Wushu has a long history and mainly exists among the 

people. Actually, we should call it traditional folk Wushu, which is different from the 

athletic sports one. Traditional folk Wushu, which is carried forward from generation 

to generation among Chinese people, focuses on self-cultivation both mentally and 

physically rather than the performance or display for the others. On the other hand, 

the traditional athletic sports Wushu, which includes free combats and routines, is 

usually arranged and organized by authorities. It is for sports competitions and values 

the competition results. The modern society is influenced by the western cultures in 
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many aspects, so the culture-oriented sport is derived from western sport. Thus the 

development of the tradition folk Wushu culture lacks the due emphasis and 

concern. Because of this, the traditional folk Wushu stayed in the natural progression 

for a quite long time and developed slowly. Nevertheless, traditional folk Wushu can 

be summed up with four obvious characteristics: long-term development, master 

teaching, fragility and non-standardization. Fragility is the prime characteristic both in 

terms of source and foundation of the development of traditional folk Wushu. During 

the thousand years of developing process, it is under an unmanaged condition and 

stays out of human intervention. Any problems or failures of the successors of 

Wushu might be handed down. If the government does not complete the relevant 

policies and increase the funds to support the folk Wushu, it would manifest its 

fragility apparently. Folk Wushu is one important intangible cultural heritage in the 

five-thousand-year’s historical development of Chinese civilization. Its long-term 

development is happening by means of inheritance from masters to apprentices, 

which mainly consists of face-to-face and mouth-to-mouth teaching. Therefore, this 

kind of inheritance has a significant characteristic, which requires apprentice’s long 

term study for obtaining a complete martial skill, let alone those excellent martial 

artists who would take several decades or even lifelong time to acquire a skill. The 

characteristics of long-term inheritance determine the ways of inheriting, which must 

be the inheritance from masters to apprentices. As a disadvantage, it is usually 

lacking of successors. Moreover, non-standardization refers that the inheritance of 

folk Wushu does not have the unified technical standard. To some extent, all these 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 88 
 

factors result in fragility of folk Wushu. Consequently, these characteristics seriously 

threaten the protection and inheritance of folk Wushu. Therefore, some protective 

and rescue measures must be taken towards this endangered item by relevant 

authorities and organizations. In order to standardize the Chinese intangible cultural 

heritage protection work, the State Council has issued "The Notice of Strengthening 

of the Protection of the Cultural Heritage" and formulated the detailed application 

requirements for the most representative martial arts and boxing types with ethnic 

characteristics in all regions. The once-a-year application system has changed into 

once two years in the past two years and specifies that generally, a boxing type has 1 

or 2 successors and a "national + provincial + municipal + prefectural level", 4 level 

protection system. The provincial intangible cultural heritage and national intangible 

cultural heritage are both included during application. Initiative protection, 

immediate rescue, reasonable utilization, inheritance and development" are regarded 

as the major working principles for the better protection, management and rational 

utilization of intangible cultural heritage. 

II. The Development Strategies of Chinese Folk Wushu  

1. Protection and fund support for the inheritors of folk Wushu 

Created by human beings in the process of social and historical practice of all 

kinds of spiritual culture, formed in a non-physical form of culture, the traditional 

Wushu is our most precious and biggest endangered intangible cultural heritage. it 

enriched the great capacity of a national history. Because Wushu culture is intangible, 
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its inheritance is not a progress of immutable and frozen routine, but in contrast, it 

usually inherits in a dynamic way. In another word, it is effectively inheritable only 

among people. To ensure the entire and complete inheritance of Wushu culture, it is 

not far enough if we merely do some traditional work like compiling Chinese Wushu 

books or encyclopedias, or building Wushu museums, etc. In order to ensure the 

integrity of the folk Wushu culture, it is very much needed to establish a directory 

system of folk Wushu according to the related literature and research findings, 

indicate the main distribution area of different schools of Wushu, give financial 

assistance to their heirs, and take effective measures to protect the endangered 

genres of Wushu. Many experts and scholars have been calling for proposals of 

establishing a special fund at the national level to protect intangible cultural heritage 

for many years. This work can only go smoothly with special grants from the central 

government and under effective leadership of relevant departments. If meeting the 

requirements, any unit or individual can file an application and use the funds after 

approval. Special grants are mainly divided into two categories, namely funds for 

organizational management, and funds for intangible cultural heritage protection. The 

former refers to normal spending by the administrative body during the process of 

intangible cultural heritage protection, which mainly includes expenses incurred in 

the census process, expert consulting fees, publicity expenses, and etc. The latter 

refers to the actual spending on conservation and successor training. National 

intangible cultural heritage list is relatively fixed and made public every two years.  
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In order to protect Chinese Wushu culture, the relevant departments should do well 

in protecting and passing on traditional folk Wushu with due diligence. 

2. Vigorous Development of Wushu education 

In order to meet the demand of the development of the traditional Wushu in 

the new era, to emphasize the important position of Wushu, the original national 

sports commission department established a more standard Wushu Ranking system 

to improve the people's physical fitness, to promote the development of Wushu, to 

enhance the techniques and theoretical level of Wushu, and to prompt the national 

Wushu exercise system [1]. Carrying out Wushu education and popularizing Wushu 

knowledge nationwide plays an important role in protecting Chinese traditional 

Wushu culture. And to regulate the establishment of the Chinese Wushu Rank online, 

the evaluation indicators include the entire period of actual operation of Wushu, the 

command of technology and theory of Wushu, and the contribution to the 

development of Wushu career. There are three levels and nine sections in Wushu 

Ranking system to specify the practitioners’ promotion, and approval of examination, 

badges, clothing and certificate, etc., Wushu required more attention to the training, 

appraisal theory and technology ability. Wushu Rank is the starting point for Chinese 

Wushu to become more scientific and standardized and plays an important role in 

the inheritance and development of Chinese Wushu [2]. Wushu Rank could improve 

the sustainable development of the Wushu undertaking, and the implementation of 

the national fitness program, also the development of Chinese Wushu 
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internationalization strategy. Through the link of Wushu Rank, the Wushu workers and 

enthusiasts can make joint efforts to promote Chinese Wushu development and 

theory construction, to improve their mental outlook. Enhancing the publicity of 

Chinese Wushu to let more people get to know and go for it, and make it one of the 

ways of health fortifying. In the meantime, Chinese Wushu can also serve as a form 

of education through practicing to study and understand characteristics of Chinese 

culture as well as absorbing the essence of it. It will play a role in the vigorous 

development of Wushu in China undoubtedly; it will exert positive effects on the 

construction of spiritual civilization. On May 6, 2014, the Chinese General 

Administration of Sports and All-China Sports Federation jointly issued the “Ten-Year 

Planning of Wushu Rank”, which marked a new stage of rapid development for 

Wushu Ranking System and it is the realization of a new era of the" Chinese dream" 

from the national level. 

     "The Plan" has not only been carried out in schools and society, the overseas 

Confucius institutes, the worldwide Wushu associations and overseas agencies were 

included as well. In October 2014, the Chinese Wushu association held the Sixth 

World Traditional Wushu Championships --- “the overseas examination and 

assessment of personnel training of Chinese Wushu Rank”. This is good for the global 

promotion of Wushu sports, and it’s to promote Wushu movement in China and 

abroad, to promote Wushu culture and to promote Wushu along the road to 

standardization, socialization and healthy system and globalization. It’s the 

revitalization of the national traditional sports culture and the enhancement of the 
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national soft power. It is helpful to further increase the sports population, strengthen 

the national physical health. The revitalization of national traditional sports culture is 

of great significance to accelerate the construction of sports power. The extensive 

development and popularization of Chinese traditional Wushu in schools is the key. 

Wushu education can also be carried out in schools as a course for the students. 

Every student has the opportunity to get to know Chinese Wushu. It stimulates their 

studying interests to boost the development of Chinese Wushu. By studying and 

comprehending the connotation of Chinese Wushu, their inner spirits would be 

enhanced.“Wushu Rank in promotion for ten years” Planning in national ten 

provinces as Wushu grade in school pilot: the specific goal is through 10 years or so, 

from elementary school, junior high school, high school, university of "one-stop" 

Wushu competition level build package from students Wushu Rank in promotion 

incentives, formed the school physical education teachers love to promote Wushu 

gradually, to set up Wushu culture research center in colleges and universities school, 

to establish large medium and primary schools of Wushu with neighboring countries 

cooperation mechanism. Within 10 years, the government should set up eight new 

single recruit professional Wushu institutions of higher education. If students truly like 

traditional folk Wushu, they would try hard to learn and practice it in their spare time. 

In addition, it would be very much meaningful to make Chinese Wushu global. For 

instance, arrange a course of Chinese Wushu in Confucius Institutes or Classrooms 

worldwide to spread Chinese Wushu culture. 
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3. The protection of Wushu in rural area is the key in folk Wushu protection. 

Farming, a basic form of labor work in China’s thousands of year’s history, has 

created all kinds of culture including folk Wushu culture. This form of culture differs 

from each other in terms of style and different schools of Wushu are formed. 

According to Mr. Feng Jicai’s investigation, Chinese non-material cultural heritages 

and the diversity of culture are basically lying in rural areas. It is an important part of 

Chinese spiritual and cultural treasure and the source of Chinese history and spiritual 

emotions. However, the protection of traditional culture is neglected in many rural 

areas while much attention has been paid to foreign culture. Native culture has been 

abandoned, which causes the loss of memorizing and inheriting history. We are going 

to lose Chinese traditional culture in decades if the situation still kept that way. 

Besides, many old artists have passed away which made the inheritance of Chinese 

folk culture vanished and hopeless, because they are the carriers of culture. 

Therefore, we should pay close attention to rural areas, grasping detailed information 

about those Chinese Wushu successors and adopt effective measures to protect 

them. We should make sure that there are successors in each generation to practice 

Wushu in order to prevent the loss of it. 

4. Digital inheritance of Chinese folk Wushu 

In the 1980s, the Wushu Sports Management Center of General Administration 

of Sports of China takes the role to collect and keep Chinese fork Wushu documents. 

As for the poor conditions at that time and short of support of special funding, 

added with weathering processes or moth-eaten or mildew caused by damp 



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 94 
 

environment, a lot of only existing copy of Wushu documents were damaged and 

under the risk of destruction. By the way, the rate of successfully duplicating these 

documents is low as the result of the lack of high-level skilled technician, so the 

quality of many videos made by Wushu masters cannot be guaranteed or be played 

repeatedly. Therefore, we need a new kind of methods to protect these Wushu 

documents. With the development of science and information technology, digital 

technology come into existence, and it offers a new media to inherit Chinese Wushu. 

Through the digital processing of  collection of Wushu literature and technical 

documentation, we can improve the protection of Wushu data integrity rate. By 

doing this, these Wushu documents can be saved for a long time on the basis of 

protecting its original copy, and these documents are available for more people by 

uploading on the Internet. At the same time, Chinese traditional Wushu should take 

advantage of a variety of opportunities to appear on the  international stage, such 

as the Olympic Games. The performance of Chinese traditional Wushu can spread 

folk culture and boost the development of Chinese traditional Wushu. 

5. The Chinese fork Wushu contributes to the harmony in the development of 

the society 

Harmonious ideas are embodied everywhere in Chinese traditional culture. In 

the Book of History, an ancient classic in China, advocates amity among people and 

friendly exchanges among nations. Its main idea is “peace and harmony”, which 

implies the meaning of world peace. Under the era background of global integration, 

China would like to express a harmonious wish of interaction with the world. In the 
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communication and cooperation between the countries, Chinese people should 

embody the responsibility and tolerance as a great nation, which requires more 

noble feelings and more broad way of thinking, and an internationalized value 

orientation. In the process of China’s development, the construction of a harmonious 

value concept is the core. The harmonious society offers the foundation for the 

development of China's economy. "Harmony" is the continuation of Chinese 

traditional culture and also accords with the development of China's development. 

Wushu, a form of expressing harmony for the society, could be an intermediary for 

cultural exchange among countries. 

Under the influence of Chinese traditional culture, folk Wushu emphasizes the 

overall unity and moral cultivation, and the characteristics of "harmony" are reflected 

in its technology and culture content. The practitioner of Wushu, not only pays 

attention to “the syncretism of inside and outside”, “unification of form and spirit”, 

and etc., but also lays emphasis on “the unity of Man and Nature”. In the process of 

Wushu performance, it not only reflects the coordinating and unifying of each move, 

such as soft and firm, speed, strength, choice, spirit, rhythm, etc., but also the 

harmonious ideas of integrality. The morality of Wushu, such as “justice higher than 

material gains”, “respect one’s teacher and honor truth”, etc., is also one kind of 

harmonious ideas with the morality of tolerance and kindheartedness and justice. So 

the harmonious ideas contained in the culture of Wushu can influence its 

practitioners and plays a role in the construction of harmonious society.  
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III. Conclusion 

The article expounded the inheritance and preservation of Chinese fork Wushu. 

The act of making the Chinese fork Wushu known to the world over will spread 

people’s happiness and advanced culture to all over the world. Emphasis on 

heritage has been an important mark to modern civilization. As the intangible cultural 

heritage of China, the inheritance and preservation of Chinese Wushu are of great 

importance to the integrity of Chinese culture. Sun Jiazheng, minister of China’s 

Ministry of Culture once said, “The three things, namely, establishing Chinese culture 

in the new period of the society, developing the Chinese people’s spirit and 

preserving the cultural heritage of China, are closely tied with each other”. “As time 

passes by, what was left is material culture or non-material culture, which represents 

the long history of the Chinese nation, witnesses the development of the Country, 

and lays a solid foundation for our future”.  
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摘要：能力素质模型从提出到现在还不到五十年，首先从由美国学者提出，在短短的四十

多年时间里，经历三四个研究的阶段。中国从 2000年前后，首次掀起了引进、学习、研究、应

用的热潮，结合企业发展的规律，在各个行业当中进行了探索性应用，但没有形成最终的气候，

需要紧扣时代及企业的特点，进行更深入的探索。 
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1.0国内外研究现状分析 

1.1国外研究现状 

目前国外的研究方法、研究思路和研究内

容一般是基于能力素质模型，通过抽取和提炼

能力素质特征，来进一步开展人力资源管理任

务，其中涉及绩效管理、员工培训与人员选聘

等方面的内容。针对能力素质模型应用研究上，

国外绝大多数首先是在政府、军队等组织部门

的应用，大多是在公务员的培训以及选聘方面

应用。其次才是在大型企业当中运用。比如英

国、澳大利亚、美国和加拿大等。具体研究内

容如下表所示： 

国外能力素质模型研究情况简表 

学者 研究内容 

麦克利兰 
1973年提出了研究成果“能力素质运动”，认为能力素质特征

主要包括外在特征和内隐藏特征两个方面，其中外在特征包括行为

状态、社会角色、知识领悟和绩效行为等，即能够影响工作绩效的

能力素质特征，内隐特征则包括动机、性格、自我认知、信念、逻

辑与价值观等等，可以影响员工的岗位胜任力。该成果丰富了现代

人力资源管理理论，成为企业人力资源管理研究与实践的新工具。 

博亚齐斯（Boyatzis） 
1982年丰富了素质的有关概念，指出素质其实也包含个人具备

的潜在特征，这些潜在素质特征能够明确区分普通绩效和优秀绩效，

能够激发个人提升工作绩效。 

斯班瑟 
1993年提出能力素质对个体而言具有深层次的特征，主要包含

三个方面的内涵，有深层特征、效标参考与因果关系，这些内涵与

优秀者绩效标准具有因果的逻辑关系。 

泰德 
提出素质体现出来的是一种工作行为，且具有导向性和预期性，

具有行为导向、可测量性、可观察性等特点。 

安托瓦内特、露西

（AnntoinetteD.Lucia） 

认为素质模型主要回答了两个问题，第一个问题是完成工作所

需要具备的技能、知识和个性特征是什么?第二个问题就是对于提升

工作绩效最具影响的是什么? 

迪布瓦 

（Dubois J） 

1993年发表《工作能力素质评估方法》，提出通过采访和观察

优秀员工与普通员工，确定能够区别两者的能力素质特征。之后发

表的《工作能力素质评估方法修订版》，要求被采访者提供一份书

面的关键事例描述。 

莱珀夏尔（LeBleu） 
指出能力素质模型指成功完成任何工作所需要的知识、技能和

行为，能力素质模型可以在拥有完善企业管理制度、开放规范的企

业文化、有一定历史沉淀的公司内部实践与实施。 

曼斯菲尔德（Mansfield） 
1996年发表《工作素质模型》，提出以简要的方式描述工作素

质模型，一般从四个方面描述工作，包括技术性要求、特殊情况处

理、不同工作行为关系处理、处理复杂工作环境的能力。 

Linkage Inl 
1997年发表《可变工作胜任能力模型方法》，提出确定不同条

件下完成工作需要具备的能力素质。即反映出优秀员工的行为表现、

个性特点和行为特点。重点要集中在产品服务与信息生产的能力素

质特征上。 
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戴维杜比斯（DavidDubis） 
1993年发表《基于胜任能力的绩效提升》，重点强调了组织注

重构建学习型组织，特别是基于能力素质的学习与培训的规划与实

施。 

资料来源:王睿(2009) 

 

1.2国内素质模型研究现状 

1.2.1 理论研究阶段 

在 2002 年之前，很少学者对素质模型进

行研究，在接下来的几年，对其进行研究的学

者越来越多，这在一定程度上加快了能力素质

模型的推广。 

对于国内研究人员来说，其研究思路一般

是中高管，其主要研究方法是调研和访谈的形

式，并借助统计分析的方法，运用主成分分析

抽取出能力素质特征维度，来构建能力素质模

型。 

国内理论阶段能力素质模型研究内容列表 

学者 研究内容 

王 重 鸣

（2002） 

胜任力足指导致高管理绩效的知识、技能、能力以及价值观、个性、动

机等特征(KSAOS)。 

时 堪

（2002） 

将胜任特征定义为能将某职位表现优异者及表现平平者区分开来的个

人潜在的、较为持久的特征。 

王 益 民

（2004） 

素质是指能将工作中成就卓越和成就一般的人区别开来的深层特征，又

叫胜任特征，它的内涵是一种特征，这种特征是决定一般员工与优秀员差异

的核心因素。它的外延包括：知识、技能、态度、动机等。│ 

彭 剑 峰

（2007） 

将胜任素质概括归纳为驱动一个人产生优秀绩效的各种个性特征的集

合，它反映的是可以通过不同方式表现出来的个人的知识、技能、个性、与

内驱力等。 

来源：范喆（2013） 

在中国知网数据库(CNKI)中，通过搜索

关键词“工人素质”，一共可以检索到与其相

关的文章有 126篇，一共可以分为三类。第一

类是与素质模型构建相关的，只有 4篇，分别

为《采掘业一线操作员工的胜任特征模型的建

立与验证研究》、《中国现代轮胎制造企业一线

员工素质模型的构建与应用》、《制造业能力素

质模型的构建研究_来自广东啤酒制造业一线

员工的实证研究》、《贝卡尔特沈阳公司一线员

工能力素质模型的构建与应用》；第二类是与

提高工人素质有关的，其研究方法多是定性分

析，这种方法比较具体的实证研究和定量研究；

最后一类是与工人素质模型在人力资源管理

方面应用有关的,只有 3 篇，分别为《广州铁

道车辆厂技术工人培训系统设计》、《基于胜任

力的南昌供电公司班组员工培训研究》、《企业

生产部门员工岗位素质与素质评价》。由此我

们不难看出,对员工素质进行研究的论文是极

其有限的。不少人认为，在车间流水线上工作

的员工不需要创造性，只要做好他们的本职工

作就可以了，就能创造出很高的经济效益。事

实并不是这样的，对于一线技能型员工，同样

也需要创造性，而不仅仅是按部就班的工作，

特别是面临以 90 后为基础的新一代产业工人，
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会有包括幸福指数、工作成就感等等诸多诉求。

目前，中国制造业正处在转型升级的关健时期，

企业往往对一线技能型员工又有了新的更高

的要求，这将不但需要较新较高的知识结构，

具备一定的判断思考能力，还需要在艰苦的条

件下，具有拼搏奋斗、精益求精、一丝不苟的

“匠心精神”。 

 

1.2.2应用阶段 

在应用方面，对素质模型理论的研究已经

到了一个新的阶段，所涉及到的领域众多，经

过这么多年的不懈努力，目前已经取得了丰硕

的研究成果。国内很多企业更加注重员工能力

素质的培养，所以他们不惜重金让咨询公司为

他们的员工设计素质培养模型。比如海尔、华

为、平安保险等公司。这些企业不仅引入了素

质模型，而且还根据公司的实际情况进行了优

化与改良，更加丰富了企业的 HR 体系，为企

业的战略发展起到很好的推动作用。 

时勘通过分析通信领域的干部素质模型，

提出了大量的胜任特征，比如发展下属、人际

洞察、团队建设以及客户服务。万官泉通过对

某供电企业人力资源进行透彻的分析，并详细

的探讨了能力素质模型的构建方法，研究能力

素质模型的人力资源开发途径，并提出了奖惩

晋升和业绩考核、职业发展和员工培训等情况

下的开发模式。陈其明通过调查珠江三角洲企

业中信息化岗位人才，总结出高级信息化人才

岗位能力素质词典，主要包含：专业技能、知

识、品质、基础素质。其中基础素质包含以下

8项：逻辑分析能力、耐压力、敬业精神、学

习创新能力、沟通能力、团队精神和组织规划

管理能力；品质主要包括职业道德、道德素质、

思想素质、政治素质；知识包括法律法规知识、

管理知识、专业知识和行业知识；专业技能主

要包括计算机维护、财务技能、英语技能、BOM

构建、编程工具、数据库、ERP 及其流程。而

户晓茹通过分析油田基层工人所扮演的角色，

最终提炼出了各个岗位人员的能力维度，最为

重要的有两个，即工作态度以及诚实自律，无

论从事什么样的工作，这两项都是必备的基本

素质，基本素质包含 9项，即诚实自律、适应

力、逻辑分析能力、工作实施、处理质量问题

能力、工作态度、沟通能力、安全环保监查和

处理能力等能力素质特征。让每个员工都清晰

基本素质特征，明确自己的定位，这样就能在

无形之中提高自己的工作效率。 

国内应用阶段素质模型研究如下表 

 

学者 研究内容 

时勘（2011） 通过分析通信领域的干部素质模型，提出了大量的胜任特

征，比如发展下属、人际洞察、团队建设以及客户服务 

万官泉（2010） 某供电企业人力资源进行透彻的分析，提出了奖惩晋升和

业绩考核、职业发展和员工培训等情况下的开发模式 

陈其明（2010） 通过调查珠江三角洲企业中信息化岗位人才，总结出高级



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 103 
 

信息化人才岗位能力素质词典，主要包含：专业技能、知识、

品质、基础素质│  

户晓茹（2010） 通过分析油田基层工人所扮演的角色，最终提炼出了各个

岗位人员的能力维度，最为重要的有两个，即工作态度以及诚

实自律 

刘浩 

（2014） 

通过分析快速物流行业员工的素质模型，生产人员需求较

高的素质要素，则主要包括自身素质、对业务的熟悉、了解以

及操作能力 

杨伟国章睿 

（2014） 

以某国有传媒企业为例，明确各岗位序列员工应具备的素

质，建立了“核心能力 6 项＋序列通用素质 4项＋基本知识 4 

项＋专业知识和技能若干项”的员工素质模型 

黄建莉 

（2013） 

通过调查烟草行业进行调查，建立操作层和执行层的这两

类员工构建了员工素质模型和员工素质评估表。 

张玉国 

（2014） 

以 S公司（隶属中国航天科技集团运载火箭技术研究院）

典型员工素质模型横向两个属性、纵向六个族群、内容三阶要

素,建立起了全面认知成为优秀员工的要素体系。 

来源：根据资料整理 

综上所述，能力素质模型对企业的职位分

析、干部考评、生涯设计、招聘安置、培训发

展、绩效管理、薪酬设计、战略规划等有着极

其重要的影响和作用。对能力素质模型下的员

工职业进行规划，可以抽取胜任特征（包括社

会角色、动机、特质及自我认知等），这对员

工自我了解正视自己、科学合理的进行职业规

划是非常重要的。还可以将应用能力素质模型

与提升绩效管理相结合起来。这样可以实现组

织绩效、团队绩效和员工绩效的联接等绩效管

理的核心思想，弥补企业管理存在的缺陷，并

不断进行优化，最终实现企业战略目标。 

1.3参考文献综述 

1.3.1 关于素质研究的文献 

从古罗马的时候就出现了素质的定义，那

时候这一词是人民对优秀战士的称赞，当时的

人还发明了“素质剖面图”，这也是探究素质

的开端 1。 

上世纪初期，“科学管理之父”泰勒开始

对素质管理进行详细的研究，时间与行为的关

系分析理论就是他最先提出的，他是对素质探

究的第一人，此理论内容大体是把一些复杂的

行为进行解剖，将其简单化，用一些简单的标

准来衡量工人的工作优劣程度，进而对工人们

提出更高的要求，促进工人相好的方向发展。

将这一理论应用到实际当中，取得了一定的成
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果。 

事实上，第一位提出素质确切定义的是美

国哈佛大学有名的心理学家——麦克里兰。

1970 年，麦克里兰受邀美国政府做筛选外交

官的工作。他于 1973年在《美国心理学家》

杂志上发表了题为《测量素质而不是智力》的

文章。他认为素质能够判断及区分工作成果、

生活成果的优劣 2。这篇论文的发表受到了广

泛关注，这标志着素质探索的开端，相继有很

多人踏上了探索素质的道路，不同的人开始从

不同角度赋予素质以不同的定义。 

从 1970 年，国外的很多国家都开始较系

统、较详细的探究素质这一概念，他们从不同

的角度对素质进行定义，从而赋予素质以不同

的特征、不同的分类、不同的素质模型、不同

的素质理论与不同的研究方式等等。在素质使

用和探究领域，覆盖到的行业比较多，比方说

军事、企业、政府机关、教育等等；重视程度

高、投入大。在对素质的研究方式上，他们更

多的运用演绎推理，并且试着运用不同的模型

选拔配置相关人的招聘、开发指导等工作，其

中最为成功的国家有澳大利亚、德国、荷兰以

及加拿大等，并深受世界上一些大型先进企业

的认可，并得到广泛地应用。 

1979 年，Guglielmino指出素质由以下三

部分组成：(1)概念胜任素质；(2)人际胜任素

质；(3)技能胜任素质 3。1982 年，Boyaztis

提出素质指的是个人特征，这些特征能促使其

在工作中产生更加优秀的绩效 4。1991年，

Woodruffe指出素质不是工作的本身，而是工

作中行为模式的聚集，素质是一种能使个体超

常发挥的行为 5。1993 年，Spencer指出素质

是指能将某一工作中有卓越成就者与表现平

平者区分开来的指标，它可以是特质、态度或

某领域知识或行为技能的个体特征 6。1996年，

Boyatzis R.E.指出素质是个特的潜在特征，

可能是动机、特质、技能、自我形象或社会角

色方面，或者其所运用的知识体系 7。1997 年，

Mirabile认为，胜任素质是指与高工作绩效具

有关联性的知识、技能、能力等特征。2000

年，Jorgen Sandberg认为素质是指在某一具

体的工作领域中所运用的能力特征，如：在具

体的工作中所用到的知识、技能，而不是指个

人所拥有的知识和技能 8。2007 年，Maria 

Vakola认为素质是员工潜在的、与优秀工作绩

效相关的一套行为模式，在个人和团队中都能

发挥作用并切实有效地为组织提供可持续的

竞争优势 9。 

国外关于素质研究的文献简表 

学者 研究内容 

麦克里兰 

（1973） 

认为素质能够判断及区分工作成果、生活成果的优

劣 

古列尔莫 Guglielmino 指出素质由以下三部分组成：(1)概念胜任素质；(2)
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（1979） 人际胜任素质；(3)技能胜任素质 

约尔延 

Jorgen（2000） 

认为素质是指在某一具体的工作领域中所运用的能

力特征 

玛利亚 Maria Vakola

（2007） 

素质是员工潜在的、与优秀工作绩效相关的一套行

为模式，在个人和团队中都能发挥作用并切实有效地为

组织提供可持续的竞争优势 

来源：根据资料整理 

国外学者优先对素质进行了研究，在国

内也涌现出了对素质进行研究的学者，同时他

们根据我国的国情来对素质做了如下的定义。

其中比较有影响力的代表有如下几个: 

2002 年，王重鸣和陈民科采用素质相关

的研究思路，研究国内 220名企业高层管理人

员，他们来自 5个不同城市的 51家企业，实

地对他们进行了考察，得到了高层管理人员的

素质结构，然后将其放到相关的模型当中去检

验，给出了不同工作岗位人员的素质结构差异，

帮助企业做出了针对高层而言非常有效的管

理制度 10。王继承和李超平在 2002时，将研

究对象放在了国内的通信行业，并且采取了行

为事件法进行处理和研究，最终得到：国内的

通信领域的高级管理者往往会涵盖九大素质，

分别为：影响力、社会使命感、科研水平、渴

望成功的进取心、阅人能力、积极性、管理意

识、自信心以及人资能力。最终得到的结果与

西方成熟的素质模型相差甚微 11。 

接下来，国内关于素质的研究得得到了快

速的发展，并且研究热度逐年递增,特别是在

2004 年之后，预期相关的研究文献取得了大

量的研究成果。时勘、仲理峰(2004)将研究的

对象放在了 18个来自家族企业的高管，进行

了跟踪性采访，通过研究得到了这人的素质模

型，按照模型中给出的结果，测量出它们拥有

11个素质：组织能力、自主学习、积极性、

自信心、自我调整、指挥能力、筛选信息、爱

心、把握机会的能力、权威性以及对其他人的

鼓励 12。2005年，来自清华大学的张德和魏

军将研究的对象放在了国内的商业银行，研究

的对象是大客户经理，研究的办法为追踪调查

以及行为事件法，详细的研究了客户经理的素

质模型结构，最终得到了比较全面的理论模型。

即大客户经理，应当具备以下六大素质的：筛

选信息、产品展示、出谋划策、快速应变、良

好的沟通能力以及自我的勉励。在 2006 年，

王重鸣、刘学方(2006)通过问卷调查和访谈的

形式得出了家族企业接班人应具有的素质,通

常来说，应该具备下面八大能力：开拓市场、

自主学习、组织能力、管理思维、诚信踏实、

管理能力、专业战略和政策制定等 13。在 2007

年，赵曙明、杜娟探讨了企业经营者素质对任

用和选拔企业经营者的重要性 14。 

从 2007 年开始,我国对素质研究的内涵

有了很大的扩展,不同学者有着不同的分析方

式，构建出了多种多样的素质模型,并且有部

分学者对素质与其它影响因素之间的联系进

行了深刻的探讨。 
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在 2008 年，刘岚和叶龙通过实际调研,

从三个角度（素质输出、素质输入、素质筛选）

对其进行分析，进而创建出国家公务员素质模

型。研究结果证实,公务员的素质包含 5种能

力，即：勤、能、绩、廉、德，这就为公务员

的福利待遇制度的制定、学习、奖惩制度、任

免和晋升体制给出合理意见和标准 15。 

国内关于素质研究的文献简表 

学者 研究内容 

王重鸣和陈民科（2002） 研究国内 220 名企业高层管理人员，得到了高层管

理人员的素质结构，然后将其放到相关的模型当中去检

验，给出了不同工作岗位人员的素质结构差异 

王继承和李超平（2002） 研究对象放在了国内的通信行业，最终得到九大素

质，分别为：影响力、社会使命感、科研水平、渴望成

功的进取心、阅人能力、积极性、管理意识、自信心以

及人资能力。 

赵曙明、杜娟 

（2007） 

探讨了企业经营者素质对任用和选拔企业经营者的

重要性 

刘岚和叶龙 

（2008） 

通过实际调研, 创建出国家公务员素质模型，公务

员的素质包含 5种能力，即：勤、能、绩、廉、德， 

来源：根据资料整理 

通过以上诸多学者关于素质模型的定义，

我们很容易发现：尽管不同的学者对素质进行

界定时偏重不同，有的偏重于行为，而有的偏

重特质，但对其界定的内涵有以下 3个相同之

处： 

(1)都和绩效密切相关； 

（2)都指出造成个人绩效优劣的主要原因

是素质； 

(3)在工作情境中，都强调员工的个体特

质、技能和知识。 

1.4关于素质模型研究的文献 

自从诞生素质模型概念，对素质模型的研

究就一直存在,他们一直以来都紧密相连,不

同的学者在理解素质模型上存在偏差，因此构

建出的素质模型也会存在差异。 

比较有影响力的素质模型包括:冰山模型、

全脑模型、才能模型、洋葱模型、树状模型和

投入产出模型。传统的学术能力测验和智商测

验和来评价工人在工作过程中的绩效表现, 

冰山模型对其有一定的突破，它是要全面综合

地考察素质模型的六大方面，而未来的素质模
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型绝大多数是以冰山模型为基础搭建的。 

国外对素质模型的实践研究起步比较

早,Richard Boyatzis（1982）通过对 2000

多名管理人员（历来自 12个行业）的素质进

行比较系统的分析,构建出了管理人员的素质

模型。      

Boyatzis指出，管理者的素质模型总得来

说涵盖了人力资源管理、知识、目标与行动管

理、关注他人、领导、指导下属等十九项子素

质 16。 

在 1997 年，Allwood与 Caress以澳大利

亚大部分管理咨询机构的管理咨询活动为对

象展开具体地探索与分析，最终他们观察到，

在采取评价中心技术针对管理者的工作胜任

能力进行评价时，评定内容无外乎计划能力、

决策、组织、人际技能。 

随后，Lewis在 2002年通过 360度与关

键行为事件访谈的方式，最终创建了酒店经理

素质模型。此模型主要涵盖了信息搜寻、人际

关系的建设、团队协作、创新、自学、洞察能

力、热情、成就导向、自我控制、领导力、诚

实、组织关怀、分析思维、客户服务导向、沟

通交流、专业技能以及自信等十八项素质要素。 

在 2004 年，Tubbs与 Bueno付诸实践针

对已有模型进行检验、修改与验证，并归纳概

括出此结论：全球领导力模型应包含学习动力、

尊重他人、灵活性、敏感性、沟通技能以及开

放性这六个关键要素。 

在 2005 年，Ricciandi致力于多个案例

的探索与分析，并针对素质模型对企业培训的

影响开展了详细地研究。一开始构建出素质模

型，然后就培训展开了具体地引导，在此基础

上创立了基于素质模型的培训体系，给企业创

造了巨大的经济效益。 

在 2007 年，由于 Barker Foods 公司销售

总监的决策失误造成公司销售深陷困境进行

了研究，Morrison分析了素质模型给人才资

源招聘选才产生的影响，给出在选人过程中素

质模型的运用技巧。 

在 2008 年，Dragan Milosevic 和

PeerasitPatanakul借助项目文件的分析法、

德尔菲法、半结构化访谈以及观察法,为同时

对多个项目进行管理的项目经理创建出了素

质模型。除此之外,他们还详细的比较了一般

多项目经理和优秀多项目经理存在的素质差

异 17。 

在 2012 年，Scott N. Taylor 和Segundo 

Vito AliagaAraujo探讨了秘魯冶炼厂员工的

情商是否会对其工作绩效产生重要的影响。最

终研究的结果表明，冶炼厂员工旳情商与其绩

效有着密切的关系。冶炼厂员工应具备以下 4

个情商能力：1) 团队能力；2) 乐观；3) 成

就动机；4) 自信 18。 

在 2012 年，以Ruth Klendauer为代表的

学者通过访谈,对访谈对象遇到的关键问题进

行了收集，有负面的和正面的，详细的了解访

谈对象的想法以及事件的过程以及结果。最后

对收集到的行为和具体事件进行分析、编码和

汇总，最终构建出了需求分析工程师的素质模

型 19。 

国外关于素质模型研究的文献简表 

学者 研究内容 

冰山模型 冰山模型是美国著名心理学家麦克里兰提出的,它



การประชุมวชิาการระดับชาตปิญญาภวิัฒน คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 
 

B 108 
 

由六个要素构成:知识、技能、社会角色、自我概念、

特质、动机 

全脑模型 奈德.赫曼依据大脑分工与人的思维方式建立了赫

曼全脑模型。他将人脑的技能分成四个互相连接的精神

处理模式,分别为理性木体、稳妥本体、感觉本体、探

索本体。 

才能模型 埃斯宾塞（Signe Spencer）提出了 “才能模型”，

认为:“才能”是个人的潜在特质,是深层次的,具有持

久性,可用来预测绩效及行为表现。 

树状模型 树状模型将人的素质分为先天素质和后天素质。 

来源:根据相关资料整理 

相比较而言，我国在这方面的研究时间不

长，在 2009 年，成晶晶为高新技术制造业企

业R&D人员构建素质模型，得到了包括 5个维

度共 22 项素质的高新技术制造业企业R&D人

员通用素质模型 20。在 2010年，孙夕秀通过

问卷调查、行为事件法以及文献研究法，研究

煤炭领域中层人员的素质模型。最终的结果表

明他们必须具备以下六大素质：自我调整能力、

安全意识、组织能力、管理水平、人际关系处

理能力以及专业能力。基于上述研究成果，近

一步研究了职位高低、年龄、最高学历等等相

关因素对模型的干扰和影响 21。在 2011年，

林玳玳和王金健通过对轮胎制造企业对一线

技能型员工的要求进行详细分析，构建出了五

类一线员工的三维度素质模型，同时对素质模

型的应用进行了展望 22。在 2012 年，林晔把N

公司作为研究对象, 构建出了快速消费品行

业营销人员的素质模型，并对这一素质模型在

快速消费品行业的绩效考核、培训、招聘等方

面的应用做了详细的探讨 23。 

通过上面的文献，我们不难发现，美国

优先构建能力素质模型，等到了上世纪80年代，

该组织模型才传入到我国，由此我国对这一素

质模型的研究就展开了。国外构建的素质模型

虽然比较完善，但是并不完全适用于我国，这

是由我国具体国情决定的，文化背景不同，理

解存在差异等因素困扰着当时学者。我国正式

开展素质研究是在1998年,尽管研究的起步较

晚,但是发展迅速,也取得了大量的研究成果。 

国内关系素质模型研究的文献简表： 

学者 研究内容 

成晶晶 

（2009） 

为高新技术制造业企业R&D人员构建素质模型，得到

了包括5个维度共22项素质的高新技术制造业企业R&D人

员通用素质模型 
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孙夕秀 

（2010） 

通过问卷调查、行为事件法以及文献研究法，研究

煤炭领域中层人员的素质模型 

林玳玳和王金健（2011） 通过对轮胎制造企业对一线员工的要求进行详细分

析，构建出了五类一线员工的三维度素质模型 

林晔 

（2012） 

把N公司作为研究对象, 构建出了快速消费品行业

营销人员的素质模型 

来源：根据资料整理 

通过以上对素质模型的分析，我们可以把

素质模型进行归纳:素质模型是把技能、职业

素养与知识三种要素进行组合，通过可衡量和

可观察的行为来体现员工对某项职业技能、素

养和知识的掌握程度。 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาบทบาทที่พึงประสงค์สําหรับโค้ชในองค์การ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยในลักษณะ
ของการวิจัยเชิงผสม โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของโค้ชภายในองค์การ นํามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ จากน้ัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามความเห็นจากผู้เช่ียวชาญด้วยเทคนิคเดลฟายจํานวน 
18 คน ทําการเก็บข้อมูล 3 รอบ โดยรอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด จากน้ันจึงนําข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับในรอบที่ 2 เพ่ือให้
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของข้อคําถามแต่ละข้อ จากน้ันได้นําข้อมูล มาทําการวิเคราะห์หาค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ แต่ละข้อคําถามเพ่ือสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 3 โดยรายงานค่ามัธยฐานและค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์และตําแหน่งของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านที่ตอบในรอบที่ 2 ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณายืนยัน
คําตอบอีกครั้ง หลังจากน้ัน  ผู้วิจัยนําบทบาทที่พึงประสงค์สําหรับโค้ชในองค์การที่มีระดับความจําเป็นมาก
ที่สุด (ค่ามัธยฐาน 4.50 ขึ้นไป) และที่ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 
1.50) มาสรุปเป็นบทบาทที่พึงประสงค์สําหรับโค้ชในองค์การโดยผลการวิจัย บทบาทท่ีพึงประสงค์สําหรับโค้ช
ในองค์การ แบ่งออกเป็น 7 บทบาท ได้แก่ 1)  บทบาทการเป็นผู้ให้ผลสะท้อน (Feedbacker) แก่ผู้ได้รับการ
โค้ช (Coachee) 2) บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) แก่ผู้ได้รับการโค้ช 
(Coachee) 3) บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม (Participant) ในกระบวนการโค้ช, 4) บทบาทการเป็นผู้ที่เช่ือถือ
ได้ (Trustworthy) ให้แก่ผู้ได้รับการโค้ช (Coachee) 5) บทบาทการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ (Professional) 6) 
บทบาทการเป็นผู้เสริมสร้างกําลังใจ สร้างความเข้มแข็ง (Strengthen) ให้กับผู้ได้รับการโค้ช (Coachee)  
และ 7) บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการลงมือปฏิบัติ (Expected Action)  

คําสําคัญ: โค้ชภายใน บทบาทโค้ช ผู้ที่ถูกโค้ช 
 

ABSTRACT  
The purpose of this research is to explore what desirable conditions for an internal 

coach role in an organization are. Researchers used mixed methods approaches and studied 
conceptual framework as well as internal coaching theories. In addition, researchers 
analyzed and synthesized an internal coach role as well as collected data by using semi-
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structure interview with Delphi technique from 18 experienced coaches. The process of 
collecting data is divided into 3 rounds. The first round was open ended questions interview. 
The second round was to create 5 rating scale questionnaires by using the results of the 
previous interview. Then, researchers analyzed data to find scores between range and 
quartile in order to create 5 rating scale questionnaires for the last step. Researchers 
reported median score between range and quartile scores, and asked experienced coaches 
for their confirmations. The most desirable condition for an internal coach role showed 
median score over 4.50 and its score results between range and quartile was not over 1.50. 
Finally, researchers concluded 7 desirable conditions for an internal coach role in an 
organization as 1) Feedbacker, 2) Facilitator, 3) Participant, 4) Trustworthy, 5) Professional, 6) 
Strengthen, and 7) Expected Action  

Keywords: Internal Coach, Coach Role, Coachee 
 
บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ 2555-2559) ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจที่เพ่ิมมาก
ขึ้น จากการทําข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศกลุ่มอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) ทุกองค์การต่างๆ จึงมีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์การให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
ท่ามกลางการแข่งขัน  รวมถึงการต่อสู้ในโลกธุรกิจที่แปรปรวนอย่างเข้มข้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) จากการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีในด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยที่
สร้างให้องค์การมีความสามารถเป็นข้อได้เปรียบในการต่อสู้ในเชิงธุรกิจได้อย่างดี  ปัจจัยหน่ึงคือศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Cardy & Selvarajan, 2006) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะดึง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การออกมาใช้ให้ได้อย่างเต็มที่  และเป็นความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการใช้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกรูปแบบ  ทรัพยากรมนุษย์น้ันเป็นหัวใจหลัก
ของการอยู่รอดขององค์การ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพจะช่วยทําให้องค์การมีสมรรถนะ 
(Organizational Performance) ที่ยอดเย่ียมและสามารถช่วยให้องค์การประสบความสําเร็จได้ ในปัจจุบันน้ี 
กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นที่นิยมนํามาใช้กันอย่างกว้างขวาง (Salaman, Storey & Billsberry, 
2005) และมีงานวิจัยจํานวนมากให้การรับรองว่าเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  กระบวนการน้ันก็คือ กระบวนการโค้ช (Coaching) มากไปกว่าน้ันสมาคมการพัฒนาผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ (Association  for Talent Development: ATD) ได้กําหนดให้กระบวนการโค้ช 
(Coaching) เป็นหน่ึงในความรู้ความชํานาญหลัก ซึ่งจัดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(ATD, 2014) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

กระบวนการโค้ช  (Coaching) ได้ถูกให้คํานิยามโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach 
Federation: ICF, n.d) ไว้ว่า การโค้ชคือการเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า (ผู้ที่มาเข้ารับการโค้ช) เป็นกระบวนการ
กระตุ้นความคิด และเป็นกระบวนการที่ช่วยผลักดันให้ให้เกิดการใช้ศักยภาพที่พัฒนาได้อย่างสูงสุด ทั้งในด้าน
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ส่วนตัวและด้านอาชีพ  ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในยุคปัจจุบัน โดยมีความเช่ือในเบ้ืองต้นว่าผู้ที่มาเข้า
รับการโค้ชเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ และรู้เรื่องชีวิตของตนอย่างดีที่สุด ส่วนผู้เช่ียวชาญในกลุ่ม  
Neuro Leadership ได้ให้นิยามการโค้ชว่า เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ถูกโค้ชเกิดความกระจ่างแจ้งใน
เป้าหมายของตนและเกิดการนําไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเมื่อนํามาเช่ือมโยงกับมิติของการทํางาน  
กระบวนการโค้ชหรือการโค้ชงานหมายรวมถึงการที่ทําให้ผู้ถูกโค้ชงานสามารถหาวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย
ปลายทางในการทํางานเจอ โดยเริ่มต้นเดินทางจากที่ใด มีทิศทางการเดินทางอย่างไรสําหรับการทํางาน และ
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ถูกโค้ชงานสามารถหาแนวทางในการเดินไปสู่ความสําเร็จในเป้าหมายงานที่ได้ต้ังไว้ได้  
(McLeod, 2004) กระบวนการโค้ชมีประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับมุมมองใหม่ในความท้าทาย
ส่วนตัว การเพ่ิมทักษะในการตัดสินใจ  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างบุคคล มากไปกว่าน้ันก็คือ  
คนที่นํากระบวนการโค้ชมาใช้จะสามารถคาดหวังได้ว่า จะได้รับผลลัพธ์ในการพัฒนาในทางบวก ทั้งในแง่มุม
ของผลผลิต และความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัว ตลอดจนชีวิตการงาน อีกทั้งจะสามารถบรรลุผลของเป้าหมายที่
เก่ียวข้องทั้งหมด จากการศึกษาผลการวิจัยของ ICF พบว่า การได้รับการโค้ชอย่างมืออาชีพจะช่วยเพ่ิม
ศักยภาพ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทํางาน การบริหารธุรกิจ การบริหารเวลา และการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ทีม ตลอดจนพัฒนาความม่ันใจในตัวเอง พัฒนาความสัมพันธ์ พัฒนาการสื่อสารและพัฒนาเรื่องความสมดุลใน
ชีวิตได้อีกด้วย   

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น จะเห็นได้ว่าโค้ชมีบทบาทที่สําคัญมาก สามารถช่วยพัฒนาให้
ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาบทบาทที่พึงประสงค์ของโค้ชในองค์การ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ ที่นําไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างคนเก่งในองค์การ และนําไปสู่การพัฒนา
องค์การอย่างย่ังยืนได้อีกด้วยในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาบทบาทที่พึงประสงค์สําหรับโค้ชในองค์การ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาบทบาทที่พึงประสงค์สําหรับโค้ชในองค์การ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยในลักษณะ
ของการวิจัยผสม โดยดําเนินการร่วมในกระบวนการเดียวกัน โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของ
โค้ชภายในองค์การ นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากน้ันได้สอบถามผู้เช่ียวชาญการเป็นโค้ช จํานวน 18 คน 
และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi)  

ผู้วิจัยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi)  ในการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
 1. ศึกษาข้อมูล เอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาทโค้ชที่พึงประสงค์ของ
โค้ชในองค์การ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 
 2. กําหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ โดยกําหนดหลักเกณฑ์ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญการเป็นโค้ช 
(Coaching Performance) ที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ชระหว่างประเทศ (International Coach 
Federal: ICF) หรือรับรองจากสถาบันโค้ชไทย ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการโค้ช ไม่น้อยกว่า 5 ปีและได้รับการ
รับรองในระดับต้ังแต่ ACC (Associate Certified Coach) ขึ้นไป  
 3. คัดเลือกผู้เช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด เพ่ือใช้เทคนิคเดลฟาย จํานวน 18 คน 
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 4. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รวม 3 รอบ ดังน้ี 
รอบท่ี 1 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับบทบาทที่พึงประสงค์ของโค้ชในองค์การ เพ่ือเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดเป็นข้อคําถามปลายเปิดเก่ียวกับบทบาทที่พึงประสงค์ของโค้ชในองค์การ เพ่ือให้
ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แบบสอบถามรอบที่ 1 ผู้วิจัยนําแนวคิดบทบาทที่พึง
ประสงค์ของโค้ชในองค์การ จากการศึกษาเอกสาร ตํารา ทบทวน วรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศมาบูรณาการเพ่ือกําหนดรอบในการสร้างคําถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 

การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในการใช้
แบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกับบทบาทท่ีพึงประสงค์ของโค้ชในองค์การนํามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และจัดกลุ่ม (Categorized) บทบาทรายด้านและรายข้อ แล้วนํากลุ่มบทบาทที่วิเคราะห์ได้มาสร้าง
แบบสอบถามรอบที่ 2 แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

รอบท่ี 2 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้ในรอบที่ 1 มาทําการวิเคราะห์เน้ือหาและจัดหมวดหมู่ทั้งรายด้านและ
รายข้อ และสร้างแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนนํ้าหนักของระดับความ
จําเป็นของบทบาทท่ีพึงประสงค์ของโค้ชในองค์การ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วยแบบสอบถาม
รอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของคําตอบของ
ผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนนํ้าหนักของ
ระดับความจําเป็นของบทบาทโค้ชที่พึงประสงค์ของโค้ชในองค์การ  

การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 2 ผู้วิจัยนําคําตอบที่ได้จากผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
หามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแต่ละสมรรถนะเพ่ือจัดเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 

รอบที่ 3 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่รวบรวมได้ในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง ควอ
ไทล์ของแต่ละข้อที่วิเคราะห์ได้จากคําตอบของผู้เช่ียวชาญท่านน้ัน รวมทั้งคําตอบเดิมของผู้เช่ียวชาญท่านน้ัน 
เพ่ือเปิดโอกาสผู้เช่ียวชาญได้ทราบความเหมือน และความแตกต่างระหว่างคําตอบของตนเองและของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ สําหรับนํามาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจยืนยันหรือเปลี่ยนคําตอบของตน หาก
ผู้เช่ียวชาญตัดสินใจยืนยันในคําตอบเดิมของตน แต่เป็นคําตอบที่มีค่าอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ ต้องให้
ผู้เช่ียวชาญท่านน้ันระบุเหตุผลประกอบ การให้ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามรอบที่ 3 พร้อมทั้งค่ามัธยฐานค่าพิสัยระหว่าง ควอ
ไทล์ และตําแหน่งคะแนนที่ผู้เช่ียวชาญ แต่ละท่านตอบในรอบที่ 2 ให้ผู้เช่ียวชาญยืนยันคําตอบอีกครั้ง พร้อม
ทั้งขอให้แสดงเหตุผลประกอบ ในกรณีที่คําตอบอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ คําตอบที่ได้ในรอบที่ 3 ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรคํานวณและการแปลผล เช่นเดียวกับแบบสอบถามรอบที่ 2  
 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ ค่าเฉล่ีย และมีเกณฑ์การแปลค่ามัธยฐาน 
ได้แก่ ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความจําเป็นน้อยที่สุด ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.50-2.49 
หมายถึง มีความจําเป็นน้อย ค่ามัธยฐานระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความจําเป็นปานกลาง ค่ามัธยฐาน
ระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความจําเป็นมาก และค่ามัธยฐานระหว่าง 4.50- 5.00 หมายถึงมีความจํา
เป็นมากที่สุด และเกณฑ์การแปลค่าพิสัยควอไทล์ ได้แก่ ค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.50 หมายถึงความเห็นของ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่มีต่อบทบาทที่พึงประสงค์ของโค้ชในองค์การมีความสอดคล้องกัน และค่าพิสัยควอไทล์
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มากกว่า 1.50 หมายถึง ความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีบทบาทโค้ชที่พึงประสงค์ของโค้ชในองค์การไม่มี
ความสอดคล้องกัน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บทบาทท่ีพึงประสงค์สําหรับโค้ชในองค์การ แบ่งออกเป็น 7 บทบาท 
ดังน้ี  

1. บทบาทการเป็นผู้ให้ผลสะท้อน (Feedbacker) แก่ผู้ได้รับการโค้ช (Coachee) 
2. บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) แก่ผู้ได้รับการโคช้ (Coachee)  
3. บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม (Participant) ในกระบวนการโค้ช 
4. บทบาทการเป็นผู้ที่เช่ือถือได้ (Trustworthy) ให้แก่ผู้ได้รับการโค้ช (Coachee)  
5. บทบาทการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ (Professional)  
6. บทบาทการเป็นผู้เสริมสร้างกําลังใจ สร้างความเข้มแข็ง (Strengthen) ให้กับผู้ได้รับการโค้ช 

(Coachee)   
7. บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการลงมือปฏิบัติ (Expected Action) 

 
สรุป 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เช่ียวชาญการโค้ชมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของโค้ชที่พึงประสงค์ใน
องค์การ โดยแบ่งบทบาทของโค้ชในองค์การออกเป็น 7 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทการเป็นผู้ให้ผลสะท้อน    
2) บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 3) บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม 4) บทบาทการเป็นผู้ที่
เช่ือถือได้ 5) บทบาทการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ 6) บทบาทการเป็นผู้เสริมสร้างกําลังใจ สร้างความเข้มแข็ง 
และ 7) บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการลงมือปฏิบัติ 

จากบทบาทที่ศึกษาพบว่าสามารถนํามาอภิปรายผลในมิติต่าง ๆ ดังน้ี 
1) บทบาทการเป็นผู้ให้ผลสะท้อน จากผลการวิจัยพบว่า การให้ผลสะท้อนกลับของโค้ชแก่ผู้ถูกโค้ช

น้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อมูลสะท้อนกลับในเรื่องพฤติกรรมของผู้ถูกโค้ชในแง่มุมของ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงเห็นเป็นที่ประจักษ์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์น้ัน ๆ  และผลกระทบที่เกิดจริง ว่าสิ่งที่ผู้ถูกโค้ชได้
กระทําลงไปน้ัน ส่งผลดีหรือเสียอย่างไรต่อตัวของผู้ถูกโค้ชเอง  ในมุมที่ผู้ถูกโค้ชมองเห็น   ถ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว 
โค้ชจะให้การยกย่อง ชมเชย หากเป็นสิ่งที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง โค้ชสนับสนุนให้ผู้ถูกโค้ชหาแนวทางในการ
แก้ไข ซึ่งจะสอดคล้องกับผลงานวิจัยเร่ือง The Emerging Role of the Internal Coach ของ Frisch 
(2001) ที่ระบุว่า บทบาทของผู้ที่เป็นโค้ชภายในองค์การจะมีความยืดหยุ่นในการโค้ชมากกว่าโค้ชจากภายนอก 
เพราะโค้ชภายในองค์การจะรู้จักองค์การดี รู้จักคนในองค์การ รู้ข้อมูล และรู้สถานการณ์ทั่วไปขององค์การ ทํา
ให้เข้าถึงผลของกระบวนการโค้ช เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานหลังจากที่ได้รับการโค้ช และ
การสะท้อนกลับ (Feedback) ต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าโค้ชจากภายนอก การใช้โค้ชภายในองค์การยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงานในองค์การอีกด้วย   
 2) บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เป็นโค้ชมีบทบาทในการ
สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้ถูกโค้ชให้เกิด ให้ผู้ถูกโค้ชได้ใช้ความคิดผ่านกระบวนการคิดด้วย
ตนเอง ให้แสวงหาทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ด้วยตนเอง ซึ่ง Downey  (2003) ได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
บทบาทของโค้ชว่า การโค้ช คือศิลปะของการสนับสนุน (Facilitating) การปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และการ
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พัฒนาของคนอ่ืน ผู้ที่เป็นโค้ชช่วยสนับสนุนผู้ได้รับการโค้ชเกิดกระบวนการคิดหาแนวทางด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้
ได้รับการโค้ชสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ และสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์การต่อไปได้
อย่างย่ังยืน (Frisch, 2001).     
  3) บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่เป็นโค้ชสามารถแสดงให้ผู้ถูกโค้ชเห็นถึงการ
มีส่วนร่วมโดยการเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่มีการพูดแทรก หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จนกว่าแน่ใจว่า ผู้ถูกโค้ชได้แสดง
ความคิดเห็นหรือเล่าเรื่องจบแล้ว จึงค่อยพูดโดยหลีกเลี่ยงการให้แนวคิดในทันที แต่จะใช้คําถามเพ่ิมเติมแทน 
การแสดงความสนใจฟัง จะทําให้ผู้ถูกโค้ชรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมของโค้ช ซึ่งจะสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยเร่ือง Creating an Internal Coaching Program ของ Edwards (2014) ที่กล่าวว่าองค์การ
หลายแห่งได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรโดยใช้การโค้ชเข้ามาช่วย โดยใช้พนักงานในองค์การที่มี
ทักษะการโค้ชและประสบการณ์ทํางานมาเป็นโค้ช เน่ืองจากผู้ที่เป็นโค้ชภายในองค์การจะมีความรู้เก่ียวกับตัว
องค์การพนักงานและวัฒนธรรมขององค์การดี ช่วยให้เกิดความมีส่วนร่วมในการโค้ชได้ง่ายขึ้นเกิดความ
ไว้วางใจได้ง่าย เมื่อเทียบกับโค้ชจากภายนอกองค์การ                                   

4) บทบาทการเป็นผู้ที่เช่ือถือได้ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่เป็นโค้ชต้องสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย 
เต็มไปด้วยการสนับสนุน การสนทนาที่ใส่ใจในรายละเอียด การติดต่อผู้ถูกโค้ชอย่างสมํ่าเสมอ จะทําให้ผู้ถูกโค้ช
เกิดความเคารพและไว้วางใจผู้ที่เป็นโค้ช ส่งผลให้กระบวนการโค้ชต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้
ที่เป็นโค้ชภายในองค์การคือการสร้างความสัมพันธ์และความไว้ใจกับเพ่ือนร่วมงานและมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา
งานในสายอาชีพของผู้ถูกโค้ช ซึ่งจะสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง The Emerging Role of the Internal 
Coach ของ Frisch (2001) ที่กล่าวว่า ผู้ที่เป็นโค้ชภายในน้ัน ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการโค้ชและวิธีการ
บริหารจัดการโค้ชที่มีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระ ช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ชค้นพบความเป็นตัวเองและช่วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานเพ่ือให้สร้างผลงานที่ดีขึ้น และมีความสุขในการทํางาน  

5) บทบาทการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่เป็นโค้ชต้องมีทักษะเป็นมืออาชีพใน
ด้านการโค้ช  สามารถสนับสนุนให้ผู้ถูกโค้ชเกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดหาแนวทางออกได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งผลที่ได้น้ีจะสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่องบทบาทการโค้ชผู้บริหารท่ีเป็นผู้หญิงของ Deborah Galuk 
(2009) รวมถึงผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Dexter, Irving & Dexter (2011) ที่ว่า การโค้ชเป็น
กระบวนการท่ีสร้างขึ้นด้วยตนเองและไม่หยุดน่ิง การโค้ชต้ังอยู่บนหลักการของจิตวิทยาการศึกษา การเรียนรู้ 
การจูงใจ การให้คําปรึกษา และการจัดการ  ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ใหม่ ๆ ของผู้ที่เป็นโค้ชเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนการกระทํา หรืออาจจะเก่ียวข้องกับการประยุกต์ความรู้ที่มีมาก่อนหรือความรู้ที่มีอยู่เพ่ือให้ยังคง
รักษาการกระทําที่เหมาะสมในปัจจุบัน Dexter et al. (2011). 
 6) บทบาทการเป็นผู้เสริมสร้างกําลังใจ สร้างความเข้มแข็ง จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่เป็นโค้ชน้ัน
สามารถช่วยสร้างความมั่นใจ สร้างกําลังใจให้กับผู้ได้รับโค้ชได้อย่างมาก ทั้งยังช่วยผู้ได้รับการโค้ชในเรื่องของ
การกล้าที่จะตัดสินใจหรือการลงมือปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งผลท่ีได้น้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่องบทบาทการโค้ช
ผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงของ Deborah Galuk (2009) และจากผลการวิจัยของ Moen & Federici (2014) ที่ได้
สรุปไว้ว่า การโค้ช หมายถึง วิธีการและเครื่องมือที่สามารถนํามาใช้เพ่ือตอบสนองศักยภาพของผู้คนและ
ปรับปรุงความสามารถของพวกเขาผ่านการสนทนาที่ช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ชมีความมั่นใจมากขึ้น  

7) บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการลงมือปฏิบัติ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่เป็นโค้ชจะช่วย
สนับสนุนให้ผู้ได้รับการโค้ชได้ลงมือปฏิบัติการทําสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย ผู้ที่เป็นโค้ชจะคอยติดตามถึง
ความก้าวหน้าและคอยให้แนวทาง ซึ่งจะสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่องบทบาทการโค้ชผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง
ของ Deborah Galuk (2009) มากไปกว่าน้ัน ผลการวิจัยน้ียังสอดคล้องกับ International Coach 
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Federation (2014) ที่ว่าผู้ที่เป็นโค้ชจะคอยกระตุ้นความคิดและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เป็นแรงบันดาล
ใจให้ผู้ได้รับการโค้ชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง กระบวนการน้ีจะช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ชปรับปรุงอย่างมากใน
การทํางานและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําและการปลดล็อคศักยภาพของพวกเขา 

จากบทบาทที่พึงประสงค์สําหรับโค้ชในองค์การทั้ง 7 บทบาท สามารถนํามาสรุปเป็นภาพได้ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Internal Coach Roles 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทบาทท่ีพึงประสงค์สําหรับโค้ชในองค์การจากผู้บริหารระดับสูง

ในองค์การ พร้อมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็น เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างและประเด็นที่มี
ความคิดเห็นที่แตกต่าง เพ่ือนํามาพัฒนาบทบาทของโค้ชที่พึงประสงค์ในองค์การ  

2) ควรศึกษาปัจจัย ตัวแปรอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทที่พึงประสงค์สําหรับโค้ชในองค์การ เพ่ือให้ทราบ
ถึงตัวแปรที่ส่งผล และจะเป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาบทบาทที่พึงประสงค์ของ
โค้ชในองค์การ  

3) ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นโค้ชในองค์การ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยที่ไม่
ส่งผลหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเป็นโค้ชในองค์การ 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของอิทธิพลของลักษณะทางปัจเจกบุคคล 
ลักษณะงาน และลักษณะองค์การต่อภาวะหมดไฟในการทํางานระหว่างองค์การในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับ
หน่วยงานราชการ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากพนักงานระดับ 2-7 ของพนักงานองค์การสวนยาง จํานวน 244 คน  
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน และจากข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จํานวน 187 
คน (ไม่รวมผู้บริหาร)  ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 145 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ซึ่งผลท่ีได้จาก
การศึกษาครั้งน้ี แสดงถึงความสัมพันธ์และความมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยทั้งสามต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน
ในลักษณะต่างกันในรายละเอียดระหว่างทั้งสองลักษณะองค์การ แต่โดยภาพรวมแล้วมีความสอดคล้องกัน ซึ่ง
หากปัจจัยทั้งสามได้นํามาพิจารณาร่วมกันในองค์การใดๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ราชการ จะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางโครงสร้างองค์การท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจในการทํางาน
และป้องกันปัญหาภาวะหมดไฟในการทํางานได้อย่างย่ังยืน   

คําสําคัญ: ภาวะหมดไฟในการทํางาน บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โครงสร้างองค์การ ความยุติธรรม 
และวัฒนธรรมองค์การ  
 
ABSTRACT   
 The purpose of this study is to explore the effects of personnel characteristics, job 
characteristics and organizational characteristics of burnout in the employees of state 
enterprises and government officers by comparison. The samples were 152 of 244 from the 
employees of the Rubber Authority of Thailand and 145 of 187 government officers from the 
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Department of Mineral Fuels, and the Ministry of Energy, Thailand. The questionnaires were 
used as a tool alongside descriptive statistics and inferential statistics. The results show the 
differences in detail of the effects of the three factors on burnout between the two 
organizations but also the concordance of the whole picture. The study suggested that 
considering these three factors in organization management would develop satisfaction to 
employees and prevent burnout.        

Keywords: Burnout, The Five-Factor Model, Organization structure, Justice and 
Organizational culture   
 
บทนํา  

ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout) เป็นอาการของบุคคลที่สะท้อนต่อความเครียดที่เกิดจาก
สภาวะแวดล้อมในการทํางาน (Haghani, Bharami and Sarkhosh, 2012) มีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในของบุคคล ปัจจัยภายนอก เช่น ลักษณะงานที่ไม่มีความชัดเจน ข้อกําหนดในการทํางานที่
เคร่งครัด ภาระงานที่หนักเกินไป โครงสร้างองค์การที่ไม่เป็นธรรมไม่ส่งผลต่อความก้าวหน้า ความไม่ยุติธรรม
ในการทํางาน วัฒนธรรมองค์การท่ีไม่พึงประสงค์ ความสัมพันธ์ในการทํางานที่ไม่ดี (Torfi, Alam, 
Nikbakhsh, 2014) สําหรับปัจจัยภายใน ได้แก่ ทัศนคติของบุคคล และ ลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล ซึ่ง
ส่งผลให้บุคคลปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมในการทํางานไม่ได้ นํามาซึ่งความเครียดและภาวะหมดไฟใน
การทํางานในท้ายที่สุด (Paleksic, Ubovic and Popovic 2015; Alarcon, Eschleman and Bowling 
2009) ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกดังกล่าวแล้ว สามารถแยกเป็นสามปัจจัยหลัก ได้แก่ ลักษณะ
ทางปัจเจกของบุคคล (Personnel Characteristic) ลักษณะงาน (Job Characteristic) และ ลักษณะของ
องค์การ (Organization Characteristic) (Silva, Hewage and Fonseka, 2009) 
 อาการที่เป็นที่ยอมรับของผู้ที่อยู่ในภาวะหมดในการทํางานมีสามอาการ คือ 1) ภาวะเหน่ือยล้าทาง
อารมณ์ (Emotional Exhaustion) 2) การมีทัศนคติด้านลบหรือการตีตนออกห่างจากบุคคลอ่ืน 
(Depersonalization) และ 3) การลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal 
Accomplishment) ซึ่งมีวิธีการวัดอาการทั้งสามน้ีให้อยู่ในลักษณะ สูง ปานกลาง ตํ่า ตามวิธีของ Maslach 
Burnout Inventory (MBI) (Muhammad and Hamdy, 2005) โดยแท้จริงแล้ว อาการทั้งสามอาการน้ีเป็น
อิสระต่อกัน สามารถเกิดเพียงอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในหลายงานวิจัยก่อนหน้าน้ี ได้แสดงให้เห็นว่า 
อาการภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ เป็นอาการแรกที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของภาระงานที่มากเกินไป และปัญหา
การแสดงกริยาต่อลูกค้าในงานบริการที่ขัดกับความรู้สึกจริงตามอารมณ์ของตนซึ่งแม้โกรธไม่พอใจก็ต้องฝืนย้ิม
และบริการ ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม เมื่อมีปริมาณมากไปก็จะทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อผู้อ่ืน
รอบข้าง และไม่พอใจกับงานที่ทํา อันเป็นเหตุให้เกิดอาการตีตัวออกห่างจากผู้อ่ืนไม่อยากเข้าสังคม แต่สําหรับ
การลดทอนความสามารถของตนเองลงน้ัน เกิดจากการขาดการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างและ
องค์การเมื่อเกิดความเครียดจากการทํางานที่ไม่สามารถทํางานได้ตามความคาดหวังจากองค์การ ส่งผลให้
บุคคลมีทัศนคติต่อตนเองไม่ดี ประเมินตนเองตํ่า (Leiter, 1993; Maslach, Jackson and Leiter, 2013)  
 จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการทํางานน้ี สามารถอ้างอิงได้ถึงทฤษฎีการรักษาทรัพยากรที่มี
ค่า (Conservation of Resource Theory) ของ Stevan Hobfoll (1989) ซึ่งกล่าวถึงทรัพยากรจําเป็นใน
ชีวิต ที่บุคคลต้องการครอบครองได้มาในการดําเนินชีวิต และต้องการปกป้องรักษาให้คงอยู่ไว้ อันมีในสอง
ลักษณะ คือ ทรัพยากรขั้นต้นและขั้นรอง โดยข้ันต้นน้ันเป็นทรัพยากรในลักษณะของ วัตถุ สถานภาพความ
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เป็นอยู่ และลักษณะส่วนบุคคล สําหรับวัตถุน้ันได้แก่ บ้าน ยานพาหนะ สิ่งของจําเป็นหรือเคร่ืองใช้ สถานภาพ
ความเป็นอยู่น้ัน ได้แก่ การเป็นผู้นําครอบครัว การได้รับการยอมรับจากสังคม และสําหรับลักษณะส่วนบุคคล
น้ัน ได้แก่ ทัศนคติ ลักษณะทางบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพในการทํางานและดําเนิน
ชีวิต สําหรับทรัพยากรในขั้นรองน้ัน คือ สภาพแวดล้อมทางสังคมที่สัมพันธ์กับบุคคล โดยมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และกฎระเบียบ เป็นตัวกําหนด อันนํามาซึ่งลักษณะความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันในสังคม เมื่อใดก็ตาม 
หากทรัพยากรท่ีมนุษย์ต้องการจะรักษาไว้ทั้งขั้นต้นและขั้นรองน้ีได้ถูกทําให้ลดลงหรือหมดไป ความเครียดก็จะ
เกิดขึ้น และหากเกิดขึ้นในการทํางาน เมื่อความเครียดเกิดขึ้นมากจนไม่สามารถควบคุมได้ ก็จะนํามาซึ่งอาการ
ของภาวะหมดไฟในการทํางาน (Gorgievsky and Hobfoll, 2008)  ซึ่งต่อมาทฤษฎีดังกล่าวได้รับการ
พัฒนาขึ้นเป็นแบบจําลองความต้องการของงานและปัจจัยเอ้ือต่อการทํางาน (The Job Demands – 
Resources Model) (Hobfoll, 1989; Demerouti et al., 2001; Babakus, Yavas and Ashill, 2009) ที่มี
ใจความว่า เมื่อใดก็ตามท่ีอุปสงค์หรือความต้องการจากองค์การต่อการทํางานของบุคคลมีมากกว่าทรัพยากรที่
องค์การมีตอบแทนให้ เมื่อน้ันภาวะหมดไฟในการทํางานจะเกิดขึ้น 
 จากปัญหาภาวะหมดไฟในการทํางานดังกล่าว การศึกษาในเร่ืองน้ีเริ่มต้นและมีมากในงานบริการและ
การแพทย์รวมทั้งในกลุ่มผู้ให้บริการทางการศึกษาที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ซึ่งงานดังกล่าวมีโอกาส
เกิดความรู้สึกไม่พอใจในการสนทนาและให้บริการกับผู้รับบริการแต่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตนตาม
ข้อกําหนดในการปฏิบัติงานโดยการย้ิมแย้มพูดจาไพเราะ ซึ่งขัดกับความรู้สึกจริงของตน ส่งผลให้เกิดความ
เหน่ือยหน่าย ต่อต้าน และไม่อยากทํางานน้ันอีก ซึ่งเป็นอาการของภาวะหมดไฟในการทํางาน (Lee and Ok, 
2012) แต่ตามความเป็นจริงแล้ว เมื่อพิจารณาถึงหลักอุปสงค์ขององค์การและทรัพยากรท่ีพนักงานได้รับใน
การทํางานน้ัน (The Job Demands – Resources Model) พบว่า ภาวะหมดไฟในการทํางานสามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกลักษณะงาน ซึ่งต่อมาได้มีผู้ศึกษาในเร่ืองของภาวะหมดไฟในการทํางานน้ีกับหลายอาชีพและ
หลายตําแหน่งงาน เช่น กลุ่มผู้บริหาร (Zopiatis, Constanti and Pavlou, 2010; Madnawat and Mehta, 
2012) หรือนักเรียน (Keiko et al., 2015) ซึ่งมีโอกาสท่ีทรัพยากรที่ตนเองต้องการจะไม่ได้ตามประสงค์ และ/
หรือที่ต้องการรักษาไว้อาจจะลดลงไปหรือหายไป และความต้องการจากองค์การท่ีตนอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของ คุณภาพงาน เวลา และ ปริมาณงาน มีมากกว่าทรัพยากรที่องค์การให้ตอบแทน ทั้งยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนที่ดีและกําลังใจจากคนรอบตัว จึงเป็นเหตุให้ภาวะหมดไฟในการทํางานเกิดขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสามปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาในการเกิดภาวะหมดไฟในการทํางานของ 
Silva, Hewage and Fonseka (2009) ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางปัจเจกของบุคคล (Personnel Characteristic) 
ลักษณะงาน (Job Characteristic) และ ลักษณะขององค์การ (Organization Characteristic) นั้น สามารถ
ระบุได้ว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน ลักษณะงานที่แตกต่างกัน และ ความแตกต่างกันขององค์การแต่ละ
องค์การน้ัน มีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทํางานแตกต่างกัน ซึ่งหากพิจารณาในทฤษฎีการรักษาทรัพยากร
ที่มีค่า (Conservation of Resource Theory) ของ Stevan Hobfoll (1989) ด้วยน้ัน จะพบว่าความ
แตกต่างกันของธรรมเนียมปฏิบัติ วัฒนธรรม และ กฎระเบียบ มีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทํางานทั้งสิ้น 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาภาวะหมดไฟในการทํางานน้ัน ความแตกต่างในด้านต่างๆ เช่น ประเทศที่
แตกต่างกัน ภูมิภาคที่แตกต่างกัน ลักษณะองค์การที่แตกต่างกัน กลุ่มคนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ล้วนมี
อิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทํางานในระดับที่ต่างกัน 
 องค์การท่ีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ ล้วนมีความแตกต่างกันในด้านโครงสร้าง
การบริหารงาน และวัตถุประสงค์ของการทํางาน องค์การที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจถูกกํากับดูแลโดย
หน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ที่หน่วยงานราชการไม่
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สามารถทําได้ด้วยความคล่องตัวอันเน่ืองมาจากโครงสร้างการบริหารงาน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคง
ของประเทศท่ีไม่สามารถให้เอกชนดําเนินการได้ทั้งหมด ทั้งน้ีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง
และเพ่ือนํารายได้มาใช้ลงทุนอย่างต่อเน่ือง สําหรับหน่วยงานราชการนั้นเป็นองค์การที่ดํารงอยู่ด้วย
งบประมาณจากส่วนกลาง มีการดําเนินงานที่เป็นไปเพ่ือการจัดวางระบบระเบียบและความเรียบร้อยให้เกิดแก่
สังคมและประเทศชาติ เป็นการวางแนวทางในการดําเนินการตามทิศทางของประเทศที่มาจากนโยบายภาค
การเมือง การทํางานของราชการอาจไม่คล่องตัวเท่ารัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากไม่มีปัจจัยในเรื่องของการหารายได้
เพ่ือเลี้ยงองค์การ (ชาญชัย แสวงศักด์ิ, 2542) แต่อย่างไรก็ตาม หน้าที่หลักขององค์การท้ังสองล้วนมีความ
คล้ายคลึงกัน น่ันคือ การให้บริการต่อประชาชนและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติในฐานะการเป็น
องค์การของรัฐหรือองค์การที่ถูกควบคุมโดยองค์การของรัฐ ซึ่งบนความคล้ายและความแตกต่างขององค์การ
ส่งผลให้ทั้งสององค์การ มีลักษณะของงานที่แตกต่างกัน ลักษณะองค์การท่ีแตกต่างกัน และ บุคลิกลักษณะ
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันอันเน่ืองมาจากระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกันตามโครงสร้างองค์การ
ด้วย ซึ่งทั้งสามปัจจัยที่แตกต่างกันน้ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทํางานที่แตกต่างกันเช่นกัน 
 งานวิจัยฉบับน้ี จึงมุ่งศึกษาถึงความแตกต่างของอิทธิพลของลักษณะทางปัจเจกบุคคล (Personnel 
Characteristic) ลักษณะงาน (Job Characteristic) และลักษณะองค์การ (Organization Characteristic) 
ต่อภาวะหมดไฟในการทํางานระหว่างองค์การในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับหน่วยงานราชการ โดยสําหรับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจน้ัน ได้เลือกพนักงานของการยางแห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มประชากร โดยการยางแห่ง
ประเทศไทยนั้น เป็นองค์การที่อยู่ระหว่างการปฏิรูปองค์การโดยการควบรวมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจํานวนสาม
หน่วยงาน คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เข้าด้วยกัน
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยก่อต้ังในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลบริหารจัดการยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร เพ่ือกําหนดทิศทางวางรากฐาน
เศรษฐกิจของประเทศด้วยการผลิตและจําหน่ายยางพารา ซึ่งการปฏิรูปองค์การครั้งน้ีได้ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างองค์การ ลักษณะงาน และ ความรู้สึกของพนักงาน อันอาจเป็นที่มาของภาวะหมดไฟในการทํางาน
ได้ และสําหรับหน่วยงานราชการน้ัน ได้เลือกพนักงานของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นกลุ่ม
ประชากร เน่ืองจากกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติเป็นหน่วยงานท่ีมีภาระความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เช้ือเพลิงธรรมชาติให้เพียงพอกับความต้องการพลังงานของประเทศอันสะท้อนถึงความม่ันคง โดยต้องวางแผน
ในการจัดหามาซึ่งพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการในระยะสั้นและระยะยาวและต้องรักษาผลประโยชน์
ของประเทศในเรื่องของสัมปทานพลังงานท่ีให้แก่บริษัทเอกชนในการลงทุน (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน, มปป.) ซึ่งทั้งสองหน่วยงานน้ีมีความแตกต่างในด้านการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์การท่ี
แตกต่างกัน แต่มีความเหมือนกันในเรื่องของความรับผิดชอบในการบริหารจัดการภาระงานหลักของตนอย่าง
ครบวงจร ซึ่งมีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก อันนํามาซึ่งความกดดันในการ
ทํางานและภาระงานต่อพนักงานที่อาจมากกว่าทรัพยากรท่ีได้รับจากองค์การ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ภาวะหมดไฟในการทํางานได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout) 
 เริ่มเป็นที่รู้จักในหนังสือนิยายของ Graham Greene  ในปี 1961 ในช่ือ A Burnt Out Case ซึ่ง
กล่าวถึงสถาปนิกช่ือดังที่เบ่ือสังคมรอบข้าง แล้วหนีเข้าป่าในแอฟริกาไป ซึ่งต่อมาในวงการนักจิตวิทยาได้ใช้คํา
ว่า Burnout หรือภาวะหมดไฟในการทํางานน้ีแสดงถึงภาวะของบุคคลที่มีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่องานและ
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สภาพแวดล้อมในที่ทํางาน จนทําให้เกิดปัญหาการตีตัวออกห่างจากสังคมการทํางาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความ
ผิดหวังของบุคคลจากรางวัลที่มุ่งหวังจะได้รับในการทุ่มเททํางาน (Freudenburger and Richelson, 1980) 
อันมีผลลัพธ์ที่กระทบต่อคุณภาพการทํางาน และอาจนํามาซึ่งการขาดงานหรือลาออกในท้ายที่สุด ซึ่งในช่วง
เริ่มต้นของการศึกษาและใช้คําว่าภาวะหมดไฟในการทํางานน้ัน เริ่มจากการให้คําปรึกษาของนักจิตวิทยาต่อ
ผู้รับคําปรึกษาในรูปแบบของการให้เปล่าหรือบริการชุมชน แล้วประมวลภาวะความรู้สึกเหน่ือยหน่ายต่อการ
ทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานน้ันเพ่ือพิจารณาถึงความรุนแรงของภาวะหมดไฟในการทํางาน โดย
ข้อมูลที่ได้รับน้ัน สามารถระบุอาการอันเป็นตัวบ่งช้ีของภาวะหมดไฟในการทํางานน้ีได้สามอาการ คือ 1) ภาวะ
เหน่ือยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) 2) การมีทัศนคติด้านลบหรือการตีตนออกห่างจากบุคคลอ่ืน 
(Depersonalization) และ 3) การลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal 
Accomplishment) ลักษณะการเกิดภาวะทั้งสามน้ีโดยรวมแล้วจะเรียงตามลําดับจากการเกิดภาวะเหน่ือยล้า
ทางอารมณ์ อันเป็นผลจากภาระงาน ในเรื่องของ เวลา ปริมาณ และคุณภาพ เมื่อมีภาระงานที่มากจนร่างกาย
และจิตใจรู้สึกเหน่ือยล้าแล้ว หากความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในการทํางานไม่ดีพอ ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุน การมีทัศนคติด้านลบต่อบุคคลอ่ืนและการตีตัวออกห่างจากคนอ่ืนจึงเกิดขึ้น และส่งผลให้บุคคล
ประเมินความสามารถของตนเองตํ่า มองว่าทํางานใดๆ ก็ไม่สําเร็จ เพราะไม่มีกําลังและไม่ได้รับการสนับสนุนที่
เพียงพอ ซึ่งการวัดอาการทั้งสามน้ี มีการสร้างเครื่องมือในการวัดในหลายรูปแบบหลายเคร่ืองมือ แต่ที่นิยมคือ 
วิธีการวัด Maslach Burnout Inventory (MBI) ของ Christina Maslach โดยได้จัดทําและนําเสนอครั้งแรก
ในปี 1981 ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ใช้กับผู้ปฏิบัติงานบริการ (MBI-Human Services Survey or MBI-HSS) 
และจัดทําอีกคร้ังเพ่ือผู้ประกอบอาชีพงานบริการการศึกษา (MBI-Educators Survey or MBI-ES) ในปี 1986 
และท้ายที่สุดสําหรับทุกอาชีพ (MBI-General Survey or MBI-GS) ในปี 1996 (Maslach, C., Susan E. 
Jackson, Michael P. Leiter, 2013)      
 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภาวะหมดไฟในการทํางานน้ี อาจแสดงได้ด้วยทฤษฎีการรักษาทรัพยากรท่ีมีค่า 
(Conservation of Resource Theory) ของ Stevan Hobfoll (1989) ซึ่งกล่าวถึงทรัพยากรหรือสิ่งที่บุคคล
ต้องการได้มาและรักษาไว้ในการดําเนินชีวิตหรือการทํางาน ซึ่งเมื่อใดก็ตามท่ีทรัพยากรน้ีลดลงหรือไม่ได้มา จะ
ส่งผลให้เกิดความผิดหวัง ความเครียดและนํามาซึ่งภาวะหมดไฟในการทํางานได้ จึงสอดคล้องกับคําจํากัด
ความของ Freudenburger และ Richelson (1980) ที่ว่าความผิดหวังจากรางวัลที่คาดหวังในการทํางานที่ตน
ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปน้ัน นํามาซึ่งภาวะหมดไฟในการทํางาน และต่อมาในเร่ืองทรัพยากร (Resource) ได้
มีการพัฒนาเป็นแบบจําลองของสาเหตุการเกิดปัญหาความเครียดและภาวะหมดไฟในการทํางานจากเรื่องอุป
สงค์หรือความคาดหวังจากองค์การต่อการทํางานของบุคคล (Job demands) และ ในส่วนของสิ่งตอบแทน
หรือทรัพยากรที่องค์การมีให้แก่พนักงานในการทํางาน (Job resources) ซึ่งเรียกว่าแบบจําลองความต้องการ
ของงานและปัจจัยเอ้ือต่อการทํางาน (The Job Demands-Resources Model) (Demerouti et al., 2001) 
โดยอุปสงค์ขององค์การ คือ สิ่งที่ส่งผลต่อต้นทุนทางจิตวิทยา การเพ่ิมความเครียดในการทํางาน อันเกิดจาก
ภาระงานที่หนัก การให้เวลาที่จํากัด และ ความมุ่งหวังในคุณภาพงาน และสําหรับทรัพยากรในแบบจําลองน้ัน 
คือ ลักษณะต่างๆ ของการทํางานในองค์การ ทั้งทางสังคม โครงสร้างองค์การ รวมถึงลักษณะของงาน ที่
องค์การมีให้แก่พนักงาน เช่น ความชัดเจนในตําแหน่งหน้าที่ ความสัมพันธ์ในที่ทํางานทั้งกับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคงในการทํางาน การช่วยเหลือในสวัสดิการของพนักงาน และการให้สิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายและมีคุณภาพ สามารถลดภาระงานที่ลําบากหรือมีจํานวนมาก
ได้ รวมถึงมีเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตําแหน่งหน้าที่และความสามารถ ประกอบกับผลตอบแทนอันดี 
เมื่อใดก็ตามท่ีอุปสงค์ขององค์การมีมากกว่าทรัพยากรท่ีองค์การมีให้ ความเครียดในการทํางานจะก่อตัวและ
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สะสมจนเกิดภาวะหมดไฟในการทํางานในท้ายที่สุด (Schaufeli and Taris, 2014)  เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยใน
การเกิดภาวะหมดไฟในการทํางานตามหลักของทรัพยากรและอุปสงค์ขององค์การแล้ว พบว่ามาจากทั้งปัจจัย
ภายในตัวบุคคลและภายนอก โดยปัจจัยภายใน คือ ทัศนคติและบุคลิกภาพของบุคคลในการทํางาน และหลัก
ในการดําเนินชีวิตอันรวมถึงประสบการณ์ ส่วนปัจจัยภายนอก คือ สภาวะแวดล้อมในการทํางานน่ันเอง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาอย่างเป็นระบบแล้ว Schaufeli และ Enzmann (1998) อธิบายปัจจัยภายในและภายนอกน้ีออกเป็น 
4 ลักษณะที่ทําให้เกิดภาวะหมดไฟในการทํางาน ได้แก่ (1) ลักษณะส่วนบุคคล อันเกิดจากความคาดหวังใน
การทํางานของบุคคลที่ไม่ได้รับการตอบสนอง หรือบุคลิกของบุคคลไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน (2) ลักษณะ
ของความสัมพันธ์ในที่ทํางาน ซึ่งหมายถึง การขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือกับ
ผู้รับบริการ และข้อปฏิบัติในการทํางานที่ทําให้ต้องฝืนความเป็นตัวของตัวเองในการแสดงออก (3) ลักษณะ
ขององค์การ ซึ่งหมายถึง ภาระงานที่มากเกินไป รางวัลหรือผลตอบแทนจากการทํางานที่ไม่เหมาะสม ความไม่
ชัดเจนในงาน การขาดอํานาจและความไว้วางใจ โครงสร้างงานที่ไม่สอดคล้องกับการเจริญเติบโต และ (4) 
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง ภาวะหมดไฟในการทํางานที่มาจากสิ่งภายนอกองค์การ เป็น
เรื่องของสังคมและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้บุคคลมีบุคลิกและความคิดที่อาจสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการ
ทํางานได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ของการจัดการภายในองค์การแล้ว สาเหตุของภาวะหมดไฟในการ
ทํางานสามารถแสดงได้ใน 3 สาเหตุหลัก คือ ลักษณะทางปัจเจกบุคคล (Personnel Characteristic) ลักษณะ
งาน (Job Characteristic) และ ลักษณะองค์การ (Organization Characteristic) (Silva, Hewage and 
Fonseka, 2009) ซึ่งลักษณะทางปัจเจกบุคคลน้ัน เกิดจากลักษณะทางบุคลิกภาพและความคิดหรือทัศนคติที่
แตกต่างกัน อันจะส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทํางานที่แตกต่างกัน เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพตามปัจจัยห้า
ประการ (the five factor model :FFM), ความเช่ือในอํานาจภายในตน (locus of control) และ 
Cloninger’s biosocial model of personality (Paleksic, Ubovic and Popovic 2015; Alarcon, 
Eschleman and Bowling 2009) แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ Costa 
และ McCrare (1992)  
 2. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (The five factor model) 

    2.1 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness) มีความคิดเปิดกว้าง รับและยินดีกับ
ความคิดใหม่สิ่งใหม่ และสถานการณ์ใหม่ได้เสมอ ซึ่งจากผลการศึกษาของ Piedmont (1993) พบว่า
บุคลิกภาพลักษณะน้ีมีอิทธิพลกับอาการทั้งสามของภาวะหมดไฟในการทํางานน้อยมากหรือไม่มีเลย แต่
อย่างไรก็ดีมีงานวิจัยที่พบว่าบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์น้ีมีอิทธิพลทางบวกต่อการสร้างความสําเร็จ
ของบุคคล (Personal Accomplishment) (Deary, Watson and Hogston, 2003) และมีอิทธิพลทางลบ
ต่อความมีทัศนคติด้านลบหรือการตีตัวออกห่าง (Depersonalization) ซึ่งรวมถึง Schaufeli and Enzmann 
(1998) ที่พบว่า มีอิทธิพลทางลบต่อภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion)  

2.2 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) แสดงถึงการมีสติระลึกคิดรู้ตัวในการ
ปฏิบัติตนหรือแสดงออกอยู่ตลอดเวลา มีวินัย มีระเบียบ มีความคิดอย่างรอบคอบ มีการทํางานที่ต้องวางแผน 
และมุ่งมั่นในความสําเร็จ ซึ่งจากผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกน้ี มีอิทธิพลทางบวก
ต่อการสร้างความสําเร็จของบุคคล (Personal accomplishment) (Deary, Watson and Hogston, 2003; 
Storm and Rothmann, 2003) อันนํามาซึ่งการมีอิทธิพลด้านลบต่อภาวะหมดไฟในการทํางานในรูปแบบ
ของการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished personal accomplishment) 

2.3 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) เป็นผู้มีความกระฉับกระเฉง ชอบเข้าสังคม รัก
การแสดงออกและเป็นผู้นํา ชอบกระทําในสิ่งต่ืนเต้น มีความคิดใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา รวมถึงเป็นผู้คิดเชิง
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บวกต่อประสบการณ์ใหม่ที่ได้พบเสมอ จากผลการศึกษาของ Storm and Rothmann (2003) ในตํารวจของ 
แอฟริกาใต้ พบว่าบุคลิกภาพแบบแสดงตัวน้ีมีอิทธิพลทางลบต่อภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ (Emotional 
Exhaustion) และจะจดจ่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมคิดหาวิธีการจัดการได้อย่างดี  ซึ่งนํามาซึ่งการจัดการ
ความเครียดอันเป็นต้นเหตุของภาวะหมดไฟในการทํางานได้ 

2.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) เช่ือและไว้ใจผู้อ่ืน มีความถ่อมตน ไม่
ชอบแสดงออก ชอบอยู่เบ้ืองหลัง เห็นด้วยกับความคิดของผู้อ่ืน และชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ ซึ่งจากผล
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบุคลิกภาพแบบประนีประนอมน้ี มีอิทธิพลน้อยมากต่อทั้งสามอาการของภาวะหมด
ไฟในการทํางาน แต่ที่เห็นได้เด่นชัดคือการมีอิทธิพลทางลบต่อความมีทัศนคติด้านลบ (Depersonalization) 
(Bakker et al. 2006; Alarcon et al. 2009) และการมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูงน้ันนํามาซึ่งอิทธิพล
ทางลบต่อภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ (Storm and Rothmann, 2003)  

2.5 บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว (Neuroticism) เป็นผู้มีอารมณ์รุนแรงได้ง่ายเม่ือมีสิ่งเร้า จึงเป็น
คนที่ไม่ผ่อนคลาย วิตกกังวลเสมอ และจัดการกับปัญหาหรือความเครียดได้ยาก เพราะมักประเมินปัญหาหรือ
ภาระสูงและประเมินศักยภาพตนเองตํ่า ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาน้ัน บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวน้ี ถูกกล่าวถึงว่า
มีอิทธิพลทางบวกต่ออาการท้ังสามของภาวะหมดไฟในการทํางานมากที่สุด (Bakker et al. 2006) 

3. ลักษณะงานและลักษณะองค์การ 
 เมื่อพิจารณาถึงสามปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทํางานของ Silva, Hewage 

and Fonseka (2009) ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางปัจเจกบุคคล (Personnel Characteristic) ลักษณะงาน (Job 
Characteristic) และลักษณะองค์การ (Organization Characteristic) น้ัน สามารถระบุได้ว่า บุคคลที่มี
บุคลิกภาพแตกต่างกัน ลักษณะงานที่แตกต่างกัน และความแตกต่างกันขององค์การแต่ละองค์การนั้น มี
อิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทํางานแตกต่างกัน ซึ่งหากพิจารณาในทฤษฎีการรักษาทรัพยากรท่ีมีค่า  
(Conservation of Resource Theory) ของ Stevan Hobfoll (1989) ด้วยน้ัน จะพบว่าความแตกต่างกัน
ของธรรมเนียมปฏิบัติ วัฒนธรรม และกฎระเบียบ มีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทํางานทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการพิจารณาภาวะหมดไฟในการทํางานน้ัน ความแตกต่างในด้านต่างๆ เช่น ประเทศที่แตกต่างกัน 
ภูมิภาคที่แตกต่างกัน ลักษณะองค์การที่แตกต่างกัน กลุ่มคนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ล้วนมีอิทธิพลต่อ
ภาวะหมดไฟในการทํางานในระดับที่ต่างกัน สําหรับลักษณะงานและลักษณะขององค์การซึ่งเป็นปัจจัยของ
ภาวะหมดไฟในการทํางานน้ัน จะเก่ียวข้องกันกับแบบจําลองความต้องการของงานและปัจจัยเอ้ือต่อการ
ทํางาน (The Job Demands-Resources Model) หรือกล่าวในอีกทางก็คือ ความต้องการจากองค์การหรือ
สิ่งแวดล้อมในการทํางานต่อบุคคล (Job Demands) และความต้องการของบุคคลต่อสภาวะแวดล้อมหรือ
องค์การ (Job Resources) (Haghani, Bharami and Sarkhosh, 2012) ลักษณะงานที่ไม่ดีไม่พึงประสงค์ 
เป็นการขาดซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ความต้องการของบุคคลไม่ได้รับการสนอง จึงเกิดภาวะหมดไฟในการ
ทํางาน เช่น งานที่มีภาระมากเกินไป มีบทบาทหน้าที่ในการทํางานที่ทับซ้อนกันของพนักงาน งานไม่มีความ
ชัดเจน มีความรับผิดชอบที่สูงไม่เหมาะสมกับอํานาจและสิ่งตอบแทน ความสัมพันธ์ในการทํางานที่ไม่ดีทั้งกับ
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และการไม่ได้รับสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการทํางานน้ัน สิ่งเหล่าน้ี
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลกันของอุปสงค์และทรัพยากร เป็นเหตุให้เกิดภาวะหมดไฟในการทํางาน (Chemiss, 
1980; Maslach and Leiter, 1997) สําหรับลักษณะองค์การน้ัน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรม
องค์การ และความพึงพอใจในการทํางาน การมีลักษณะองค์การต่างกันหรือวัฒนธรรมองค์การท่ีต่างกันส่งผล
ให้เกิดความแตกต่างในความพอใจในการทํางาน อันมีผลต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน (Torfi, Alam, 
Nikbakhsh, 2014) เช่น โครงสร้างองค์การที่ไม่มีความก้าวหน้า ความไม่เป็นธรรมในองค์การ วัฒนธรรม



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 
29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

C 29 

องค์การและการทุจริตในองค์การซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ
และโครงสร้างองค์การท่ีไม่เป็นที่พึงพอใจในการทํางานเนื่องจากขาดความยุติธรรมอันเป็นปัจจัยสําคัญในการ
สร้างความสุขในการทํางานให้แก่พนักงาน อันจะส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทํางานกับพนักงานใน
ท้ายที่สุด (Zhang et al, 2014) 

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงการศึกษาในเรื่องภาวะหมดไฟในการทํางาน โดยมีจุดเริ่มต้นจาก
นักจิตวิทยาที่ศึกษาในพนักงานบริการและในงานบริการทางการศึกษาที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการสนทนาและให้บริการกับผู้รับบริการแต่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตน
ตามข้อกําหนดในการปฏิบัติงานโดยการย้ิมแย้มพูดจาไพเราะ อันขัดกับความรู้สึกจริงของตน ส่งผลให้เกิด
ความเหน่ือยหน่าย ต่อต้าน และไม่อยากทํางานน้ันอีก ซึ่งเป็นอาการของภาวะหมดไฟในการทํางาน (Lee and 
Ok, 2012) แต่ตามความเป็นจริงแล้ว เมื่อพิจารณาถึงหลักอุปสงค์ขององค์การและทรัพยากรที่พนักงานได้รับ
ในการทํางานน้ัน (The Job Demands – Resources Model) พบว่า ภาวะหมดไฟในการทํางานสามารถ
เกิดขึ้นได้กับทุกลักษณะงาน ซึ่งได้มีผู้ศึกษาในเรื่องของภาวะหมดไฟในการทํางานน้ีกับหลายอาชีพและหลาย
ตําแหน่งงาน เช่น กลุ่มผู้บริหาร (Zopiatis, Constanti and Pavlou, 2010; Madnawat and Mehta, 
2012) นักเรียน (Keiko et al., 2015) และข้าราชการพลเรือน (Saijo et al. 2015) แต่พบน้อยมากใน
งานวิจัยที่มีกลุ่มประชากรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับข้าราชการในด้านตัวองค์การที่ถูก
กํากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน และมีเป้าหมายสร้างความมั่นคงและความ
เจริญให้ประเทศ แต่ในความต่างที่พบคือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการในรูปแบบ
ของอุตสาหกรรมและการพาณิชย์อันมีรายได้และผลประโยชน์ย้อนกลับจากประชาชนเพ่ือมาเลี้ยงองค์การเอง 
และนําเงินส่วนกําไรท่ีได้ส่งให้แก่รัฐตามสัดส่วนที่รัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งต้องมีการดําเนินงานเพ่ือสร้างรายได้และ
ผลประโยชน์แก่บุคลากรในองค์การ และมีส่วนน้อยที่มีกลุ่มประชากรในการศึกษาเป็นข้าราชการสามัญ อัน
เป็นข้าราชการในกระทรวง และกรม ไม่ใช่ส่วนท้องถิ่น การเมือง หรืออุดมศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีรายได้จาก
เงินงบประมาณของประเทศที่จัดสรรให้ตามลักษณะงานและความจําเป็น เป้าหมายของการทํางานจึงไม่ใช่การ
หามาซึ่งรายได้ในการเลี้ยงดูองค์การ อันอาจทําให้ภาวะกดดันในการทํางานหรือความเครียดในการทํางานของ
ข้าราชการน้อยกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องคํานึงถึงเรื่องกําไร-ขาดทุน อย่างไรก็ตาม ด้วยสวัสดิการบํานาญ
และค่ารักษาพยาบาลบุพการีและตนเองตลอดชีพที่ข้าราชการได้รับและความมั่นคงในอาชีพน้ัน นํามาซึ่งการ
จ่ายค่าตอบแทนในระดับที่ตํ่าอันทําให้ข้าราชการเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจได้ สะท้อนงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพ
ชีวิตข้าราชการไทย” ในปี พ.ศ. 2556 ของ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พบว่า ในด้านสุขภาพ ชีวิตส่วนตัว การทํางาน สังคม และการมีส่วนร่วม
ของข้าราชการไทยน้ัน อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมด หากแต่มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนถึงรายได้ที่ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดหน้ีสินและความเครียด อันอาจเป็นที่มาของภาวะหมดไฟในการทํางาน หรือลดทอน
ประสิทธิภาพการทํางานลงได้ สําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจน้ันความม่ันคงในอาชีพและความกดดันจากการ
ทํางานไม่ต่างจากข้าราชการมากนัก หากมีโครงสร้างองค์การ โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ 
วัฒนธรรมองค์การ ที่แตกต่างกับข้าราชการ โดยมีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการ มีสวัสดิการที่ดีหากแต่ไม่มี
บํานาญและค่ารักษาพยาบาลตลอดชีวิตเหมือนข้าราชการ และมีปัญหาในเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การหรือการแปรรูปให้เกิดความตึงเครียดในบางคร้ัง รวมถึงการต้องพ่ึงพาตนเองบนเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงอาจนํามาซึ่งความเครียดของพนักงานต่อความไม่แน่นอนในอนาคตการทํางาน  
             ด้วยลักษณะที่คล้ายและต่างกันขององค์การที่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางในรูปแบบของกรม
และกระทรวง กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน ทําให้งานวิจัยช้ินน้ี
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สนใจศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการทํางานต่อบุคล ในสองลักษณะองค์การโดยเปรียบเทียบกัน 
โดยองค์การหน่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในช่วงเร่ิมต้นหลังจากผ่านการปฏิรูปองค์การ อันอาจนํามาซึ่ง
ความวิตกกังวลและความเครียดต่อรูปแบบองค์การและการบริหารแบบใหม่ กับหน่วยงานราชการระดับกรมที่
มีภาระงานในการวางแผนความมั่นคงทางพลังงานและรักษาผลประโยชน์จากทรัพยากรให้แก่ประเทศ เพ่ือ
ทราบถึงความแตกต่างกันของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทํางานของทั้งสององค์การ เพ่ือใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงรูปแบบองค์การของทั้งสององค์การให้เกิดผลดีต่อไป โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการทํางาน 
 1.1 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟใน
การทํางานทั้งสามอาการ 

 1.2 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟใน
การทํางานทั้งสามอาการ 

 1.3 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทํางาน
ทั้งสามอาการ 

 1.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟใน
การทํางานทั้งสามอาการ 

 1.5 บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว (Neuroticism) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการ
ทํางานทั้งสามอาการ 

 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการทํางาน 
2.1 ภาระงานที่มากเกินควรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทํางานทั้งสามอาการ 
2.2 ความไม่ชัดเจนในลักษณะงานและอํานาจหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟใน

การทํางานทั้งสามอาการ 
2.3 ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทํางานทั้ง

สามอาการ 
2.4 ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทํางานทั้ง

สามอาการ 
2.5 การได้รับการยอมรับที่ดีจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ

หมดไฟในการทํางานทั้งสามอาการ 
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะองค์การมีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการทํางาน 
3.1 โครงสร้างองค์การที่ไม่ยุติธรรมในเรื่องของโอกาสและภาระงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ภาวะหมดไฟในการทํางานทั้งสามอาการ 
3.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทํางาน

ทั้งสามอาการ 
3.3 ความไม่เป็นธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทํางานทั้งสาม

อาการ 
3.4 วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทํางานทั้ง

สามอาการ 
3.5 การทุจริตในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทํางานทั้งสามอาการ 
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 สมมติฐานที่ 4 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ อย่างน้อย 1 ตัวแปร 

สามารถทํานายภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) การมีทัศนคติด้านลบ 
(Depersonalization) และการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished personal accomplishment) ได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาความแตกต่างของอิทธิพลของลักษณะทางปัจเจกบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ
ต่อภาวะหมดไฟในการทํางานระหว่างองค์การหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับหน่วยงานราชการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ (1) พนักงานระดับ 2-7 ขององค์การสวนยาง (การยางแห่งประเทศไทย) 
จํานวน 244 คน จากสํานักงานใหญ ่(2) ข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จํานวน 187 คน 
(ไม่รวมผู้บริหารจํานวน 14 คน)   

1.2 การสุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างน้ัน ผู้วิจัยใช้วิธีคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อทราบขนาด
ของประชากร โดยทํากลุ่มตัวอย่างตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) 
ซึ่งกําหนดตัวอย่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่ดีของกลุ่มประชากรโดยกําหนดความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% จากรายช่ือพนักงานระดับ 2-7 
ของพนักงานองค์การสวนยาง จํานวน 244 คน  ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน (พนักงานไปปฏิบัติราชการ 
ณ สาขาอ่ืนจํานวน 79 คน คงเหลือพนักงานระดับ 2-7  ในสํานักงานใหญ่จํานวน 165 คน) และจากรายช่ือ
ข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จํานวน 187 คน  ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 145 คนโดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 2. เครื่องมือในการวิจัย  

 เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน 
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์  
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน ซึ่งรวมถึง 1) ลักษณะทางบุคลิกภาพห้า

องค์ประกอบ ใช้แบบสอบถามของกฤติกา หล่อวัฒนวงศ์ (2547) ที่ได้พัฒนามาจากของคอสตาและแมคเคร 
(Costa and McCrare, 1992) 2) ลักษณะงาน มีประเด็นคําถามเกี่ยวกับความถ่ีในการเกิดขึ้นของลักษณะการ
ทํางานใน 5 ลักษณะ (1) ภาระงานที่มากเกินควร (2) ความไม่ชัดเจนในงานและอํานาจในการปฏิบัติหน้าที่ (3) 
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้บังคับบัญชา (4) ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน และ (5) การได้รับการยอมรับที่
ดีจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นปัจจัยด้านลักษณะของงานที่สะท้อนถึงทรัพยากรที่องค์การมี
ให้กับพนักงาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ และ 3) ลักษณะองค์การ ประเด็นคําถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของพนักงานต่อลักษณะขององค์การท่ีตนปฏิบัติงานอยู่ ใน 5 ลักษณะ (1) โครงสร้างองค์การไม่มีความ
ยุติธรรมต่อความเจริญก้าวหน้า (2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่เหมาะสม (3) ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลใน
องค์การ (4) วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ และ (5) การทุจริตภายในองค์การ ว่ามีความเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยเพียงใด โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดตามวิธีของลิ
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เคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 การทดสอบภาวะหมดไฟในการทํางานตามแบบสอบถามและวิธีการวัดผลของ Maslach 

Burnout Inventory (MBI-GS) ที่แปลเป็นภาษาไทยโดยตรงโดยผู้วิจัย ซึ่งวัดผลอาการ 3 อาการของภาวะ
หมดไฟในการทํางาน คือ (1) ภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) (2) การมีทัศนคติด้านลบ 
(Cynicism) (3) การมีประสิทธิภาพในการทํางาน (Professional Efficacy) ซึ่งการมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานน้ัน ผลคะแนนที่ได้รับจะสะท้อนในด้านตรงกันข้ามกันกับการลดทอนความสามารถของตนเอง 
(Diminished Personal Accomplishment) 

 3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา (content validity) แล้ว

นําข้อเสนอแนะที่ได้รับปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามจนมีความเที่ยงตรง จากน้ันทําการทดลองแบบสอบถามท่ี
พัฒนาแล้วน้ีกับข้าราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จํานวน 30 ราย โดยได้สอบถามถึงความ
เข้าใจในปัญหาและความยากง่าย รวมถึงการถามนํา หลังจากที่ผู้ทดสอบทําแบบสอบถามเสร็จ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมท่ีสุดอีกครั้งต่อไป จากน้ันนําแบบสอบถามตอนที่ 2 ไปคํานวณหาค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้
ค่าเท่ากับ 0.80 โดยในตอนที่ 3 น้ัน เป็นแบบสอบถาม Maslash Burnout Inventory ที่แปลเป็นภาษาไทย
โดยตรงโดยผู้วิจัย ซึ่งได้รับการตรวจสอบความเช่ือมั่นในระดับที่เหมาะสมแล้วจากผู้สร้างแบบสอบถาม จึงไม่
คํานวณหาความเช่ือมั่นอีก 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

ดังน้ี 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านลักษณะองค์การ กับลักษณะอาการ 3 อาการของภาวะหมด
ไฟในการทํางาน โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) จากน้ันใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทํานายโอกาสในการเกิดอาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการทํางาน 
(Burnout) จากปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านลักษณะองค์การ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

1. ผลการวิจัย 
ได้แบ่งการนําเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

(กยท.) ส่วนที่สองไฮไลด์สีเทาเป็นของข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (ชธ.) ดังน้ี
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ตารางที่ 1: สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับภาวะหมดไฟในการทํางาน 
 

บุคลิกภาพ 
ห้าองค์ประกอบ 

ภาวะหมดไฟในการทํางาน   ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ระดับ 

ภาวะเหนื่อยล้า 
ทางอารมณ์  

การมีทัศนคติ 
ด้านลบ 

การมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

     

 กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. 
บุคลิกภาพแบบเปิด
ประสบการณ์ 

0.091 0.152 0.050 0.137 -0.154 0.153 2.57 2.93 0.33 0.31 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก     0.238** 0.093 0.119 0.206* -0.113 0.014 2.99 2.93 0.38 0.37 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 0.119 0.112 0.028    0.100 0.003 0.090 2.91 2.74 0.42 0.28 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม 

-0.128 0.051 -0.193* 0.049 0.096 0.012 3.39 3.20 0.37 0.31 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 0.068 0.183* 0.047 0.084 -0.288** 0.125 2.28 3.00 0.39 0.29 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

*p<0.05, **p<0.01 
  
 จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับภาวะหมดไฟในการทํางานของพนักงานการยางแห่ง

ประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.238) การมีทัศนคติด้านลบ พบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีทัศนคติด้านลบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (r=-0.193) และการลดทอนความสามารถของตนเอง พบว่า บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีประสิทธิภาพการทํางานอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 (r=-0.288) หมายถึง มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการลดทอนความสามารถของตนเอง ดังนั้นผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานที่ 1.4 และ 1.5 บางส่วน และปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 สําหรับข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ผลการวิเคราะห์ ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ พบว่า บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.183)  การมีทัศนคติด้านลบ พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 
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มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีทัศนคติด้านลบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.206) และการลดทอนความสามารถของตนเอง พบว่า ไม่มีบุคลิกภาพแบบ
ใดเลยที่มีความสัมพันธ์กับการมีประสิทธิภาพการทํางานอย่างมีนัยสําคัญ อันหมายถึง มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการลดทอนความสามารถของตนเอง ดังนั้นผลการวิจัย
ยอมรับสมมติฐานที่ 1.5 บางส่วน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1, 1.2 1.3 และ 1.4 

 
ตารางที่ 2: สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะของงานกับภาวะหมดไฟในการทํางาน 
 

ลักษณะงาน   ภาวะหมดไฟในการทํางาน      ค่าเฉลี่ย  S.D.       ระดับ 
ภาวะเหนื่อยล้า 
ทางอารมณ์  

การมีทัศนคติ 
ด้านลบ 

การมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

     

 กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. 
ภาระงานที่มากเกินควร 0.137 0.134 0.100 0.142 0.171* 0.037 2.79 3.16 0.69 0.58 ปานกลาง ปานกลาง 
ความไม่ชัดเจนในงานและ
อํานาจ 

0.037 0.149 0.103    0.245** 0.065 0.002 2.60 3.11  0.83 0.77 ปานกลาง ปานกลาง 

ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชา 

-0.058   0.257** 0.049    0.389** -0.009 0.014 2.36 2.75 1.05 0.98 ปานกลาง ปานกลาง 

ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน 

-0.011  0.255** 0.096    0.365** 0.095 0.084 2.40 2.40 0.99 0.99 ปานกลาง ปานกลาง 

การได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 

-0.070   -0.073 -0.028 -0.035 0.024 0.129 2.88 2.88 0.79 0.79 ปานกลาง ปานกลาง 

*p<0.05, **p<0.01 
  
 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะงานกับภาวะหมดไฟในการทํางานของพนักงานการยางแห่งประเทศ

ไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า มีเพียงภาระงานที่มากเกินควรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีประสิทธิภาพในการทํางานของภาวะหมดไฟในการทํางานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.171) ซึ่งสะท้อนถึงการมีความสัมพันธ์ด้านลบกับการลดทอนความสามารถของตนเอง จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน ดังนั้น ผลการวิจัยจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 และ 2.5 สําหรับข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ พบว่า 
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ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (r=0.257) และ (r=0.255) ตามลําดับ การมีทัศนคติด้านลบ พบว่า ความไม่ชัดเจนในงานและอํานาจ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนผู้บังคับบัญชา และ ความสัมพันธ์
ที่ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีทัศนคติด้านลบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.245), (r=0.389) และ (r=0.365) ตามลําดับ และการ
ลดทอนความสามารถของตนเอง พบว่า ไม่มีปัจจัยใดเลยที่มีความสัมพันธ์กับการมีประสิทธิภาพการทํางานอย่างมีนัยสําคัญ อันหมายถึง มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการ
ลดทอนความสามารถของตนเอง ดังนั้นผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานที่ 2.2, 2.3 และ 2.4 บางส่วน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.1 และ 2.5 

 
ตารางที่ 3: สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะองค์การกับภาวะหมดไฟในการทํางาน 
 

ลักษณะองค์การ   ภาวะหมดไฟในการทํางาน       ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ระดับ 

ภาวะเหนื่อยล้า 
ทางอารมณ์  

การมีทัศนคติ 
ด้านลบ 

การมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

   

 กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. กยท. ชธ. 
โครงสร้างองค์การที่ไม่
ยุติธรรม 

0.221** 0.215** 0.016 0.379** 0.081 -0.044 2.98 2.99 0.70 0.60 ปานกลาง ปานกลาง 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
ไม่เหมาะสม 

 0.122  -0.069  -0.074 -0.105 0.119  0.019 3.32 3.29 1.15 0.88 ปานกลาง ปานกลาง 

ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคล
ในองค์การ 

0.295**   0.117 0.205* 0.248**   -0.058 -0.004 2.75 2.91 1.18 0.90 ปานกลาง ปานกลาง 

วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึง
ประสงค ์

 0.160*   0.192* 0.026 0.324** 0.061 -0.005 3.21 3.14 1.05 0.98 ปานกลาง ปานกลาง 

การทุจริตในองค์การ  0.126 0.315** 0.047 0.288** -0.630  0.038 3.05 3.21 0.95 1.07 ปานกลาง ปานกลาง 
*p<0.05, **p<0.01 

 
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะองค์การกับภาวะหมดไฟในการทํางานของพนักงานการยางแห่ง

ประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ พบว่า โครงสร้างองค์การที่ไม่ยุติธรรม ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลในองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึง
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ประสงค์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ (r=0.221, 0.295 และ 0.160) การมี
ทัศนคติด้านลบ พบว่า มีเพียงความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลในองค์การเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีทัศนคติด้านลบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(r=0.205) และการลดทอนความสามารถของตนเอง พบว่า ด้านลักษณะขององค์การทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กับการลดทอนความสามารถของตนเองอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังนั้น ผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.1, 3.3, และ 3.4 บางส่วน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.2 และ 3.5 สําหรับข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ พบว่า ด้านโครงสร้างองค์การที่ไม่ยุติธรรม วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ และการทุจริตในองค์การ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ (r=0.215, 0.192 และ 0.315) 
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 การมีทัศนคติด้านลบ พบว่า ด้านโครงสร้างองค์การท่ีไม่ยุติธรรม ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลใน
องค์การ วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ และการทุจริตในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีทัศนคติ
ด้านลบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=-0.379, 0.248, 0.324 และ 0.288 ) และการลดทอน
ความสามารถของตนเอง พบว่า ด้านลักษณะองค์การทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กับการลดทอนความสามารถ
ของตนเองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ัน ผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.1, 3.3, 3.4 และ 3.5 บางส่วน 
และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.2 

สมมติฐานที่ 4 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ อย่างน้อย 1 ตัวแปร 
สามารถทํานายภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) การมีทัศนคติด้านลบ 
(Depersonalization) การลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) ได้ 
 
ตารางที่ 4: ตัวแปรที่มีประสทิธิภาพในการทํานายภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์  
 

ตัวแปร R R2 Adjusted R2 F 
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

-ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลในองค์การ 
-ความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับผู้บังคับบญัชา 
-บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 
-ภาระงานท่ีมากเกินควร 

0.467 0.218 0.197 10.257** 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (ชธ.) 
-การทุจริตในหน้าท่ี 
-บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 

0.362 0.131 0.119 10.720** 

**p<0.01 
 

จากตารางที่ 4 แสดงตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ของ
พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายภาวะเหน่ือย
ล้าทางอารมณ์ มีจํานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลในองค์การ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชา บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และภาระงานที่มากเกินควรลักษณะองค์การและบุคลิกภาพแบบมี
จิตสํานึกร่วมกัน สามารถทํานายการเกิดภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ได้ร้อยละ 21 และสําหรับข้าราชการกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายภาวะ
เหน่ือยล้าทางอารมณ์ มีจํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การทุจริตในหน้าที่และบุคลิกภาพแบบหว่ันไหวร่วมกัน 
สามารถทํานายการเกิดภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ได้ร้อยละ 13  
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ตารางที่ 5: ตัวแปรที่มีประสทิธิภาพในการทํานายการมีทัศนคติด้านลบ 
 

ตัวแปร R R2 Adjusted R2 F 
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

-บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 0.163 0.027 0.020 4.110* 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (ชธ.) 

-ความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับผู้บังคับบญัชา 
-โครงสร้างองค์การท่ีไม่ยุติธรรม 
-ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีไม่เหมาะสม 

0.478 0.228 0.212 13.898** 

*p<0.05, p**<0.01 
 

จากตารางที่ 5 แสดงตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการมีทัศนคติด้านลบ พนักงานการ
ยางแห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการมีทัศนคติด้านลบ มี
เพียงตัวแปรเดียว ได้แก่ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม สามารถทํานายการเกิดทัศนคติด้านลบได้ร้อยละ 2.7 
และสําหรับข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพในการทํานายการมีทัศนคติด้านลบ มีจํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชา โครงสร้างองค์การที่ไม่ยุติธรรม และค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เหมาะสมร่วมกัน สามารถ
ทํานายการเกิดทัศนคติด้านลบได้ร้อยละ 22  
 
ตารางที่ 6: ตัวแปรที่มีประสทิธิภาพในการทํานายการลดทอนความสามารถของตนเอง  
 

ตัวแปร R R2 Adjusted R2 F 
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

-บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 0.302 0.091 0.085 15.086** 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (ชธ.) 

- 0.054 0.006 0.536 0.354ns

**p<0.01, ns = non significant p>0.05 
 

จากตารางที่ 6 แสดงตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการลดทอนความสามารถของตนเอง 
พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการลดทอน
ความสามารถของตนเอง มีเพียง 1 ตัวแปร ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวสามารถทํานายการลดทอน
ความสามารถของตนเองได้ร้อยละ 9.1 สําหรับข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ไม่มีตัวแปรใดที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการลดทอนความสามารถของตนเอง 
 2. อภิปรายผล  
 2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ 
  2.1.1 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

  จากผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ 
(Emotional Exhaustion) ของพนักงานการยางแห่งประเทศไทยคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 
(Conscientiousness) โดยมีความสัมพันธ์ในทางบวก ซึ่งแตกต่างจากหลายงานวิจัยก่อนหน้าน้ี ที่พบว่า 
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บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกน้ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญในทางลบกับภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ เช่น
งานวิจัย Azeem (2013) และทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน (Professional Efficacy) (Dearly et al. 
1996; Hochwalder, 2006; Kokinos, 2007; Piedmont, 1993) เน่ืองจากลักษณะของบุคลิกภาพแบบมี
จิตสํานึกน้ี จะทําอะไรอย่างมีแบบแผน ต้ังใจในการทํางาน คิดไตร่ตรองก่อนลงมือทํางานเสมอ และมุ่งสู่
ความสําเร็จเป็นหลัก การท่ีผลการวิจัยแสดงออกในรูปแบบน้ี เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในองค์การขณะน้ีที่
อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนคร้ังใหญ่ อาจเกิดจากความรู้สึกของพนักงานต่อหน่วยงานหรือองค์การที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่ ว่ามีความไม่เป็นระบบระเบียบ หรือมีโครงสร้างองค์การและวิธีการทํางานที่ขัดต่อความต้ังใจใน
การบรรลุความสําเร็จของพนักงานก็เป็นได้ อันส่งผลให้พนักงานรู้สึกหมดกําลังใจที่จะทํางานต่อไป  

  เมื่อพิจารณาในเรื่องของปัจจัยด้านลักษณะขององค์การต่อภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ 
พบว่า โครงสร้างองค์การที่ไม่ยุติธรรม ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลในองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึง
ประสงค์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์อย่างมีนัยสําคัญต่อพนักงานการยางแห่ง
ประเทศไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Moliner et al. (2005) ที่มีผลว่า การได้รับรู้ถึงความยุติธรรมในการ
ทํางานจากผู้ที่เก่ียวข้องในองค์การในการให้คําแนะนําและข้อมูลในการตัดสินใจ (Interactional Justice) และ
ความยุติธรรมในด้านผลตอบแทนจากองค์การต่อความทุ่มเท (Distributive Justice)  มีอิทธิพลอย่างมาก
ในทางลบต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Elci, Karabay และ Akyuz (2015) ที่มีผลว่า ความยุติธรรมในด้านโครงสร้าง ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ต่อพนักงานในองค์การ (Procedural Justice) และความยุติธรรมในด้านผลตอบแทนจากองค์การ
ต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มีอิทธิพลในทางลบต่อ ภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ และการมีทัศนคติ
ในทางลบ ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งน้ียังพบว่า วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ต่อพนักงานน้ันมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Haghani, Bharami และ 
Sarkhosh (2012) ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ หรือ เจ้าขุนมูลนาย (Bureaucratic) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อภาวะหมดไฟในการทํางานต่อพนักงานที่มีระดับการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายขึ้นไป แต่ในทางกลับกันวัฒนธรรมองค์การในแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) แบบมุ่งงานตาม
ภารกิจ (Mission Type) และแบบวัฒนธรรมผูกพัน (Involvement)  เป็นที่พึงประสงค์และมีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทํางานด้วยว่ามีการให้อิสระทางความคิด ตัดสินใจ และไม่ยึดติดในระบบ
โครงสร้าง ซึ่งเมื่อพิจารณาในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์น้ัน จะเกี่ยวข้องกันกับ “ความพึงพอใจ
ในงาน” (Job Satisfaction) ซึ่งเมื่อใดที่บุคคลมีความพึงพอใจในงานที่ทํา ความเครียดมักจะไม่เกิดขึ้น อัน
ส่งผลให้การเกิดภาวะหมดไฟในการทํางานเกิดขึ้นได้ยากตามไปด้วย ซึ่งความพึงพอใจในการทํางานน้ีสามารถ
สร้างได้ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานให้เกิดขึ้น (Zhang et al, 2014) ซึ่งสอดคล้องกันกับ Torfi, 
Alam, และ Nikbakhsh (2014) ที่ใช้ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ 5 รูปแบบ ได้แก่ มุ่งความท้าทายในการ
ทํางาน มุ่งการสื่อสารระหว่างกัน, มุ่งสร้างนวัตกรรม, มุ่งสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน และมุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นให้เกิดขึ้นในการทํางาน (job challenge, communication, innovation, trust 
และ social cohesiveness) ในการวิเคราะห์การมีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน ได้ผลว่า การพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การให้เป็นที่พึงประสงค์ต่อพนักงานน้ันสามารถป้องกันภาวะหมดไฟในการทํางานของพนักงาน
ได้ ซึ่งจากความมีอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การอันส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานน้ี แสดงให้เห็นได้ว่าผู้
ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกอาจเกิดความรู้สึกผิดหวัง ไม่พอใจกับลักษณะขององค์การและนํามาซึ่งภาวะ
เหน่ือยล้าทางอารมณ์อันเป็นอาการของภาวะหมดไฟในการทํางานได้ หากลักษณะขององค์การน้ันไม่
เอ้ืออํานวยต่อวิถีการปฏิบัติงาน 
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2.1.2  ข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
 เมื่อพิจารณาในกลุ่มข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พบว่า บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว

ง่าย (Neuroticism) เพียงลักษณะเดียวที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญในทางบวกต่อภาวะเหน่ือยล้าทาง
อารมณ์ ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยในหลายงานก่อหน้าน้ี เช่น งานวิจัยของ Hurt et al. (2013) ที่มีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักบําบัดผู้ป่วยออทิสติกส์แบบตัวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาตัวที่ได้ผลว่า บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวง่ายน้ี 
มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อภาวะหมดไฟในการทํางานทั้งสามอาการ เช่นเดียวกับครูสอนเด็กก่อนวัยเรียนใน
โครเอเชียจากงานวิจัยของ Vorkapic และ Vujicic (2013) และการวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มแพทย์ใน
เมือง Mus ประเทศตุรกี ของ Taycan, Taycan และ Celik (2014) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการท่ีมีอารมณ์
หว่ันไหวง่าย จะเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟได้ง่ายเช่นกัน เน่ืองจากผู้มีบุคลิกภาพในลักษณะน้ี จะมี
ความไวต่อสิ่งที่มากระทบต่ออารมณ์ความรู้สึก เช่น ภาระงานท่ีหนัก ความแตกแยกกับเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งทําให้เกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้ง่ายและสามารถพัฒนาให้เกิดการมีทัศนคติด้านลบ 
และคิดหลีกหนีหายไปจากสังคม อันจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทํางานในท้ายที่สุด  

 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่า ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ สะท้อนให้เห็นถึงการให้
ความสําคัญในการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมาก ส่วนหน่ึงน้ันอาจเป็นเพราะการทํางานใน
รูปแบบของระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งการมีสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่ดีต่อการ
เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน และการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานสามารถลดทอนความเครียดอัน
เกิดจากสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hamama (2012) ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กเล็กใน
อิสราเอล พบว่า การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางลบต่อภาวะหมดไฟ
ในการทํางาน โดยการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานจะมีอิทธิพลในช่วงเร่ิมต้นการทํางาน แต่เมื่อผ่านการทํางาน
จนมีความชํานาญแล้ว การสนับสนุนจากผู้บริหารจะมีความสําคัญเพียงปัจจัยเดียว เช่นเดียวกับงานของ 
Eriksson et al. (2009) ที่แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้เก่ียวข้องใน
การทํางาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางลบกับภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์และการตีตนออกห่างจาก
บุคคลอ่ืนในการทํางาน  

  และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านองค์การ พบว่า โครงสร้างองค์การที่ไม่ยุติธรรม 
วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ และการทุจริตในองค์การ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญกับภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ โดยสําหรับความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์การที่ไม่ยุติธรรม และ 
วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์น้ันมีผลสอดคล้องกันกับผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างของพนักงานการยางแห่ง
ประเทศไทย และการทุจริตในองค์การนั้น ให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wlodarczyk and Lazarewicz 
(2011) ที่แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในพฤติกรรมที่ขาดศีลธรรมส่งผลต่อการเกิดภาวะหมดไฟใน
การทํางาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Huhtala et al. (2015) ที่แสดงให้เห็นว่าการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
แบบมีจริยธรรม ส่งผลในทางลบต่อภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ และการมีทัศนคติด้านลบหรือการตีตนออก
ห่าง และสามารถเพ่ิมความผูกพันในองค์การได้เป็นอย่างดี 

2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีทัศนคติด้านลบ 
  2.2.1 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

 จากผลการวิจัยพบว่าบุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) ของพนักงาน
การยางแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางลบกับการมีทัศนคติด้านลบ (Cynicism) หรือการ
ตีตนออกห่างจากบุคคลอ่ืน (Depersonalization) สอดคล้องกับในหลายงานวิจัยก่อนหน้าน้ี เช่น งานวิจัยของ 
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Zopiatis, Constanti และ Pavlou (2010) ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงแรมในประเทศไซปรัส และ
สอดคล้องกันกับผลจากงานวิจัยของ Madnawat and Mehta (2012) ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้จัดการโรงงานใน
หลายสาขาอุตสาหกรรมในอินเดีย ซึ่งพบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีความสัมพันธ์ทางลบต่อการมี
ทัศนคติด้านลบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคคล และเมื่อพิจารณาในด้าน
ของผู้ที่ยังไม่ประกอบอาชีพหรือยังอยู่ระหว่างศึกษา จากการวิจัยของ Keiko et al. (2015) ต่อนักเรียน
พยาบาลในประเทศญี่ปุ่นได้ผลสอดคล้องกันกับงานวิจัยในคร้ังน้ีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยอาจข้ึนอยู่
กับความแตกต่างกันของกลุ่มประชากรได้ เช่น ในงานวิจัยของ Magnano, Paolillo และ Barrano (2015) ที่
มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ช่วยผู้ชํานาญการในการสื่อสารและให้การศึกษากับเด็กอ่อนและเด็กที่มีความผิดปกติ
ทางร่างกาย พบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอมไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับภาวะหมดไฟในการ
ทํางานในอาการใดๆ เลย จึงอาจมีความจําเป็นในอนาคตที่จะต้องทําการวิจัยลึกลงไปในด้านความแตกต่างของ
อาชีพและบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน ซึ่งเหตุผลที่บุคลิกภาพแบบประนีประนอมน้ีมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการมีทัศนคติด้านลบน้ัน เน่ืองจากผู้มีบุคลิกลักษณะดังกล่าวเป็นผู้ที่ไว้วางใจคนง่าย 
ทํางานเป็นทีมได้ดี ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเสมอ และมีวามจริงใจ (Digman 1990; 
McCrae & Costa 2006) จึงไม่มองคนอ่ืนอย่างรังเกียจ หรือเข้ากับใครไม่ได้ อันเป็นสาเหตุของการมีทัศนคติ
ด้านลบหรือแยกตัวออกห่างจากสังคม  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ไม่พบว่าลักษณะ
งานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญต่อการมีทัศนคติด้านลบ สําหรับลักษณะองค์การน้ัน ความไม่เป็นธรรมส่วน
บุคคลในองค์การมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อการมีทัศนคติด้านลบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Elci, Karabay และ Akyuz (2015) ที่มีผลว่า ความยุติธรรมในด้านโครงสร้าง ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ต่อพนักงานในองค์การ (Procedural Justice) และความยุติธรรมในด้านผลตอบแทนจากองค์การ
ต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มีอิทธิพลในทางลบต่อ ภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ และการมีทัศนคติ
ในทางลบ ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีได้สะท้อนให้เห็นว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การท่ีอยู่ระหว่างการปรับตัว
กับรูปแบบโครงสร้างองค์การใหม่ การทํางานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน องค์การอ่ืนที่ควบรวมมาเป็นองค์การ
เดียวกัน อันอาจก่อให้เกิดความเครียดน้ัน บุคลิกภาพแบบประนีประนอม การรับฟังผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
สามารถช่วยลดความเครียดในการทํางานอันเป็นสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทํางานได้ และในส่วนของ
โครงสร้างองค์การที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่น้ัน ควรให้ความสําคัญกับเรื่องความยุติธรรมในการทํางาน โดย
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาควรได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาความคิด การสร้างวัฒนธรรมที่ดี
มุ่งเน้นความยุติธรรม เพ่ือป้องกันอคติในการทํางานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อันสามารถนํามาซึ่งภาวะหมดไฟใน
การทํางานได้  

2.2.2 ข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
 สําหรับข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติน้ัน จากการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแบบมี

จิตสํานึก (Conscientiousness) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญในทางบวกกับ การมีทัศนคติด้านลบ 
(Cynicism) หรือการตีตัวตนออกห่างจากบุคคลอ่ืน (Depersonalization) ซึ่งไม่ยอมรับสมมติฐานงานวิจัยน้ี 
และมีความแตกต่างจากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยออทิสติกส์ ของ Hurt et al. 
(2013) ที่บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกน้ีมีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการมีทัศนคติด้านลบ และ
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศแอฟริกาใต้ของ Morgan และ Bruin (2010) ที่
แสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกน้ีมีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการมีทัศนคติด้านลบ
เช่นกัน อย่างไรก็ตามด้วยบุคลิกภาพที่ทํางานอย่างมีแบบแผน มีความมุ่งมั่นในการทํางานอย่างสูง หาก
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องค์การที่ตนทํางานมีลักษณะของความไม่เป็นระบบระเบียบ มีเพ่ือนร่วมงานท่ีทํางานอย่างไม่ใส่ใจ หรือต้อง
อยู่ในชุดทํางานที่ไม่มีความมุ่งมั่นต้ังใจเพียงพอ การขัดกันในลักษณะของบุคลิกภาพน้ี อาจนํามาซึ่งความ
เหน่ือยล้าทางอารมณ์ได้ (Armon, Shorom, and Melamed, 2012) ซึ่งในท้ายที่สุดสามารถพัฒนาเป็นการมี
ทัศนคติด้านลบต่อบุคคลอ่ืนๆ ในการทํางานร่วมกัน  

 เมื่อพิจารณาในเรื่องของปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่า มีความสอดคล้องกับปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพเป็นอย่างมาก ข้าราชการกรมเช้ือเพลิงให้ความสําคัญกับความชัดเจนในงานและอํานาจหน้าที่ที่
ได้รับ รวมถึงความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามาก เน่ืองจากด้านลบของทั้งสามปัจจัยมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญในทางบวกต่อการมีทัศนคติด้านลบ ซึ่งสะท้อนว่าหากภาระงานหรือตําแหน่ง
หน้าที่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายไม่มีความชัดเจน และการร่วมงานของบุคคลกับเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์อันดี หรืออาจมีบุคลิกลักษณะที่ต่างกัน ขาดซึ่งความมีวินัย ความมุ่งมั่น และ
การวางแผน จะนํามาซึ่งการมีทัศนคติด้านลบในการทํางานของข้าราชการได้  

 และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านลักษณะองค์การ พบว่า ปัจจัยโครงสร้างองค์การที่ไม่
ยุติธรรม ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลในองค์การ วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ และการทุจริตในองค์การ 
มีผลในทางบวกต่อการมีทัศนคติด้านลบทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในจริยธรรมการทํางานของ
ข้าราชการสามัญ ที่มีทัศนคติต่อความยุติธรรมและการทํางานอย่างสุจริตเป็นสําคัญ และยังสะท้อนถึงความ
มุ่งมั่นในการเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคตของตนตามทํานองครองธรรม ดังสังเกตได้จาก การมีอิทธิพล
ของปัจจัยโครงสร้างองค์การที่ไม่มีความยุติธรรม และประเด็นที่น่าสนใจพบว่า ปัจจัยในเร่ือง ค่าตอบแทน
สวัสดิการไม่มีผลต่อการมีทัศนคติด้านลบ หรืออาการใดๆ ในภาวะหมดไฟในการทํางานเลย ซึ่งสะท้อนใน
มุมมองที่ตรงกันข้ามกับหลายงานวิจัยในเรื่องคุณภาพชีวิตข้าราชการไทย ที่พบว่า ข้าราชการไทยมีปัญหาใน
เรื่องเศรษฐกิจ มีหน้ีสินค่อนข้างมาก เช่น งานวิจัยของ  สิริเชษฐ์ สังขะมาน (2013) โดยส่วนหน่ึงน้ันข้าราชการ
อาจพอใจในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงครอบครัว และภายหลังการเกษียณอายุ จึงไม่ใช่เรื่องที่
นํามาคิดเป็นปัจจัยในการทํางาน และโดยส่วนมากแล้ว ผู้ที่เลือกรับราชการนั้น เป็นผู้มีความปรารถนาโดย
ส่วนตัว ถึงความม่ันคง เกียรติยศ และสวัสดิการ ซึ่งรับทราบถึงรายได้ก่อนจะเข้ารับราชการอยู่แล้ว จึงทําให้
ปัจจัยเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการน้ี ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการทํางาน   

2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดทอนความสามารถของตนเอง 
 2.3.1 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

 อาการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) 
ในแบบสอบถามของ Maslach (MBI-GI) เป็นการวัดประสิทธิภาพในการทํางาน (Professional Efficacy) 
ของบุคคล หากมีผลความสัมพันธ์เป็นบวกน้ัน แสดงว่า บุคคลน้ันมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีจึงไม่มีอาการ
ลดทอนความสามารถตนเอง ผลจากการศึกษาครั้งน้ีในกลุ่มตัวอย่างพนักงานการยางแห่งประเทศไทย พบว่า 
บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวง่าย (Neuroticism) มีความสัมพันธ์เป็นลบกับการมีประสิทธิภาพในการทํางานอย่างมี
นัยสําคัญ หรือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดทอนความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่มี
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลในอินเดียของ Azeem (2013) นักเรียนพยาบาลใน
ญี่ปุ่นของ Keiko et al. (2015) และผู้บริหารโรงงานในอินเดียของ Madnawat and Mehta (2012) ซึ่ง
สาเหตุที่บุคลิกภาพแบบหว่ันไหวง่ายน้ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดทอนความสามารถของตนเอง หรือ
ทางด้านลบต่อประสิทธิภาพในการทํางานน้ัน เป็นผลมาจากลักษณะบุคลิกที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย และ
รุนแรง และมีความคิดเป็นปริปักษ์กับบุคคลอ่ืนได้ง่าย (McCrae & Costa, 2006) ซึ่งจะใช้อารมณ์ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาในการทํางานจะรู้สึกต่ืนตกใจได้ง่าย ขาดสติและการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
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และจะประเมินความสามารถตนเองตํ่าต่อปัญหาหรือภาระนั้นๆ อันนํามาซึ่งการลดทอนความสามารถของ
ตนเองได้ (Bakker et al. 2006; Zellars, Perrewe and Hochwarter, 2000)  

 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยในด้านลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน 
ผลจากการศึกษาพบว่า มีเพียงภาระงานท่ีหนักเท่าน้ันที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน 
(Professional Efficacy) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างอุปสงค์ขององค์การกับทรัพยากรที่องค์การ
มอบให้แก่พนักงาน จึงส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้พนักงานมีประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้นเมื่องานมีภาระมาก
ขึ้น ไม่นํามาซึ่งภาวะหมดไฟในการทํางาน และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ เก่ียวกับลักษณะงานที่ใช้สร้าง
คําถามในงานวิจัยครั้งน้ี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับภาวะหมดไฟในการทํางานน้ัน ผลจากการวิจัย
แสดงให้เห็นได้ว่าพนักงานของหน่วยงานองค์การสวนยางภายใต้การยางแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกันภายในองค์การท้ังในแนวด่ิงและแนวราบเป็นอย่างดี อันส่งผลให้ภาวะหมดไฟในการทํางานเกิดขึ้น
ได้ยาก สอดคล้องกับแบบจําลองความต้องการของงานและปัจจัยเอ้ือต่อการทํางาน (The Job Demands-
Resources Model) และ The Job Demands - Control (JDC) Model ซึ่งอุปสงค์ขององค์การโดยหลัก
แล้วคือ ภาระงานที่อาจอยู่ในรูปปริมาณ คุณภาพ และเวลา และทรัพยากรหรือการควบคุมน้ัน ส่วนสําคัญคือ 
สิ่งตอบแทนที่องค์การมอบให้และความร่วมมือช่วยเหลือสัมพันธ์ที่ดีจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
(Maslach and Leiter, 1997) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ทําขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างในสาขาอาชีพอ่ืนที่มี
ความกดดันสูงระหว่างการทํางานและเกิดความเครียดและเหน่ือยล้าได้ง่าย เช่น ภาระงานของแพทย์ใน
ประเทศญี่ปุ่นของ Yasuaki et al. (2014) พบว่าภาระงานที่สูงในบุคลากรแพทย์น้ันส่งผลในทางบวกต่อความ
กดดันและภาวะหมดไฟในการทํางาน ซึ่งเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับงานวิจัยน้ี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ถึงการช่วยเหลือและความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่าสามารถป้องกันหรือลดความ
กดดันและภาวะหมดไฟในการทํางานได้ สอดคล้องกันกับ The Job-Demands-Control-Support (JDCS) 
Model (Rodriguez et al, 2001) อันอาจเป็นไปได้ที่สภาพองค์การขององค์การสวนยางนี้มีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกันภายในองค์การ ซึ่งหากต้องการผลท่ีแน่ชัดจะต้องทําวิจัยที่มุ่งลึกในเรื่องน้ีอีกคร้ังต่อไป 
 
สรุป  

จากผลการศึกษานี้ สามารถสะท้อนได้ว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องค์การ จะให้ความสนใจกับโครงสร้างองค์การใหม่เป็นอย่างมาก เพราะอาจกระทบต่อความยุติธรรม 
ความก้าวหน้าในการทํางาน และวัฒนธรรมองค์การใหม่ที่อาจไม่ตรงตามประสงค์ อันอาจนํามาซึ่งภาวะเหน่ือย
ล้าทางอารมณ์ของพนักงานได้ โดยผลจากการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยในเรื่องลักษณะของงานน้ันไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ในที่ทํางานที่ดี มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการกําหนดหน้าที่ภาระงาน รวมถึงอํานาจการบริหารงานได้อย่างลงตัว จึงทําให้
พนักงานไม่เกิดความกังวลหรือความเครียดจากปัจจัยน้ี เพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญกับการวางแผนก่อน
การปรับโครงสร้างองค์การบนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและยุติธรรมจึงมีความจําเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ได้
โครงสร้างองค์การที่ดีมีความยุติธรรม และเสริมสร้างรักษาวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดและคงอยู่ไว้ในการทํางาน 
เพ่ือให้พนักงานไม่รู้สึกว่าถูกทําลายความต้ังใจในการทํางานลงไป   

สําหรับข้าราชการสามัญน้ัน ด้วยโครงสร้างองค์การและการบริหารในลักษณะแบบราชการ 
(Bureaucracy) ที่ให้ความสําคัญกับโครงสร้างการบริหารเป็นอย่างมากและมีรากฐานฝังแน่น มีโครงสร้าง
องค์การในแนวด่ิงมากกว่าแนวราบ ข้าราชการจึงมีความมุ่งหวังในการเติบโตเพ่ือเป็นผู้บริหาร ความสําคัญใน
เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานจึงเป็นสิ่งจําเป็น หากความสัมพันธ์ต่อ
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ผู้บังคับบัญชาไม่ดี โอกาสในการเจริญก้าวหน้าจะลดลง และในการทํางานของข้าราชการ มีการทํางานใน
ลักษณะของการช่วยเหลือกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีความสัมพันธ์ภายในกรม กอง ซึ่งหากความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ไม่ดีแล้ว การทํางานจะทําได้ยาก อันนํามาซึ่งภาวะเหน่ือยล้าทางอารมณ์ได้ และสิ่งสําคัญที่ข้าราชการสามัญให้
ความสําคัญในลักษณะงานคือ ความชัดเจนในภาระงานและอํานาจหน้าที่ เน่ืองจากการมีผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การทํางานตามโครงสร้างองค์การในแนวด่ิง จะทําได้อย่างลําบากหากไม่มีอํานาจในการสั่งการที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อ
ไม่มีอํานาจจะนํามาซึ่งการขาดตัวตนในสถานท่ีทํางาน และเมื่อประกอบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานแล้ว จะนํามาซึ่งความมีทัศนคติด้านลบต่อบุคคลอ่ืน และตีตนออกห่างใน
ท้ายที่สุด อันเป็นอาการของภาวะหมดไฟในการทํางาน ด้วยเหตุที่องค์การเป็นลักษณะแนวด่ิงและมีวัฒนธรรม
องค์การในแบบราชการ (Bureaucracy) ที่เน้นอํานาจการบริหารงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จึงส่งผลให้
ข้าราชการสามัญให้ความสําคัญกับความยุติธรรมในองค์การเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเลือกที่รักผลักที่ชังของ
ผู้บังคับบัญชา หรือเส้นทางความก้าวหน้าที่ไม่ชัดเจน จะนํามาซึ่งการปิดก้ันโอกาสในการเจริญเติบโต แต่ทั้งน้ี
จากผลการศึกษาน้ี ได้สะท้อนให้เห็นได้ว่า ด้วยวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน้ี ไม่ได้เป็นที่ปรารถนา
กับข้าราชการมากนัก อันอาจนํามาซึ่งทัศนคติด้านลบในการทํางานได้ โดยวัฒนธรรมองค์การน้ียังหมายรวมถึง 
การพบเห็นหรือได้รับรู้รับฟังการทุจริตในหน้าที่ อันขัดต่อความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของตน นํามาซึ่งทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อองค์การ และอาจนํามาซึ่งการตีตนออกห่างจากสังคมการทํางาน ซึ่งเป็นอาการของภาวะหมดไฟในการ
ทํางานได้ 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต   

 การศึกษาครั้งน้ีได้สะท้อนให้เห็นในความเหมือนและความแตกต่างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
ข้าราชการสามัญระดับกรมต่อภาวะหมดไฟในการทํางานด้วยปัจจัยของ ลักษณะปัจเจกบุคคล ลักษณะงาน 
และลักษณะองค์การ ซึ่งผลจากการศึกษาพบความแตกต่างที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันในการทํางานหรือการสนับสนุนจากสังคม และความชัดเจนของภาระงานและอํานาจ เป็นปัจจัยที่มี
ความสําคัญต่อการทํางานของข้าราชการกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติมาก ซึ่งไม่พบในพนักงานรัฐวิสาหกิจการยาง
แห่งประเทศไทย อันสามารถสะท้อนได้ถึง วัฒนธรรมองค์การท่ีแตกต่างกัน ลักษณะของระบบราชการ 
(Bureaucracy)  ที่เป็นไปในรูปแบบของเจ้าขุนมูลนาย ความต้องการได้มาซึ่งตําแหน่งและอํานาจในการสั่ง
การ เกียรติยศและชื่อเสียง ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้ศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมองค์การหรือรูปแบบองค์การอย่าง
ลึกซึ้ง ซึ่งหากเป็นไปได้ การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การอย่างลึกซึ้ง สะท้อนถึงรูปแบบ ประวัติศาสตร์ ความ
เหนียวแน่น ความยากต่อการปรับเปลี่ยน จากนั้นหาความสัมพันธ์หรืออิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทํางาน 
จะนํามาซึ่งผลการศึกษาที่มีประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานข้าราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็น
หน่วยงานในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ อันจะนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา คุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสาย
การบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร (2) ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับ
ภาคพ้ืนในท่าอากาศยานดอนเมือง (3) ปัญหาการใช้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการของท่า
อากาศยานดอนเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการของท่าอากาศยานดอน
เมือง ผู้วิจัยจึงใช้สูตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้จากสูตรคํานวณของทาโร่ยามาเน่ ได้จํานวน 400 
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และ F-test โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.) ผู้โดยสารที่ใช้
บริการสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการวิจัยสรุป ได้ดังน้ี (1) ข้อมูลของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมือง มีอายุ 25-45 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศ อายุ 
ตําแหน่ง ระดับการศึกษา อาชีพ และตําแหน่งหน้าที่มีแนวโน้มในการมองคุณภาพการบริการของพนักงาน
ต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองไม่แตกต่างกัน (2) ความคิดเห็น
ของผู้โดยสารต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่า
อากาศยานดอนเมืองโดยภาพรวมผู้ให้สัมภาษณ์มีความมั่นใจในคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืน
ของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงจากลําดับ
ความสําคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาให้ผู้โดยสาร (3) ปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่าอากาศยาน
ดอนเมืองตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้โดยสารที่มี
จํานวนมากในแต่ละเที่ยวบิน ทําให้คุณภาพการบริการไม่ทั่วถึง รองลงมาเป็นปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษที่
เก่ียวข้องกับการบิน เช่น ช่ือสนามบินนานาชาติต่างประเทศ ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการในเที่ยวบิน เพ่ือ
การสื่อสารของพนักงานต้อนรับภาคพ้ิน และความเต็มใจในการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืน 

คําสําคญั: คุณภาพการบริการ พนักงานต้อนรับภาคพ้ืน สายการบินต้นทุนตํ่า 
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ABSTRACT 
This research is the service quality of ground staffs of low-cost airlines in Don Muang 

Airport, the objective of this research were (1) the personal data of passengers (2) the 
attitude of Thai passengers serving of ground staffs in Don Muang (3) the service problems of 
Don Muang Airport. The survey tools are questionnaires and interviews. The population is 
passengers who use the services of Don Muang airport. The samples used for this research is 
passengers who use the services of Don Muang airport. The researchers used a formula to 
calculate the appropriate sample from the formula of Taro Yamane has a total of 400 
samples were analyzed by a computer program, computer processing and the statistics used 
in this research were percentage, average, standard deviation, the T-test and F-test. The 
population in this research were: 1) passenger who use the service of  low-cost airlines in 
Don Muang. The results were as follows: (1) data of passengers using low-cost airlines to 
serve in Don Muang, between 25-45 years of undergraduate level between the personal 
opinion of the samples showed that gender, age, location, education, occupation and 
positions tend to  the service quality of ground services of  airline's low-cost carrier in Don 
Muang Airport is no different. (2) the passengers opinion for the services quality of low-cost 
airlines in Don Muang overall respondents have confidence in the service quality of ground 
staffs of low cost airlines in Don Mueang Airport is moderate. In descending order from most 
to least important from the service quality of ground staffs of low cost airlines in Don Muang 
Airport, The communication in English of ground staffs accurately and appropriately. The 
ability to solve problems for passengers. (3) the problems to affect the services quality of  
ground staff of low-cost airlines in Don Muang Airport, according to the respondents and 
interviews found that the most common passenger number in each flight The service quality 
is not enough for passengers, minor problem is the using English to communicate, the last is  
a ground staff willingness. 
 
บทนํา 

การให้บริการภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่ามีการดําเนินธุรกิจโดยให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า 
พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งการขนส่งเหล่าน้ีล้วนเช่ือมโยงเมืองหลักของประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆท้ัง
ในและนอกประเทศ โดยทําการบินแบบเที่ยวบินประจํา (Schedule Flight) เที่ยวบินเช่าเหมาลํา (Charter 
Flight) และผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางการบิน (Alliances) เช่น การใช้เที่ยวบินร่วม (Code Share) โดยมีท่า
อากาศยานดอนเมืองเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการของสายการบินต้นทุนตํ่า ทั้งน้ีมีการให้บริการภาคพ้ืน
ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารอย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่ก่อนขึ้นเครื่อง ตรวจรับบัตรโดยสาร เชิญผู้โดยสารขึ้น
เครื่อง ตลอดจนผู้โดยสารรับกระเป๋า สัมภาระออกจากสนามบินปลายทาง ซึ่งหากผู้โดยสารมีความพึงพอใจใน
การบริการภาคพ้ืนย่อมนํามาซึ่งการกลับมาใช้บริการกับทางสายการบินน้ัน ๆ อีกการเติบโตของภาวะ
เศรษฐกิจ และความต้องการเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทําให้หลายประเทศกําหนดกลยุทธ์ เพ่ือรองรับ
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้โดยสาร สินค้า และจํานวนอากาศยาน รวมทั้งด้านการแข่งขันในธุรกิจการบิน โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่าอากาศยานให้ทันสมัย พอเพียง พัฒนาระบบการบริการให้ตรงกับความต้องการ



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 

C 51 

ของผู้ใช้บริการ และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการอํานวยความสะดวก และความรวดเร็ว รวมท้ังความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และขนส่ง ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด มีความประทับใจ และความ
เช่ือมั่นในบริการที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนมีความต้องการกลับมาใช้บริการซ้ําอีก เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถรองรับได้ทําให้มีการสร้างท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเพ่ือรองรับผู้โดยสารและมีการย้ายการปฏิบัติการด้านการบินไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจาก
น้ันได้มีนโยบายการย้ายสายการบินต้นทุนตํ่ากลับมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกครั้งหน่ึง จึงถือเป็นเรื่อง
สําคัญอย่างย่ิงที่จะทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการของสายการบิน
ต้นทุนตํ่าจะได้รับและเป็นบันไดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ด้วยเหตุผลและความสําคัญที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาถึงคุณภาพการบริการ
ของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในประเทศไทย เพ่ือที่จะใช้ในการปรับปรุง
การดําเนินงาน การให้บริการรวมถึงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้
ผู้โดยสารที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงของท่าอากาศยาน ในการแข่งขันกับท่า
อากาศยานอ่ืน ๆ ในภูมิภาค โดยผู้วิจัยเน้นการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตํารา และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาถึงความพึงพอใจ เพ่ือหาข้อสรุปและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางและ
เสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เป็นการศึกษาคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการใน
ประเทศไทยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับ
ภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในประเทศไทยเให้ถูกทิศทาง 

2. เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้โดยสารและสายการบินที่ถือเป็นลูกค้าในระดับภูมิภาคอาเซียน
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมแรงดึงดูดให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องผ่านขั้นตอนการให้บริการต่างๆของสนามบิน และเพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ท่าอากาศยานดอนเมือง  

3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจที่ต้องการศึกษาการดําเนินงานเก่ียวกับคุณภาพและ
ปัญหาต่างๆของการให้บริการภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทยและสามารถนํา
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไปได้ในอนาคต 

 
วีธีการดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าใน

ท่าอากาศยานดอนเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนตํ่าในท่าอากาศยานดอนเมือง  

2. วิธีการวิจัย สูตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้จากสูตรคํานวณของทาโร่ยามาเน่ ได้จํานวน 400 
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และ F-test  

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีอายุ 25-45 ปี คิด
เป็นร้อยละ 61.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นร้อยละ 80.5 โดยเป็นพนักงาน
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บริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 50.5 เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 45.0 และเดินทางเพ่ือการ
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 51.8 

2.2 การพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่
ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองผลการวิเคราะห์ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่
ให้บริการในประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง (3.40) โดยเรียงจากลําดับความสําคัญจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี 

2.2.1 ด้านการให้บริการของพนักงานภาคพ้ืน (3.75) 
2.2.2 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการบิน เช่น ช่ือสนามบินนานาชาติ

ต่างประเทศ ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการในเที่ยวบิน เพ่ือการสื่อสารของ
พนักงานต้อนรับภาคพ้ิน อย่างถูกต้องและเหมาะสม (3.48)  

2.2.3 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาให้ผู้โดยสาร (3.48)  
2.2.4 ด้านการให้บริการสํารองที่น่ัง (3.33) 
2.2.5 ด้านการให้บริการตรวจรับบัตรโดยสาร (3.27) 
2.2.6 ด้านการอํานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารกรณีพิเศษ (3.25) 
2.2.7 ด้านการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสัมภาระผู้โดยสาร (3.23) 
2.2.8 ด้านห้องพักรับรองสําหรับผู้โดยสาร (3.19)  

2.3  ปัญหาคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการ
ในประเทศไทยตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นปัญหามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาเป็น
ปัญหาด้านความสามารถในการแก้ปัญหาให้ผู้โดยสาร คิดเป็นร้อยละ 13.3 และน้อยที่สุด
เป็นปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสัมภาระผู้โดยสารคิดเป็นร้อยละ 4.3 

3. เครื่องมือในการวิจัย 
3.1  การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูเป็นรายบุคคล  เป็นการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกออกมา

เป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษา   
3.2  แบบสอบถาม 

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คําถามที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ ์แบบ
สัมภาษณ ์จะมีคําถามในลกัษณะปลายเปิด การวางรูปแบบจะเน้นความสะดวกในการถาม การตอบ 
และการบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  แล้วมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมี
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

4.1  การจัดทําข้อมูล (Data Processing) หรือการจัดระเบียบข้อมูล โดยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวม
มาเรียบร้อยแล้ว มาจัดให้เป็นระเบียบก่อนที่จะนําไปวิเคราะห์เพ่ือตอบคําถาม ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4.2  การตรวจสอบข้อมูล ว่าข้อมูลที่ได้มามีเพียงพอหรือไม่และสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้
หรือไม่ ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงกัน ก็จะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร 

4.3  เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วจะทําการรวบรวมข้อมูล ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่
นํามาทดสอบสมมติฐานและเมื่อได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์สรุปเบ้ืองต้นแล้ว เพ่ือใช้
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อธิบายปรากฏการณ์ที่ทําการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี โดยนําเสนอในลักษณะของการพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน วัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว  

2. คุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในประเทศไทย
อยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นของผู้โดยสารต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืน
ของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองโดยภาพรวมผู้ให้สัมภาษณ์มีความ
มั่นใจในคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่า
อากาศยานดอนเมืองอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงจากลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการบิน เช่น ช่ือ
สนามบินนานาชาติต่างประเทศ ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการในเที่ยวบิน เพ่ือการสื่อสารของ
พนักงานต้อนรับภาคพ้ินในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ให้ผู้โดยสาร  

3. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินต้นทุนตํ่าที่
ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ พบว่า 
ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้โดยสารที่มีจํานวนมากในแต่ละเที่ยวบิน ทําให้คุณภาพการบริการไม่ทั่วถึง 
รองลงมาเป็นปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และความเต็มใจในการให้บริการของพนักงาน
ต้อนรับภาคพ้ืน  

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ 

1. คุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองควรให้
ความสําคัญในการให้บริการผู้โดยสารอย่างทั่งถึงเน่ืองจากการใช้บริการของผู้โดยสารมีจํานวนมากใน
แต่ละเที่ยวบิน รวมทั้งการให้ข้อมูลต่างๆท่ีใข้ในการเดินทาง  ดังน้ัน จึงควรมีการรับพนักงานต้อนรับ
ภาคพ้ืนเพ่ิมตามจํานวนเท่ียวบินที่เพ่ิมขึ้นในแผนนโยบายของสายการบิน เน่ืองจากการเปิดเที่ยวบิน
เพ่ิมย่อมเป็นการวางแผนในระยะยาว และสามารถเตรียมพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนให้เหมาะสมได้ 
รวมทั้ง การอบรมเกี่ยวกับการให้บริการแบบ Service Mind เป็นระยะๆเพ่ือกระตุ้นให้เกิดคุณภาพใน
การบริการโดยการอบรมสามารถแบ่งส่วนตามอายุงานของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนเพ่ือสร้างคุณภาพ
ตามลําดับขั้น เช่น พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนที่มีอายุงาน 1-2 ปี มีการจัดอบรมเรื่อง Service Mind 
แบบพ้ืนฐานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารช้ันปกติทั่วไป พนักงานต้อนรับภาค
พ้ืนที่มีอายุงาน 3-5 ปี มีการจัดอบรมเรื่องการให้บริการแบบ  Member Club เพ่ือสร้าง ความ
Royalty ต่อสายการบิน 

2. การเพ่ิมศักยภาพของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยมีการจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะ รวมท้ังเพ่ิมค่าตอบแทนหากสามารถ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ตามระดับที่สายการบินกําหนด 
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3. สายการบินต้นทุนตํ่ามีการแข่งขันด้านการตลาดที่สูงมาก การพัฒนาคุณภาพของพนักงานต้อนรับ
ภาคพ้ืนโดยแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจท่ีจะให้บริการผู้โดยสารอย่างจริงใจย่อมสร้างความประทับใจ
และกลับมาใช้บริการของสายการบินน้ันๆอีก  
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บทคัดย่อ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการจ้างงานและการลงทุน รวมท้ังธุรกิจที่เก่ียวข้อง อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจที่พัก ธุรกิจการ
บริการ  อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์เหมาะสม อยู่ในรูปแบบสินค้าและบริการการท่องเท่ียว  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้แบ่ง
ลักษณะการท่องเที่ยวตามความสําคัญ และ สภาพแวดล้อม ได้ 12 ประเภท หน่ึงในน้ีประกอบด้วยการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็นแนวความคิดที่เน้นการมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
กระแสที่ได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม โดยเฉพาะหมู่วัยรุ่น โดยงานวิจัยน้ีได้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นวัยรุ่นในเขตภาคกลาง จํานวน150 คน ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าจํานวนประชากรเพศหญิงเป็น
ผู้นิยมไปท่องเท่ียว  โดยนิยมไปเท่ียวในวันเสาร์อาทิตย์ ช่วงพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์  โดยปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านทําเล มีผลต่อการเลือกตัดสินใจท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก การเดินทางที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการเลือกด้านความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกัน 

คําสําคญั: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พฤติกรรมการท่องเที่ยว วัยรุ่น  
 
ABSTRACT 

Tourism has developed into an industry that is vital to the economy. Which 
contributes to employment and investment. Including related businesses such as 
restaurants, business services, business accommodation. It also can stimulate the production 
and use of resources. The appropriate use of local resources. In the form of goods and 
services. Tourism has divided nature tourism as priority conditions was one of 12 categories, 
including eco-tourism, a concept that focuses on natural resources and the environment 
responsibly. A trend that has been more popular among the tourists. Especially among 
teenagers This research used a sample of 150 teens in the central of Thailand results from 
the study showed that the female population as a tourist. The popular Saturday to Sunday. 
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During November - February Product pricing and the factors affecting the decision making 
tourism a lot. Getting a different result in the selection of its famous ecotourism different.  

Keywords: Ecotourism, travel Behavior, teenagers  
 
บทนํา  
 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบ 
เศรษฐกิจของโลกไปแล้ว และแทบทุกประเทศในโลกน้ี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ เจริญเติบโตจนกลายมาเป็น
รายได้หลักของประเทศ และในหลายประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและการลงทุน รวมทั้งธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจที่พัก ธุรกิจการบริการ ซึ่งทําให้มีการกระจายรายได้ทุกท้องถิ่นมีผลทําให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีความอยู่ดีกินดี อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะ
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เหมาะสม อยู่ในรูปแบบสินค้าและบริการการท่องเท่ียว ดังน้ันจึงได้มีการ
บรรจุ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ในแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ังแต่ปี 2520 เป็นต้นมา และในปี  
2552 กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโครงการ โครงการเที่ยวไทย
ครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติมาสัมผัสกับบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลายทั้งทะเล ภูเขา รวมถึง
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย (เบญจพร แปงหลวง,2554) 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้แบ่งลักษณะการท่องเท่ียวตามความสําคัญ และ สภาพแวดล้อม ได้ 
12 ประเภทอันได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and 
Sciences Educational Attraction Standard) แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction )  
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  (Natural Attraction) แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ : (Recreational 
Attraction) 6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนํ้าพุร้อน
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) แหล่งท่องเท่ียวประเภทนํ้าตก แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ํา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประเภทแก่ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559)  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism เป็นแนวความคิดที่พ่ึงปรากฏข้ึนเมื่อไม่นานมานี้ และยังมี
การใช้คําภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ที่ให้ความหมายเช่นเดียวกัน ที่สําคัญได้แก่ Nature Tourism, Bio Tourism, 
Green Tourism เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวดังกล่าวล้วนแต่เป็นการบ่งบอกถึง การท่องเที่ยวแบบ
ย่ังยืน (sustainable tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดาได้ให้คําจํากัดความของ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่า "การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและผู้เป็นเจ้าของ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเที่ยวน้ีมี
ความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทาง
สุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย" (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย, 2548 อ้างใน สฤษฎ์, 2548)  
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ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเน้นการมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กําลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมากข้ึนจากนักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม โดยเฉพาะหมู่วัยรุ่น ซึ่งการเที่ยวแต่ละ
ครั้งไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศหรือความพักผ่อนหย่อนใจเท่าน้ันแต่ยังเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีการทํากิจกรรมที่ไม่ทําลายธรรมชาติอีกด้วย  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวัยรุ่นใน
ภาคกลาง โดยอาศัยปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพการท่องเท่ียว  
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สามารถนํารายได้จากต่างประเทศอย่างมากมาย และก่อให้เกิดการจ้าง
งาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การค้า การลงทุน การพัฒนา การกระจายรายได้ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ  ซึ่งในหัวข้อน้ีจะนําเสนอเก่ียวกับความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะของ
ทรัพยากร เก่ียวกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว 
ความหมายของการท่องเทีย่ว 
 มีนักวิชาการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความหมายของการท่องเที่ยว ดังน้ี 

ฮอลโลเวย์ (Holloway, 1983:3) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า หมายถึง การที่คนเดินทางออก
จากท่ีพัก หรือที่ทํางานไปยังสถานที่อ่ืนในระยะเวลาสั้นๆ และคนเหล่าน้ีจะทํากิจกรรมระหว่างพักอาศัย
ช่ัวคราวในสถานที่ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ต้องการไปเย่ียมญาติมิตร หรือท่องเที่ยว 

มิลล์ (Mill, 1990: 359) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า หมายถึง การจัดกิจกรรมทั้งหมดที่
เก่ียวข้องกับการสร้างความประทับใจ การบริการ และการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว  

พอนด์ (Pond, 1993:35) ให้ความหมายของการท่องเที่ยว (tourism) ว่า หมายถึง กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการจัดบริการและการอํานวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดความสุขสบายในการเดินทาง  

วรรณา วงษ์วานิช (2546) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็น                      
การเดินทางเพ่ือการพักผ่อนและการกระทํากิจกรรมที่ ก่อให้เกิดความสนุกสนาน นอกจากน้ียังรวมถึง                
การเคล่ือนย้ายของประชากรจากแห่งหน่ึงไปสู่อีกแห่งหน่ึง รวมท้ังการเดินทางภายในประเทศและเดินทาง
ระหว่างประเทศ  

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวไว้ว่า เป็นธุรกิจการดําเนินการ
ให้บริการนักท่องเท่ียว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่ท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองตามความต้องการและ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อตัวนักท่องเที่ยว ในภาคส่วนส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับกําไรและ
ผลประโยชน์เป็นการตอบแทน 
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แนวคิดเก่ียวกับอุปสงค์การท่องเท่ียว 
 ความหมายของอุปสงค ์
 มีการให้คําจํากัดความของอุสงค์ (Demand) แตกต่างกันไปแล้วแต่มุมมองของนักวิชาการท่ีมีภูมิหลัง
แตกต่างกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์ให้คําจํากัดความคําว่า อุปสงค์ว่า หมายถึง ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการทั่วไปที่คนเต็มใจที่จะซื้อ และสามารถที่จะซื้อได้ในราคาที่ถูกกําหนดไว้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
(Cooper and others, 2005) แต่ถ้าพิจารณาจากมุมมองของนักจิตวิทยา อุปสงค์ คือ ความต้องการจําเป็น 
หรือแรงจูงใจต่างๆท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยว สําหรับในด้านของนักภูมิศาสตร์ อุปสงค์ทางการ
ท่องเท่ียว หมายถึง จํานวนคนทั้งหมดที่ทําการเดินทางหรือแสดงความต้องการท่ีจะเดินทางและต้องการใช้สิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการต่างๆ ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยตามปกติ  และไม่ใช่สถานที่ทํางานของเขา 
(Mathieson and Wall, 1982 cited in Cooper and others, 2005) ในส่วนของนักเศรษฐศาสตร์จะ
กล่าวถึงอุปสงค์ในแง่ของความยืดหยุ่น (Elasticity) ซึ่งเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับราคา 
(Price) หรือกับตัวแปรอ่ืนๆ คําจํากัดความคําว่า อุปสงค์ในลักษณะของนักภูมิศาสตร์จะกินความหมายที่กว้าง
ในเร่ืองของราคา แต่จะพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยตัวกําหนดอย่างอ่ืนด้วย นอกจากน้ีนักภูมิศาสตร์ยังให้
ความสนใจไปถึงคนที่มีความต้องการท่ีจะเดินทาง แต่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมการเดินทางอีกด้วย และสําหรับ
นักจิตวิทยาจะมองลึกลงไปเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ สิ่งแวดล้อมและอุปสงค์ทางการ
ท่องเที่ยว  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว เป็นจํานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางและได้
เดินทางทั้งยังต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว และมักจะตรงข้ามกับ 
อุปทานการท่องเท่ียว เป็นจํานวนของผู้ประกอบการที่ต้องมีการจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจและมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
แนวคิดเก่ียวกับอุปสงค์การท่องเท่ียว 
 อุปสงค์การท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (เลิศพร ภาระสกุล,2555 : 122-123) 

อุปสงค์ที่แท้จริง (Effective Demand) ได้แก่ ผู้คนทั้งหลายที่มีการเดินทางท่องเท่ียวจริงๆ หรือ
แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกให้เห็นถึงการท่องเท่ียว ซึ่งก็คือนักท่องเท่ียวทั้งหลายน่ันเอง อุปสงค์ประเภทน้ีถือได้
ว่าเป็นประเภทท่ีวัดได้ง่ายที่สุดและเป็นที่นิยมใช้วัดมากที่สุด ดังน้ันสถิติจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้าไปท่องเท่ียวประเภทใดประเภทหน่ึง หรือจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มีการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศใดประเภทหน่ึง ก็คือตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่แท้จริงน่ันเอง 

อุปสงค์ที่ถูกยับย้ังเอาไว้ (Suppressed Demand) หมายถึง คนส่วนหน่ึงหรือจํานวนหน่ึงที่ยังไม่มี
การเดินทางมาด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่จํานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีจํานวนเพ่ิมขึ้นมากทุกปี 
จนกระทั่งเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 น้ี แต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับจํานวนประชากรท้ังหมดของโลกแล้ว อัตราส่วน
ร้อยละของผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศก็ยังอยู่ในอัตราที่ตํ่า ถึงแม้ว่าในหลายประเทศจะมีคนเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของตนเองเป็นจํานวนมากก็ตาม แต่อีกหลายประเทศในโลกน้ีการท่องเที่ยวยังถูกมองว่าเป็น
กิจกรรมที่ฟุ่มเฟือยและเกินความสามารถที่คนส่วนมากในบางประเทศจะสามารถทําได้ อุปสงค์ทางการ
ท่องเที่ยวที่ถูกยับย้ังไว้ ยังแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) อุปสงค์ที่มีศักยภาพ (Potential Demand) ได้แก่ กลุ่ม
คนที่ยังไม่ได้เดินทาง แต่อาจจะเดินทางในอนาคตถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เก็บเงินได้
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เพียงพอที่จะนําไปใช้จ่าย หรือมีวันหยุดนานพอที่จะไปท่องเท่ียวได้ และ 2) อุปสงค์ที่เลื่อนออกไป (Deferred 
Demand) ได้แก่ กลุ่มคนที่จําเป็นต้องเลื่อนการเดินทางหรือชะลอการเดินทางออกไป ทําให้ไม่สามารถ
เดินทางได้ เน่ืองจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น โรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไป
ถูกจองเต็มไปก่อนแล้ว หรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียวก่อนที่จะเดินทาง เป็นต้น หากอุปสรรค
การเดินทางผ่านพ้นไปก็จะกลายเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุปสงค์ที่แท้จริง 
กลุ่มที่ไม่มีอุปสงค์ (No Demand) ได้แก่ กลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีความต้องการที่จะเดินทางเลย หรือไม่สามารถที่
จะเดินทางได้เลย 
การจําแนกอุปสงค์จากมุมมองอ่ืน  
          นอกจากการจําแนกอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาแล้ว เราสามารถจําแนกอุปสงค์ทางการ
ท่องเที่ยวจากมุมมองอ่ืนได้ดังน้ี (Cooper and others, 2005)  

อุปสงค์ที่เข้ามาแทนที่ (Substitution of Demand) หมายถึง กรณีที่อุปสงค์ที่มีต่อกิจกรรมอย่าง
หน่ึงถูกแทนที่ด้วยอุปสงค์อย่างอ่ืน เช่น นักท่องเท่ียวเปลี่ยนใจจากการเข้าพักในโรงแรมมาเป็นการเข้าพักใน
โฮมสเตย์แทน หรือนักท่องเที่ยวเลือกที่พักประเภทท่ีสามารถปรุงอาหารรับประทานเองได้แทนการเข้าพักใน
โรงแรมประเภทรีสอร์ท 

อุปสงค์ที่มีการเปลี่ยนทิศทาง (Redirection of Demand) หมายถึง การเปลี่ยนจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยว เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในโรงแรมในเกาะบาหลี ทําให้นักท่องเที่ยวชาว
ออสเตรเลียหันมาท่องเที่ยวที่เกาะภูเก็ตแทน หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวฝร่ังเศสเปลี่ยนเป้าหมายจากการมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยไปเป็นประเทศเวียดนามแทน  

การเกิดอุปสงค์ใหม่ (New Demand) เกิดจากการมีอุปทานการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทําให้คน
หันไปใช้อุปทานใหม่ เช่น เมื่อเกิดการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปพัก
โรงแรมที่สร้างใหม่แทนการเข้าพักในโรงแรมเก่าที่สร้างมาก่อน ในกรณีน้ีคือ การที่อุปสงค์ใหม่เข้ามาแทนที่อุป
สงค์เดิม และกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเบนความสนใจจากประเทศไทยไปเป็นประเทศเวียดนาม ทําให้
อัตราการเข้าพักในเวียดนามสูงขึ้น ก็แสดงให้เห็นว่าโรงแรมในเวียดนามมีอุปสงค์ใหม่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจาก
การเบ่ียงเบนความสนใจหรือการเปลี่ยนทิศทางหรือจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ฝรั่งเศส  
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 

โคลเลียร์ และฮาร์ราเวย์ (Collier & Harraway, 1997: 18-19) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี
องค์ประกอบที่สําคัญ 4 ส่วน คือ 
  1. การขนส่ง (transportation) การขนส่งทําให้คนสามารถเดินทางจากที่พักไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็ว ถ้าปราศจากการขนส่ง การท่องเที่ยวไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว การ
ขนส่งประกอบด้วย การขนส่งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
 2. ที่พัก (accommodation) จําเป็นต้องมีที่พักในแหล่งท่องเท่ียว ที่พักอาจจัดได้หลายประเภท 
เช่น โรงแรม รีสอร์ท (resorts) เรือนพักแรม (guest house) ฯลฯ การจัดที่พักอาจแตกต่างกันออกไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ รสนิยมของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
 3. สิ่งดึงดูดใจ กิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกในบริการต่างๆ (attractions, activities and 
ancillary services) นักท่องเที่ยวส่วนมากต้องการความเพลิดเพลินบันเทิงใจ และความสนุกสนานในการ
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เดินทางท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเท่ียว เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าวแล้วจึงเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างย่ิง ความประทับใจอาจเกิดขึ้นได้จาก มนุษย์สร้างขึ้นในลักษณะพิธีกรรม การจัดงานร่ืนเริง
ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง การก่อเจดีย์ทราย การฟ้อนรํา ฯลฯ ความประทับใจอีกอย่าง
หน่ึงเกิดจากสถานที่ซึ่งธรรมชาติสร้าง หรือมนุษย์ดัดแปลงหรือสร้างใหม่เพ่ือให้เกิดความประทับใจ สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการบริการ ได้แก่ ร้านขายสินค้า ร้านอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีมีความจําเป็นต่อการ
ท่องเที่ยว 
 4. การขาย (sales) การขายทําให้เกิดการกระจายผลผลิตด้านการท่องเที่ยว จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค 
หรือนักท่องเที่ยว หน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการขาย เช่น ผู้ขายส่งบริการด้านการท่องเที่ยว (tour operator) 
ตัวแทนจัดการเดินทาง (retain travel agents) ซึ่งเป็นพ่อค้าปลีกในการขายบริการด้านการท่องเที่ยว ตัวแทน
จําหน่ายเฉพาะทาง (specially chandlers) เช่น ตัวแทนจําหน่ายต๋ัวเคร่ืองบิน ตัวแทนจําหน่ายต๋ัวรถไฟ ฯลฯ 
ตัวแทนจําหน่ายเฉพาะทางดังกล่าวแล้ว มีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าเฉพาะอย่าง 

สรุปได้ว่า การท่องเท่ียวคือการเดินทางจากท่ีหน่ึงที่ไปยังอีกที่หน่ึง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีแรง
กระตุ้น จากความต้องการในด้านกายภาพ     ด้านวัฒนธรรม ด้านการปฏิสัมพันธ์ และด้านสถานะหรือเกียรติ
คุณ เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และได้รับการผ่อนคลายจากกิจกรรมที่เกิดจากการท่องเที่ยว  
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวัยรุ่น 
2. เพ่ือศึกษาการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวัยรุ่น 
3. เพ่ือศึกษากิจกรรมในการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศของวัยรุ่น 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. เพศที่แตกกันมีผลต่อการเลือกปัจจัยในท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกัน 
2. อายุที่แตกต่างกันมีผลผลต่อการเลือกปัจจัยในท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกัน 
3. การเดินทางที่แตกต่างกันมีผลผลต่อการเลือกปัจจัยในท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกัน 
4. ปัจจัยส่วนปประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 
 ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศของวัยรุ่นซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ี ได้ทําการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวัยรุ่นในเขต
พ้ืนที่ภาคกลาง โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นชาวไทยในพ้ืนที่ภาคกลางที่เข้าไปเที่ยว
ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยทําการเก็บข้อมูลจากวัยรุ่นในภาคกลางจํานวนทั้งสิ้น 150 ตัวอย่าง  
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นิยามศัพท์ 
       การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียว รูปแบบหน่ึงที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่ง
ธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือทําความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่ืนชม ศึกษา
เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
แหล่งธรรมชาติ เหล่าน้ัน 

วัยรุ่น หมายถึง วัยรุ่นเริ่มจากการเริ่มมีวุฒิภาวะทางเพศ (ชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน สามารถให้
กําเนิดบุตรได้) โดยแบ่งเป็น แรกรุ่น คือ ช่วงอายุ 10 – 14 ปี เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุก
ระบบ ความคิดจะหมกมุ่น กังวลกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลกระทบต่อจิตใจทําให้อารมณ์หงุดหงิดและ
แปรปรวนง่าย      วัยรุ่นตอนกลาง อายุ 14 – 16 ปี เป็นช่วงที่วัยรุ่นยอมรับสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลง
เป็นหนุ่มเป้นสาวได้แล้ว และมุ่นค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองและพยายามท่จะ
เอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆที่ผูกพันและอยากพ่ึงพาพ่อแม่ วัยรุ่นตอนปลาย คือ ช่วงวัย 16 – 19 ปี จะเป็น
ช่วงที่สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ตัดสินใจในเรื่องของอนาคตของตัวเองโดยมองเห็น
ความสามารถที่จะพัฒนาต่อเพ่ือสร้างอาชีพที่เหมาะสม บรรลุนิติภาวะในเชิงกฏหมาย จนกระทั่งสามารถเป็น
อิสระจากการปกครองของ ในงานวิจัยน้ี หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-19 ปี 

 เขตภาคกลาง หมายถึง ภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย ในงานวิจัยน้ี กําหนดเขตคือ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา  
กรอบแนวคิด  การศึกษาครั้งน้ีมีกรอบแนวคิดดังน้ี คือ 
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วัยรุ่นในเขตภาคกลาง 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

- เพศ 
- อายุ 

พฤตกิรรมการเลือกสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวัยรุ่น 

- ลกัษณะการเดนิทาง 

- ช่วงเวลาท่ีเลือกไป

ท่องเท่ียว 

- จํานวนวนัท่ีไปท่องเท่ียว 

- วตัถปุระสงค์ในการไป

ท่องเท่ียว 

- กิจกรรมท่ีเลือกทําในการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

- สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี

เลือกท่องเท่ียว 

- สถานท่ีท่ีเลือกพกั 

- บคุคลท่ีเดนิทางไป

ท่องเท่ียวด้วย 

- ช่วงเวลาในการไป

ท่องเท่ียว 

- รูปแบบการทอ่งเท่ียว 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

- ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา 
- สถานที ่
- สังคม 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อวัยรุน่ที่มาท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

- ปัจจัยด้านการโฆษณาด้านการท่องเที่ยว 
- ปัจจัยด้านราคาในการมาท่องเที่ยว 
- ปัจจัยด้านสถานที่ 
- ปัจจัยด้านสังคม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่ วัยรุ่นในเขตภาคกลางที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  จํานวน 150 คน 
    กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ วัยรุ่นในเขตภาคกลางท่ีสนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จํานวน 
150 คนผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sample) โดยเป็นการ
เลือกเก็บตัวอย่างจากวัยรุ่นในเขตภาคกลาง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวัยรุ่น แบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            ส่วนที่ 2 รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) จํานวนรายการแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ  ด้านจุดประสงค์  ด้าน
กิจกรรม และด้านสถานที่  
  ส่วนที่ 3 ระดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวนรายการแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านสังคม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2546) ซึ่งแต่ละคําถามมีคําตอบให้เลือกตามระดับความสําคัญ 5 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 4 
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก และ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

การตรวจสองคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามแล้วนําแบบสอบถามตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน การ
พิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถาม ได้ค่าคะแนนมากกว่า 0.50 ทุกข้อถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ จากน้ันจึงนํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) จํานวน 30 คนแล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น
โดยวิธีสัมประสิทธ์อัลฟ่า ของครอนบัค (Cronbarch) โดยค่าอัลฟ่าที่ได้ พบว่ามีค่าอัลฟ่า เท่ากับ 0.856 ถือว่า
ความเช่ือมั่นสูง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีและ
เสนอผลเป็นค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t - test ,F-test  และ สถิติ 
Pearson Correlation 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 18-19 ปี ในอัตราร้อยละ 79.3 ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ในอัตราร้อยละ 75.3 โดยในส่วนของรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวน้ัน ใช้รถยนต์ส่วนตัวมาก
ที่สุดในอัตรา 58.7 ช่วงเวลาที่เลือกไปท่องเที่ยวมากที่สุดอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์  (ฤดู
หนาว) ในอัตราร้อยละ 60 ซึ่งจํานวนวันที่ใช้ในการท่องเที่ยว ในอัตราร้อยละ 35.3 ซึ่งเป็นจํานวนมากที่สุด 
เลือกใช้เวลา 3 วัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อยใจ ในอัตราร้อยละ 88, กิจกรรมที่เลือกทําในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด คือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ อัตราร้อยละ 94.9, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่
เลือกไปมากที่สุดคืออุทยานแห่งชาติ อัตราร้อยละ 96, โรงแรมเป็นประเภทท่ีพักที่ได้รับการเลือกมากที่สุด ใน
อัตราร้อยละ 97.1 โดยเลือกเดินทางท่องเที่ยวในวันเสาร์-อาทิตย์ มากที่สุด ในอัตราร้อยละ 95.8  

 
ตารางที่ 1: ระดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

     ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 X ̅ SD 

ร ะ ดั บ ก า ร ใ ช้ เ ลื อ ก
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

ความมีช่ือเสียงของสถานที่ 3.38 0.62 มากที่สุด 
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พัก 3.44 0.63 มากที่สุด 
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 3.68 2.42 มากที่สุด 
ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับห้องพักและบริการท่ี
ได้รับ 

3.65 3.28 มากที่สุด 

ราคาที่เข้าชมสถานที่มีความเหมาสม 3.33 0.63 มากที่สุด 
ความหลากหลายด้านราคาขอบท่ีพักและสถานที่
ท่องเที่ยว 

3.55 2.60 มากที่สุด 

ทําเลท่ีต้ัง เดินทางไปได้สะดวก 3.63 2.59 มากที่สุด 
ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดเรียบร้อย 3.39 0.65 มากที่สุด 
มีสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 3.45 3.35 มากที่สุด 
สถานที่ท่องเที่ยวมีอากาศและบรรยากาศดี 4.03 4.11 มากที่สุด 
มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 3.43 3.43 มากที่สุด 
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 3.34 0.71 ปานกลาง 
สถานที่ท่องเที่ยวมีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ 3.15 0.76 ปานกลาง 
รวม  3.23 1.97 มากที่สุด 
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จากผลการศึกษาพบว่า 3 ปัจจัย มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

อันได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยความมีช่ือเสียงของสถานที่, ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว
และสถานที่พัก, ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีผลต่อการเลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38, 3.44 และ 3.68 ตามลําดับ ปัจจัยด้านราคา ประกอบด้วย ราคาห้องพักมีความ
เหมาะสมกับห้องพักและบริการที่ได้รับ, ราคาที่เข้าชมสถานที่มีความเหมาสม, ความหลากหลายด้านราคาของ
ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65, 
3.33, 3.55 ตามลําดับ ปัจจัยด้านสถานที่ ประกอบด้วย ทําเลท่ีต้ัง เดินทางไปได้สะดวก, ที่พักและสถานท่ี
ท่องเที่ยวสะอาดเรียบร้อย, มีสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ, สถานที่ท่องเที่ยวมีอากาศและบรรยากาศดี,
ระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63,  
3.39, 3.45, 4.03, 3.43 ตามลําดับ โดยปัจจัยด้านด้านสังคม ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป และสถานที่ท่องเท่ียวมีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ มีผลต่อการเลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 และ 3.15 
 
ตารางที่ 2: การทดสอบสมมติฐานเพศที่แตกกันมีผลต่อการเลือกปัจจัยในท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกัน 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศ T test P-value แปลความหมาย 
ภาพรวมของปัจจัย (ด้านผลิตภัณฑ์ ,ด้าน
ราคา,ด้านสถานที่ และด้านสังคม) 

1.041 .311 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยที่มีผล

ต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า  T -Test เท่ากับ 1.041 และ มีค่านัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .311 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 3: อายุที่แตกกันมีผลต่อการเลือกปัจจัยในท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกัน 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ 
F test P-value แปลความหมาย 

ความมีช่ือเสียงของสถานที่ 1.354 .237 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว
และสถานที่พัก 

1.050 .396 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ .324 .924 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
ราคา ห้อง พักมีความ เหมาะสม กับ
ห้องพักและบริการที่ได้รับ 

.378 .892 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

ราคาที่เข้าชมสถานที่มีความเหมาสม 1.887 .087 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

F test P-value แปลความหมาย 

ความหลากหลายด้านราคาขอบท่ีพัก
และสถานที่ท่องเที่ยว 

.226 .968 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

ทําเลท่ีต้ัง เดินทางไปได้สะดวก .151 .989 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
ที่ พักและสถานที่ท่ อง เที่ ยวสะอาด
เรียบร้อย 

1.134 .345 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

มีสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ .301 .936 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี อ า ก า ศ แ ล ะ
บรรยากาศดี 

.535 .781 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 1.347 .240 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
สถานที่ท่องเ ท่ียวเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป 

1.257 .281 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

สถานที่ท่องเที่ยวมีคุณค่าต่อการศึกษา
หาความรู้ 

4.194 .001 ยอมรับสมมติฐาน 

 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกัน 

มีเพียง 1 ด้านคือด้านคุณค่าโดยมีค่า F Tate เท่ากับ 4.195 และค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .001 ในขณะท่ี
ด้านอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกันเน่ืองจากมีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่มากกว่า 0.05 
 
ตารางที่ 4: การเดินทางที่แตกต่างกันมีผลผลต่อการเลือกปัจจัยในท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกัน 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ 
F Tate P-value แปลความหมาย 

ความมีช่ือเสียงของสถานที่ 2.589 .039 ยอมรับสมมติฐาน 
ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว
และสถานที่พัก 

.852 .495 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ .205 .935 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
ราคา ห้อง พักมีความ เหมาะสม กับ
ห้องพักและบริการที่ได้รับ 

.182 .947 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

ราคาที่เข้าชมสถานที่มีความเหมาสม .978 .421 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
ความหลากหลายด้านราคาขอบท่ีพัก
และสถานที่ท่องเที่ยว 

.345 .847 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
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ทําเลท่ีต้ัง เดินทางไปได้สะดวก .293 .882 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
ที่ พักและสถานที่ท่ อง เที่ ยวสะอาด
เรียบร้อย 

2.486 .046 ยอมรับสมมติฐาน 

มีสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ .407 .803 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี อ า ก า ศ แ ล ะ
บรรยากาศดี 

.303 .876 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 1.460 .217 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
สถานที่ท่องเ ท่ียวเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป 

1.273 .283 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

สถานที่ท่องเที่ยวมีคุณค่าต่อการศึกษา
หาความรู้ 

.790 .533 ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเดินทางที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกด้านความมีช่ือเสียงของ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกัน โดยมีค่า F Tate เท่ากับ 2.589 และค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .039
และส่งผลต่อการเลือกที่พักและสถานที่ท่องเท่ียวที่สะอาดเรียบร้อย โดยมีค่า F Tate เท่ากับ 2.486 และค่า
นัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .046 ในขณะที่ด้านอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกันเน่ืองจากมีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่มากกว่า 0.05 
 
ตารางที่ 5: การทดสอบความสัมพันธ์ ของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 
  

ความมี
ชื่อเสียง 

ค ว า ม
หลากหลาย 

ความ
สมบูร 

ร า ค า
ห้องพัก 

ราคา
ท่ี เ ข้ า
ชม 

ค ว า ม
หลากหลาย 

ทํ า เ ล
ท่ีตั้ง 

ท่ีพัก 
ท่ีจอด
รถ 

บรรยากาศ สาธารณูปโภค 
ท่ี
ยอมรับ 

มี
คุณค่า 

ความมี
ชื่อเสียง 

Pearson 
Correlation 

                          

Sig. (2-tailed)                           

ความ
หลากหลาย 

Pearson 
Correlation 

.188*                         

Sig. (2-tailed) 0.021                         

ความสมบูร 
Pearson 
Correlation 

-0.012 0.053                       

Sig. (2-tailed) 0.881 0.517                       

ราคาห้องพัก 
Pearson 
Correlation 

0.101 0.113 0.009                     

Sig. (2-tailed) 0.217 0.167 0.915                     

ราคาท่ีเข้าชม 
Pearson 
Correlation 

0.127 0.126 0.1 0.032                   

Sig. (2-tailed) 0.122 0.124 0.224 0.693                   

ความ
หลากหลาย 

Pearson 
Correlation 

0.114 0.15 
-
0.013 

.965** 0.045                 

Sig. (2-tailed) 0.163 0.067 0.872 0 0.587                 

ทําเลท่ีตั้ง 
Pearson 
Correlation 

-0.011 0.122 0.042 -0.022 0.005 -0.015               

Sig. (2-tailed) 0.89 0.136 0.611 0.792 0.948 0.855               

ท่ีพัก 
Pearson 
Correlation 

0.109 .245** 
-
0.001 

-0.024 .256** 0.033 0.056             

Sig. (2-tailed) 0.185 0.002 0.995 0.775 0.002 0.689 0.499             

ท่ีจอดรถ 
Pearson 
Correlation 

-0.042 0.102 0.014 -0.013 0.117 0.028 0.027 .182*           

Sig. (2-tailed) 0.614 0.213 0.866 0.874 0.153 0.733 0.746 0.026           
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ความมี
ชื่อเสียง 

ค ว า ม
หลากหลาย 

ความ
สมบูร 

ร า ค า
ห้องพัก 

ราคา
ท่ี เ ข้ า
ชม 

ค ว า ม
หลากหลาย 

ทํ า เ ล
ท่ีตั้ง 

ท่ีพัก 
ท่ีจอด
รถ 

บรรยากาศ สาธารณูปโภค 
ท่ี
ยอมรับ 

มี
คุณค่า 

บรรยากาศ 
Pearson 
Correlation 

-0.142 0.155 
-
0.034 

-0.012 -0.03 0.018 -0.01 0.098 0.022         

Sig. (2-tailed) 0.083 0.058 0.679 0.883 0.713 0.823 0.901 0.235 0.791         

สาธารณูปโภค 
Pearson 
Correlation 

-0.074 .269** 
-
0.025 

0.114 .213** 0.124 
-
0.014 

.423** 0.042 0.102       

Sig. (2-tailed) 0.37 0.001 0.762 0.164 0.009 0.131 0.865 0 0.608 0.216       

ท่ียอมรับ 
Pearson 
Correlation 

0.085 0.098 0.106 0.005 0.155 0.014 0.073 0.1 0.09 -0.045 .258**     

Sig. (2-tailed) 0.299 0.232 0.196 0.953 0.059 0.868 0.375 0.224 0.275 0.583 0.001     

มีคุณค่า 
Pearson 
Correlation 

-0.111 -0.002 0.126 0.011 0.091 0.001 0.088 0.04 0.099 0.061 .168* .512**   

Sig. (2-tailed) 0.178 0.984 0.125 0.896 0.266 0.991 0.286 0.627 0.226 0.459 0.04 0   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกันพบว่า

ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักมีความสัมพันธ์กับความมีช่ือเสียงของสถานที่ อยู่ใน
ระดับตํ่ามาก (0.188) และ ความหลากหลายด้านราคาของที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับราคา
ห้องพัก อยู่ในระดับสูงมาก (0.965) ทําเลท่ีต้ังและการเดินทางไปได้สะดวกมีความสัมพันธ์กับความหลากหลาย
ของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พัก อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า (0.245) และยังมีความสัมพันธ์กับราคาที่เข้าชม
สถานที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ค่อนข้างตํ่า (0.256) สถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ มีความสัมพันธ์
กับ ที่พักและสถานที่ท่องเท่ียวที่สะอาดเรียบร้อย อยู่ในระดับ ตํ่ามาก (0.182) ด้านระบบสาธารณูปโภคที่ดี มี
ความสัมพันธ์กับ ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเที่ยวและสถานที่พัก อยู่ในระดับ ค่อนข้างตํ่า (0.269) และ 
มีความสัมพันธ์กับ ราคาท่ีเข้าชมสถานที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ค่อนข้างตํ่า (0.213) และอยู่ในระดับ  
กับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดเรียบร้อย อยู่ในระดับ ปานกลาง (.423**), สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป มีความสัมพันธ์ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี อยู่ในระดับ ค่อนข้างตํ่า (0.258), สถานที่ท่องเที่ยว
มีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ มีความสัมพันธ์ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีอยู่ในระดับตํ่ามาก (0.168) และ มี
ความสัมพันธ์กับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปอยู่ในระดับ ปานกลาง (0.512) 

 
อภิปรายผล  
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวัยรุ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม มีอายุ 18-19 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนของรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวน้ัน ใช้รถยนต์
ส่วนตัวมากที่สุด ช่วงเวลาที่เลือกไปท่องเท่ียวมากท่ีสุดอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ (ฤดู
หนาว) ซึ่งจํานวนวันที่ใช้ในการท่องเที่ยว ใช้เวลา 3 วัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อยใจเป็นสิ่งสําคัญ
, กิจกรรมที่เลือกทําในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากท่ีสุด คือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยผู้ท่องเที่ยวเลือก
ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ มากที่สุด และการพักค้างคืนเลือกที่พักที่เป็นที่พัก
ประเภทโรงแรม โรงแรมเป็น โดยในการเลือกการท่องเที่ยวน้ี  ใช้เวลาในการท่องเที่ยวในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ มากที่สุด สอดคล้องกับ ดิฐพวิไลซ์ อ่อนย้ิม (2557) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมขอนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ต่อการท่องเท่ียวอุทยานเมืองเก่าพิจิตร พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากที่สุดมีอายุ 
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18-24 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา รองมามีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มี การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา/ปวช.มากที่สุดมีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวัยรุ่น ซึ่งมีการเดินทางท่องเที่ยวกับญาติและเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่เพราะเกิด
ความรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางในการท่องเที่ยว เน่ืองจากบริเวณอุทยานเมืองเก่าอยู่ในบริเวณสวนรุกชาติ
กาญจนกุมารซึ่งมีต้นไม้เป็นจํานวนมาก 

สําหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากผลการศึกษาพบว่า 3 ปัจจัย มีผลต่อการเลือก
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียอันได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยความมีช่ือเสียงของ
สถานที่, ความหลากหลายของสถานที่ท่องเท่ียวและสถานที่พัก, ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีผลต่อการเลือก
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านราคา ประกอบด้วย ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับ
ห้องพักและบริการท่ีได้รับ, ราคาที่เข้าชมสถานที่มีความเหมาสม,ความหลากหลายด้านราคาของที่พักและ
สถานที่ท่องเที่ยว มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งปัจจัยด้านสถานที่  ประกอบด้วย 
ทําเลท่ีต้ัง เดินทางไปได้สะดวก,ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดเรียบร้อย,มีสถานที่จอดรถสะดวกและ
เพียงพอ, สถานที่ท่องเที่ยวมีอากาศและบรรยากาศดี, ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี  มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยด้านด้านสังคม ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของบุคคล
ทั่วไป และสถานที่ท่องเที่ยวมีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีความสอดคล้องกับ อติกานต์ ไพโรจน์พิริยะกุล และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล (2555) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง โดยพบว่า 
ปัจจัยด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจํา หน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพ ด้าน กระบวนการ 
ด้านความสามารถในการเข้าถึงได้ง่าย ด้านสิ่งอํา นวยความสะดวก และด้านบริการเสริมมีผล ต่อการตัดสินใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเดินทางไป ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางส่วนใหญ่ ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้าน
สินค้า ด้านบุคลากร ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว และด้านกิจกรรมการ ท่องเที่ยว มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางส่วนใหญ่ ในระดับมากที่สุด  
  โดยพบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกปัจจัยในท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้อง 
กับแนวคิดของ บูฮาลิส (Buhalis, 2000) ที่ได้กล่าว ถึงความต้องการของนักท่องเท่ียวว่า แหล่งท่องเท่ียว 
(Attraction) เป็นองค์ประกอบสําคัญในการท่องเท่ียว เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดความสนใจ 
นักท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวต้องการเดินทางไปเย่ียมชมและในส่วนของอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือก
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ไม่แตกต่างกัน เว้นแต่ด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ ที่มีผลต่อการ
เลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกันโดยลักษณะการเดินทางที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกด้านความมี
ช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกัน และการเลือกที่พักและสถานท่ีท่องเท่ียวที่สะอาดเรียบร้อย  
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกันพบว่าความหลากหลาย
ของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักมีความสัมพันธ์กับความมีช่ือเสียงของสถานที่ อยู่ในระดับตํ่ามาก และ 
ความหลากหลายด้านราคาของท่ีพักและสถานที่ท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับราคาห้องพัก อยู่ในระดับสูงมาก 
ทําเลท่ีต้ังและการเดินทางไปได้สะดวกมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พัก 
อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า และยังมีความสัมพันธ์กับราคาที่เข้าชมสถานท่ีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ค่อนข้าง
ตํ่า สถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ มีความสัมพันธ์กับที่พักและสถานที่ท่องเท่ียวที่สะอาดเรียบร้อย อยู่ใน
ระดับ ตํ่ามาก ด้านระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีความสัมพันธ์กับ ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวและ
สถานที่พัก อยู่ในระดับ ค่อนข้างตํ่า และ มีความสัมพันธ์กับราคาที่เข้าชมสถานที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  
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ค่อนข้างตํ่า และอยู่ในระดับ  กับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดเรียบร้อย   อยู่ในระดับ  ปานกลาง,สถานที่
ท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป มีความสัมพันธ์ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี  อยู่ในระดับ  ค่อนข้างตํ่า 
สถานที่ท่องเที่ยวมีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ มีความสัมพันธ์ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีอยู่ในระดับตํ่ามาก 
และ มีความสัมพันธ์กับ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปอยู่ในระดับ ปานกลาง  

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นการท่องเที่ยวที่กลุ่มวัยรุ่นให้

ความสนใจ ซึ่งเพ่ือนําผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับลูกค้ากลุ่มน้ี   อาทิ  การรองรับสถานที่พักในวันเสาร์ อาทิตย์  
การให้บริการที่จอดรถ  ราคาที่พักที่เหมาะสม การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ เพ่ือเป็นการดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นได้มากขึ้น   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในองค์กรธุรกิจในประเทศไทยในปี 2020 หรืออีก 5 
ปีข้างหน้า การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทตลาด
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงสุดประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานบริหารสายการเงิน ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานบริหารสาย
บัญชี เป็นต้นจํานวน 44 คน จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและผู้บริหารระดับรองลงมา
ควรมีสมรรถนะที่จําเป็น 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับองค์กรและสถานการณ์
แวดล้อมภายนอก 2) ความสามารถในการเป็นนักวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3)  ความสามารถในการบริหารจัดการ
สู่ความสําเร็จ 4) ความสามารถในการนําคนและนําทีม และ 5) ความสามารถในการสร้างแบรนด์ผู้นํา ส่วน
ความสามารถในการสร้างผู้นําในอนาคตขององค์กรธุรกิจน้ัน จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การส้รางวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 2) ระบบการบริหารจัดการคนเก่ง 3) ระบบการบริหาร
ผลงานเชิงกลยุทธ์ 4) การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และ 5) การบริหาร
ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการความรู้  

คําสําคญั: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะ ดัชนีช้ีวัด 
 
ABSTRACT  

The purpose of this study is to explore the transformative leadership of Thai Business 
in the year of 2020. The researcher used a quantitative method approach and collected 
data from 44 top leaders (C- level) of Stock Exchange listed companies in Thailand such as 
Chief executive officer: CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Accounting Officer: CAO), 
and Chief Operational Officer and so on. The research results showed that most top leaders 
(C- level) should have 5 capabilities as follows: 1) Personal proficiency, 2) Strategist, 3) 
Executor, 4) People manager, and 5) Leadership brand. Moreover, the leadership capital 
index of organization capability should have 5 elements as follows: 1) Cultural capability: 
Create an effective culture that supports strategic capability index, 2) Talent management: 
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Manage the flow of people, 3) Performance accountability: Reinforce desired behavior, 4) 
Work processes: Organize to cope with increasing change, and 5) Information flow: Use 
information for impact. 

Keywords: Transformative Leadership, Capability, Index 
 
บทนํา 

จากการศึกษาของ Deloitte University Press (2015) โดยการสํารวจจากผู้นําองค์กรช้ันนําของโลก 
จํานวน 3,333 องค์กรเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital) พบว่า ผู้นํา (Leadership) มี
ความสําคัญสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งเป็นอันดับที่หน่ึงร่วมกับการสร้างวัฒนธรรมและความผูกพันต่อ
องค์กร (Culture & Engagement) แต่มีความพร้อมตํ่ามาก คือ อยู่ที่ร้อยละ 42 เท่าน้ัน หรือมีช่องว่าง (Gap) 
อยู่ถึงร้อยละ 36 นับเป็นช่องว่างที่มากที่สุด จากการสํารวจทุนมนุษย์รวม 11 เรื่อง 
 ในปี 2559 Deloitte University Press (2016) ทําการสํารวจซ้ําแต่ถามในมิติ 10 Human Capital 
Trade for 2016 พบว่า ผู้บริหารถึง 89% ตอบว่า เรื่องผู้นํามีความสําคัญมากถึงมากที่สุด (Very 
important/Important) จึงกล่าวได้ว่า ผู้นําเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในลําดับสูงต่อระบบการบริหารคนหรือ
ทุนมนุษย์ แต่การจะยกระดับความสามารถของผู้นําองค์กรให้สูงขึ้น องค์กรจะต้องค้นหาให้พบว่า สมรรถนะ
ส่วนบุคคล (Individual Domains of Leadership) และองค์กรได้มีการลงทุนเพ่ือการสร้างผู้นําในอนาคต 
(Organization Domains to Build Leaders) เพียงใด (Ulrich, 2015) เพ่ือองค์กรสามารถประเมินตนเอง
เทียบกับทั้งสองมิติข้างต้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผู้นําแม่ในองค์กรธุรกิจเหมือนกันยังมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ (Jones, O’ Leanard & Bersin, 2012) อีกด้วย ดังน้ัน ในการพัฒนาผู้นําองค์กรภาค
ธุรกิจไทย จึงต้องการการศึกษาวิจัยเชิงลึกครบทุกมิติในบริบทของประเทศไทยเป็นสําคัญ ผู้วิจัยจึงมีแรงจูงใจ
ในการทําวิจัยเรื่องน้ีเพ่ือหาแนวทาง พัฒนาผู้นําภาคธุรกิจไทยถึงปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ (1) สมรรถนะของผู้นํา
องค์กรธุรกิจสําหรับปี 2020 (2) การสร้างผู้นําในอนาคตขององค์กร (3) การสร้างดัชนีผู้นําองค์กรและดัชนี
ความสามารถขององค์กรในการสร้างผู้นําในอนาคต โดยจะได้นําเสนอความสําคัญต่อไป  

1. สมรรถนะผูน้ําองค์กรธรุกิจสาํหรับปี 2020 
 ภาวะผู้นํา (Leadership) คือ ลักษณะของบุคคลอย่างหน่ึงที่องค์การอยากให้พนักงานทุกคนพึงมี 
เพราะจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ภาวะผู้นําไม่ใช้
แค่การนําทีมงานหรือการนําพนักงาน แต่ต้องเป็นการนําคนให้ทํางานได้ตามเป้าหมาย งานของผู้นําก็คือ การ
สร้างความสําเร็จผ่านผลงานของบุคคลอ่ืน ๆ สนับสนุนพนักงานของคุณให้ทํางานได้ตรงตามเป้าหมายที่
ต้องการ (Boudreau, 2015). การมีบุคลากรที่มีภาวะผู้นําที่ดี สามารถช่วยทําให้องค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้นได้ องค์กรส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันน้ี ขึ้นอยู่กับการที่องค์กรมีพนักงานที่มีความหลากหลาย
ทั้งในด้านศักยภาพ ทักษะ แต่พนักงานที่มีศักยภาพน้ันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของภาวะ
ผู้นําทุกคน (Goldsmith, 2010a) อน่ึง Wallace & Creelman (2015) ได้เสนอมุมมองที่เก่ียวกับความ
แตกต่างระหว่างภาวะผู้นําและผู้จัดการ โดยกล่าวว่า ผู้จัดการที่ไม่มีภาวะผู้นําเป็นหัวหน้างานที่น่าเบ่ือ แต่ผู้นํา
ที่ไม่รู้เรื่องการบริหารจัดการน้ันเลวร้ายกว่า ผู้นําที่ดีควรมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ที่
จะสามารถควบคุมและจัดการกับสภาพอารมณ์ของคนอ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งสถานการณ์ต่าง ๆ 
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เหล่าน้ี ไม่จํากัดแค่สถานที่ทํางาน แต่รวมไปถึงสถานการณ์ภายนอกของโลก ซึ่งเก่ียวกับการบริหารจัดการ
วัฒนธรมที่แตกต่างกัน ซึ่งหลากหลายและยากท่ีจะคาดเดา ย่ิงถ้าผู้นําไม่มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะไม่
สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ คนที่มีภาวะผู้นําน้ัน จะยอมรับและเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อม
ที่จะหาทางปรับปรุงแก้ไข ค้นหาทางที่จะพัฒนาข้อบกพร่องต่อไป (Goldsmith, 2010b) ดังน้ัน การเป็น
ผู้บริหารท่ีดีจําเป็นต้องมีทั้งสมรรถนะภาวะผู้นําและทักษะการบริหารจัดการที่ดี ภาวะผู้นํายังส่งผลต่อการ
สร้างความผูกพันของบุคลากร ภาวะผู้นําที่ดีจะสามารถถ่ายทอดนโยบายขององค์กรจากระดับบนลงล่าง ทําให้
พนักงานทุกคนทุกระดับได้รับทราบนโยบาย วิสัยทัศน์และยอมรับที่จะปฏิบัติงาน ทําให้พนักงานทุกคน
สามารถเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้อย่างชัดเจน (McLeod, 2010)  
 การศึกษาสมรรถนะผู้นําในการวิจัยน้ี เพ่ือการเตรียมการในอนาคตปี 2020 ดังน้ัน จําเป็นต้องเข้าใจ
บริบทองค์การในปัจจุบันและในอนาคตไว้เป็นเบ้ืองต้นว่าการดําเนินธุรกิจนับจากน้ีต่อไปอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า 
VUCA World กล่าวคือ มีความผันผวน (Volatility) อย่างไรทิศทาง มีความไม่แน่นอนสูง (Uncertainty) มี
ความสลับซับซ้อนปัญหาหน่ึงปัญหาอาจมาจากหลายสาเหตุหรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน 
ทําให้ทุกอย่างคลุมเครือ (Ambiguity) VUCA จึงเป็นกฎใหม่แม้ว่าเน้ือหาจะไม่ใหม่ทั้งหมดที่ใช้อธิบายสรรพสิ่ง
รอบข้างที่องค์กรธุรกิจต้องเผชิญและต้องเอาตัวรอด พร้อม ๆ กับเติบโตต่อไปให้ได้ 
 ภายใต้กฎของ VUCA มีผู้นําเสนอชุดของสมรรถนะผู้นําเพ่ือการนําองค์กรไว้อย่างน่าสนใจมากมาย 
โดยผู้วิจัยได้จัดเป็นกลุ่มดังน้ี 
  1. กลุ่มกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา (Strategy & Visionary) 
     ผู้นําองค์การธุรกิจต้องมีสมรรถนะในการเข้าใจธุรกิจในสถานะการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ เรื่องทางเทคนิคในแต่ละธุรกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ประชากร และ
พฤติกรรมผู้บริโภค (Goldsmith, 2010a; Ulrich, 2015a) 
     ผู้นําต้องสามารถวางตําแหน่งองค์กรในอนาคตได้ว่าควรอยู่ในสถานะใดน้ันหมายความว่า 
ต้องมีวิสัยทัศน์ มองอนาคตได้เห็นภาพก่อนหรือชัดเจนกว่าผู้อ่ืน เพ่ือเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องว่าจะเติบโต 
สร้างนวัตกรรม ความแตกต่าง และการเข้าถึงลูกค้าได้ในลักษณะใด ผู้บรหารต้องรู้วิธีการวางแผนถึงกลยุทธ์
โดยภาพรวม (Ulrich, 2015b; Bassi, 2007) 
     ผู้นําต้องสามารถสื่อสารกลยุทธ์ให้เกิดความเข้าใจ เรียนรู้ ยอมรับให้กลายเป็นภารกิจของ
ทุกคนในองค์กรให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างทุ่มเทผูกพัน (Engage with Employee) กับทุกคน 
(McLeod, 2010; Ulrich, 2015b) 
     กลยุทธ์ทางธุรกิจต้องนําสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบบริหารจึงต้องมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม (Bassi, 2007; Goldsmith, 2010) 
  2. กลุ่มผลักดันสร้างผลงาน (Execution) 
     สร้างการยอมรับ สร้างความรู้สึกอยากลงมือปฏิบัติมีการนํากลยุทธ์องค์การสู่ภาคปฏิบัติ
ด้วยการวางแผนจัดลําดับความสําคัญ ความจําเป็น หรือความเร่งด่วน เพ่ือสามารถเลือกดําเนินการได้ตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ (Ulrich, 2015a) 
     การลงมือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดด้วยการเลือกใช้ข้อมูลที่มีจํานวนมาก (Big 
Data) การวิเคราะห์ กําหนดทางเลือก และตัดสินใตที่ดีที่สุด (Schoemaker, Krupp & Howland, 2013) 
     ผู้นําต้องสร้างระบบตรวจสอบ โปร่งใส ธรรมาภิบาล ทั้งโดยระบบและวัฒนธรรมการทําที่
เร่งรัด มุ่งความสําเร็จ (Sull, Hamker & Sull, 2015) 
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     ผู้นําต้องสามารถโน้มน้าวจูงใจสร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วม (Commitment) ของทีมงาน
ต่างๆ ต่อองค์การ (Jones, O’ Leanard & Bersin, 2012) 
     ผู้นําต้องสามารถกําหนดขอบเขตงานหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับทีมงานและบุคคลได้
อย่างชัดเจน และสอดประสาน (Alignment) กัน (McLeod, 2010; Sull, Hamker & Sull, 2015) 
     เพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อาจไม่สามารถบริหารในรูปแบบเดิม ผู้นําต้องกล้านําการ
เปลี่ยนแปลงปรับแผน ที่ทันต่อสถานการณ์และเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ (Sull, Hamker & 
Sull, 2015) 
  3. กลุ่มนําคนและนําทีม (People & Team) 
     ในองค์กรธุรกิจยุคปัจจุบันและในอนาคตที่เน้นการใช้กําลังคนด้านสมองความคิดริ่เริ่ม
มากกว่ากําลังกาย ต้องการผู้นําที่มีทัศนคติ และพฤติกรรมแสดงออกเป็นบวกต่อบุคลากรในองค์การจะทําให้
ง่ายต่อการสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลแสดงความสามารถออกมาอย่างไม่มีข้อจํากัด (Yoshida & 
Geller, 2009) 
     ผู้นําองค์การยุคใหม่ต้องรู้จักทีมงานและบุคคล บริหารเป็นรายบุคคล สร้างความเช่ือถือ 
เช่ือมั่นจากบุคคลอ่ืน (Ulrich, 2015a) 
     ผู้นําในยุคใหม่ต้องมีความสามารถให้นําคน ทีม และพัฒนาองค์การโดยการเป็นโค้ช 
(Coach) การสอนงานการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) (Yoshida et al., 2009) 
     การเป็นผู้นําในองค์การ นับจากน้ี เป็นต้นไปต้องบริหารท่ามกลางความหลากหลายของ
เพศ วัย ความเช่ียวชาญทางอาชีพ ทัศนคติ และความเช่ือที่อยู่ร่วมในองค์กรโดยต้องผนึกผสานพลังให้ก้าวไป
ในทิศทางเดียวกัน (Sull et al., 2015) 
     องค์การในยุคปัจจุบันและในอนาคตต้องบริหารงานอยู่ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และทํางานบนพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ โดยไม่จํากัด สถานที่ และเวลา การนํา
ทีมงานในยุคใหม่ จึงเป็นการนําทีมงานเสมือนจริง (Virtual Team) (Accenture, 2014) 
  4. กลุ่มสร้างความน่าเช่ือถือต่อความเป็นผู้นํา (Leadership Brand) 
     ผู้นําต้องสามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจัวที่น่าเช่ือถือ (Leadership Branding) 
ตรงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนไม่ใช้ทีมงานประกอบด้วยลูกค้า – คู่ค้า (Customer Supplier Branding) ความเช่ือมั่น
ต่อผู้ลงทุน (Investor Branding) และการยอมรับต่อสังคม (Community Brand) (Ulrich, 2015b; 
Armstrong, 2009) 
  5. กลุ่มคุณลักษณะความเป็นผู้นํา (Personal Proficiency) 
     กลุ่มน้ีกล่าวถึงต้นทุนที่มีมากับตัวผู้นําเอง ถึงแม้ว่าสมรรถนะผู้นําจะเป็นเรื่องที่พัฒนาได้ 
แต่การที่ผู้นํามีต้นทุนติดตัวมาเดิมเรียกว่าคุณลักษณะเฉพาะบุคคล จะทําให้การพัฒนาใน 4 กลุ่มข้างต้นดีขึ้น 
ประกอบด้วย (Ulrich, 2015a; Goldsmith, 2010b; Armstrong, 2009) 
   1. การเป็นผู้นําทางค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรอย่างลึกซึ้ง ซาบซึ้งกับค่านิยมและ 
                                วัฒนธรรม รวมถึงสามารถสร้างการยอมรับและช่ืนชมต่อค่านิยมและวัฒนธรรม 
                                องค์กร 
   2. ผู้นําต้องมีเป้าหมายในชีวิต มีปรัชญาค่านิยมในการดําเนินชีวิต สอดคล้องกับ 
                                ธุรกิจ 
   3. ผู้นําต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความสามารถในการสร้าง 
                                นวัตกรรม 
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   4. ผู้นําต้องมีความอดทนต่อภาวะความกดดันต่าง ๆ 
   5. ผู้นําต้องมีสุขภาพกายที่ดีมีบุคลิกภาพทางกายภาพที่ดี 
   6. ผู้นําต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ 
  ที่นําเสนอมาข้างต้นเป็นสมรรถนะและคุณลักษณะเฉพาะของผู้นําองค์กรธุรกิจสําหรับ
สถานการณ์ในปี 2020 แต่การจะสร้างผู้นําในองค์การให้มีสมรรถนะและคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างไรจะได้
นําเสนอต่อไป 

2. การสรา้งผู้นําในอนาคตขององค์การธุรกิจ 
 ได้มีการศึกษาวิธีการพัฒนาผู้นําด้วยวิธีการต่างๆ แนวความคิดหน่ึงที่เรียกว่า 70:20:10 ที่ Center 
for Creative Leadership โดย Morgan McCall นําเสนอไว้ต้ังแต่ 1980 แต่ยังได้รับการยอมรับและกล่าวถึง
อย่างแพร่หลาย (Deakin University, 2013) โดยที่ 70% เป็นการพัฒนาโดยการลงมือทําให้เกิดประสบการณ์
ตรง (Learning from Experience) 20% เป็นการเรียนรู้จากผู้อ่ืน เช่น การสอนงาน การโค้ช (Coach) การ
เป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) และ 10% เป็นการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่แยกตัวออกจากงาน เช่น การฝึกอบรม 
(Training) Online Learning หรือ ฝึกปฏิบัติ (Workshop) เป็นต้น ด้วยแนวความคิดน้ีการพัฒนาผู้บริหาร
เป็นกระบวนการขององค์กรที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ได้แยกตัวออกงานอีกต่อไป ระบบองค์การเพ่ือ
การเรียนรู้และพัฒนาผู้นําจึงอาจประมวลได้คือ 5 ระบบ ดังน้ี 
  1. ระบบวัฒนธรรมองค์การ (Culture)  

การเป็นองค์การที่มีความย่ังยืนในระดับหน่ึงย่อมสร้างวิถีชีวิตที่บ่งบอกพฤติกรรมโดยรวม
ขององค์กรที่เรียกว่า วัฒนธรรม ซึ่งมีความจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์
ทางธุรกิจ มีระบบการสื่อสารให้การศึกษาเรียนรู้แก่สมาชิก และมีความเช่ือมโยงกับระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เช่น การสรรหาบุคคลให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์การหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น (Ulrich, 
2015a; Katherine et al., 2012) 
  2. ระบบการบริหารคนเก่ง (Talent System)  

การสร้างผู้นําขององค์กรในอนาคต องค์การต้องมีระบบการสรรหา คัดเลือกคนเก่งซึ่ง
หมายถึง เป็นผู้ที่มีความสามารถ ผลงานและมีศักยภาพเหมาะสมกับธุรกิจในอนาคต มีระบบการพัฒนาคนเก่ง 
เหล่าน้ีเพ่ือเป็นผู้นําในอนาคตอย่างเป็นระบบ และมีระบบจูงใจเพ่ือรักษาคนเก่งเหล่าน้ีไว้ให้ได้ (Sherman, 
2012) 
     นอกจากน้ัน องค์การยังต้องมีระบบการสร้างกําลังคนทดแทนในตําแหน่งสําคัญต่างๆ 
(Succession Planning and Development) (Rothwell, 2010) 
     ในทางตรงกันข้ามองค์การอาจมี 4 บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลท่ีมีความสามารถไม่เหมาะสม
ในอนาคตองค์การต้องมีระบบการจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การเคลื่อนย้ายออกจากงานสําคัญหรือการเอา
ออกนอกองค์กร เช่นเดียวกับการพัฒนาผู้นําที่พร้อมโยกย้ายหมุนเวียนงาน เพ่ือการเรียนรู้ที่แตกต่าง
หลากหลาย (Armstrong, 2009) 
  3. ระบบบริหารผลงาน (Performance Management System) 
     องค์การที่สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของผู้นํา คือ กระบวนการจัดการ
ผลงาน หมายถึง มีระบบของการส่งต่อแผนงานกลยุทธ์องค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ทีม และบุคคล 
(Deployment) โดยที่ต้องช่วยให้แต่ละหน่วยงาน ทีมงาน และบุคคลมีการปฏิบัติงาน ร่วมกันไปในทิศทาง
เดียวกัน มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับ และเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานเข้ากับระบบ
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บริหารทรัพยากรบุคคล  อ่ืน ๆ เช่น ระบบผลตอบแทน ระบบพัฒนาและความก้าวหน้าในงาน (Armstrong, 
2005) 
  4. ระบบข้อมูลและความรู้ (Information & Knowledge Management) 
     การดําเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด มีอีกหน่ึงระบบที่สังเกตเห็นได้
ไม่ง่ายนัก คือ ระบบข้อมูลที่มีการไหลเวียน ในแต่ละส่วนงานและบุคคลมีมาก และมีคุณภาพพอแก่การ
ตัดสินใจหรือไม่ หลายองค์กรต้องมีกระบวนการพัฒนาระบบงานและสร้างการไหลเวียนของข้อมูลอยู่เสมอ 
(Armstrong, 2009) 
     อน่ึง นอกจากข้อมูลข่าวสารแล้วระบบองค์การ คือระบบการจัดการความรู้ที่มีความสําคัญ
ต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ความรู้จํานวนมากอยู่ในตัวบุคคลไม่ถูกจัดเก็บ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทําให้
องค์การขาดการต่อเน่ืองขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเอง (De Waal, 2012) 
  5. ระบบองค์กรประสิทธิภาพสูงและการบริหารความเปลี่ยนแปลง (High Performance 
System and Change) 
     องค์การที่มีขีดความสามารถในการสร้างผู้นําในอนาคตได้ดีต้องเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายใน
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) อันประกอบด้วย การมีระบบ
บริหารคุณภาพสินค้าและบริการ ระบบการส่งเสริมนวัตกรรม การบริหารความเส่ียง ระบบเปิดที่พร้อม
แสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับภายนอก (De Waal, 2012; Armstrong, 2009) 
     จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างผู้นําที่ได้นําเสนอข้างต้น มีจุดเน้นของการไม่แยกการเรียนรู้ 
และพัฒนาออกจากการปฏิบัติงานโดยปกติ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ปฏิเสธการจัดการฝึกอบรมเพียงแต่ให้นํ้าหนัก
น้อยลงเท่าน้ัน 

3. การสรา้งดัชนผีู้นาํและดัชนคีวามสามารถสร้างผูน้ําขององค์กรธรุกิจ 
 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือวัดและมีจุดเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการความเป็นผู้นําและความสามารถของ
องค์กรในการสร้างผู้นําได้มีความพยายามสร้างเป็นดัชนีวัดทุนผู้นํา (Leadership Capital Index เช่น ดัชนีวัด
จํานวนผู้นําที่มีอยู่ในกระบวนการสร้าง (Leadership Pipeline) การลงทุนในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โดยเฉพาะการพัฒนาผู้นํา อย่างไรก็ตาม นอกจากการสร้างดัชนีผู้นําเป็นเชิงปริมาณข้างต้นแล้วยังมีวิธีการ
สร้างโดยจัดทําเป็นรายการเพ่ือตรวจสอบและประเมินแบบที่ Ulrich (2015b) ทําดัชนีเป็นรายการตรวจสอบ
แบบประเมินเป็นคะแนน 1 (Low) ถึง 10 (High) ในมิติความเป็นผู้นํา 5 ด้าน คือ ความเป็นนักกลยุทธ์ 
(Strategist) นักปฏิบัติการ (Executor) นักจัดการคน (People Manager) ผู้นําด้านแบรนด์ (Leadership 
Brand) และคุณลักษณะที่เป็นความสามารถ (Personnel Proficiency) ในขณะที่เสนอดัชนีความสามารถ
องค์การในการสร้างผู้นําในอนาคตไว้ 5 มิติเช่นกัน คือ วัฒนธรรมองค์การท่ีสนับสนุนต่อกลยุทธ์ธุรกิจการ
บริหารคนเก่ง (Talent) และการเคลื่อนย้ายไหลเวียนของกําลังคน (Flow of People) การกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ (Performance Accountability) การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) 
และกระบวนการทํางาน (Work Process) 
 อย่างไรก็ตาม Schoemaker et al. (2013) เสนอวัดดัชนีภาวะผู้นําตามสมรรถนะห้าด้านโดยทําเป็น
รายการประเมิน 7 ระดับ คือ 1–7 ประกอบด้วย ความสามารถในการเตรียมการล่วงหน้าและการพยากรณ์
ทางธุรกิจ (Anticipate) ความท้าทาย (Challenge) การหาข้อสรุปเพ่ือการดําเนินการ (Interpret) การ
ตัดสินใจ (Decide) การบูรณาการระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย (Align) และการเรียนรู้ (Learn) และได้มีระดับที่เป็น
ค่าเฉล่ียแต่ละด้าน ตามลําดับดังน้ี 4.99, 5.52, 5.78, 4.81, 5.01 และ 4.95 ตามลําดับ แต่นักวิชาการกลุ่มน้ี
ไม่ได้สร้างดัชนีด้านการสร้างผู้นําแต่อย่างใด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากวรรณกรรมที่ได้นําเสนอข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเป็นกรอบความคิดในการวิจัยดังน้ี 

1  
รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
จากภาพข้างต้น สมรรถนะขอ้งผู้นําองค์กรธุรกิจไทยประกอบด้วย 5 สมรรถนะคือ 
 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลที่มคีวามสอดคล้องกับองค์กรและความเปลี่ยนแปลงภายนอก (Personal 
Proficiency)  
 2. ความสามารถทางกลยุทธ์ธุรกิจและมีวิสยัทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ (Strategic & Visionary 
Proficiency)  
 3. ความสามารถในการบริหารกลยุทธ์สู่ความสําเร็จ (Execution Proficiency)  
 4. ความสามารถในการนําคนและทีม (People & Team Proficiency)  
 5. ความสามารถในการสร้างแบรนด์ผู้นํา (Leadership Brand Proficiency) 
 
โดยที่การสร้างผู้นําในอนาคตขององค์กรธุรกิจไทยต้องอาศัย 5 ระบบ การบริหาร ดังน้ี 
 1. การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Effective Culture Creation) 
 2. การมีระบบบริหารคนเก่ง (Talent Management) 
 3. การมีระบบการบริหารผลงานในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) กล่าวคือ
การเช่ีอมโยงการบริหารผลงานกับกลยุทธ์ธุรกิจและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 4. การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงและการเปลีย่นแปลง (High Performance 
Organization & Change)  
 5. การมีระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ (Information & Knowledge Management)     
ที่ดี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ  
1. ศึกษาสมรรถนะเฉพาะบุคคลของผู้นําองค์กรธุรกิจ 
2. ศึกษาแนวทางที่องค์กรใช้ในการพัฒนา เพ่ือสร้างผู้นําในอนาคต  
3. จัดทําดัชนีผู้นํา (Leadership Index) และขีดความสามารถองค์กรในการสร้างผู้นําในอนาคต 

(Leadership Capability Building Index) 
      
                                                                                                               
ระเบยีบวิธีวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantity Research) กล่าวคือ เมื่อผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมแล้วได้จัดทําเป็นแบบประเมินที่ได้ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงแล้ว เพ่ือผู้บริหารระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จํานวน 44 คน เป็นผู้ประเมินโดยมีระดับการให้
คะแนนตั้งแต่ 0-10 โดยแบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 0-1 หมายถึง น้อยมาก 2-3 หมายถึง น้อย 4-6 หมายถึงปาน
กลาง 7-8 หมายถึง สูง และ 9-10 หมายถึง สูงมาก และผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณรา และการ
ใช้ T-test เพ่ีอหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้นําที่เป็นผู้บริหารสูงสุดและผู้นําที่เป็นผู้บริหารระดับรองลงมา
หน่ึงระดับ 
                                                                                                                 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยได้จากการตอบแบบประเมินสมรรถนะที่ต้องการสําหรับองค์กรธุรกิจไทยปี 2020 สําหรับ
ผู้นําระดับสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้นําระดับรองลงหนึ่งระดับได้แก่ ประธานบริหารสายการเงิน ประธานบริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ และประธานบริหารสายบัญชี เป็นต้น จํานวน 44 คน ซึ่งเป็นธุรกิจภาคบริการ 15 คน 
ภาคอุตสาหกรรม 25 คน และเป็นภาคบริหารกับอุตสาหกรรมจํานวน 4 คน ได้ผลการวิจัยนําเสนอเป็น 3 ส่วน
ดังน้ี 
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ส่วนที่ 1 สมรรถนะผูน้ําองคก์รธุรกิจในอนาคต 
 
ตารางที่ 1: สมรรถนะผู้นําธุรกิจไทย 2020 
 

ขีดความสามารถผูน้ําในประเด็นต่อไปน้ี มี
ความสาํคญักับธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า 

(2020) เพยีงใด 

ระดับความสาํคัญ
สําหรบั CEO      
(น้อย – มาก) 

(0 – 10) 
(โปรดระบุ) 

ระดับความสาํคัญ
สําหรบั CEO -1      
(น้อย - มาก)         

(0 - 10) 
(โปรดระบุ) 

ร้อ
ยล
ะค
วา
มแ
ตก
ต่า
ง 

MIN  MAX MIN  MAX 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลทีส่อดคล้องกับองค์กร 
    1. ทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกช่ืนชอบและแสดงออกถึง
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ 
    2. การวางแผนชีวิตสอดคล้องกับพัฒนาการ
ขององค์การ 
    3. มีความสามารถในการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม 
    4. มีความอดทนต่อความกดดัน 
    5. สุขภาพทางกายและมบุีคลิกภาพที่ดี 
    6. มีความมั่นคงทางอารมณ ์
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2 
 
6 
 
6 
6 
8 

8.82 
8.77 

 
7.91 

 
8.98 

 
9.25 
8.84 
9.18 
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10 
 

10 
 

10 
10 
10 
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7 
6 
6 

8.50 
8.57 

 
7.70 

 
8.77 

 
8.77 
8.50 
8.68 

 
10 
 

10 
 

10 
 

10 
10 
10 

3.23 
2 
 

2.1 
 

2.1 
 

4.8 
3.4 
5 

2. ความสามารถทางกลยุทธ์ธุรกิจและมีสสิยัทัศน์ 
    7. เข้าใจธุรกิจในสถานะการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
    8. การวางตําแหน่งองค์กรในอนาคตและกล
ยุทธ์ธุรกิจ 
    9. สื่อสารและสร้างความผูกพันจากทีมงาน 
   10. การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

 
8 
 
7 
 
6 
6 

9.30 
9.52 

 
9.27 

 
9.18 
9.23 

 
10 
 

10 
 

10 
10 

 
6 
 
5 
 
7 
6 

8.90 
8.82 

 
8.68 

 
9.05 
9.05 

 
10 
 

10 
 

10 
10 

4.00 
7 
 

5.9 
 

1.3 
1.8 

3. ความสามารถในการบริหารกลยุทธ์สู่
ความสําเร็จ 
    11. การวางแผนงานจัดลําดับความสําคัญงาน 
    12. การใช้ข้อมูลและการตัดสินใจ 
    13. สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 
    14. โน้มน้าวจูงใจและสร้างพันธะสัญญา 
(commitment) ทีมงานให้มีกับองค์กร 
    15. จัดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
    16. ปรับเปลี่ยนและบริหารความเปลี่ยนแปลง 
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1.1 
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ขีดความสามารถผูน้ําในประเด็นต่อไปน้ี มี
ความสาํคญักับธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า 

(2020) เพยีงใด 

ระดับความสาํคัญ
สําหรบั CEO      
(น้อย – มาก) 

(0 – 10) 
(โปรดระบุ) 

ระดับความสาํคัญ
สําหรบั CEO -1      
(น้อย - มาก)         

(0 - 10) 
(โปรดระบุ) 

ร้อ
ยล
ะค
วา
มแ
ตก
ต่า
ง 

MIN  MAX MIN  MAX 

4. ความสามารถในการนําคนและทีม 
    17. มีทศันคติและพฤติกรรมที่เป็นบวกต่อผู้อ่ืน 
    18. รู้จักบุคคลและเช่ือมั่นในผู้อ่ืน 
    19. สร้างผูนํ้ารุ่นใหม่เพ่ือทดแทนในอนาคต 
(Successors) 
    20. โค้ช (coach) และเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
เพ่ือพัฒนาทีมงาน 
    21. เข้าใจทีมงานและสามารถใช้ศักยภาพและ
ความหลากหลายของทีม 
    22. บริหารข้ามวัฒนธรรมและทีมเสมือน 
(virtual Team) 
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1.63 
1.6 
2.7 
2.3 

 
0.9 

 
0 
 

2.3 

5. ความสามารถในการสร้างแบรนด์ผู้นํา 
(Leadership Brand) 
    23. สร้างความเช่ือถือจากลูกค้า, คู่ค้า 
    24. สร้างความเช่ือมั่นกับผู้ลงทุน 
    25. สร้างช่ือเสียงการยอมรับจากสังคม 

 
6 
6 
5 

9.33 
9.57 
9.36 
9.07 

 
10 
10 
10 

 
7 
5 
5 

8.87 
9.30 
8.75 
8.55 

 
10 
10 
10 

4.67 
2.7 
6.1 
5.2 

ค่าเฉล่ียรวม - 9.06 - - 8.77 - 3.20 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเมินว่าสมรรถนะที่
กําหนดทั้ง 5 กลุ่ม มีความสําคัญต่อผู้นําสูงสุดของบริษัทระดับสูงมาก คือเกินกว่า 9 จาก 10 มีเพียงกลุ่ม
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลเท่าน้ันที่อยู่ในระดับความสําคัญสูงคือ 8.82 ซึ่งเป็นระดับที่ต่างจากผู้นําระดับรองลงมา
เพียง 3.20 % เท่าน้ัน น่ันหมายถึงสมรรถนะดังกลาวของผู้นําสองระดับควรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากซึ่ง
ทําให้สามารถนําองค์กรแทนได้ทันที แต่งอย่างไรก็ตามเมื่อนําการทดสอบความแตกต่างกันพบว่าสมรรถนะที่
ต้องการของผู้นําทั้งสองระดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 2: แสดงความแตกต่างของสมรรถนะผู้นําองค์กรธุรกิจไทย 2020 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Position Equal variances 
assumed 

.115 .735 1.999 86 .049 .2881818 .1441628 .0015956 .5747681 

Equal variances 
not assumed 

  
1.999 83.595 .049 .2881818 .1441628 .0014779 .5748857 

 
ตารางสรุปผล 
 

กลุ่ม N  SD t Sig 
CEO 44 9.0659 .6162 1.999 .049 

CEO -1 44 8.7777 .7313 
 

จากตารางสรุปผลน้ี พบว่า กลุ่ม CEO มีคา่เฉล่ีย 9.0659 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .6162 ส่วนกลุ่ม 
CEO -1 มีค่าเฉล่ีย 8.7777 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .7313 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย พบว่า 
กลุ่ม CEO มีคา่เฉล่ียสูงกว่ากลุ่ม CEO -1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 3: สมรรถนะของผูนํ้าระดับสูงสุดและระดับรองลงมาหน่ึงระดับในแต่ละประเภทธุรกิจ 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

type Equal variances 
assumed 

2.258 .141 .052 38 .959 .01051 .20236 -.39914 .42016 

Equal variances 
not assumed 

  
.049 24.126 .962 .01051 .21566 -.43447 .45549 

 
ตารางสรุปผล 
 

กลุ่ม N  SD t Sig 
บริการ 15 9.0841 .7157 .052 .959 

อุตสาหกรรม 25 9.0736 .5559 
 

จากหน้า 10 ผลการวิจัยได้จากการตอบแบบประเมินสมรรถนะที่ต้องการสําหรับองค์กรธุรกิจไทยปี 
2020 สําหรับผู้นําระดับสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้นําระดับรองลงหน่ึงระดับได้แก่ ประธานบริหารสายการเงิน ประธานบริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ และประธานบริหารสายบัญชี เป็นต้น จํานวน 44 คน ซึ่งเป็นธุรกิจภาคบริการ 15 คน 
ภาคอุตสาหกรรม 25 คน และเป็นภาคบริหารกับอุตสาหกรรมจํานวน 4 คน ซึ่งภาคบริหารและอุตสาหรกรรม
จะรวมอยู่ในกลุ่มผู้นํารองลงหน่ึงระดับ 

ดังน้ัน ผลจากตารางสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มบริการ มีค่าเฉล่ีย 9.0841 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .7157 
ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ย 9.0736 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .5559 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่มบริการมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ น้ันหมายความว่า 
สมรรถนะของผู้นําสูงสุดขององค์กรไม่ว่าเป็นประเภทธุรกิจใด ไม่มีความแตกต่างกันมาก ในภาคปฏิบัติจึง
สามารถหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงระหว่างประเภทธุรกิจได้ไม่ยาก 
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ส่วนที่ 2 ความสามารถขององค์กรในการสร้างผูน้ําในอนาคต 
 ในส่วนที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารระดับสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ใหค้วามสําคัญกับทั้ง 5 ระบบ
การสร้างผู้นําในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 4: แสดงระบบการสร้างผู้นําในอนาคต 
 

ระบบการพัฒนาผู้นําระดับ CEO -1 ให้เปน็ CEO ต่อไปนี้มีความสําคญั
ต่อธุรกิจ ปี 2020 ในอนาคตเพียงใด 

MIN  MAX 

1. วัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนต่อกลยุทธ์ธุรกิจ 
    1. การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ 
    2. สื่อสารทีชั่ดเจนและสรา้งการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ 
    3. ทําให้วัฒนธรรมองค์การเช่ือมโยงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
7 
7 
6 

8.99 
(9.27) 
8.93 
8.77 

 
10 
10 
10 

2. ระบบการบริหารคนเก่ง (Talent) 
    4. สรรหาคนเก่งเข้าร่วมงาน 
    5. ระบบการพัฒนาคนเก่ง 
    6. เตรียมสร้างกําลังคนทดแทนในอนาคต (Successor) 
    7. กลยุทธ์การรักษาคนเก่งในตําแหน่งสําคัญสําหรับธุรกิจในอนาคต 
    8. บริหารจัดการคนที่ไม่มคีวามสามารถ 
    9. ทําให้มีระบบการเคลื่อนย้ายกําลังคน (People Mobility)  

 
7 
7 
7 
6 
5 
4 

8.78 
8.93 
(9.16) 
(9.09) 
(9.07) 
8.27 
8.14 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

3. ระบบการบริหารผลงาน 
    10. ความเชื่อมโยงบูรณาการการทํางานทั้งองค์กรตามแผนกลยุทธ์ 
    11. เช่ือมโยงระบบบริหารผลงานกับค่าตอบแทนและพัฒนา 
    12. ระบบติดตาม ผลงาน และการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

 
7 
7 
7 

8.96 
(9.20) 
8.86 
8.82 

 
10 
10 
10 

4. ระบบข้อมูลและการจัดการความรู้ 
    13. จัดและใช้ระบบข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจ 
    14. จัดการให้ทีมงานเข้าถงึกับข้อมูลเพ่ือใช้ในการทํางาน 
    15. จัดระบบความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    16. การสรา้งและใช้เครือข่ายเพ่ือการดําเนินธุรกิจ 

 
6 
6 
7 
7 

8.69 
8.86 
8.66 
8.66 
8.57 

 
10 
10 
10 
10 

5. ระบบองค์การประสิทธิภาพสูงและความเปลี่ยนแปลง 
    17. ระบบจัดการคุณภาพและองค์การประสิทธิภาพสูง (High 
Performance Organization) 
    18. ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk) 
    19. จัดระบบการทํางานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอก 
    20. สร้างการทํางานแบบร่วมมือ (Collaborative) ภายในและเครือขา่ย
ภายนอก 

 
7 
 
7 
6 
6 

8.78 
8.83 

 
8.95 
8.77 
8.59 

 
10 
 

10 
10 
10 
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 จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ประเมินระบบการสร้าง
ผู้นําในระดับสูงคือ 8.78-8.96 โดยที่ให้ความสําคัญระดับสูงมากคือประเมินเกินกว่า 9 ใน 5 เรื่องคือการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ ระบบพัฒนาคนเก่ง ระบบเตรียมสร้างกําลังคนทดแทนใน
อนาคต ระบบรักษาคนเก่งในตําแหน่งสําคัญสําหรับธุรกิจในอนาคต และระบบการบูรณาการการทํางานทั้งอค์
กรตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 
 
ส่วนที่ 3 การสร้างดัชนผีูน้ําองค์การและดัชนีความสามารถขององค์การในการพัฒนาผู้นําในอนาคต 
 เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างระบบสมรรถนะผู้นําและระบบพัฒนาผู้นํา ดังแสดง
ในรูปที่ 2  

2

.80*

* Correlation is Significant at 0.01(2 Tailed) 

 
รูปที่ 2: ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้นําและระบบพัฒนาผู้นําในอนาคต 

 
จากรูปที่ 2 จะเห็นว่า สมรรถนะผู้นํากับระบบพัฒนาสมรรถนะมีความสัมพันธ์กัน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้

ผลการประเมินทั้งสองระบบพัฒนาเป็นดัชนีสมรรถนะผู้นําและดัชนีความสามารถสร้างผู้นําขององค์การธุรกิจ
ในอนาคตโดยใช้ผลเฉลี่ยตามตารางที่ 1 เป็นดัชนีระดับสมรรถนะผู้นําสูงสุดและผู้นําระดับรองลงมา 1 ระดับ
ของภาคธุรกิจไทยและให้ผลเฉลี่ยตามตารางที่ 4 เป็นดัชนีบอกระดับความสามารถในการพัฒนาผู้นําของ
องค์กรในอนาคตของภาคธุรกิจไทย 
 
สรุป 
 สมรรถนะที่จําเป็นของผู้นําองค์กรธุรกิจไทยในปี 2020 ประกอบด้วย 5 กลุ่ม (Clusters) คือ 
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับองค์กรและสถานการณ์แวดล้อมภายนอก ความสามารถทางกลยุทธ์
ธุรกิจและมีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการบริหารกลยุทธ์สู่ความสําเร็จ ความสามารถในการนําคนและทีม และ
ความสามารถในการสร้างแบรนด์ผู้นําโดยมีดัชนีบอกระดับของผู้นําสูงสุดขององค์กรอยู่ที่ 8.82, 9.30, 9.12, 
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8.96 และ 9.33 จาก 10 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้บริหารระดับรองลงมามีดัชนีบอกระดับที่ 8.50, 8.90, 8.91, 
8.80 และ 8.87 จาก 10 ตามลําดับ 
 อน่ึง ความสามารถในการพัฒนาผู้นําในอนาคตขึ้นอยู่กับ 5 ระบบ กล่าวคือ ระบบการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งประสิทธิภาพ ระบบการบริหารคนเก่ง ระบบการบริหารผลงานในเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กรสู่
ประสิทธิภาพสูง และการเปลี่ยนแปลง และระดับสารสนเทศและจัดการความรู้โดยมีดัชนีบอกระดับที่ 8.99, 
8.78, 8.96, 8.96 และ 8.78 ตามลําดับ 
 การค้นพบจากการศึกษาดังกล่าวทําขึ้นในบริบทของประเทศไทยตามข้อค้นพบถึงความแตกต่างของ
ภาวะผู้นําเป็นรายประเทศของ Jones, O’ Leanard & Bersin (2012) สมรรถนะและระบบการสร้างผู้นํา
ค่อนข้างสอดคล้องกับข้อเสนอของ Ulrich (2015a) โดยที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดผลของข้อค้นพบ
ดังกล่าวได้นําไปจัดทําเป็นดัชนีบอกระดับสมรรถนะผู้นําและขีดความสามารถขององค์กรในการสร้างผู้นําใน
อนาคตด้วย วิธีการที่ใกล้เคียงกัน Ulrich (2015b) และ Schoemaker, Krupp & Howland (2013) แต่มี
สาระภายในที่เป็นบริบทของภาคธุรกิจไทย 
 การวิจัยน้ีจะมีประโยชน์อย่างมากหากองค์กรภาคธุรกิจได้ใช้รายการประเมินและดัชนีบอกระดับทั้ง
สมรรถนะและระบบสร้างผู้นํา ทําการประเมินองค์กรของตนเอง และวางแผนพัฒนาผู้นําโดยมีดัชนีบอกระดับ
เป็นตัวเปรียบเทียบ (Benchmarking) และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาตัวแบบภาวะผู้นําในอนาคตสําหรับภาคธุรกิจเอกชนไทย  
(2) เพ่ือสร้างตัวแบบภาวะผู้นําในอนาคตสําหรับภาคธุรกิจเอกชนไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรช้ันนําในประเทศไทย จํานวน 6 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)   

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบภาวะผู้นําในอนาคตสําหรับภาคธุรกิจเอกชนไทย มีดังต่อไปน้ี (1) 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (2) ความสามารถทางกลยุทธ์ (3) ความสามารถในการบริหาร (4) ความสามารถใน
การนําทีม (5) การสร้างความน่าเช่ือถือ  

คําสําคัญ: ตัวแบบภาวะผู้นํา ภาคธุรกิจเอกชนไทย 
 
ABSTRACT  

The purpose of this research ‘Leadership challenges Model in the future revealed for 
Thai Private Business Sectors’ were as follow (1) to study Leadership Model in the future 
revealed for Thai Private Business Sectors. (2) to create Leadership Model in the future 
revealed for Thai Private Business Sectors.  This qualitative study with 6 cases studies were 
selected by purposive sampling. Sample size were 6 CEOs of Leader in Thai private business 
sectors. Research instrument was semi-structure interview. Data analysis used content 
analysis.   
 The results found that Leadership Model in the future revealed for Thai Private 
Business Sectors as following: (1) personal proficiency (2) strategic & visionary proficiency (3) 
execution proficiency (4) people & team proficiency (5) leadership brand proficiency. 

Keywords: Leadership model, Thai Private Business Sectors 
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บทนํา 
ภายใต้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ทําให้ทุกองค์กรต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงองค์กรในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง กระบวนการ วิธีการทํางาน 
เครื่องมือในการบริหารการจัดการในรูปแบบใหม่ ฯลฯ มาใช้ในองค์กรเพ่ือเพ่ิมความสามารถของ
องค์กร อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีส่วนต่อความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กร คือ ผู้นํา (Leader) 
ที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Change Readiness) มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์กรไปใน
ทิศทางที่องค์กรพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานของความไว้เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน 

ผู้นําถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่จะนําพาองค์การให้ขับเคล่ือนไปยังเป้าหมายที่ต้ังไว้  โดยเฉพาะปัจจุบัน
โลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง และรวดเร็ว ดังน้ันทุกองค์การจํา เป็นต้องมีผู้นํา ที่มีศักยภาพสูง มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมและมีพลังที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี   

จากผลการวิจัยในหัวข้อ Working Within the VUCA Vortex (ดีดีไอ, 2015) ระบุว่า ผู้เช่ียวชาญ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จากองค์กรธุรกิจหลายแห่งมองว่าผู้นําองค์การธุรกิจน้ันไม่มีความสามารถที่จะ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ในด้านความผันผวน, ความไม่แน่นอน, ความซับซ้อน และความไม่ชัดเจน คิดเป็น
ร้อยละ 40, 32, 36 และ 31 ตามลําดับ และผลการวิจัยจากหนังสือ Leadership 2030 ของ บริษัท เฮย์กรุ๊ป
กล่าวว่าในอนาคตผู้นําต้องเผชิญกับความท้าทายตาม Megatrends หรือแนวโน้มสําคัญ 6 ประการได้แก่ 1. 
กระแสโลกาภิวัฒน์ 2.0: 2. วิกฤติสิ่งแวดล้อมมีผลต่อธุรกิจ 3. คุณค่าของปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล 4. โลก
แห่งดิจิตอล 5. การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร: ประชากรที่มีอายุมากเพ่ิมจํานวนขึ้น ทําให้เกิดการแข่งขันด้าน
ความสามารถในตลาดมากข้ึน 6. การบรรจบกันของเทคโนโลยี (เฮย์ กรุ๊ป, 2015) 

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ี ผู้นําขององค์การจึงต้องมีทักษะที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทักษะในอดีตที่
ศึกษากันมา หรือที่ต้องการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจใช้ไม่ได้แล้วสําหรับโลกในอนาคตข้างหน้า ผู้นําองค์การจะต้อง
พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดีดีไอ (2011) ได้ทําการศึกษาเรื่อง
ของทักษะที่สําคัญที่ผู้นําในอนาคตควรจะต้องมี คือ 1) ทักษะในการผลักดันและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Driving and Managing Change) 2) ทักษะในการเสาะหา และสร้างคนเก่งให้เกิดขึ้นให้ได้ในองค์กร 
(Identifying and developing future talent)  3) ทักษะในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ (Fostering creativity and innovation) 4) ทักษะเร่ืองของการสอนงานและการ
พัฒนาลูกน้อง (Coaching and developing others) 5) ทักษะท่ีจะผลักดันกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดขึ้น
ในทางปฏิบัติ (Executing organization strategy) จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างย่ิงที่ผู้นําจะบริหารองค์การให้
ประสบกับความสําเร็จและเกิดความย่ังยืนในอนาคต งานวิจัยน้ีมุ่งสนใจศึกษาตัวแบบภาวะผู้นําในองค์การ
ธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตว่าผู้นําควรต้องมีคุณลักษณะอย่างไรจึงจะนําพาองค์การฟันฝ่ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดน่ิงน้ีต่อไปในอนาคต 
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ทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยเร่ืองตัวแบบภาวะผู้นําที่ท้าทายในอนาคตสําหรับภาคธุรกิจเอกชนไทย เป็นรูปแบบที่นัก

บริหารองค์การต่าง ๆ ให้ความสนใจ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอลเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงถือ
ว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้ผู้นําองค์กรใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตเพ่ือนําองค์กรสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายผู้วิจัยได้ทําการทบทวนเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีหัวข้อเรื่องที่ศึกษาดังต่อไปน้ี 
ความหมายของผู้นาํ 

ผู้นํา เป็นบุคคลที่ประสานช่วยให้คนทั้งหลายมารวมกัน และร่วมกันทําการเพ่ือไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีดีงามถูกต้องตามทํานองครองธรรม ผู้อ่ืนมีความศรัทธาต่อบุคคลน้ัน มีความเห็นคล้อยตามอยาก
ปฏิบัติหรือประพฤติตามเพราะเป็นแบบอย่างที่ดีในการกระทําที่ถูกต้องและเหมาะสม (ประยุทธ์ ปยุตโต, 
2540 และประเวศ, 2541)  

Fielder (1967) ให้ความหมายของผู้นําว่า เป็นบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มและช้ีนําสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีการ
เปลี่ยนแปลงการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของ
สมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งในช่วงต่อมามีนักวิชาการมากมายกล่าวถึงความหมายของผู้นําในเชิงช้ีนําผู้อ่ืนให้ปฎิบัติ
ตามเพ่ือความสําเร็จเป้าหมายองค์กรลักษณะเดียวกันจนกระทั่งปี ค.ศ. 2008 มีงานวิจัยเรื่อง “License to 
fail”: Goal definition, leader group prototypicality, and perceptions of leadership 
effectiveness after leader failure ซึ่งผู้เขียนศึกษาและแสดงทัศนะในมิติของความเสี่ยงมิติของการเป็น
ผู้นําที่ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรทําให้สูญเสียความเช่ือมั่นของผู้ติดตาม (Giessner 
and van Knippenberg, 2008) การกล่าวถึงผู้นําในลักษณะต่าง ๆ มักกล่าวถึงกระบวนการที่ผู้นําได้ใช้
อิทธิพลเป็นกลไลในการควบคุมการดําเนินกิจการของกลุ่มให้ปฏิบัติตามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่เรียกกันว่า ภาวะผู้นํา (leadership) ได้มีผู้ให้
ความหมายของภาวะผู้นําไว้หลายประการ ดังต่อไปน้ี 

ภาวะผู้นํา (Leadership) เป็นกระบวนการในการใช้อิทธิพลควบคุมการดําเนินกิจการของกลุ่มที่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานโดยผ่านกระบวนการสื่อสาร และการสั่งการภายในองค์กร เพ่ือ
นําไปสู่เป้าหมายหลายอย่าง หรือเป้าหมายท่ีต้ังขึ้นโดยเฉพาะ (Katz and Kahn, 1978) หลังจากน้ันได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความจํากัดความของภาวะผู้นําในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ การมุ่งเน้น
ความสามารถใช้อิทธิพลในเชิงการควบคุมของผู้นําในการทําให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร (Robbins & Coulter, 1999) แต่ยังมีนักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายในเชิง
กระบวนการมุ่งเน้นความสัมพันธ์อย่าง Daft (2009) กล่าวถึงในเชิงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นํา 
(Leaders) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งมีความต้ังใจการเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงที่
สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกัน  

Misner (2014) กล่าวถึงภาวะผู้นําว่าเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ผู้นําให้คําแนะนําให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับผู้ตาม โดยวิธีการเรียนรู้จากการทํางานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับผิดชอบผลของ
การตัดสินใจร่วมกัน ทําให้มีโอกาสได้เรียนการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ช่วยให้เกิดความเช่ือมั่นและมั่นใจ
ในการทํางานเพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายเดียวกัน ในขณะที่งานของผู้นําก็คือ การสร้างความสําเร็จผ่าน
ผลงานของบุคคลอ่ืน ๆ สนับสนุนพนักงานของคุณให้ทํางานได้ตรงตามเป้าหมายท่ีต้องการ (Boudreau, 
2015). การมีบุคลากรที่มีภาวะผู้นําที่ดี สามารถช่วยทําให้องค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นได้ Creelman, D. 
(2015).  
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Creelman, D. (2015). กล่าวว่า ผู้นําจําเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนรูปแบบของภาวะผู้นําใหม่ ๆ ให้ทิ้ง
ภาวะผู้นําแบบเดิม ๆ หรือแบบเก่า ๆ ทิ้งไป โดยเน้น 4 ทักษะหลักที่สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ คือ 1) ต้อง
มุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความสัมพันธ์ ไม่ใช่ดูแค่ข้อมูลจริง 2) ต้องเพ่ิมคุณค่าทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่
การทํางานเท่าน้ัน 3) ฝึกฝนการมองภาพรวม ภาพกว้าง ไม่ใช่มองแต่รายละเอียด 4) ต้องมีความเป็น 
Executive Presence เช่ือมั่นในตัวเองในการนําเสนอ ไม่ใช่มีแต่ข้อมูลและคําตอบ  การพัฒนาผู้นํายุคปัจจุบัน
และอนาคตมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอาศัยการโค้ช (Coaching) ในการพัฒนาความเป็นผู้นํา จากการศึกษา
ของ Goldsmith, M. (2004) กล่าวว่า ภาวะผู้นํากับการโค้ช (Leadership Coaching) ว่าเป็นสิ่งจําเป็นและ
สําคัญอย่างย่ิงสําหรับผู้นําทุกระดับในองค์กร เพราะการมีภาวะผู้นําจะสามารถนําพาองค์กรให้เจริญเติบโตไป
ได้อย่างยืน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาวะผู้นํา เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้นําที่ใช้ศิลปะหรือความสามารถท่ี
จะจูงใจโน้มน้าวหรือใช้อิทธิพลต่อผู้ อ่ืนไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือปฏิบัติการและ
อํานวยการในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการส่ือความหมายหรือการติดต่อกันเพ่ือรวมกันและร่วมกัน
กับตนดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
ตัวแบบภาวะผู้นาํ 

ในปัจจุบันมีตัวแบบภาวะผู้นําแบบใหม่ ๆ ที่ถูกคิดขึ้นมาจากนักวิชาการหรือองค์การทางธุรกิจ ซึ่งงาน
วิชาการเหล่าน้ีล้วนมีประโยชน์ต่อการวิจัยน้ีเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาภาวะผู้นําของเป๊ปซี่โคล่า
มีกลยุทธ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นผู้นํารุ่นใหม่โดยมีกล่าวถึงปัจจัยความสําเร็จของผู้นําไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 
(1) การวางแผน (planning) เป็นทักษะทางความคิดของผู้นําโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม (2) การลงมือ
ปฏิบัติ (execution) สามารถจัดลําดับความสําคัญของงานที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ซึ่งทั้งสองด้านน้ีเป็นทักษะ
การกําหนดเป้าหมายของผู้นําว่าจะนําองค์กรหรือหน่วยธุรกิจไปในทิศทางใด ส่วนปัจจัยต่อมาด้าน (3) ความ
กล้าของผู้นํา (courageous leadership) เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะร่วมมือ โน้มน้าวผู้อ่ืนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี (4) การพัฒนาคน people development) สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคนเก่งขององค์การ (5) 
การส่ือสารอย่างชาญฉลาด (Savvy Communication) มีทักษะการเจรจาต่อรอง ปัจจัยทั้งสามด้านน้ีเป็น
ความจําเป็นของผู้นําที่ต้องมีทักษะที่ใช้นําหรือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เต็มใจทําตามได้ ส่วนปัจจัยกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่อง
การปฎิบัติตนเองให้ถูกต้องซึ่งเป็นด้าน (6) ความซื่อสัตย์ต่อต่อเอง และผู้อ่ืน (integrity) สร้างความเช่ือถือ 
และ (7) การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) รู้ด้านการจัดการทางธุรกิจและเช่ือมโยงกลไก
ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จเป็นอย่างดี (Fulmer and Bleak, 2008)  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยขอสรุปรูปแบบภาวะผู้นําที่ท้าทายในอนาคตและน่าสนใจตาม
มุมมองของนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม ดังต่อไปน้ี 

1. ตัวแบบภาวะผู้นาํเชงิกลยุทธ์ (strategic leadership model) 
ความท้าทายของผู้นําที่ต้องเผชิญเมื่อมีการเจริญเติบโตของธุรกิจซึ่งความเป็นผู้นําเชิงกลยุทธ์น้ัน

จะต้องมุ่งสร้างให้เกิดความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละมิติ Dinwoodie and others (2013) ได้กล่าวถึงภาวะ
ผู้นําว่าต้องมีความสามารถขับเคลื่อนทั้ง 4 มิติ ดังน้ี (1) การนําการเปลี่ยนแปลง (Leading change) ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป (2) การสร้างวัฒนธรรม (Shaping culture) โดยที่ผู้นําองค์กรมี
บทบาทในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในธุรกิจ (3) การประสานประโยชน์ร่วม 
(leveraging polarities) ผู้นําต้องเข้าใจและใช้ประโยชน์ร่วมจากทุกฝ่ายเพ่ือการแก้ปัญหาได้ดี และ (4) ขยาย
ขอบเขตความร่วมมือระดับองค์กร (Spanning organizational boundaries) เป็นการดําเนินกลยุทธ์ของผู้นํา
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เพ่ือขยายขอบเขตขององค์กรในการพ่ึงพาซึ่งกันและกันตลอดจนความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ
ตัดสินใจ 

2. ตัวแบบภาวะผู้นาํการเปลีย่นผา่น (A transitional leadership model) 
จาก Lotus Leadership Institute โดย Sulpizio and Mccoy (2009)  ได้อธิบายว่าเป็นวิธีการ

พัฒนาและการปฏิบัติของการเป็นผู้ นําที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายและนําการ
เปลี่ยนแปลง รูปแบบจําลองประกอบด้วย 6 ทักษะ ดังน้ี (1) การติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 
(communicate and cultivate improved relations) (2) ความอ่อนน้อมถ่อมตนภายใต้อํานาจหน้าที่และ
อํานาจที่มี (humility within authority and power) (3) ความตระหนักและความถูกต้องของตนเองและ
ผู้อ่ืน (Awareness and authenticity of self and others) (4) เป็นผู้นําทางในปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทาย
ที่มีพลวัต (Navigate complex and dynamic challenges) (5) มุ่งเน้นผลประโยชน์ขององค์กรและมุมมอง
ใหม่ ๆ (Gain and embrace multiple and new perspectives) และ (6) กระจายอํานาจทั้งที่การ
ดําเนินการด้วยตนเองและผู้อ่ืน (Empower strength and action in self and others) ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบเหล่าน้ีล้วนอาศัยบทบาทและทุกคนที่เก่ียวข้องในองค์กรมีส่วนร่วมที่จะสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการในฝึกทักษะในการจัดการการเปลี่ยนแปลงของการเป็นผู้นําการเปลี่ยนผ่านน้ี ซึ่งแบบจําลองน้ี
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรของการเป็นผู้นําการเปลี่ยนผ่านบนพ้ืนฐานการพัฒนาผู้ใหญ่ (adult development) 
โดยที่ผู้นําลักษณะน้ีจะไม่ช้ีนําหรือมีอิทธิพลต่อกลุ่มแบบสั่งการแต่จะใช้ศิลปการสื่อสารและการปราณีปรานอม
โน้มน้าวกลุ่มเพ่ือนําสู่เป้าหมาย 

3. ตัวแบบรูปแบบภาวะผูน้ําตามแนวคิดของ Peter Berry Consultancy’s leadership model 
การพัฒนาปรับปรุงในการเป็นผู้นํา 4 แนวทางของ Peter Berry Consultancy ใช้การประเมิน

บุคลิกภาพโฮแกน (Hogan Personality assessments หรือ the Hogan 360 เพ่ือกําหนดจุดแข็งและโอกาส
ในแง่ของความตระหนักในตนเองของผู้นําเป็นการเช่ือมโยงบุคคลกับปรับปรุงพัฒนาธุรกิจโดยให้ความสําคัญ
ของความแตกต่างระหว่าง ความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient : EQ) กับ ความฉลาดทาง
เชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient : IQ) ดังน้ี (1) การบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) เป็น
การรับรู้ส่วนบุคคลถึงการควบคุมตนเองในการจัดการความเครียด มีการจัดให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว
และความเป็นมืออาชีพ (2) การบริหารความสัมพันธ์ (relationship management) เป็นความ สามารถ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้นผ่านความสัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความ
ไว้วางใจกับเพ่ือนร่วมงานที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติ (3) การทํางานในธุรกิจ (Working in the business) 
เป็นการจัดการความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่สามารถดึงความรู้ความสามารถเพ่ือที่จะบรรลุผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (4) การทํางานด้วยการนําธุรกิจ (Working on the business)  เป็นการจัดลําดับ
ความสําคัญของการทํางาน การต้ังค่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม เช่น เป็นบุคคลที่
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามมุ่งเน้นการบรรลุความสําเร็จ มีทัศนคติที่ดี แสดงให้เห็นถึงความ
กระตือรือร้น เป็นต้น (Peter Berry Consultancy, 2015)  

4. ตัวแบบภาวะผู้นาํแบบ 6 Box Leadership Model            
องค์การท่ีปรึกษาด้านผู้นําและการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานร่วมกับองค์การช้ันนําทั่วโลก 

Leadership and Change Management consultant working with major organizations worldwide. 
โดย Vlatka (2013) ได้นําเสนอรูปแบบคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ของผู้นํามีทั้งหมด 6 มิติ โดยมีสามมิติที่เก่ียวข้อง
กับผู้คนและประสบการณ์ของคนในองค์การ (people-related aspects) ประกอบไปด้วย วัฒนธรรม 
(culture) ความสัมพันธ์ (relationships) และความเป็นปัจเจกบุคคล (individuals) ส่วนอีกสามมิติที่
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เก่ียวข้องกับกระบวนการ (process-related aspects) ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ (strategy) ระบบ 
(systems) และทรัพยากร (resources) 

5. ตัวแบบภาวะผู้นาํแบบ PSF Leadership Model 
Broderick (2010) ได้นําเสนอรูปแบบที่มีปัจจัยที่สามารถปฏิบัติได้ดีที่สุดมารวมกันและเชื่อมโยงกัน

ดังน้ี (1) วิสัยทัศน์ร่วมกันค่านิยมและวัฒนธรรม (shared vision, values and culture) (2) ภาวะผู้นํา 
(leadership style) (3) คนในองค์กร (people) (4) แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (5) การบริการ (service) 
(6) การวางแผนทางการเงิน (finance) (7) การวางตําแหน่ง (positioning) (8) การกําหนดความร่วมมือที่มี
ประสิทธิภาพ (Partnership) (9) กลยุทธ์ (strategy) และ (10) การออกแบบโครงสร้างองค์การ (structure) 
เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การมีความเข้มแข็ง ความเป็นผู้นําต้องมีความต่อเน่ืองในการตรวจสอบแต่ละ
ปัจจัยที่สําคัญต่าง ๆ เหล่าน้ีว่ามีส่วนใดต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การ  
 จากตัวแบบของภาวะผู้นําข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ตัวแบบภาวะผู้นําที่ท้าทายในอนาคต ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย (1) การสื่อสาร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) ความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ (4) 
การลงมือปฏิบัติงาน (5) การวางตําแหน่ง (6) การบริหารจัดการตนเอง (7) ความรู้เรื่องธุรกิจ (8) การเป็นผู้นํา
ทางการเปลี่ยนแปลง 9) การตระหนักความถูกต้อง และ (10) การพัฒนาคนในองค์การ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาตัวแบบภาวะผู้นําในอนาคตสําหรับภาคธุรกิจเอกชนไทย 
2. เพ่ือสร้างตัวแบบภาวะผู้นําในอนาคตสําหรับภาคธุรกิจเอกชนไทย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย คือ การศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) การดําเนินการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยในแต่ละระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 การศึกษาก่อนลงภาคสนาม ผู้วิจัยศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามากําหนดแนว
คําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officers: CEOs)    

ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารระดับสูง 
(Chief Executive Officers: CEOs)   โดยเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง จํานวน 6 คน จาก 6 องค์กรช้ันนํา
ของประเทศไทย ดังน้ี 

1) ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร  นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี  อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2) คุณอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ  อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ ่ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
3) คุณมุกดา  ไพรัชเวทย์ อดีตกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัทเป็บซี่-โคล่า(ไทย)เทรดด้ิง  

จํากัด 
4) คุณธวัชชัย  ต้ังประสิทธิภาพ  National Sales Manager, Nation Account บริษัท เนสท์เล่ 

(ประเทศไทย) จํากัด 
5) ดร.ลักขณา  ลลีะยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเซเรบอส(ประเทศไทย) จาํกัด 
6) รศ.ดร.สมภพ  มานะรังวสรรค์  อธิการบดี  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์       
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การวิเคราะหข์้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ทําการเก็บรวบรวม

ข้อมูล หลังจากน้ันทําการจัดการข้อมูลโดยการถอดเทปและจัดเรียงข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ข้อมูล นํามาขียนสรุป
เชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยสามารถสรุปลักษษณะของผู้นําในอนาคตในภาคธุรกิจเอกชนไทย ดังน้ี 
1. ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร จากการศึกษาข้อมูล พบว่า  ธุรกิจต้องเผชิญที่ท้าทายผู้นําองค์การเน่ืองจาก

สถานการณ์ของความผันผวน (volatility) ความไม่แน่นอน (uncertainty) ความซับซ้อน (complexity) และ
ความคลุมเครือ (ambiguity) ของโลกยุคปัจจุบันทําให้ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมากมายเพื่อขจัดปัญหาความ
ความไม่แน่นอน ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป ซึ่งทําให้องค์กรอยู่
รอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นําในองค์กรและเป้าหมายที่ชัดเจนบนพ้ืนฐานความเข้าใจต่อสถานการณ์
อย่างถ่องแท้  รวมถึงความสามารถของผู้นํามีองค์ประกอบสําคัญคือ องค์ความรู้ที่จะสามารถแก้ปัญหา โดย
อาศัยทักษะ ประสบการณ์ อีกทั้งความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการทํางานที่สามารถนําทีมงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ผู้นําต้องมีอยู่ตนเองหรือในจิตสํานึก (mind set)   

ตามท่ี ดร.ไพรินทร์ ได้เสนอว่า สมรรถนะในเชิงพฤติกรรมของผู้นําองค์กรที่สําคัญน้ัน ควรต้องมีลักษณะ
เชิงพฤติกรรม เช่น มุ่งมั่นความสําเร็จ ยึดมั่นต่อระเบียบและพิธีการ ขวนขวายหาข้อมูลข่าวสาร ควรมีความคิด
เชิงวิเคระห์และหลักการ เช่ือมั่นตนเองและมีความซื่อสัตย์ นอกจากน้ียังเน้นถึงการคิดของผู้นําในปลายทาง
สุดท้ายต้องตระหนักถึงความย่ังยืนและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 
โดยการทํา CSR ซึ่ง ปตท. ได้ให้ความหมายเชิงการสื่อสารที่เข้าใจง่าย น่ันคือ C : Care แสดงถึงความห่วงใย, 
S: Share องค์กรต้องแบ่งปันชุมชนและสังคมรอบข้างเพ่ือธุรกิจที่ย่ังยืน, R: Respect ใส่ใจในการอยู่ร่วมกันกับ
ชุมชน ซึ่งทั้งสามสิ่งน้ีได้นําไปสื่อสารให้กับสมาชิกทุกคนในองค์การอย่างชัดเจน 

2. คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้นําทุกคนต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานของความอยู่รอด และความสําเร็จขององค์การ บทบาทของผู้นําต้องกําหนดทิศทางขององค์กร  นํา
ทีมด้วยตนเอง นําแนวทางในการทํางานแบบใหม่มาปรับใช้เน่ืองจาก บริษัท ไปรณียไทย จํากัด เป็น
รัฐวิสาหกิจมาก่อน จึงต้องปรับเปลี่ยนทั้งงแนวคิดและวัฒนธรรมการทํางานให้สามารถแข่งขันทันต่อโลกการ
เปลี่ยนแปลง โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม เช่น การสร้างคน  สร้างกระบวนการทํางานที่ลด
ต้นทุน สร้างบริการใหม่ที่เพ่ิมรายได้อย่างต่อเน่ือง และสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ยกระดับความยั่งยืนทางการ
แข่งขัน เป็นต้น ฉะน้ันบทบาทหนึ่งของผู้นําองค์กรธุรกิจไปรษณีย์ไทยคือ การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การ
สื่อสารในองค์กรต้องให้เข้าใจง่าย มีการสร้างช่องทางการสื่อสารที่เรียบง่ายและเข้าถึงเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ของ
องค์กรที่ทําให้คนในองค์กรเกิดความเข้าใจ ยอมรับและเป็นแรงสนับสนุน ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทั่วทั้งองค์การ อีกบทบาทหนึ่งต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดคววามร่วมมือในการทํางาน โดยการโน้มน้าวใจและ
สร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน โดยไปรษณียไทยได้ถือปฏิบัติสิ่งเหล่าน้ีเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งวัดจากการ
ยอมรับ การมีช่ือเสียง และผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ปัจจัยแห่งผลสําเร็จของไปรษณีย์ไทยมาจาก (1) 
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ความจริงจังของผู้บริหารระดับสูง (2) การทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่าง (3) การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และ (4) การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. คุณธวัชชัย ต้ังประสิทธิภาพ ได้กล่าวถึงองค์กรธุรกิจเนสท์เล่ (ประเทศไทย) ว่ามีระบบที่คัดกรองคน
เก่ง (Talent) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้มาของผู้นําองค์กร และเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น การคัดเลือกคน
เก่งดําเนินการบนฐานสมรรถนะเป็นหลัก กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) 
โดยมีหลักง่ายๆ ในแบ่งระดับความชํานาญ (proficiency  level) เป็น 3 ระดับหลังจากน้ันนําไปพิจารณาว่า
แต่ละระดับมีความสามารถอะไร (what) และระดับน้ันมีการปฏิบัติงานอย่างไร (how) ถ้าระดับความชํานาญมี
ทั้งความรู้ความสามารถระดับสูงสุดและมีวิธีการปฏิบัติที่ยอดเย่ียม ก็จะถูกจัดไว้ในกลุ่มของคนเก่งในองค์กรที่
จะต้องจัดวางเส้นทางให้เป็นผู้นําองค์กรในอนาคต โดยกลุ่มคนเหล่าน้ันจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ิมเติม
ด้วยการมอบหมายงาน (assignment) โดยเฉพาะธุรกิจของเขาจะให้คนเก่งขององค์กรเหล่าน้ันเดินทางไป
ทํางานเพ่ือเรียนรู้งานในต่างประเทศ เน่ืองจากกิจการเขามีสาขามากมายในต่างประเทศจึงเป็นการเรียนรู้ที่
นับว่าได้ผลมาก อีกประเด็นหน่ึงที่ต้องส่งเสริมความเป็นผู้นําองค์กรที่จะต้องเรียนรู้อย่างมากน่ันคือ ผลิตภัณฑ์
ขององค์กรโดยจัดให้มีพ่ีเลี้ยงด้านการตลาดโดยเฉพาะ เรียกว่า Market Mentoring Program ซึ่งองค์กรมีการ
จัดให้มีขึ้น 1 ช่ัวโมงในทุกสองสัปดาห์ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีที่องค์กรจัดให้เรียนรู้อย่างเข้มข้น แม้แต่การให้ความรู้
ด้านการเงิน  จึงเป็นการฟูมฝักภาวะผู้นําในแต่ละช่วงชีวิตการทํางานให้บุคคลเหล่าน้ันสามารถเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความท้าทายที่ผู้นําต้องประสบอย่างแน่นอน 

4. คุณมุกดา ไพรัชเวทย์ จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นหัวใจสําคัญของผู้นําในปัจจุบัน 
ผู้นําจะกําหนดทิศทางองค์การได้น้ันต้องรอบรู้ความเป็นไปของกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและ
ทํานายอนาคตได้อย่างแม่นยําบนพ้ืนฐานของข้อมูลจริงซึ่งประกอบด้วยแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ัวโลก  ดังน้ี   

• Urbanization trend คือ แนวโน้มที่ต้องเน้นความสะดวกสบายของรูปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชน
เมือง 

• The Female Trend คือ แนวโน้มของสตรีเพศที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการสินค้าบริการมากขึ้น 
• The Elder Trend คือ แนวโน้มผู้สูงอายุซึ่งอนาคตเป็นตลาดใหญ่ที่ผู้นําองค์กรจะต้องให้ความสําคัญ

ในการใช้เป็นปัจจัยวางกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 
• The Connected Trend คือ แนวโน้มของความรวดเร็วในการเช่ือมต่อด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่

รวดเร็ว ทําให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป 
• Health & Wellness คือ แนวโน้มทีป่ระชากรในอนาคตจะให้ความสําคัญในเรือ่งสุขภาพเป็นอย่าง

มาก และต้องสอดคล้องกับการกําหนดกลยุทธ์องค์กร 
5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้นําต้องทันกับสถานการณ์และการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ซึ่งที่มีทั้งปัญหาและโอกาส การเรียนรู้ของผู้นําองค์กรเพ่ือ
รับมือคนในองค์กรรุ่นใหม่ Gen Y/ วิกฤตต่าง ๆ ในประเทศไทย/ การค้าใน ASEAN/ พฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนไป  

• ผู้นําต้องทําให้คนเดินตาม ไม่ใช่แค่เก่งเทา่น้ัน ต้องคิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ มีความกล้าที่จะเสี่ยงบน
ฐานข้อมูลทีผ่่านการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ เป็นต้น 
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• ผู้นําที่เก่ง คือ ผู้นําที่สามารถทํางานได้ในช่วงที่ยากลําบากได้ดี 
• ผู้นําต้องใช้ประโยชน์จากปัญหาและมองให้เป็นโอกาส กล่าวคือ ผู้นําต้องเห็นสิ่งที่เปลี่ยนก่อนผู้อ่ืน

เสมอจึงจะนําผู้อ่ืนได้ดี 
• องค์กรที่ปรับตัวได้ดีจะทําให้อยู่รอด 
• นวัตกรรม (innovation) จะทําให้ธุรกิจอยู่รอดพร้อม ๆ กับมีโอกาสเกิดธุรกิจใหม่  
• ผู้นําที่มีวิสัยทศัน์ ต้องทําให้องค์กรเพ่ิมผลติผลผลิตภาพ ต้องช่วยให้ลูกน้องประสบความสําเร็จ โดย

ต้องดึงศักยภาพออกมา ต้องมีพลังและคอยกระตุ้นให้ทุกคนต่ืนตัวเสมอ 
• ความรวดเร็วและนวัตกรรม (speed and innovation) ต้องมาคู่กันสิ่งที่เพ่ิงค้นพบอาจไม่ทันสมัยใน

เวลาอันสั้น 
6. รศ.ดร.สมภพ  มานะรังวสรรค์  จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การเปลี่ยนแปลงในหลายมิติของกระแส

โลกที่ท้าทายผูนํ้าองค์กร ดังต่อไปน้ี 
Digitalization การเปลี่ยนแปลงในด้านการยอมรับการขยายตัวของโลกอินเทอร์เน็ตของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสอดรับกับการเติบโตด้านธุรกิจดิจิตัลของประเทศอินเดีย ซึ่งผลพวงดังกล่าวเป็น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทย ผู้นําในยุคต่อไปน้ีต้องตระเตรียมความพร้อมหลายๆ ด้าน เช่น 
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสําคัญในการติดต่อสื่อสารกับทั่วโลก ทําให้ต้อง
มีความสามารถในการคิดเชิงระบบมากข้ึน 

New Industrial ในยุคอุตสาหกรรมใหม่น้ีมีการพัฒนาการด้านธุรกิจการค้าที่เป็นสากล เงินทุน
หมุนเวียนต่างๆ เป็นไปตามกระแสโลกที่มีการเคล่ือนย้ายเงินทุนกันอย่างมากและไร้ขีดจํากัด มีความร่วมมือ
กันในธุรกิจการเงินระดับมหาภาคของโลก ซึ่งสอดรับกับการเปิดตัวของตลาดประเทศจีนส่งผลด้ารการ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานอย่างมหาศาล 

Financial ความจําเป็นในการรู้เรื่องการเงินเพ่ือสามารถวิเคราะห์เศษฐกิจที่แปรผันอย่างรวดเร็ว 
Medical วิวัฒนาการด้านการแพทย์มีความเจริญอย่างมากทําให้ประชากรของโลกมีอายุยืนยาวขึ้น

เน่ืองจากมีการพัฒนาด้านยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนประชากรยุคใหม่ให้ความใส่ใจด้านสุขภาพมาก
ขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นนตามมาจะเป็นเรื่องสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้นําองค์การควรต้องตระหนักเร่ืองดังกล่าว
เพ่ือปรับตัวทางธุรกิจรองรับกับประชากรกลุ่มน้ีมากขึ้น 

Robot การพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งยุคต่อไปในการนําเอา
หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันของผู้คนมากขึ้นทําให้เกิดกระแสเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

Cross border Migration การเคลื่อยย้ายประชากรของโลกไร้พรหมแดนเกิดขึ้นทําให้ผู้นําธุรกิจได้รับ
ทั้งโอกาสและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความขัดแย้งทางการเมืองการ
ปกครอง มาตรฐานทางจริธรรมทางสังคมต้องให้ความสําคัญอย่างมากเพ่ือความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ 

Rapid Urbanization การลงทุนในแง่ปัจจัยพ้ืนฐาน (infrastructure) มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองซึ่ง
เป็นผลพวงจากความต้องการด้านอุปสงค์และอุปทานที่ไร้ขีดจํากัด การเติบโตธุรกิจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่
หลากหลายเง่ือนไขจากที่เคยมีประสบการณ์เดิม ๆ ของผู้นํา 
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Ecologicalการบริโภคท่ีมากขึ้นของประชากรโลกมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมข้อจํากัดของแหล่ง
ทรัพยากรและการผกผันของภูมิอากาศของโลก 

Rising Superpower of the Competition อํานาจต่อรองต่าง ๆ ทางธุรกิจมีความซับซ้อนเน่ืองจาก
ผู้แข่งขันรายใหญ่เข้ามามีบทบาทในตลาดมากย่ิงขึ้น 

Information ในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องผู้นําองค์การต้องให้
ความสาํคัญอย่างมากเพราะข้อมูลที่มากมายต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
สรุป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ลักษณะของภาวะผู้นําในอนาคตของภาคธุรกิจเอกชนไทยมีลําดับ 
ดังต่อไปน้ี 

1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal proficiency ) จากการกล่าวถึงของผู้นําองค์กรระดับสูง ส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญกับลักษณะเฉพาะบุคคลว่าต้องมีลักษณะ ดังน้ี การทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกช่ืนชอบและแสดงออกถึง
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ การวางแผนชีวิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาการขององค์การ มีความสามารถในการ
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีความอดทนต่อความกดดัน มีสุขภาพทางกายและมีบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงความ
มั่นคงทางอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Sulpizio and Mccoy (2009) ที่ว่าด้วยผู้นําต้องมีการ
อ่อนน้อมถ่อมตน และความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร 

2. ความสามารถทางกลยุทธ์ (Strategic & Visionary proficiency) จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นําส่วน
ใหญ่ให้ทรรศนะตรงกันในด้านความเข้าใจในธุรกิจและสถานะการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การวาง
ตําแหน่งองค์การในอนาคตและกลยุทธ์ธุรกิจ นอกจากน้ีมีความสามารถสื่อสารและสร้างความผูกพันกับทีมงาน  
และนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ Peter Berry Consultancy, 2015 ที่ว่า 
คุณลักษณะของผู้นําต้องมีองค์ประกอบ ดังน้ี (1) การบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) (2) การ
จัดการความสัมพันธ์ (relationship management) (3) การทํางานในธุรกิจ (Working in the business) 
และ (4) การทํางานด้วยการนําธุรกิจ (Working on the business) 

3. ความสามารถในการบริหาร (Execution proficiency) ผู้นําที่ดีควรมีความสามารถในการวางแผน
จัดลําดับความสําคัญของงาน การใช้ข้อมูลและการตัดสินใจ มีธรรมาภิบาลในองค์การ โน้มน้าวจูงใจและสร้าง
พันธะสัญญา (commitment) กับทีมงาน จัดวางหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือปรับเปลี่ยนและบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับตัวแบบผู้นําของ Fulmer and Bleak (2008) ในเร่ืองการวางแผน
(planning) ของผู้นํา เป็นทักษะทางความคิดของผู้นําโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม และ Creelman, D. 
(2015) กล่าวไว้ว่า ผู้นําต้องมีความเป็น Executive Presence เช่ือมั่นในตัวเองในการนําเสนอ ไม่ใช่มีแต่
ข้อมูลและคําตอบ Sulpizio and Mccoy (2009)  ได้อธิบายว่าเป็นวิธีการพัฒนาและการปฏิบัติของการเป็น
ผู้นําที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายและนําการเปลี่ยนแปลง มีความตระหนักและความ
ถูกต้องของตนเองและผู้อ่ืน (Awareness and authenticity of self and others) 

4. ความสามารถในการนําทีม (People &Team proficiency)  จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้นําในองค์กร
ควรมีทัศนคติและแสดงออกทางพฤติกรรมเชิงบวกต่อผู้อ่ืน รู้จักบุคคลและเช่ือมั่นในผู้อ่ืน สร้างผู้นํารุ่นใหม่เพ่ือ
ทดแทนในอนาคต (Successors) โค้ช (coach) และการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือพัฒนาทีมงานที่มีความ
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หลากหลาย  สามารถใช้ศักยภาพของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารข้ามวัฒนธรรมและทีมเสมือน 
(virtual Team) ซึ่งสอดคล้องกับ Goldsmith, M. (2004) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นํากับการโค้ช (Leadership 
Coaching) ว่าเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิงสําหรับผู้นําทุกระดับในองค์กร เพราะการมีภาวะผู้นําจะ
สามารถนําพาองค์กรให้เจริญเติบโตไปได้อย่างยืน 

5. การสร้างความน่าเช่ือถือ (Leadership brand proficiency) องค์กรธุรกิจในอนาคตจะต้องสร้างให้
เกิดการยอมรับจากสังคมและการสร้างความน่าเช่ือถือจากลูกค้าและคู่ค้า สร้างความมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้นํา
องค์กรมีบทบาทท่ีจะขับเคลื่อนทิศทางขององค์กรให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ Dinwoodie 
and others (2013) ได้กล่าวถึงผู้นําว่าต้องมีความสามารถประสานประโยชน์ร่วม (leveraging polarities) 
ผู้นําต้องเข้าใจและใช้ประโยชน์ร่วมจากทุกฝ่ายเพ่ือการแก้ปัญหาได้ดี และ Broderick (2010) ยังกล่าวว่า  
ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพเป็นหน่ึงในปัจจัยของการพัฒนาผู้นําในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 
 
ข้อเสนอแนะในการนาํไปใชป้ระโยชน ์

การวิจัยน้ีได้ค้นพบตัวแบบภาวะผู้นําที่ท้าทายในอนาคตสําหรับภาคธุรกิจเอกชนไทยเพ่ือสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้นําต่อไป ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังน้ี 

1. สามารถนําตัวแบบภาวะผู้นําที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสร้างดัชนีช้ีวัดภาวะผู้นําของแต่
ละองค์กร 

2. นําผลวิจัยที่ได้ศึกษาไปใช้ในการพัฒนาผู้นําในองค์กรให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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กลวิธีการแต่งในวรรณกรรมสําหรับเยาวชนท่ีได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ.2553-2555* 
LITERARY TECHNIQUES IN YOUNG ADULT LITERATURE WINNING THE SEVEN 
BOOK AWARD, DURING 2010 – 2012 
   

LIQUN ZHANG 
 

สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
Corresponding author, E-mail: 1005549743zlq@gamil.com 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีนําเสนอผลการวิเคราะห์กลวิธีการแต่งในวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่น  
บุ๊คอวอ์รด พ.ศ. 2553 – 2555 จํานวน 6 เล่ม ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมสําหรับเยาวชนท่ีได้รับรางวัล    
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. 2553 - 2555 ใช้กลวิธีการแต่ง ได้แก่ การต้ังช่ือบทด้วยเหตุการณ์สําคัญและช่ือบุคคล
หรือคําเรียกแทนบุคคลในเรื่อง การวางโครงเรื่องที่เป็นเรื่องเก่ียวกับชีวิตเด็กโดยให้แง่คิดการแก้ปัญหา วิธีการ
เปิดเรื่องใช้การบรรยาย การพรรณนา และใช้บทสนทนา กลวิธีการดําเนินเรื่องโดยการสร้างความขัดแย้ง และ
ปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม แบบหักมุม และทิ้งปัญหาไว้ให้คิด การสร้างตัวละครมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ 
และสัตว์ ฉากและบรรยากาศเป็นสถานที่เหตุการณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวละคร ส่วนบทสนทนาใช้กลวิธี
การแต่งที่ช่วยดําเนินเรื่องบอกลักษณะนิสัยตัวละครให้คติและข้อคิด 
 คําสําคัญ: วรรณกรรมเยาวชนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดกลวิธีการแต่ง 
 
ABSTRACT 
 This research article presented literary techniques in young adult literature winning the 
Seven Book Award, during 2010 – 2012. Six stories were studied, Literary techniques found were 
as follow: 1) Titles were set according to the crises, names or nicknames of characters in the 
stories. 2) Plots were related to young adults suggesting ideas of solving problems. The works 
studied presented various opening styles –descriptive, narrative, or dialogues; structures of the 
plot contained conflicts; and the endings were happy, tragic, twisted, or open. 3) Characters 
were focused on children and also included grown-ups and animals. 4) Setting was presented 
actually and as retold memories. 5) Dialogues were functioned to advance the stories, 
characterize characters and implied ideas. 
 Key words: literary techniques, young adult literature, Seven Book Award 
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บทนํา 
วรรณกรรมเป็นงานเขียนที่ถ่ายทอดอารมณ์สะเทือนใจของผู้เขียน และวรรณกรรม ก็คือหนังสือหรือ

เอกสารที่เขียนขึ้นโดยมีช้ันเชิงทางศิลป์ (อิงอร สุพันธ์ุวณิช2554 : 2) ผู้แต่งมักเรียบเรียงขึ้นด้วยความพยายามที่
จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆ โดยใช้รูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องสั้น นวนิยาย ร้อย
กรอง บทความ บทวิจารณ์ สารคดี 
 พรเพ็ญ พิพัฒน์ (2550 : 17-19) ได้อธิบายว่าวรรณกรรมเขียนขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ผู้แต่งได้ถ่ายโยง
มายังผู้อ่านโดยผู้อ่านจะตีความ อาจตรงหรือคล้ายกับผู้แต่งนอกจากน้ี วรรณกรรมได้ให้ความรู้รวมทั้งทําหน้าที่
สะท้อนภาพวัฒนธรรมของชาติจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง วรรณกรรมช่วยสร้างความนึกคิดที่ลึกซึ้ง จึงแบ่ง
ประเภทวรรณกรรมโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น แบ่งประเภทตามเน้ือหา แบ่งประเภทตามยุคสมัย แบ่งประเภท
ตามกลุ่มผู้อ่าน เป็นต้น 

วรรณกรรมเยาวชนเป็นวรรณกรรมที่แบ่งประเภทตามผู้อ่าน กล่าวคือ เป็นกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุประมาณ 
12-18 ปี เป็นผู้อ่านที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากผู้อ่านในวัยอ่ืนสําหรับผู้แต่งจะเน้นกับเน้ือหาและกลวิธีการ
แต่ง เป็นส่วนที่ส่งเสริมเยาวชนที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตควบคู่กับการให้ความบันเทิง 
สอดคล้องกับสมพรจารุนัฏ (2541: 35-36) ได้อธิบายว่า วรรณกรรมสําหรับเยาวชนมีคุณค่าต่อพัฒนาการของ
เยาชนทุกวัยเป็นอันมาก สามารถส่งเสริมเยาวชนให้เกิดพัฒนาการทางการใช้ภาษาทางสติปัญญา ทาง
บุคลิกภาพ และทางสังคม  จึงนิยมแต่งวรรณกรรมสําหรับเยาวชนเป็นนวนิยายและเร่ืองสั้น และออกแบบ
จัดพิมพ์เป็นหนังสือที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากหนังสือสําหรับผู้ใหญ่และคนทั่วไป 

วรรณกรรมเยาวชนทีจะต้องแต่งอย่างมีศิลปะ เพ่ือให้คุณค่าสําหรับเยาวชน จึงต้องเขียนอย่างระมัดระวัง
ดังที่ศิวกานท์ ปทุมสูติ(2553 :159) ได้อธิบายว่า ผู้แต่งจะใช้กลวิธีการแต่งที่ทําให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจแก่นสาระ 
และคิดที่จะนําเสนอปรัชญาความคิดใดแก่ผู้อ่านเยาวชนเป็นประการสําคัญ  นอกจากน้ียังใช้กลวิธีการแต่ง 
เพ่ือจะเช่ือมโยงกับองค์ประกอบส่วนอ่ืนๆ ของเร่ือง ที่ทําให้เยาวชนอ่านและได้รับคุณค่าจากการอ่าน
วรรณกรรมดังที่ วิริยะสิริสิงห์ (2551 : 14) กล่าวว่า วรรณกรรมสําหรับเยาวชน ได้แก่ วารสารและหนังสือที่
เขียนขึ้นสําหรับยาวชนและจะต้องเขียนให้เยาวชนอ่านอย่างเพลิดเพลินด้วยความสนใจอีกทั้งเพ่ิมพูน
ความสามารถในการอ่าน และความเข้าใจภาษาจนเกิดนิสัยรักการอ่านหนังสือ 

ด้วยเหตุที่วรรณกรรมมีคุณค่าต่อผู้อ่านที่เป็นเยาวชน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ดําเนินโครงการ
ส่งเสริมการอ่านสําหรับเยาวชนมาต้ังแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ในปี 2547 ซีพี ออลล์ เริ่มจัดการประกวดหนังสือ
ดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้กับสังคมไทย และส่งเสริม
การอ่านและเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึงให้กับเยาวชนไทย (“รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ม.ป.ป.: ออนไลน์)
วรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดจึงมีเน้ือหาที่น่าสนใจ ใช้คําศัพท์ภาษาไทยท่ีค่อนข้าง
ง่ายและสวยงาม สอดแทรกความรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับภาษาไทยและสังคมไทยให้แก่ผู้อ่านที่เป็นเยาวชนผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นชาวต่างชาติที่ศึกษาสาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สองจึงสนใจศึกษากลวิธีการแต่งใน
วรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดพ.ศ.2553-2555 ซึ่งจะทําให้เข้าใจกลวิธีการแต่งใน
วรรณกรรมเยาวชนที่แทรกในเนื้อหาวรรณกรรมที่เหมาะกับผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเยาวชนในสังคมไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. วรรณกรรมสําหรับเยาวชน 

วิริยะ สิริสิงห์ (2551 : 14) กล่าวว่าวรรณกรรมสําหรับเยาวชนหมายถึงวารสารและหนังสือที่เขียนขึ้น
สําหรับยาวชนและจะต้องเขียนให้เยาวชนอ่านอย่างเพลิดเพลินด้วยความสนใจเพ่ิมพูนความสามารถในการ
อ่านและเข้าใจภาษาจนเกิดนิสัยรักการอ่านหนังสือ 

สมพร จารุนัฏ (2541: 35-36) ได้อธิบายว่าวรรณกรรมสําหรับเยาวชนมีคุณค่าต่อพัฒนาการของ
เยาวชนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาพบันเทิงคดีและสารคดี ก็สามารถส่งเสริมเยาวชนให้เกิดพัฒนาการ
ทางการใช้ภาษาทางสติปัญญาทางบุคลิกภาพและทางสังคม 

2. กลวิธีการแต่งวรรณกรรม 
วิภา กงกะนันทน์ (2533:69) อธิบายว่าการศึกษากลวิธีการแต่งจะต้องพิจารณาวัตถุดิบ (Material) 

แก่นเรื่อง (Theme) เพ่ือจะทําให้ทราบจุดประสงค์ของผู้แต่งคติที่ผู้แต่งมีต่อวรรณศิลป์ในการประพันธ์เรื่อง
น้ันๆ นอกจากน้ียังทําให้ผู้อ่านรู้ว่าควรจะได้อะไรจากงานประพันธ์น้ันบ้างพิจารณาโครงเรื่อง (Plot) วิธีการ
เปิดเรื่องการดําเนินเร่ืองการปิดเรื่องการสร้างตัวละคร (Characterization) การสร้างฉาก (Setting) เป็น
วิธีการเสนอผลงาน (Presentation) แก่ผู้อ่านด้วยวิธีการต่างๆ 
 3. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลวิธีการแต่งในวรรณกรรม 

LI ZIJUAN (2558) ศึกษาเรื่อง กลวิธีการแต่งและแนวคิดในวรรณกรรมบันเทิงคดีสําหรับเด็ก ของ   
ชมัยภร แสงกระจ่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการแต่งในวรรณกรรมบันเทิงคดีสําหรับเด็กของ 
ชมัยภร แสงกระจ่าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้แต่งใช้กลวิธีการแต่ง ได้แก่ การต้ังช่ือการวางโครงเร่ือง ความ
ขัดแย้งและเวลา มีวิธีการเปิดเรื่องด้วยวิธีคร่าวๆ ใช้กลวิธีการดําเนินเรื่องโดยสร้างความขัดแย้ง และปิดเรื่อง
แบบสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม การทิ้งปัญหาให้คิด การใข้บทสนทนา การสร้างตัวละครอย่างสมจริงที่ช่วย
ในการดําเนินเรื่อง มีฉากและบรรยากาศที่เป็นสิ่งแวดล้อมกับเหตุการณ์ ใช้บทสนทนาที่ช่วยดําเนินเรื่อง บอก
ลักษณะนิสัยตัวละคร ให้คติและข้อคิดซึ่งสมจริงในสังคมไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการแต่งในวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอ์รดพ.ศ. 2553 – 2555 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลวิธีการแต่งในวรรณกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ 

2. ศึกษาความเป็นมาของรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอ์รดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
3. รวบรวมวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 
4. คัดเลือกนวนิยายเยาวชนที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. 

2553-2555 จํานวน 6 เล่ม ได้แก่ อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว ของ วิเชียร ไชยบัง, ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์ ของ 
สุมาลี บํารุงสุข, นักล่าผู้น่ารัก ของ ชนประเสริฐ, คินทรักษ์ สายลมกับทุ่งหญ้า ของวิเชียร ไชยบัง, จากวันจันทร์
ของชีวิต... วันศุกร์จะต้องมาถึง ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร และ ตามหาสรวงสวรรค์ ของ ศรินธร ภัสดาวงค์ 

5. วิเคราะห์กลวิธีการแต่งในวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. 2553-2555 
6. นําเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 วรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ.2553-2555 ผู้แต่งใช้กลวิธีการแต่ง

ตามองค์ประกอบหลักของการสร้างสรรค์วรรณกรรมบันเทิงคดี 8 ประการ คือ การต้ังช่ือ การวางโครงเรื่อง 
การเปิดเรื่อง การดําเนินเรื่อง การปิดเรื่อง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศ และบทสนทนาดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1. การต้ังชื่อบท 
นอกจากวรรณกรรมสําหรับเยาวชน ผู้แต่งต้ังช่ือเรื่องเป็นช่ือหนังสือทั้งเล่มแล้ว ได้แบ่งเน้ือหา

เป็นบทและต้ังช่ือบทแต่ละบท เพ่ือให้ใช้เวลาอ่านเรื่องเหมาะกับเยาวชน และเป็นกลวิธีที่ทําให้น่าสนใจที่จะ
ต้องการรู้เรื่องราวในบทนั้นๆ ต่อไป กลวิธีการต้ังช่ือบทมี 2 ลักษณะ ได้แก่ การต้ังช่ือบทตามเหตุการณ์สําคัญ
ในเรื่องกับการต้ังช่ือตามช่ือบทบุคคลหรือคําเรียกแทนบุคคล 

1.1 การต้ังชื่อบทด้วยเหตุการณ์สําคัญในเรือ่ง 
การต้ังช่ือบทโดยนําเหตุการณ์สําคัญในเรื่องเป็นช่ือบทที่ทําให้น่าสนใจและยังสามารถคาด

เดาได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรในเน้ือเรื่องบทน้ัน ดังตัวอย่างเร่ือง อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว ผู้แต่งต้ังช่ือบท
ต่างๆ ได้แก่ ของบางอย่างแตกง่ายจัง, ผมภูมิใจที่ได้บอกสิ่งต่างๆกับครู, ปราสาทที่ไม่มีช่ือและพ่อไปโรงเรียน 

จากตัวอย่าง ผู้แต่งได้นําเหตุการณ์สําคัญในเร่ืองบทน้ันๆ มาต้ังเป็นช่ือบท เช่น "ของ
บางอย่างแตกง่ายจัง" ในบทน้ีกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ทําให้สิ่งของที่บอบบางแตกช่ือบท "ผมภูมิใจที่ได้บอกส่ิง
ต่างๆ กับครู" ช่ือบทบอกว่า เป็นเหตุการณ์ที่ตัวละคร (นักเรียน) มีเรื่องดีๆ มาบอกครูให้พลอยดีใจไปด้วย ช่ือ
บท "ปราสาทที่ไม่มีช่ือ" เป็นช่ือบทท่ีคาดเดาได้ว่ามีเหตุการณ์ที่ปราสาทแห่งหน่ึงซึ่งคนทั่วไปไม่รู้จัก ช่ือบท "พ่อ
ไปโรงเรียน" ช่ือบทบอกได้ว่า มีเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้พ่อไปโรงเรียนไปพบครู หรือเกิดเหตุการณ์สําคัญๆ 
อย่างไร 

1.2 การต้ังชื่อบทตามชื่อบุคคลหรือคําเรียกแทนบุคคล 
การต้ังช่ือบทตามช่ือบุคคลหรือคําเรียกแทนบุคคล ผู้แต่งนําตัวละครในเรื่องมาเป็นช่ือบท 

ตัวอย่างเช่น เรื่อง นักล่าผู้น่ารัก ต้ังช่ือบทเป็นผู้มาเยือน,นักแข่งจําเป็น,เธอคือ… ของขวัญ (1), เธอคือ… 
ของขวัญ (2) 

จากตัวอย่าง ผู้แต่งใช้ตัวละครในเรื่อง หรือใช้คําเรียกแทนบุคคลที่กล่าวถึงในเรื่องมาต้ังช่ือบท 
เช่น “ผู้มาเยือน” ช่ือบทบอกได้ว่ามีตัวละครเดินทางมาเย่ียมเยือน ในเนื้อเรื่องก็จะบอกว่า คือใคร มีความสําคัญ
อย่างไรช่ือบท “นักแข่งจําเป็น” เป็นช่ือบทท่ีคาดเดาว่า มีการแข่งขันอะไร ตัวละครใดลงแข่งขันโดยไม่เต็มใจ 
จะชนะหรือแพ้ ช่ือบท “เธอคือ… ของขวัญ (1)” กับ “เธอคือ… ของขวัญ (2)” ผู้แต่งใช้กลวิธีต้ังช่ือที่ทําให้สงสัย
ว่า “เธอ” เป็นตัวละครสําคัญอย่างไร จึงยกย่องว่ามีคุณค่าเสมือนเป็นของขวัญ 

สรุปว่า ผู้แต่งมีกลวิธีการต้ังช่ือเรื่องแต่ละบทที่ทําให้ การอ่านเน้ือเรื่องเป็นตอนสั้นๆ ใช้เวลาอ่าน
ไม่มาก แต่ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่องราวที่น่าสนใจและสามารถติดตามอ่านเร่ืองตอนต่อๆ ไป
จนจบเรื่อง 

2. การวางโครงเรื่อง 
โครงเรื่อง หมายถึงการสร้างเร่ืองคร่าวๆ เพ่ือเป็นแนวการแต่งเน้ือเรื่อง ผู้แต่งมักจะใช้กลวิธีสร้าง

ข้อขัดแย้งหรือผูกปัญหาชวนให้ผู้อ่านฉงนแล้วก็สนใจต้องการรู้ต่อไปว่าเร่ืองจะเป็นอย่างไร มีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้น เมื่อวางโครงเรื่องแล้ว ผู้แต่งก็จะกําหนดวิธีการเปิดเรื่อง การดําเนินเร่ืองจนถึงจุดสุดยอดของเรื่องน้ัน 
และการปิดเรื่องเป็นตอนจบเรื่องต่อไป 
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ตัวอย่างการวางโครงเรื่อง 
เรื่อง จากวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง ผู้แต่งวางโครงเร่ืองปัญหาของเด็กผู้ชายที่ทํา

ความผิดแล้วถูกกักขังในบ้านสําหรับดูแลเด็กที่มีปัญหา เขาพยายามต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง และได้
เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาได้ทํางานที่ตัวเองชอบและประสบความสําเร็จในชีวิต 

เรื่องอธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียวผู้แต่งวางโครงเร่ืองเก่ียวกับปัญหาของเด็กตอนก่อนเข้าโรงเรียน
ทีไม่รู้จักตัวเองกับเด็กที่ได้เข้าโรงเรียนและทําให้เขาได้รู้จักตัวเอง โดยสร้างสัญลักษณ์เป็นนางฟ้าสีเขียว มาเป็น
เพ่ือนที่คอยแนะนําให้ทําสิ่งที่ดีและทําในสิ่งที่ถูกต้อง 

สรุปว่า กลวิธีการวางโครงเรื่องวรรณกรรมสําหรับเยาวชน ผู้แต่งสร้างเร่ืองราวเก่ียวกับเด็กที่มีข้อ
ขัดแย้งหรือมีปัญหาในชีวิต และดําเนินเรื่องที่นําเสนอทางเลือกหรือแนวคิดซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของเยาวชน 
เพ่ือส่งเสริมให้เขาเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 

3. การเปิดเรื่อง 
กลวิธีการเปิดเรื่องเป็นการเร่ิมเรื่องจากโครงเร่ืองใช้กลวิธีที่เร้าความสนใจให้ติดตามอ่านเรื่องราว

ต่อไปจนจบ วรรณกรรมสําหรับเยาวชนใช้กลวิธีเปิดเรื่องโดยการบรรยาย การเล่าเรื่องและการใช้บทสนทนาดัง
ตัวอย่าง 

3.1 การเปิดเรื่องโดยการบรรยาย  
ตัวอย่างเช่น เรื่อง สายลมกับทุ่งหญ้า ดังตัวอย่าง 
กลางคืนในฤดูร้อนสว่างวับแวมใต้แสงตะเกียง ... ความร้อนจากแผ่นสังกะสีมุงหลังคายังแผ่

ปกคลุมทั่วทั้งห้องจนร้อนอบอ้าว แม้หน้าต่างทั้งสองบานจะเปิดอ้าไว้กว้าง แต่ก็ไม่ช่วยให้อากาศร้อนระบาย
ออกไปได้เร็วนัก ลมข้างนอกน้ันน่ิงงันเหมือนโลกกําลังกลั้นหายใจ ใบไม้ก่ิงไม้หลับใหลทันทีที่สิ้นแสงอาทิตย์ 
โดยไม่รู้สึกอาทรร้อนใจกับอากาศที่ระอุอ้าวเลยสักนิด 

(สายลมกับทุ่งหญ้า. 2554 : 1) 
จากตัวอย่าง ผู้แต่งเปิดเรื่องด้วยการเล่าให้รายละเอียดของฉากในเรื่อง ซึ่งเป็นบ้านเช่าของ

กายกับตาในวันที่มีอากาศร้อนมาก แม้ว่าจะเปิดหน้าต่างกว้างแต่ไม่มีลมพัด และไม่ได้ทําให้รู้สึกเย็นการเปิด
เรื่องแบบน้ี ผู้อ่านได้สร้างจินตนาการ เหมือนกับได้อยู่ในฉากและบรรยากาศท่ีรู้สึกถึงอากาศที่ร้อนมาก 

3.2 การเปิดเรื่องโดยการเล่าเรื่อง  
ตัวอย่างเช่น เรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว 
ผมสี่ขวบแล้วฮะ 
ไม่ใช่สิผมต้องการจะบอกว่าผมจะห้าขวบแล้วต่างหากล่ะฮะแม้เพ่ิงผ่านวันคล้ายวันเกิดมา

ไม่ก่ีวัน...ทุกคนก็จะคิดว่าผมยังเด็กเกินไปสําหรับทุกสิ่งจะทําอะไรท่ีผู้ใหญ่มักจะทําเสียงทุ้มต่ําเตือนว่า “เธอยัง
เด็กอยู่นะ” 

(อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว. 2554 : 3) 
จากตัวอย่าง ผู้แต่งได้ใช้กลวิธีการเปิดเรื่องโดยเล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเด็ก 

"ผม" โดยธรรมชาติ เด็กมักต้องการจะเป็นผู้ใหญ่ เพ่ือเติบโตและพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ต่อไป การเปิดเร่ืองที่แสดงถึง
ลักษณะที่แท้จริงซึ่งตอบสนองผู้อ่านเยาวชน ก็จะส่งเสริมให้เข้าชองอ่านหนังสือต่อไป 

3.3 การเปิดเรื่องการใช้บทสนทนา  
ตัวอย่างเช่น เรื่อง ม็อกซ์แมวมหัศจรรย์  
วันหน่ึงม็อกซ์ว่ิงหางช้ีเข้ามาหาผม 
'มีปีหมาด้วยเหรอ' มันถามผมอย่างกระวนกระวายใจ 
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… 
อ๋อผมเข้าใจแล้วม็อกซ์คงเพ่ิงรู้เรื่องปีนักษัตรละสิสงสัยจริงว่าใครบอกมันนะ 
'นโบเลียน' ม็อกซ์ตอบทันควัน'มันบอกว่าหมาสําคัญกว่าแมวคนถึงต้ังปีหมาให้แต่ไม่มีปีแมว' 

(ม็อกซแ์มวมหัศจรรย์. 2557 : 60) 
จากตัวอย่างผู้แต่งได้ใช้กลวิธีการเปิดเรื่องโดยใช้บทสนทนาที่แทรกอารมณ์ขัน ทําให้

น่าสนใจ ดังที่ม็อกซ์แมวมหัศจรรย์ไม่พอใจเรื่องมีราศีปีหมาแต่ไม่มีราศีปีแมว นอกจากจะได้รับความรู้เก่ียวกับ
เรื่องปีนักษัตรแล้ว เยาวชนก็จะเห็นคุณค่าของการใฝ่รู้ แม้แต่สัตว์ก็มีความรอบรู้ เยาวชนจะได้ข้อคิดที่จะ
พยายามสนใจเรียนและหาความรู้ด้วยตัวเอง 

สรุปได้ว่า กลวิธีการเปิดเรื่องของวรรณกรรมสําหรับเยาวชน เป็นวิธีการเริ่มเรื่องที่ให้รายละเอียด
ของฉากและบรรยากาศ การสร้างบทสนทนาของตัวละคร เพ่ือนําไปสู่การดําเนินเรื่องที่คลี่คลายเร่ืองราวตาม
โครงเรื่องที่วางไว้ต่อไป 

4. การดําเนินเรื่อง 
การดําเนินเร่ืองเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เกิดกับตัวละครจนดําเนินไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีผู้แต่ง

ต้องการ ผู้แต่งใช้กลวิธีการสร้างความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ และความขัดแย้งภายในจิตของตัวละคร ดังตัวอย่าง 
4.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ ผู้แต่งวรรณกรรมสําหรับเยาวชนดําเนินเรื่องด้วยการสร้าง
เรื่องราว เหตุการณ์ที่ตัวละครขัดแย้งกัน  

1) ความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ตัวอย่างเช่นเรื่อง จากวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์
ต้องมาถึง 

พ่อลงทุนลาออกจากราชการเมื่อมีพรรคการเมืองมาติดต่อทุ่มเงินหาเสียงเป็นล้าน .. 
พ่อก็ต้องกู้หน้ียืมสินถึงขั้นจํานองบ้าน พ่อคาดหวังสูงมาก มั่นใจเต็มร้อย ก่อนพ่อลงสมัครผมเคยได้ยินแม่ค้าน ...
พ่อโกรธด้วยซ้ําหาว่าแม่ไม่หวังดี ไม่ต้องการให้พ่อเจริญก้าวหน้า ... 

(จากวันจันทรข์องชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง. 2552 : 52) 
จากตัวอย่างผู้แต่งใช้กลวิธีดําเนินเรื่องด้วยความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ในครอบครัวพ่อ

เป็นผู้นําต้องการก้าวหน้าในชีวิตการทํางาน คาดหวังจะได้เป็นนายอําเภอจึงตัดสินใจลาออกจากงานกู้ยืมเงิน
เพ่ือให้ได้รับเลือกต้ังเป็นนายอําเภอแต่แม่มีความคิดขัดแย้งกับพ่อคัดค้านห้ามปรามทําให้พ่อโกรธและเกิดการ
โต้เถียงทะเลาะกันความขัดแย้งในครอบครัวทําให้แตกแยกและมีผลกระทบต่อเยาวชน 

2) ความขัดแย้งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ผู้แต่งได้สร้างความขัดแย้งของคนต่างวัย คือเด็กกับ
ผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น เรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว  

"แม่ฮะ เราซื้อกระต่ายมาเลี้ยงดีไหมฮะ" ผมขอแม่เลี้ยงกระต่าย  
... 
"ไม่มีใครชอบถูกขังหรอกนะ และที่สําคัญเราไม่มีเงินไว้ทําสิ่งฟุ่มเฟือยอย่างน้ันหรอกลูก"  

(อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว. 2554 : 62-63) 
จากตัวอย่างใช้กลวิธีการดําเนินเรื่องโดยสร้างความขัดแย้งระหว่าง "ผม" กับแม่ "ผม" 

ต้องการเลี้ยงกระต่ายตามนิสัยของเด็ก แต่แม่ไม่ตามใจให้เหตุผลว่า เป็นภาระ ไม่มีเวลาและไม่มีเงินเพียง
พอที่จะเลี้ยงกระต่าย ในชีวิตจริงจะพบว่า ลูกกับพ่อแม่มักจะไม่เข้าใจกัน และไม่ยอมรับความต้องการของอีก
ฝ่าย จึงเกิดความขัดแย้งกันในครอบครัว 
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3) ความขัดแย้งระหว่างเด็ก 
ความขัดแย้งระหว่างเด็กที่มีวัยที่ใกล้เคียงกัน มักจะมีนิสัยใจคอ ชอบหรือไม่ชอบ

คล้ายคลึงกัน สิ่งสําคัญคือ เอาแต่ใจตัวเอง ไม่ยอมกัน เด็กจึงมักจะทะเลาะกัน หรือมักจะชอบแกล้งเพ่ือนๆ ดัง
ตัวอย่าง 

แม้จะเป็นการเล่นที่เราสามคนชอบมากแต่เพ่ือนบ้านของต้ัมเจ้าของโปเลียนไม่ชอบเลย 
ถ้าเขาอยู่บ้านเขาจะรีบว่ิงออกมาตะโกนห้ามเราสองคนเสมอบอกว่าอย่าแหย่หมาของเขานายน่ันโง่จริงๆ ไม่ยัก
รู้ว่าหมาของเขาชอบเล่นกับเราต่างหากถ้ามันไม่ชอบทําไมมันถึงว่ิงไล่เห่าเราอยู่เรื่อยๆ จริงไหม 

(ม็อกซแ์มวมหัศจรรย์. 2557 : 46) 
จากตัวอย่างวรรณกรรมสําหรับเยาวชนได้สะท้อนภาพเด็กที่มีความรู้สึกต้องการเป็น

เจ้าของสัตว์ จึงไม่ยอมที่จะแบ่งให้คนอ่ืน เมื่อมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเอง เพ่ือนก็สนใจอยากเล่นด้วย ความคิดที่
แตกต่างกันและลักษณะที่หวงของ ไม่แบ่งให้คนอ่ืนๆ ทําให้เด็กๆ เกิดความขัดแย้งกัน 

4.2 ความขัดแย้งภายในจิตของตัวละคร  
ตัวอย่างเช่น เรื่อง นักล่าผู้น่ารัก ดังตัวอย่าง 
ทุกวันน้ีผมมีบ้านแสนสุข ดูเหมือนชีวิตไม่น่าจะต้องการอะไรมากไปกว่าน้ี แต่ทําไมล่ะ... ผม

เฝ้าถามตัวเอง ... เจ้าเงาดําน้ันมันคอยสะกิดเตือนให้ผมเฝ้าโหยหาใครอีกคน คนที่ผมจากเขามาแสนไกล ...ดู
เหมือนจะไม่มีวันได้พบกันอีกแล้ว บอกตัวเองให้เลิกหวัง สิ่งเดียวที่ทําได้คงเป็นแค่บอกฝากไปกับลมว่า ผมยัง
รักและคิดถึงเขาเสมอ ... 

สุพรรณ... มันอยู่ที่ไหนกันหนอ ... ผมอยากกลับไปท่ีน่ันสักครั้ง อยากได้พบหน้าเขาอีกสัก
หน... แค่น้ัน 

(นักล่าผู้น่ารัก. 2553 : 25) 
จากตัวอย่าง เป็นความขัดแย้งในจิตใจของตัวละครที่เป็นนักล่าได้จากเจ้าของ และสถานที่ที่

ตัวเองคุ้นเคย มาอาศัยอยู่บ้านแห่งใหม่ แม้จะมีความสุข แต่ในใจอย่างคิดถึงเจ้านายเก่า หวังว่าจะมีโอกาส
กลับไปหาเจ้านาย เป็นความคิดที่ไม่สามารถทําได้ จึงเกิดความเศร้าเสียใจ เป็นความขัดแย้งในใจ สะท้อนให้
เห็นถึงความทุกข์ ซึ่งจะทําให้เยาวชนคิดถึงตัวเองว่า มีบ้าน มีคนที่รักอยู่ด้วย ก็มีความสุขอยู่แล้ว 

5. การปิดเรื่อง 
การปิดเรื่องหรือจบเรื่อง เป็นส่วนสุดท้ายของแต่ละบทในเร่ือง ใช้วิธีปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม 

แบบโศกนาฏกรรม และแบบทิ้งปัญหาไว้ให้คิด  
5.1 การปิดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม  

ตัวอย่างเช่น เรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียวจบเรื่องโดยกล่าวถึงตัวละครที่ตอนสุดท้าย
จบเรื่องด้วยความสุข เพราะได้รับสิ่งที่ต้องการ 

วันหน่ึงผมค้นหาตะปูจากตู้ไม้เก่าๆ ที่พ่อใช้เก็บเคร่ืองมือช่างและแม่ใช้เก็บเสื้อผ้าเก่า ...ผม
พบลูกหนูหลายตัวในน้ัน ผมรู้ทันทีเลยฮะว่านางฟ้าสีเขียวส่งมันมาให้เป็นสัตว์เลี้ยงของผม  

... 
ตอนน้ีผมมีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวเล็กๆ ในลิ้นชักตู้แม่ไม่รู้หรอกฮะ เพราะมันเป็นความลับ และผม

ก็ขอให้นางฟ้าสีเขียวปกป้องมันด้วยตอนที่ผมไปโรงเรียน 
(อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว. 2554 : 63) 
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จากตัวอย่าง ในตอนจบเร่ือง เมื่อ "ผม" ต้องการมีสัตว์เลี้ยง แต่แม่ไม่อนุญาต "ผม" มีความ
ทุกข์มาก จนวันหน่ึงได้พบกับลูกหนูที่เพ่ิงเกิดใหม่ ตัวเล็กๆในลิ้นชักเก็บของเก่า เขาดีใจที่จะตัดสินใจเลี่ยง
ลูกหนูเป็นสัตว์เลี้ยงสมใจปรารถนาที่รอคอยมานาน 

5.2 การปิดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม 
ตัวอย่างเช่น เรื่อง สายลมกับทุ่งหญ้า 
กายนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานตอนที่กายช่วยพันหอบหญ้าที่ถากออกจากไร่ปอบัวลอยให้นุ่ม

น่ิมและปูน่ิมนอนหลับอยู่บนตัก 
"ผมอยากนอนตักแม่เหมือนน้องปูน่ิมบ้าง" กายเพียงรําพึงเบาๆ กับสายลมหลังจากน้ัน

ความเงียบก็แผ่ปกคลุมทั่วท้องนาอยู่เน่ินนานแม้แต่หมู่ปลาหมอก็ไม่มาตลอดเหย่ือ 
(สายลมกับทุ่งหญ้า. 2554 : 28) 

จากตัวอย่าง ตอนจบเร่ือง กายไปช่วยงานในไร่ปอ และคิดภาพนุ่มน่ิมและปูน่ิมนอนหลับอยู่
บนตักแม่ รู้สึกเศร้าที่ไม่ได้รับความรักจากแม่เพราะแม่เสียชีวิตต้ังแต่เขายังเล็ก กายจึงเป็นเด็กที่จาดความรัก
ความอบอุ่นจากแม่ เรื่องจบด้วยความเศร้าที่แม้แต่ธรรมชาติก็ยังเศร้าตามไปด้วย 

5.3 การปิดเรื่องแบบท้ิงปัญหาไว้ให้คิด  
ตัวอย่างเช่น เรื่อง ม็อกซ์แมวมหัศจรรย์ จบเร่ืองด้วยการให้ผู้อ่านคิดเอาเองว่า  ม็อกซ์จะ

อ่านใจ "ผม" หรือเข้าใจผมได้หรือไม่ 
โธเอ๋ย ม็อกซ์ทําไมมันต้องพยายามให้ของขวัญวันเกิดผมด้วยนะ ...ม็อกซ์พยายามหาวิธีไม่อ่าน

ใจผม ในยามที่ผมไม่ต้องการติดต่อกับมัน แต่น่ีมันทําอะไรลงไปตอนน้ีมันอ่านใจผมไม่ได้เลย ทั้งๆ ที่ผมพยายาม
ติดต่อกับมันแล้วผมก็รับสัญญาณโทรจิตของมันไม่ได้ด้วย โธ่เอ๋ย แล้วเราจะติดต่อกันได้อย่างไรล่ะ 

“เมี้ยวๆเมี้ยวๆ” ม็อกซ์ร้องเหมือนจะปลอบใจผมว่า “ไม่ต้องห่วง นิก ฉันจะหาวิธีแก้ปัญหา
ให้ได้แน่นอน" 

(ม็อกซแ์มวมหัศจรรย์.2557 : 116) 
จากตัวอย่างผู้แต่งจบเรื่องแบบทิ้งปัญหาให้คิดเองโดยตีความจากคําพูดของม็อกซ์ที่เคย

พูดคุยได้โดยอ่านใจ "ผม" แต่ตอนสุดท้ายไม่รู้เหตุผลอะไร ม็อกซ์จึงอ่านใจของ "ผม" ไม่ได้เป็นปัญหาที่ให้ผู้อ่าน
ต้องคิดเอาเองอย่างอิสระ 

6. ตัวละคร 
ตัวละครมีบทบาทในเรื่อง เป็นตัวแทนที่นักเขียนสร้างขึ้นในวรรณกรรมเยาวชนเป็นเยาวชน 

ผู้ใหญ่ และสัตว์  
6.1 ตัวละครที่เป็นเยาวชน  

ตัวอย่างเช่น เรื่อง จากวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง มีตัวละครเอกเป็นเด็กชายที่
เฉลียวฉลาด ขยันเรียน มีนํ้าใจ ชอบอ่านหนังสือ ชอบแต่งเพลง ชอบปลูกดอกไม้ แม้ว่าต้องใช้ชีวิตแยกจาก
ครอบครัว แต่เขาก็ได้รับการดูแลจากครูและกําลังใจจากแม่ที่อยู่ไกลกันเขาจึงมีกําลังใจที่จะปรับตัวเป็นเด็กที่ดี 
ดังตัวอย่าง 

ผมกลายเป็นพ่ีเลี้ยงของป๊ัม... ผมไม่อยากเป็นลูกพ่ี ไม่อยากเป็นคนปกป้องใคร เพียงแค่ผม
ทนไม่ได้ถ้าจะเห็นใครถูกรังแกต่อตา... แค่ถูกจับโยนลงน้ําผมไม่เข้าไปเป็นพระเอกหรอก ... 

"นอน" ผมพยักหน้าให้ป๊ัม เขายังอ่านหนังสือเล่มน้ันอยู่ ...ป๊ัมอ่านมันอย่างต้ังใจไม่ใช่แค่
เปิดๆ สองสามหน้าแล้ววางเหมือนบางคน 

"เราชอบหนังสือเล่มน้ี อยากให้พ่ออ่าน" ... 
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"หลับฝันดี" ผมพูดส่ง ๆ ชักผ้าห่มคลุมอก 
"เช่นกันนะฝาย" ป๊ัมบอกผมเสียงอู้อ้ี ไม่รู้ว่ากําลังร้องไห้หรือเปล่า ... 

(จากวันจันทรข์องชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง.2552:35 ,39) 
จากตัวอย่างตัวละครเป็นเยาวชนที่แตกต่างจากคนอ่ืนๆ เขาเป็นตัวแทนของเด็กดีมีนํ้าใจ มี

ความกล้าหาญช่วยเหลือเพ่ือนทียังปรับตัวไม่ได้ และแนะนําสิ่งที่ดี เช่น การอ่านหนังสือเพ่ือจะได้มีความรู้ เป็น
ตัวละครที่มีคุณสมบัติของเด็กดีสะท้อนผ่านการกระทําของตัวละคร 

6.2 ตัวละครผู้ใหญ่  
ตัวอย่างเช่น เรื่องอธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียวตัวละคร "แม่" เป็นแม่บ้าน มีบุคลิกเป็น

ผู้หญิงที่อวบใหญ่ ผิวขาวและนุ่มนวล แม่ทําหน้าที่ดูแลครอบครัวให้ทุกคนมีความสุขและยังหารายได้มาเลี้ยงดู
ทุกคนด้วย 

... แม่เป็นผู้หญิงที่มีงานยุ่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา คุณป้าบ้านตรงข้ามน้ันวันๆ เห็นทําแต่
เฝ้าดูต้นทับทิมที่อยู่หน้าบ้านและเล่นกับหมาขนปุยสามตัวแค่น้ัน แต่ก็ส่งเสื้อผ้ามาให้แม่ซัก เจ้าของร้านขาย
เสื้อ เจ้าของร้านเสริมสวย เจ้าของร้านเค้ก และผู้หญิงคนอ่ืนๆ ก็ส่งเสื้อผ้ามาให้แม่ผมซัก ทุกวันแม่มีเสื้อผ้ากอง
โตอย่างกับภูเขามาให้ซักรีด ... 

(อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว. 2554 : 17-18) 
จากตัวอย่างตัวละครแม่เป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสําคัญในครอบครัว นอกจากจะทํางานบ้าน

ดูแลให้ทุกคนมีความสะดวกสบายแล้วยังทํางานหารายได้ช่วยครอบครัวอีกด้วย  
6.3 ตัวละครที่เป็นสัตว์  

ตัวอย่างเช่น เรื่อง นักล่าผู้น่ารัก เป็นตัวละครสุนัขที่มีชีวิตจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกอย่าง
มนุษย์ 

"พ่ีว่าเจ้านายไม่อยากเลี้ยงผมง้ันเหรอ" ผมทรุดตัวลงนั่งเหมือนเร่ียวแรงในร่างกายหายไป
หมด... 

วันน้ันเจ้านายพาฉันไปประกวดที่งานด็อกโชว์* เจ้านายเขาบอกว่าอยากลองเลี้ยงหมาเล็กบ้าง ...
เขาต้ังช่ือแกว่าเสือ"  

... 
พ่ีชมหยุดคิดนิดหน่ึง "แต่พอแกเร่ิมโตเจ้านายก็เปลี่ยนใจเพราะว่าอย่างแกน่ะเลี้ยงไปก็ทํา

เงินไม่ได้ไม่รู้พันธ์ุอะไรกันแน่คนงานสองคนน่ันมาช่วยทําอะไรเพ่ิมเติมให้จากที่ตกลงราคาไว้หลายอย่างเจ้านาย
เห็นพวกน้ันชอบแกก็เลยยกให้ไปฟรีๆ แกไม่ได้ถูกขโมยสักหน่อย" 

(นักล่าผู้น่ารัก. 2553 : 61-62) 
จากตัวอย่างผู้แต่งสร้างตัวละครสัตว์ที่มีเหตุการณ์ เรื่องราวเหมือนมนุษย์ ดังที่สุนัขนักล่าได้

พบเพ่ือนเก่า ก็พูดคุยเรื่องในอดีตของแต่ละตัว และปรับทุกข์ที่นักล่ายังคิดถึงเจ้านาย จึงฝากความคิดถึงกับ
เจ้านายเก่า   

7. ฉากและบรรยากาศ 
ฉากและบรรยากาศ หมายถึงสถานที่ บรรยากาศในวรรณกรรมสําหรับเยาวชน ดังตัวอย่าง 
7.1 ฉากและบรรยากาศท่ีเป็นสถานท่ี 

ตัวอย่างเช่น เรื่อง จากวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึงในเรื่องผู้แต่งบรรยาย
บรรยากาศของฉากที่เป็นเรือนกล้วยไม้ในบ้าน 

เรือนกล้วยไม้...สถานที่เกิดเหตุชํารุดทรุดโทรมลงไปมาก เมื่อบ้านน้ีไม่มีผู้ชายสักคนกล้วยไม้
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หลายกระถางขาดน้ําบางต้นตายไป ... กรงนกผุเป่ือย ดวงไฟข้างในห้อยร่องแร่ง โต๊ะไม้ที่ผมเคยนั่งทําการบ้าน
และแต่งเพลงเก่าหมองเมื่อโดนแดดโดนฝน ... สมุดบันทึกที่เปลวไฟลามเลียก่อนพ่อจะโยนทิ้ง บัดน้ีเถ้าถ่าน
ของมันจางหายไปนานแล้ว ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจของเด็กคนน้ันที่เติบโตขึ้น 

(จากวันจันทรข์องชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง. 2552 : 78) 
จากตัวอย่าง เป็นการเล่าฉากที่พ่อออกจากบ้านไป ครอบครัวแตกแยก บ้านเรือนไม่มีคน

ดูแล และเด็กๆ ก็ได้รับผลกระทบ เป็นฉากและบรรยากาศทีรู้สึกสลดหดหู่และเศร้าเสียใจ 
7.2 ฉากและบรรยากาศท่ีเป็นสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างเช่น เรื่องสายลมกับทุ้งหญ้า ดังตัวอย่าง 
ต้นเดือนพฤษภาคมสายลมที่พัดเอ่ือยมาจากทางใต้ได้หอบเอาหมู่เมฆแห่งความชุ่มช่ืน

กลับมาให้ท้องนาอีกคร้ังเมื่อฝนแรกตกหญ้าที่แห้งกรอบเพราะฤดูแล้งอันยาวนานก็ได้เวลาแตกหน่อและใบใหม่
จนทั่วท้องทุ่งกลับกลายเป็นสีเขียว 

(สายลมกับทุ้งหญ้า. 2554 : 11) 
จากตัวอย่าง เป็นฉากและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเมื่อฤดูฝนเริ่มมาและมีฝนตกธรรมชาติ

ที่แห้งแล้งก็มีชีวิตชีวา หญ้าที่แห้งกรอบก็แตกหน่อและใบทุกอย่างกลับกลายเป็นสีเขียวชาวบ้านก็จะได้ปลูก
ข้าวเป็นสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนความสุขของชาวบ้าน 

8. บทสนทนา  
บทสนทนาในวรรณกรรมสําหรับเยาวชนมี 3 ลักษณะ ได้แก่ บทสนทนาที่ใช้ดําเนินเรื่อง บท

สนทนาที่บอกลักษณะของตัวละคร และบทสนทนาที่ให้คติและข้อคิด บทความวิจัยจะยกตัวอย่างกลวิธีสร้าง
บทสนทนาที่ปรากฏเด่นชัดที่ใช้ดําเนินเรื่องแสดงเร่ืองราวความเป็นไปของตัวละคร โดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบาย
หรือบรรยายเรื่องราว บทสนทนาได้คลี่คลายเรื่องราวไปสู่เหตุการณ์ต่อไป  

ตัวอย่างเร่ือง ม็อกซ์แมวมหัศจรรย์ 
'ฉันช่ือม็อกซ์'  
ผมตกตะลึง ตอนแรกคิดว่าผมคงหลับแล้วฝันไป ... 
"แก...แกพูดได้" ผมพูดตะกุกตะกัก ทั้งตกใจและประหลาดใจ แล้วอึดใจต่อมา ผมถึงรู้ตัวว่าหูของ

ผมไม่ได้ยินเสียงแมวพูดออกมาดังๆ ผมได้ยินเสียงมันคงอยู่ในหัวสมองของผมต่างหาก  
'ใช่แล้ว ฉันติดต่อกับเธอทางคลื่นสมอง ไม่ใช้คลื่นเสียง'  

(ม็อกซแ์มวมหัศจรรย์. 2557 : 14-15) 
จากตัวอย่าง กลวิธีสร้างบทสนทนา ช่วยให้ติดตามเรื่องราวได้อย่างสนุกสนาน ไม่ต้องบรรยาย

หรืออธิบายรายละเอียด บทสนทนาจะบอกเรื่องราวทั้งก่อนและหลังเรื่องราวในวรรณกรรมสําหรับเยาวชน ได้
รับรู้ว่า ม็อกช์เป็นแมวมหัศจรรย์ สามารถสื่อสาร อ่านใจนิกได้ เป็นต้นเหตุของเร่ือง ซึ่งนําไปสู่เหตุการณ์
เรื่องราวในลําดับต่อๆ ไป 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการแต่งในวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอ์รด พ.ศ. 2553 

– 2555 มีลักษณะการแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านการต้ังช่ือบท การวางโครงเรื่อง การเปิดเร่ืองการดําเนิน
เรื่อง การปิดเร่ืองการสร้างตัวละคร และการสร้างบทสนทนาเป็นองค์ประกอบของการแต่งวรรณกรรมที่
ครบถ้วน ตามทฤษฎีการแต่งวรรณกรรม ดังที่วิภากงกะนันทน์ (2533:69) อธิบายถึงการศึกษากลวิธีการแต่ง
จะต้องพิจารณาวัตถุดิบ (Material) คือการศึกษาเรื่องวรรณกรรม นอกจากน้ียังเป็นวิธีการแต่งที่ทําให้เรื่องราว
สนุกสนาน ให้คุณค่าและข้อคิดเหมาะกับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน และทําให้เป็นวิธีส่งเสริมการอ่านจนมีนิสัย
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รักการอ่านต่อไป(วิริยะสิริสิงห์,2551 : 14) นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ LI ZIJUAN (2558) ได้
ศึกษา กลวิธีการแต่งวรรณกรรมบันเทิงคดีสําหรับเด็ก ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง พบว่า ผู้แต่งใช้กลวิธีการแต่ง
เช่นเดียวกัน ทําให้วรรณกรรมมีคุณค่าและให้แนวคิดที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยเฉพาะเยาวชน เหมาะสมกับที่
จําแนกมาเป็นวรรณกรรมสําหรับเยาวชนอย่างแท้จริง 
 
สรุป 
 จากการวิเคราะห์กลวิธีการแต่งของวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ.2553 - 
2555 จํานวน 6 เรื่องสรุปได้ว่าผู้แต่งได้ใช้กลวิธีการแต่งตามองค์ประกอบของการสร้างสรรค์วรรณกรรมบันเทิง
คดีประเภทนวนิยาย ได้แก่การต้ังช่ือบทด้วยเหตุการณ์สําคัญในเรื่องกับการต้ังช่ือบทตามช่ือบุคคลหรือคําเรียก
แทนบุคคลการวางโครงเรื่องที่เป็นเรื่องราวปัญหาของเด็กการเปิดเรื่องโดยบรรยายฉาก เล่าเรื่องและใช้บท
สนทนามีการดําเนินเร่ืองโดยสร้างความขัดแย้งระหว่างตัวละคร ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับเด็ก
การปิดเร่ืองหรือจบเรื่องแบบสุขนาฏกรรมโศกนาฏกรรม และหักมุมทิ้งให้คิดอย่างอิสระ การสร้างตัวละครที่มี
พฤติกรรมและนิสัยใจคออย่างสมจริง การสร้างฉากและบรรยากาศ ทําให้เรื่องราวดําเนินไปได้รวบรัดและ
อย่างสมจริง การใช้บทสนทนาเป็นวิธีการแต่งที่ช่วยดําเนินเรื่องบอกลักษณะนิสัยของตัวละครและให้ข้อคิด
จากผลการวิจัยจึงกล่าวได้ว่า วรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. 2553 - 2555  
ผู้แต่งได้ใช้กลวิธีการแต่งวรรณกรรมที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้ ที่เหมาะกับเยาวชน ซึ่งจะทําให้
เยาวชนได้พัฒนานิสัยรักการอ่านหนังสือและการใช้ภาษาผ่านเรื่องราวที่ได้คัดเลือกให้ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอ
วอร์ด พ.ศ .2553 - 2555 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในนิทานเมียนมาร์ที่แปล
เป็นภาษาไทย โดยศึกษานิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทยจํานวน 50 เรื่อง และนําเสนอผลการวิจัยแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า นิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย สะท้อนภาพสังคมเมียนมาร์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ชาวเมียนมาร์สมัยก่อนอาศัยอยู่ใกล้แม่นํ้า มีอาชีพเป็นชาวประมง 
เน่ืองจากถ่ินที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้แม่นํ้า 2) ด้านความเช่ือ สังคมเมียนมาร์สมัยก่อนมีความเช่ือด้ังเดิมและความ
เช่ือเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ชาวเมียนมาร์มีความเช่ือเรื่องผีแน็ตหรือผีนัตมาต้ังแต่สมัยโบราณ 3) ด้านค่านิยม ชาว
เมียนมาร์มีค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญู ความมีนํ้าใจ การใช้สติปัญญาและการเลือกคู่ครอง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญใน
การดําเนินชีวิตของชาวเมียนมาร์ ซึ่งทําให้ชาวเมียนมาร์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 4) ด้านประเพณี ชาวเมียนมาร์
มีประเพณีการแต่งงานและประเพณีทางความเช่ือ มีพิธีกรรมรําผีแน็ตซึ่งเป็นงานใหญ่ของชาวบ้าน 5) ด้านการ
ปกครอง สังคมเมียนมาร์สมัยก่อนมีพระมหา กษัตริย์เป็นผู้ปกครองบ้านเมือง ผู้ปกครองจะช่วยประชาชนแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ระบบทางกฎหมายและความเมตตา  

คําสําคัญ: ภาพสะท้อน สังคม นิทานเมียนมาร์ 
  

ABSTRACT 
This research aims to analyze the Myanmar society and cultural reflection on 50 

Myanmar tales, which was translated into Thai. The findings were presented as descriptive 
analysis. The results showed that Myanmar society reflection revealed different aspects: 1) 
the living way of Myanmar people, formerly residents living near the river thus what they did 
for living were fishermen. 2) The faith, Social Myanmar, traditional beliefs were influenced by 
Buddhism and also believed in supernatural power such as spirits or ghosts. 3) The values, 
Myanmar people valued in gratitude, kindness, intelligence, and mate selection. These 
values significantly led Myanmar people lived together peacefully. 4) The traditions, 
Myanmar people had traditional marriage and the traditional Nat rituals which were the big 
event for locals. 5) The governing, Myanmar, formerly ruled the country by kings who could 
help people resolve problems with the legal system and compassion. 

Keywords: Reflection, Thai Society, Myanmar Tales 
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บทนํา 
นิทานเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหน่ึง

ที่สืบทอดมากจากบรรพบุรุษ ดังที่ วิไล มาศจรัส (2551: 13) กล่าวว่า ความหมายของนิทานในทางคติชน
วิทยาถือว่านิทานเป็นเรื่องเล่าสืบสานต่อ ๆ กันมา ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหน่ึงในหลายอย่างของ
มนุษย์ เป็นสิ่งที่มีความหมาย มีคุณค่า ซึ่งนิทานน้ันจะมีทั้งนิทานที่เล่าปากเปล่าจดจํากันมาแบบมุขปาฐะ และ
นิทานที่มีการเขียนการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

วรรณกรรมแปลหรือนิทานที่แปลจากภาษาอ่ืน ๆ มาเป็นภาษาตนนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนใน
ประเทศได้มีโอกาสอ่านวรรณกรรมหรือนิทานของประเทศอ่ืน ๆ เป็นภาษาตน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ของประเทศเหล่าน้ันผ่านวรรณกรรมแปลได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเทศน้ัน ๆ ได้มาก
ย่ิงขึ้น  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเป็นระยะ
ยาว ทั้งสองประเทศมีความคุ้นเคยกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ ดังที่ กฎชนก สุขสถิตย์ (2555: 99) กล่าวไว้ว่า ชาว
เมียนมาร์มีสังคมและวัฒนธรรมเหมือนกับชาวไทย อย่างเร่ืองของการนับถือศาสนาก็นับถือศาสนาเดียวกัน 
ความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาร์ยึดถือขนบประเพณีเก่า ๆ ที่คล้ายกับไทย  

ประเทศไทยเป็นประเทศเพ่ือนบ้านกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ซึ่งมีความปฏิสัมพันธ์กันใน
ด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง วรรณกรรมหรือนิทานที่แปลเป็นภาษาไทยน้ันเป็น
ช่องทางหน่ึงที่ทําให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้มากย่ิงขึ้น นิทานเมียนมาร์ที่
แปลเป็นภาษาไทยน้ันจะทําให้ผู้อ่านรู้จักวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาร์ได้อย่างลึกซึ้ง 
เพราะฉะน้ัน จึงมีการแปลนิทานเมียนมาร์เป็นภาษาไทย 

ผู้วิจัยในฐานะชาวเมียนมาร์ที่ศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง จึงสนใจศึกษาวิจัย 
นิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย ซึ่งจะทําให้ผู้วิจัยเข้าใจภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมเมียนมาร์ คุณค่า
ของนิทานเมียนมาร์ที่มีต่อผู้อ่านจากนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ตรีศิลป์ บุญขจร (2547: 5) กล่าวว่า วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม การสะท้อนภาพน้ีมิใช่
เป็นการสะท้อนอย่างบันทึกเหตุการณ์ทํานองประวัติศาสตร์ แต่เป็นภาพสะท้อนเหตุการณ์ส่วนหน่ึงของสังคม 
วรรณกรรมจึงมีความเป็นจริงทางสังคมสอดแทรกอยู่ 

พิชัย ศรีภูไฟ (2542: 57-58) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมว่า มนุษย์เป็นสัตว์
สังคมและเป็นผู้สร้างวรรณกรรมมนุษย์ ในสังคมหน่ึง ๆ จะบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค
แต่ละสมัยเอาไว้อย่างละเอียด ดังน้ัน วรรณกรรมจึงมีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ส. พลายน้อย (2555: 6) กล่าวว่า นิทานเมียนมาร์ก็เช่นกันกับนิทานไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน หรือประเทศที่มีการติดต่อกันมาต้ังแต่โบราณ บางเรื่องได้มาจากชาดก บางเรื่องคิดแต่งขึ้น
เองตามความคิดเห็นที่เช่ือถือกันมาต่ังแต่ด่ังเดิม ฉะน้ันเราจึงสังเกตได้ว่า บางเรื่องเหมือนกับนิทานอีสป บาง
เรื่องเหมือนกับนิทานไทย ใครจะเป็นต้นเรื่องไม่อาจจะพิสูจน์ได้ นิทานเมียนมาร์บางเร่ืองเป็นแบบก่ึง
พงศาวดารเช่นเดียวกับพงศาวดารเหนือของไทย และเป็นแบบชาวบ้านเล่าซึ่งย่อมจะต้องแทรกอภินิหารเข้าไป
ตามความเช่ือของแต่ละยุคแต่ละสมัย และจะทําให้เราได้รู้ถึงความเช่ือ ความเข้าใจของชาวเมียนมาร์ในสมัย
โบราณว่าเขาคิดเขาเช่ือกันอย่างไร  
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  นิทานจึงเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่นิทานเรื่องน้ัน ๆ ถึงกําเนิด
ได้ การศึกษาภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากนิทานจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมด้ังเดิม
ของกลุ่มคนได้ลึกซึ้งมากขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 แนวคิดเก่ียวกับภาพสะท้อนสังคมจากวรรณกรรม วรรณกรรมได้ทําหน้าที่สะท้อนสังคมได้อย่าง
หลากหลายมุมมอง จากความสุข ความรัก กิเลสตัณหา อารมณ์ขัน ความงาม ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
วรรณกรรมเป็นงานเขียนจากคนสู่คน สะท้อนมุมมองหลากหลายของสังคม และจะเป็นเช่นน้ีไปตราบเท่ายังมี
สังคมและคนในสังคม (อิงอร สุพันธ์ุวณิช, 2551: 10) 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดังน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมเพ่ือ
นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ 
 2. ศึกษานิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทยจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 3. คัดเลือกนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทยจํานวน 50 เรื่อง  
 4. วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย 
 5. วิเคราะห์คุณค่าของนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย 
 6. นําเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย ได้แบ่งเป็น 
5 ประเด็นหลัก คือ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้านความเช่ือ ด้านค่านิยม ด้านประเพณี และด้านการปกครอง
ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านชีวิตความเป็นอยู่ 
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาร์ที่ปรากฏอยู่ในนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทยน้ันสะท้อน

ให้เห็นถึง ถิ่นที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การคมนาคมและลักษณะครอบครัว ดังเน้ือเรื่องของนิทานเมียน
มาร์ที่แปลเป็นภาษาไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาร์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

1.1 ถ่ินที่อยู่อาศัย 
ที่อยู่อาศัยของคนในสังคมใดสังคมหน่ึงน้ันเป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงชีวิต ที่อยู่อาศัย

สะท้อนให้เห็นถึงฐานะและอาชีพของคนในสังคมได้ นิทานเมียนมาร์สะท้อนให้เห็นว่า ชาวเมียนมาร์สมัยก่อน
อาศัยอยู่บริเวณ แม่นํ้า และใกล้ป่าเขา ดังต่อไปน้ี  
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1.1.1 ถ่ินที่อยู่ที่ใกลแ้ม่น้ํา 
นิทานเร่ือง สายรุ้งแห่งความรัก เล่าว่า เมืองมิงคละดอนเป็นเมืองที่ต้ังอยู่ใกล้แม่นํ้า มี

เจ้าชายองค์หน่ึงที่ดูเศร้าโศกเสียใจ ในขณะนั้นจระเข้เมฆฝนได้เข้าไปทักทายเจ้าชายเพ่ือที่จะรับใช้เจ้าชายและ
จะช่วยเจ้าชายข้ามแม่นํ้าไปพบเจ้าหญิงของเมืองที่อยู่อีกฝั่งของแม่นํ้า ซึ่งก็เป็นคนรักของเจ้าชาย ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี   

นครมิงคละดอนอยู่ใกล้แม่นํ้าซึ่ง “จระเข้เมฆฝน” อาศัยอยู่ 
ขณะที่เจ้าชายทอดพระเนตรข้ามแม่นํ้าไปอย่างเศร้าสร้อยน้ัน 
จระเข้เมฆฝนก็ปรากฏกายขึ้นข้าง ๆ และกราบทูลขอรับใช้ 

... 
เจ้าชายยอมตกลงตามคําแนะนําของจระเข้ และทุก ๆ คือเจ้าชาย
ก็จะข้ามแม่นํ้าโดยเข้าไปอยู่ในปากของจระเข้เพ่ือไปหาเจ้าหญิง 
และจะกลับมาในตอนยํ่ารุ่ง 

(ส.พลายน้อย, 2555: 34) 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ชาวเมียนมาร์มีที่อยู่อาศัยที่เป็นริมแม่นํ้า ในนิทานเรื่อง

น้ีเรายังสามารถเห็นสภาพสังคมเมียนมาร์ในสมัยก่อน ในสมันน้ันเมืองหน่ึงต้ังอยู่ฝั่งน้ี ส่วนอีกเมืองต้ังอยู่อีกฝั่ง
ของแม่นํ้า เจ้าชายอยากไปพบเจ้าหญิงจึงต้องการเรือที่จะพาเจ้าชายข้ามแม่นํ้าไปถึงจะพบเจ้าหญิงได้ ส่วน
จระเข้เมฆฝนเปรียบได้กับเรือที่พาเจ้าชายไปถึงฝั่งได้ นิทานสะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้าจึง
ต้องมีเรือซึ่งสามารถนํามาใช้ในการจราจรหรือในการดํารงชีวิต  

1.1.2 ถ่ินที่อยู่ที่ใกลป้่าเขา 
นิทานเรื่อง เด็กโง่ เล่าว่ามีเด็กโง่คนหนึ่งได้เข้าไปในป่าเพ่ือหาอาหารอีกเช่นเคย ดัง

ตัวอย่างต่อไปน้ี  
วันต่อมา เขาได้เข้าไปในป่าอีกเพ่ือหาอาหาร และเขาก็ได้พบเห็ด

ดอกโตขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ 
“ฮ่า ๆ” เด็กชายหัวเราะ “แกไม่พ้นมือฉันละคราวนี้” 
เขาว่ิงเข้าไปตัดยอดเห็ดด้วยมีดเล่มเล็กของเขา แล้วก็เอากลับ

บ้าน 
                                             (ส.พลายน้อย, 2555: 83-

84) 
 จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ชาวเมียนมาร์อาศัยอยู่บริเวณป่า และเป็นป่าที่มีพืชไม้ต่าง ๆ ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ เด็กชายจึงสามารถเข้าไปหาอาหารในป่าที่อยู่ใกล้บ้านได้อย่างสะดวกสบาย และป่าแห่งน้ีเป็น
ที่มาของอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิต เด็กชายเข้าไปหาอาหารในป่าเป็นประจํา สะท้อนให้เห็นว่า 
ป่าแห่งน้ีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนในละแวกน้ีเป็นอย่างมาก  

1.2 การประกอบอาชีพ 
นิทานเมียนมาร์นสะท้อนให้เห็นถึงชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้า และทะเล ชาวเมียนมาร์

จึงมีอาชีพเป็นชาวประมง เน่ืองจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ชาว
เมียนมาร์ยังมีการประกอบอาชีพเป็นหมอดู ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  
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1.2.1 การหาปลา 
นิทานเรื่อง คนประหลาด เล่าว่ามีคนประหลาดส่ีคนไปแย่งปลากับชาวประมงด้วย

ความสามารถพิเศษของพวกเขา ชาวประมงเป็นชาวบ้านธรรมดาซึ่งไม่สามารถเทียบกับพวกเขาได้ พวกเขาจึง
จับปลาในทะเลทั้งหมด ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

“ท่านจับปลาในทะเลเสียหมด ส่วนเราจับไม่ได้เลย พวกเราเป็นคน
ธรรมดาสามัญจะไปสู้พวกท่านได้อย่างไร เรามีอาชีพและเลี้ยงตัวอยู่ได้
เพราะการจับปลา เมื่อไม่มีปลาเราก็อด ขอได้โปรดแบ่งปลาให้เราไป
ขายบ้างเถอะ” 
                                                   (ส.พลายน้อย, 2555: 100) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านละแวกน้ันมีอาชีพจับปลาเพียงอย่างเดียว เพ่ือ
เลี้ยงชีวิต ถ้าไม่มีปลาให้จับพวกเขาจึงไม่สามารถทํามาหากินได้ พวกเขาจะเอาปลาที่จับได้ไปขายเพ่ือการ
ดํารงชีวิต นิทานสะท้อนให้เห็นว่า ปลาเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อชาวบ้านมาก ถ้าไม่มีปลาให้
จับ พวกเขาจะมีอาชีพเป็นชาวประมงไม่ได้และไม่สามารถเลี้ยงชีพตนและครอบครัวได้เช่นกัน 

1.2.2 อาชีพหมอดู 
นิทานเร่ือง โหรแห่งเมืองพะโค เล่าว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเดินทางไปยังเมืองพะโค หนุ่มคน

น้ีมีอาชีพเป็นหมอดู เขามีช่ือเสียงมากเพราะทํานายแม่นยํา จึงทําให้โหราจารย์ของเมืองน้ันอิจฉา ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี  

 ดังน้ันเขาจึงไปยังเมืองพะโค หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอดูจนมี
ช่ือเสียง ได้รับสมญาว่า “จอมแม่น” คือ ทายแม่นยํามากทีเดียว 
 การที่มีช่ือเสียงขึ้นเช่นน้ีทําให้โหราจารย์ของพระเจ้าแผ่นดิน     
เมืองพะโคอิจฉาหมดดูหน้าใหม่คนน้ีมาก 
                                                   (ส.พลายน้อย, 2555: 191) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า สังคมเมียนมาร์สมัยก่อนมีความเช่ือเก่ียวกับการทํานาย
ดวงชะตา จึงมีอาชีพหมอดูเกิดขึ้น และในเมืองน้ีมีโหราจารย์หลายท่าน สะท้อนให้เห็นว่า ชาวเมียนมาร์ส่วน
ใหญ่เช่ือเรื่องการทํานายดวงชะตาเป็นอย่างมาก 

1.3 การคมนาคม 
การคมนาคมที่ปรากฏในนิทานเมียนมาร์ที่เห็นได้มากที่สุดมี 2 วิธีคือ เดินเรือ และเดินทาง

ด้วยเท้า นิทานเมียนมาร์สะท้อนให้เห็นถึงการคมนาคมที่ค่อนข้างยากลําบากของสังคมเมียนมาร์สมัยก่อน ดังน้ี 
1.3.1 ทางเรือ 

นิทานเร่ือง ชเวลิป เล่าถึงหนุ่มที่ช่ือก๊ะ แม่ซื้อเรือให้เขาเพ่ือจะได้ออกเดินทางไป
ค้าขายทางนํ้าเมื่อเรือยังออกจากฝั่งไม่ไกลนัก เขาก็ได้เห็นชเวลิปซึ่งเป็นลูกพ่ีลูกน้องของเขาแอบซ่อนตัวอยู่บน
เรือ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  

  เมื่อก๊ะได้เรือแล้วก็ออกเดินทาง เมื่อเขาแล่นเรือไปได้สักสองสาม
ไมล์ ก๊ะก็ดีใจที่พบชเวลิปนอนหลับซ่อนตัวอยู่ในโพรงข้างเรือโดยข้ึนมา
ซ่อนตัวก่อนเรือจะออกจากฝั่ง 
                                                       (ส.พลายน้อย, 2555: 185) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า หนุ่มชาวเมียนมาร์สมัยก่อน ถ้ามีเรือเป็นของตนเองแล้ว 
เขาจะได้ออกเดินทางด้วยเรือเพ่ือการประกอบกาชีพหรือติดต่อกับสังคมภายนอก เส้นทางนํ้าเป็นเส้นทางที่
สําคัญสายหน่ึงในการประกอบอาชีพของชาวเมียนมาร์ 
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1.3.2 เดินทางด้วยเท้า 
นิทานเรื่อง หม่องปอกกะเย่ียง เล่าว่ามีหนุ่มคนหน่ึงช่ือหม่องปอกกะเย่ียง เขาเพ่ิงเรียน

จบจากมหาวิทยาลัย เขาจะเดินทางไปยังเมืองตะโก้ง แต่เขาไม่มีเงินที่จะขี่มา จึงต้องเดินไปถึงเมืองตะโก่ง ดัง
ตัวอย่างต่อไปน้ี  

  หม่องปอกกะเย่ียงออกจากมหาวิทยาลัยเพ่ือกลับบ้าน แต่เมื่อเขา
เดินทางมาสักหน่อยหน่ึง เขาก็ตัดสินใจว่าควรจะไปดูความมหัศจรรย์ของ
เมืองตะโก้งเสียก่อน 
  เมืองตะโก้งอยู่ไกลหลายไมล์ เขาไม่มีเงินจึงไม่สามารถจะหาม้าขี่
หรือขึ้นเกวียนไปได้ จึงต้องเดินไป เขาเดินอยู่หลายวันแต่เมืองตะโก้งก็ยัง
อยู่อีกไกล ถึงกระน้ันเขาก็ยังไม่เลิกล้มความต้ังใจ แล้วในท่ีสุดเขาก็มาถึง
จนได้                              
                                                        (ส.พลายน้อย, 2555: 68) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ในสมัยก่อนการคมนาคมไม่ได้สะดวกเหมือนสมัยน้ี 
สมัยน้ันต้องใช้แรงสัตว์ช่วยในการเดินทาง เช่นขี่ม้า แต่ถ้าเป็นคนจนที่ไม่สามารถจ่ายค่าโดยสารได้ จึงต้อง
เดินทางด้วยสองเท้าของตนเอง ในการเดินทางน้ัน ต้องเดินหลายวันจึงจะถึงจุดหมายปลายทาง เป็นการ
เดินทางที่ต้องใช้เวลาและแรงกายเป็นอย่างมาก 

1.4 ลักษณะครอบครัว 
ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนที่มีสายเลือดเดียวกันและอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันสมาชิกใน

ครอบครัวมีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวธรรมดาท่ัวไปต้องประกอบด้วยสามีและภรรยาและขยาย
ขนาดโดยการเกิดของลูกหลาน แต่ในสังคมยังมีลักษณะครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ดังต่อไปน้ี 

1.4.1 ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ ์
นิทานเรื่อง อีกาทอง เล่าถึงแม่ม่ายชราคนหน่ึง นางเป็นคนจนมาก นางมีลูกสาวคน

หน่ึงทั้งน่ารักและมารยาทดี ในหมู่บ้านยังมีแม่ม่ายอีกคนซึ่งเป็นคนรวย นางกับลูกสาวเป็นคนที่ชอบอิจฉาคน
อ่ืน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

นานมาแล้ว มีแม่ม่ายชราผู้หน่ึงเป็นคนจนมาก นางมีลูกสาวคน
หน่ึง เป็นเด็กน่ารักและมีกิริยามารยาทดี 

..... 
ในหมู่บ้านน้ีมีแม่ม่ายอีกคนหน่ึงเป็นคนรวย นางมีลูกสาวเล็ก ๆ 

เหมือนกัน หากแต่เป็นคนละโมบและอารมณ์ร้าย สองแม่ลูกคู่น้ีรู้สึกอิจฉา
ริษยาสองแม่ลูกที่มีนิสัยดีน้ันมาก เมื่อรู้ว่าสองแม่ลูกคู่น้ันได้ลาภจากอีกา
ทอง สองแม่ลูกใจร้ายจึงคิดอยากได้บ้าง 
                                        (ส.พลายน้อย, 2555: 11-13) 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ทั้งสองครอบครัวน้ีเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 

ครอบครัวที่ไม่มีพ่อและแม่ครบถ้วน มีแต่แม่ที่เป็นคนเลี้ยงดูลักษณะครอบครัวของสองครอบครัวน้ีเหมือนกัน 
แต่ฐานะและการสั่งสอนลูกของแม่ทั้งสองมีความแตกต่างกัน ฉะน้ัน นิสัยของลูกจึงมีความแตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง 
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1.4.2 ครอบครัวทีส่มบูรณ ์
นิทานเรื่อง กําเนิดนากเงือก เล่าถึงครอบครัวชายชราคนหนึ่ง มีภรรยาและลูกสาวคน

เดียวที่ช่ือซาทัว เธอมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามและผิวพรรณที่ผ่องใส ซาทัวยังเป็นลูกสาวที่คอยช่วยเหลือพ่อแม่
ที่แก่ชรา ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  

นานมาแล้ว มีครอบครัวของชายชราประกอบด้วย เขา ภรรยา
และลูกสาวคนเดียวช่ือ ซาทัว ซาทัวเป็นเด็กสาวรูปร่างโสภา ผิวพรรณ
ผุดผ่อง เธอมีผมยาวสลวยปกคลุมถึงแผ่นหลัง ซาทัวเป็นเด็กสาวร่าเริง 
ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน เธอดูแลพ่อแม่ด้วยการทํางานบ้าน หุงหาอาหารให้
พ่อแม่กิน ชายชราและภรรยาจึงรักลูกสาวคนเดียวของพวกเขามาก 

                                          (โชติ ศรีสุวรรณ, 2555: 73) 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ลักษณะครอบครัวของชายชราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์

ครอบครัวน้ีประกอบด้วยพ่อแม่ลูก พ่อแม่ชรามีลูกสาวคอยดูแลเอาใจใส่กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ส่วน
ลูกสาวก็มีพ่อแม่ที่รักตนมาก ลักษณะครอบครัวชายชราเป็นครอบครัวที่เห็นได้มากในสังคม พวกเขาเป็น
ครอบครัวธรรมดาแต่เป็นครอบครัวที่มีความสุข เพราะสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ต่อกันมาก 

2. ด้านความเชื่อ 
ความเช่ือคือสิ่งที่มนุษย์เอาใจไปยึดมั่นกับมัน เช่ือว่าสิ่งน้ัน ๆ ทําให้เราเจริญก้าวหน้า เช่ือว่าเป็น

สิ่งที่ทําแล้วดี นิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทยน้ันสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือต่าง ๆ ที่ปรากฏในสังคมเมียน
มาร์สมัยก่อน นิทานเมียนมาร์สะท้อนภาพความเช่ือในสังคมเมียนมาร์สมัยก่อนมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ความ
เช่ือด้ังเดิม และความเช่ือเก่ียวกับศาสนา ดังต่อไปน้ี 

2.1 ความเชื่อด้ังเดิม 
ในสมัยก่อนสังคมยังไม่ได้รับความพัฒนาเหมือนสมัยน้ี มนุษย์ยังไม่สามารถอธิบายหรือพิสูจน์

เรื่องที่เกิดขึ้นในรอบตัวได้ เช่น ไสยศาสตร์ ผี ดวงชะตา เป็นต้น และสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่
ทําให้มนุษย์หวาดกลัว จึงทําให้มนุษย์เกิดความเช่ือบนความหวาดกลัวขึ้นมา สังคมเมียนมาร์สมัยก่อนจึงมี
ความเช่ือต่างๆ เกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

2.1.1 ความเชื่อเก่ียวกับผีแน็ต 
นิทานเร่ือง ไข่ฟองใหญ่ เล่าถึงเด็กชายคนหน่ึงมาถึงที่แห่งหน่ึงซึ่งมีศาลผีแน็ตที่ทรุด

โทรมต้ังอยู่ เขาจึงเอาอาหารสังเวยผีแน็ต เมื่อผีได้กินเคร่ืองสังเวยที่เขานํามาให้ ก็กลายเป็นร่างมนุษย์ได้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปน้ี  

เด็กชายมาถึงยังที่แห่งหน่ึงซึ่งมีศาลผีแน็ตต้ังอยู่ ศาลน้ีได้ถูก
ละเลยทรุดโทรม เขาจึงคิดว่า น่ีเป็นผีแน็ตที่กําลังอดอยากและจะต้อง
หิวโหยเหมือนตัวเรา 

เมื่อคิดเช่นน้ีแล้ว เขาก็เอาอาหารสังเวยผีแน็ต เมื่อผีแน็ตได้กิน
เครื่องสังเวยแล้วก็กลายเป็นมนุษย์  

                                             (ไข่ฟองใหญ่, 2555: 81) 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า เด็กชายมองเห็นศาลผีแน็ตที่ทรุดโทรมจึงรู้ได้ทันทีว่า

เป็นผีแน็ตที่กําลังอดอยากเพราะไม่มีคนเอาเคร่ืองสังเวยมาให้ ผแีน็ตเป็นผีที่เขาคุ้นเคยเขาจึงรู้ได้ว่า ผีแน็ตใน
ศาลน้ีอดอยาก ลักษณะผีแน็ตในที่น้ีก็เหมือนมนุษย์ที่ต้องกินอาหารเพ่ือประทังชีวิต เด็กชายเป็นคนดีและเป็น
คนที่ไม่กลัวผแีน็ต สะท้อนให้เห็นว่า ชาวเมียนมาร์ไม่กลัวผีแน็ตเพราะเช่ือว่าผีแน็ตไม่ทําร้ายคน 
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2.2 ความเชื่อเก่ียวกับศาสนา 
นิทานเร่ือง คนหูตึง เล่าว่า มีเณรน้อยหูตึงรูปหน่ึงอาศัยอยู่กับหลวงพ่อในวัดแห่งหน่ึงซึ่งอยู่

นอกหมู่บ้าน วันหน่ึงหลวงพ่อสั่งให้เณรน้อยเข้าไปในหมู่บ้านบิณฑบาตยาเส้นมาให้ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี   
นานมาแล้ว ที่วัดแห่งหน่ึงมีสามเณรน้อยหูตึงกับสมภาร ซึ่ง

เป็นพระแก่ ๆ รูปหน่ึงอาศัยอยู่ วันหน่ึงสมภารบอกเณรน้อยหูตึงว่า 
“เณรน้อย จงเข้าไปในหมู่บ้าน ขอบิณฑบาตยาเส้นมาให้

หลวงพ่อสักหน่อย” 
                                       (โชติ ศรีสุวรรณ, 2555: 91) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า หมู่บ้านของพุทธศาสนิกชนต้องมีวัดต้ังอยู่ในหมู่บ้าน วัดเป็น
สถานที่สําคญัของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ ในวัดจะมีหลวงพ่อซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านนับถือ ชาวเมียนมาร์
นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดเป็นที่พ่ึงทางจิตใจตามความเช่ือของตนเอง 

3. ค่านยิม 
ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่สังคมเช่ือว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่า และคนในสังคมจะนําสิ่งที่ดีมาเป็น

เป้าหมายในการดํารงชีวิต เช่น ความกตัญญู ความมีนํ้าใจ เป็นต้น นิทานเมียนมาร์สะท้อให้เห็นถึงค่านิยมของ
ชาวเมียนมาร์ไว้หลายด้าน ดังต่อไปน้ี 

3.1 ค่านยิมเก่ียวกับความกตัญญู 
นิทานเรื่อง กําเนิดนางเงือก เล่าว่า มีสามีภรรยาคู่หน่ึงมีลูกสาวคนเดียวที่ช่ือซาทัว เธอเป็น

เด็กดีที่ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน เป็นลูกที่คอยดูแลช่วยเหลือพ่อแม่ หุงข้าวให้พ่อแม่กิน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  
ซาทัวเป็นเด็กสาวร่าเริง ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน เธอดูแลพ่อแม่

ด้วยการทํางานบ้าน หุงหาอาหารให้พ่อแม่กิน ชายชราและภรรยาจึง
รักลูกสาวคนเดียวของพวกเขามาก 

                                       (โชติ ศรีสุวรรณ, 2555: 73) 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ซาทัวเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ เธอเป็นลูกที่คอย

ดูแลอาหารการกิน ทํางานบ้านทั้งหมด พ่อแม่จึงไม่ต้องผิดหวังกับลูกสาวและไม่ต้องเหน็ดเหน่ือยในการทํางาน
บ้านเลยเพราะมีลูกสาวคนนี้ คุณสมบัติของลูกกตัญญูน้ันคือ ต้องรู้จักดูแลและเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างตัวละครใน
นิทาน 

3.2 ค่านยิมเก่ียวกับความมีน้าํใจ 
นิทานเร่ือง นกแก้วชวีโก เล่าว่า มีนางนกแก้วชวีโกตัวหน่ึงกําลังจะตกอยู่ในอันตราย ในขณะ

น้ัน แม่ไก่ได้รู้ทันและเตือนให้ระวัง แม่ไก่ยังช่วยเธอให้หลุดพ้นจากอันตรายครั้งน้ีได้ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  
“ระวังแม่นกแก้วแสนสวย!” แม่ไก่ร้องเตือน แล้วบอกให้ลูก ๆ 

ว่ิงไปซุกในกอไผ่ใกล้ ๆ ส่วนตัวเองกระโดดขึ้นปะทะกับเหยี่ยวใหญ่ ใช้
จะงอยปากและกรงเล็บต่อสู้กับเหย่ียว เพ่ือช่วยชีวิตนางนกแก้วชวีโก
อย่างดุเดือด... 

                                         (โชติ ศรีสุวรรณ, 2555: 70) 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า แม่ไก่เปรียบเสมือนคนมีนํ้าใจในสังคมที่คอยช่วยเหลือคนท่ี

กําลังตกอยู่ในอันตราย แม่ไก่พยายามไช้วิธีต่าง ๆ ช่วยนางนกแก้วชวีโกให้ได้ เธอยังให้ลูก ๆ ของเธอเข้ามาช่วย
นางนกแก้วชวีโกอีกด้วย นิทานสะท้อนให้เห็นถึงความมีนํ้าใจของเพ่ือนมนุษย์ได้อย่างชัดเจน 
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3.3 ค่านยิมเก่ียวกับการใชส้ติปญัญา 
นิทานเรื่อง เจ้าชายวาสุกรี เล่าว่า มีเจ้าชายองค์หน่ึงได้ต่อสู้กับความท้าทายของนกกระสาที่

ด้ือดึงเพ่ือช่วยภรรยาตัวเองที่ตกอยู่ในมือนกกระสา ในที่สุดเจ้าชายใช้ปัญญาต่อสู้กับนกกระสาได้จนสําเร็จ ดัง
ตัวอย่างต่อไปน้ี  

นกกระสายังคงด้ือดึงและท้าทายให้เจ้าชายสู้กัน เจ้าชายไม่
ต้องการฆ่านกกระสาผู้มีคุณ แต่ก็ไม่สามารถจะทําความเข้าใจกันได้ 

ในที่สุด เจ้าชายได้ถามนกกระสาว่า 
“น่ีแน่ะนกกระสา ท่านจะเอาอย่างไหน ภรรยาของฉัน หรือว่า

ปลาขนาดกลางห้าร้อยตัว” 
“ปลาขนาดกลางห้าร้อยตัว” นกกระสาตอบพลางอ้าปากกินนํ้า

โดยไม่ต้องคิดนาน 
เมื่อได้ฟังเช่นน้ัน เจ้าชายก็สั่งให้กะลาสีลงทอดแหจับปลาขนาด

กลางห้าร้อยตัวมาให้นกกระสา นกกระสาก็ยอมคืนภรรยาและลูกให้แก่
เจ้าชายไป 

                                            (ส.พลายน้อย, 2555: 30) 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า เจ้าชายเป็นคนที่มีปัญญาไหวพริบที่จะต่อสู้กับนกกระสา 

เจ้าชายใช้วิธีปรับความเข้าใจและใช้ปลาห้าร้อยตัวมาเป็นเหยื่อเพ่ือที่จะดึงดูดนกกระสาตกลงคืนภรรยา 
เจ้าชายรู้จักใช้สิ่งที่นกกระสาชอบมาดึงดูดมัน สะท้อนให้เห็นถึงความไหวพริบปฏิภาณของเจ้าชายได้อย่าง
ชัดเจน 

3.4 ค่านยิมเก่ียวกับการเลือกคูค่รอง 
นิทานเรื่อง จันทรคราส เล่าว่ามีชายหนุ่มคนหน่ึงที่มีความสามารถพิเศษซึ่งสามารถช่วยชุบ

ชีวิตคนตายให้ฟ้ืนขึ้นมาได้ เขาได้ช่วยเจ้าหญิงองค์หน่ึงฟ้ืนขึ้นมาได้ พระเจ้าแผ่นดินจึงจัดงานอภิเษกสมรสให้
เขากับเจ้าหญิง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ในไม่ช้าหนุ่มน้อยผู้น้องก็มีช่ือเสียงโด่งดัง กลายเป็นหมอวิเศษท่ี
ช่วยชุบชีวิตคนตายให้ฟ้ืนขึ้นมาได้ แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะรักษา
หรือชุบชีวิตคนขึ้นมาได้ด้วยสาก ต่างก็คิดกันว่าเขาถือสากติดตัวไป
เสมือนกับเป็นเคร่ืองรางอย่างหน่ึง 

 ต่อมา พระธิดาของพระเจ้าแผ่นดินสิ้นพระชนม์ เข้าจึงถูกนําตัว
เข้าไปรักษา แล้วเขาก็สามารถชุบชีวิตเจ้าหญิงให้กลับคืนมาได้ พระเจ้า
แผ่นดินจึงจัดการอภิเษกสมรสเจ้าหญิงให้แก่เขา ด้วยเหตุน้ีเขาจึง
กลายเป็นเจ้าชายขึ้นมาอย่างไม่ได้นึกไม่ได้ฝัน                                    

                                         (ส.พลายน้อย, 2555: 40-41) 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า กษัตริย์เมียนมาร์สมัยก่อนนิยมเลือกคู่ครองให้ลูกสาวจาก

ความสามารถของอีกฝ่าย และนิยมเลือกคนที่มีบุญคุณต่อลูกสาวหรือช่วยชีวิตลูกสาวไว้ไม่ว่าคนคนนั้นจะมี
ฐานะหรือไม่ก็ตาม แต่จะเป็นคู่ครองของเจ้าหญิงต้องมีศักยภาพที่จะเป็นเจ้าชายได้ ต้องมีความสามารถพิเศษท่ี
คนธรรมดาไม่มี นิทานสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกคู่ครองน้ัน ผู้ใหญ่จะเป็นคนที่ตัดสินแทนลูกสาว 
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4. ประเพณ ี
ชาวเมียนมาร์สมัยก่อนมีประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับความเช่ือทางสังคม เช่นพิธีกรรมทางความ

เช่ือเก่ียวกับการรําผีแน็ต ชาวเมียนมาร์ให้ความสําคัญกับประเพณีน้ีมาก ชาวเมียนมาร์ยังมีประเพณีเก่ียวกับ
การแต่งงาน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  

4.1 ประเพณีการแต่งงาน 
นิทานเรื่อง อ้ายขุนไส่ เล่าว่ามีพ่อค้าคนหน่ึงที่ช่ืออ้ายขุนไส่ เขาได้ตกหล่มรักกับหญิงสาวที่ช่ือ

นางเอ๊เมียด อ้ายขุนไส่สัญญากับนาวว่าจะไปสู่ขอนางหลักจากกลับจากการค้าขาย ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  
  อ้ายขุนไส่เป็นพ่อค้าหนุ่มรูปงามพบรักกับนายเอ๊เมียสาว
สวยประจําหมู่บ้าน เขาสัญญาจะมาสู่ขอนางทันทีที่เดินทางกลับจาก
ไปค้าขายต่างแดน 
                                               (กองบรรณาธิการ, 2555: 24) 

จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อหนุ่มสาวตกหลุมรักกันและตัดสินใจจะอยู่ด้วยกันหรือ
แต่งงานกันน้ัน สิ่งแรกที่ต้องทําคือไปสู่ขอหญิงสาวจากผู้ใหญ่ของเธอ ต้องผ่านขั้นตอนน้ีก่อนจึงจะอยู่ด้วยกันได้ 

4.2 พิธีกรรมทางความเชื่อ 
นิทานเรื่อง กระต่ายทระนง เล่าว่า มีกระต่ายที่ถือตัวว่าฉลาดตัวหน่ึง มันไปที่หมู่บ้านแห่ง

หน่ึงและได้เห็นชาวบ้านในหมู่บ้านน้ันกําลังทําพิธีรําผีแน็ตกันอยู่ ยังมีเครื่องเซ่นในงานพิธีอีกด้วย ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี  

กระต่ายได้ไปยังหมู่บ้านแห่งหน่ึง มันเหลียวดูไปรอบ ๆ เห็นพวก
ชาวบ้านกําลังทําพิธีรําผีแน็ตกันอยู่ พวกชาวบ้านนําเอากล้วยมาเซ่นผแีน็ตด้วย 

                                            (ส.พลายน้อย, 2555: 147) 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า หมู่บ้านชาวเมียนมาร์สมัยก่อนมีการจัดพิธีกรรมรําผีแน็ตซึ่ง

เป็นพิธีกรรมที่เน่ืองมาจากความเช่ือของชาวบ้าน ในการทําพิธีน้ันต้องมีเครื่องเซ่นมาจัดให้ผีแน็ต เครื่องเซ่น
ประกอบด้วยผลไม้ เช่น กล้วย เป็นอาหารที่สําคัญในการทําพิธี การจัดอาหารให้ผีแน็ตแสดงว่าชาวเมียนมาร์มี
ความศรัทธาให้ความเช่ือเป็นอย่างมาก  

5. การปกครอง 
การปกครอง คือ การใช้ระบบในการควบคุมการประพฤติของประชาชนในสังคม การปกครองจึง

เป็นเรื่องที่สําคัญมากในสังคมใดสังคมหน่ึง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์สมัยก่อนมีพระมหากษัตริย์เป็น
ผู้ปกครองบ้านเมือง มีการใช้ระบบการปกครองมาควบคุมในการประพฤติปฏิบัติของประชาชน 

นิทานเร่ือง เต่าใหญ่ เล่าว่า มีคู่คดีคู่หน่ึงคือลูกแม่เลี้ยงและนางขนิษฐา พระเจ้าแผ่นดินและคณะ
ต่างเช่ือว่าลูกแม่เลี้ยงเป็นฝ่ายผิด แต่ไม่สามารถลงโทษนางได้เพราะพระองค์เองไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายของ
ประชาชน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  

พระเจ้าแผ่นดินและคณะลูกขุนของพระองค์ต่างเช่ือมั่นว่าลูกแม่
เลี้ยงเป็นฝ่ายหลอกลวง และไม่ต้องการจะให้ขนิษฐาพิสูจน์เพราะอาจเป็น
อันตรายได้ แต่ทั้งหมดก็ไม่อาจจะทําได้ตามที่คิด เพราะพระเจ้าแผ่นดิน
เองไม่อยู่เหนือขนบธรรมเนียมของประชาชน จําเป็นต้องทําไปตามกฎท่ีได้
ต้ังไว้ และลูกแม่เลี้ยงก็ได้ร้องขอถูกต้องตามกฎหมาย 

                                      (ส.พลายน้อย, 2555: 170-171) 
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จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ระบบการปกครองของบ้านเมืองน้ีคือการเข้มงวดทางกฎหมาย 
ถึงแม้ว่าพระเจ้าแผ่นดินเองก็ไม่สามารถตัดสินคดีได้ ทุกคดีต้องดําเนินตามกฎหมายของบ้านเมือง เพราะธรรม
เนียมของประชาชนเป็นหลักการปกครอง นิทานสะท้อนให้เห็นถึงการมีระบบในการปกครองทางกฎหมายได้
อย่างชัดเจน  

 
อภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย พบว่าชาวเมียน
มาร์มีความช่วยเหลือกันในการใช้ชีวิต และมีความใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต 
นอกจากน้ี นิทานยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ ของชาวเมียนมาร์อย่างลึกซึ้งและชัดเจน 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ 1 คือ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจาก
นิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาร์ในด้านความใช้
สติปัญญา การช่วยเหลือกัน และแสดงให้เห็นถึงด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสังคมเมียนมาร์
สมัยก่อน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีด้านวรรณกรรมกับสังคมท่ี อิงอร สุพันธ์ุวณิช (2551: 7) กล่าวว่า วรรณกรรม
จะสะท้อนสังคมให้เรารู้ว่าเกิดสิ่งใด ๆ ขึ้นในสังคมขณะน้ัน ในขณะท่ีสังคมอาจมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมได้และ
วรรณกรรมก็อาจส่งอิทธิพลต่อสังคมได้เช่นกัน และส่วนใหญ่แล้ววรรณกรรมจะเป็นเครื่องสะท้อนสังคมได้ดี 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ ปรียาลักษณ์ เมฆขุนทด (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ภาพสะท้อน
สังคมในนิทานพ้ืนบ้านของจังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า มี
ภาพสะท้อนสังคม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการดํารงชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านความเช่ือ ด้านค่านิยม 
และด้านจริยธรรม การสะท้อนภาพสังคมในนิทานจะสะท้อนภาพในด้านการดํารงชีวิต พบเรื่องอาหารการกิน 
ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย การทําของใช้ในครัวเรือน และวิถีชีวิตของชาวพุทธ 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการดังต่อไปน้ี 
1. ควรศึกษาวิจัยภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย

ประเภทอ่ืน ๆ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ 
2. ควรศึกษาอนุภาคในนิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย  
สรุปได้ว่า ผลการวิจัยเรื่องน้ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการนํานิทานเมียนมาร์ที่แปลเป็นภาษาไทย 

ไปจัดทําเป็นสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะภาษาอังกฤษของวิศวกรชลประทาน จํานวน 119 คน ว่าอยู่ใน
ระดับใด สํารวจหาความถี่ของการใช้ภาษาอังกฤษ และค้นหาว่ามีวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างไร เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติเพ่ือการวิจัยโดยการหาคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรด้วย t-test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA)         

จากการศึกษา พบว่า ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของวิศวกรชลประทานด้านทักษะการฟัง 
การพูด และการเขียน อยู่ในระดับอ่อน แต่ทักษะการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของความถ่ีการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใช้ทักษะการฟังและการอ่านในบางครั้ง และมีการใช้ทักษะการเขียนและการพูด
นานๆ ครั้ง นอกจากน้ี การศึกษาพบว่าวิศวกรชลประทานส่วนใหญ่มีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
โดยการชมภาพยนตร์ชนิดมีเสียงในฟิล์ม ใช้อินเทอร์เน็ต ฟังหรือร้องเพลงภาษาอังกฤษ และชมข่าวสารและ
รายการภาษาอังกฤษ    

คําสําคญั: วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะภาษาอังกฤษ   
 
ABSTRACT  

The aim of this study was to investigate the communicative English skills of 119 
irrigation engineers at the Royal Irrigation Department of the Ministry of Agriculture and 
Cooperatives. The study was conducted in order to identify their self-perceptions of English 
communicative skills, to explore the English communicative activities in which they 
frequently engaged, and to determine the activities they plan to use for improving their 
English competency. A set of questionnaires was used to correct the data and the data 
collected in terms of percentage, mean and standard deviation. In addition, the t test, and 
one-way analysis of variance (ANOVA) methods were used for further data analysis.   
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With reference to self-perceptions, the study revealed that irrigation engineers’ 
English communicative skills, their listening, speaking, and writing skills were at a weak level, 
while reading skill were at a moderate level. Lastly, most of the irrigation engineers would 
watch soundtrack movies, access the Internet, listen to or sing English songs, and watch 
news and other programs in English to enhance their English competence.  

Keywords: Irrigation Engineers, Royal Irrigation Department, Communicative English, 
English Competence 
 
Introduction  

People now are living in the borderless world and can easily communicate anywhere 
around the globe. For the work places, people all need to communicate with foreign 
countries to seek for some technical knowledge, technical experts as well as good 
cooperation to strengthen the organization and reach the goal. To accomplish the mutual 
cooperation, it seems that the most important tool for people to use for the international 
world is English which is called “the language of communication”. A 2010 survey of 26,000 
non-native English-speaking employees in international corporations, conducted by Global 
English Corporation, indicated that 55% of employees were using English every day at work. 
Only 4% indicated that they did not use English at all. Even within countries where several 
regional or tribal languages meet, English serves as a common communication tool. Despite 
the controversy this de facto status can cause, governments around the world are 
increasingly recognizing that English proficiency is a necessary skill for all citizens to 
participate in a global economy (Education First, 2012). In Thailand, the economic conditions 
also have developed considerably in industrial, tourism, agricultural, and other sectors, 
owing to the new current of the world in the aspect of globalization; it is not only the era of 
big change for the private sector, but also for the government sector. Therefore, all the 
organization needs to improve itself to compete and survive in the modern world. As for the 
government organization, however, international communication is not only conducted for 
its own organization’s benefit but also for development and strength of the nation. To build 
a strong nation, it must develop the competency of people in the organization first and then 
followed by every fundamental aspect, such as literacy, competence and skills including the 
language skill. In particular, English is to be available for international communication in the 
era of globalization as it is the basic medium tool for international communication.  

The Royal Irrigation Department (RID) is one of the government agency under the 
jurisdiction of the Ministry of Agriculture and Cooperatives implementing water management 
which has played very significant role to develop the nation since the ancient time until the 
present. Also, RID as the technician organization need to rely on modern technology and 
advanced technical knowledge to achieve the government assignment. Anyhow, building the 
strong nation must firstly start with effective manpower building, organizationally, the RID 
employs various kinds of professionals to work. Among those professionals, irrigation 
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engineers are considered the most significant key persons of the RID. It seems clearly that 
RID is an organization cooperating with foreigners since the department was established, so it 
is unavoidable to use English. In addition, Alina (2009, p. 576) reveals English is the ideal 
language for governments around the world, and it is also prominent in business, education, 
world news, and communication. For their international work, it is likely to expand work with 
foreign agencies in response to quest for technical knowledge and as well as experience and 
scholar exchanges.  

In order to cooperate effectively and accomplish the success in mutual cooperation, 
the RID’s engineers must use English as a tool, because English is the medium language or 
universal language to use for international communication as everyone realize. The irrigation 
engineers now work in the challenging changing era of the international agency and 
boundless world without communication limitation; therefore, their existing English 
competency they have now is must to reveal to further support in the correct ways. It is 
essential to develop their English potential to be more proficient to support international 
cooperation. Certainly, if they use English to communicate well enough, their image will be 
more creditable and lead to the success in international working. Having communicative 
English competency well does not only impact on their own image, but also impact on RID’s 
working efficiency. In addition, this is sustainable development because it is the 
development for the right target group that has a direct role to response to RID’s missions. 
Therefore, it is challenging to conduct a survey of communicative English skills of Irrigation 
engineers as RID key persons.  
 
Literature Review  

In the era of globalization, the number of international projects is increasing, and 
cross-cultural communication and collaboration is on the rise; this is particularly so for 
present international practice of engineering. Therefore, education programs have much to 
contribute to equipping engineering students with the necessary tools to operate in 
international teams. Therefore, many universities and colleges have prepared a modern 
curriculum that can assist their engineering or technician students to be ready to enter the 
modern workplaces. Indeed, multilingual skills are considered a salient feature in the make-
up of the new global engineer, since today’s engineers has to communicate with more of 
his/her counterparts across the globe. This is the early important step to support English 
skills for global engineers in era of globalization. Jensen (2000, p.37) stated that employers 
want “a number of new competencies, with an emphasis on an increased ability to 
communicate…and good foreign language skills”. With growing technology bringing us closer 
and English becoming a global language, proficiency in English is considered essential for a 
person’s personal and professional growth, every employee must be able to easily cross 
national and cultural boundaries, so this in turn directly affects engineering education in the 
future.  
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In addition, In Grunewald’s study of competencies (2003) required by the “engineer 
tomorrow, which includes hard skills like good foreign language skills. Moreover, Grunewald 
goes further to claim that cross-disciplinary language skills are not sufficiently taught”. This 
shows that specific English for engineering fields are significant for the modern curriculum to 
support the global workplace. As Jarupan (2013) stated that developing language profiles of 
graduates for higher economic communities becomes a high concern in many countries, 
including Thailand, as one major strategies for ASEAN association. This can have an effect on 
arranging more ESP (English for Specific Purpose) or English courses for the engineering or 
technical students before they enter the job market. This is a better way to strengthen 
English skills than find out the problems that need to be improved after these students step 
into the workplace. Numerous universities agree to prepare some English courses or ESP 
courses to produce engineers ready for engineering work after their graduation, this course 
can be beneficial and fruitful for the global workplace. Moreover, Nguyen (1998) presented 
the results of survey administered to academics, industry personnel, and students with the 
objective of eliciting their views on what the essential generic and specialist skills and 
attributes are for modern engineers.  

 

 
 
Figure 1: Desirable Skills and Attributes for an Ideal Engineer 
Source: The essential skills and attributes of an engineer: A comparative study of academic, 

industry personnel and engineering students (p. 72), by Q. D. Nguyen, 1998 
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This figure indicates the quality of future engineers depends very much on the 
quality of engineering. There was an overlap of the opinions given by the groups. Industry 
has indicated that technical terminology is the most important. Students have ranked 
technical terminology and also spoken foreign language to be important; academics share 
the same opinion as students but also include written foreign language skills. 
 
Objectives  

The research objectives are as follows: 1) to identify irrigation engineers’ self-
perceptions of English communicative skills, 2) to explore the English communicative 
activities in which irrigation engineers frequently engaged, and 3) to determine the activities 
irrigation engineers plan to use for improving their English competency.  

 
Methods  

This research was conducted with 119 subjects by quantitative method composing 
four parts. The first part concerned personal and general information. The second part 
concerned the English competence in four skills (reading, listening, writing and speaking) and 
the third part consisted of the frequency of using English in the present job. The fourth part 
comprised the motivation to improve and methods the irrigation engineers used to enhance 
their English skills.   

Moreover, percentage and frequency as descriptive statistics were used for analyzing 
the subjects’English competence and frequency of using English in the present job. In 
addition, the One-way ANOVA and t-test were the statistical methods used to reveal the 
hypothetical relationships between the variables, which were gender, age range and 
office/division, and position level, number of working years, and related fields of education.  
 
Results and Discussion  

The subjects of 119 were female and male irrigation engineers with different levels of 
ages, office/division, position, number of working years and education. 

 
Table 1: Respondents’ background information   

1. Gender                                     Frequency                     Percentage  

  Male      100                                        84.0 
  Female                                           19                                         16.0 

 2. Age                                          Frequency                     Percentage 
  24-30 years       24                20.2 
             31-40 years           53                                            44.5 
             41-50 years                                                       35                                            29.4 
  More than 51 years                             7                           5.9 
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3. Office/Division                                                        Frequency                     Percentage 

  Office of Water Management and Hydrology   62                                 52.1     
              Planning Division  15   12.7 
              Office of Land Consolidation  13                  10.9  
              Water Management and Maintenance Division      8                                6.7 
              Office of Project Management  8 6.7 
              Office of Research and Development                   7 5.9 
              Royal Development Project Coordination             6 5.0  

4. Level  Frequency  Percentage 
Practitioner level              55  46.2 

 Professional level  43 36.1  
Senior professional level                           19                                16.0  

 Expert level    2    1.7  

5. Number of working years     Frequency  Percentage 
      1-5 years 52   43.7 
      6-10 years                                                11                                 9.3 
            11-15 years                                              22                                 18.5 

16-20 years  16                                  13.4 
21-25 years                                          11 9.2 
More than 25 years                                    7                                   5.9 

6. Highest education qualification                   Frequency  Percentage 
Doctoral degree  5     4.2  
Master’s degree                                        40  33.6 
Bachelor’s degree                                     74 62.2 

                   Total  119    100.0 
 

 Table 1 reveals that the majority of the respondents participating in this study were 
male irrigation engineers (84%), whose ages ranged from 31 to 40 years, and slightly over 
half came from the Office of Water Management and Hydrology (52.1%). Their position 
levels varied from practitioner level to expert level; however, the largest group of the 
respondents was at practitioner level (46.2%). Moreover, these irrigation engineers have 
been working with RID for a minimum of one year up to a maximum of more than 25 years. 
However, the largest group has been working with RID from one to five years (52%). 
Regarding the educational background of the respondents, the majority of the irrigation 
engineers who were the subjects of this study graduated with a Bachelor’s degree (74%), 
while 40% of them have completed a Master’s degree. Additionally, only 5% of the irrigation 
engineers were holders of a doctoral degree.       
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 According to self- perception, the respondents were asked to rate their English skills 
in each situation. The results of data concerning the English competence of the irrigation 
engineers showed most of them stated that their overall English competence was at low 
level. With regard to their competence in each English skill, the results showed that they felt 
they were at a low level in listening, speaking, and writing. As for reading, however, they 
believed they were proficient enough to read at a moderate level.  
 
Table 2: Frequency of using English in subjects’ present jobs  

  Items 
Frequency of Using English in Present Jobs X  SD 

Level of 
Agreement Always Often Sometimes Seldom Never  Total 

Listening  10 17 40 38 14 119 2.76 0.963 Sometimes 
(8.40%) (14.29%) (33.61%) (31.93%) (11.76%) (100%) 

Speaking  0 12 40 46 21 119 2.36 1.122 Seldom 
(0%) (10.08%) (33.61%) (38.66%) (17.65%) (100%) 

Reading  7 27 42 30 13 119 2.87 0.925 Sometimes 

(5.88%) (22.69%) (35.29%) (25.21%) (10.92%) (100%) 
Writing  3 7 40 46 23 119 2.34 1.089 Seldom 

(2.52%) (5.88%) (33.61%) (38.66%) (19.33%) (100%) 

Total 3 19 48 37 12 119 2.7 0.989 Sometimes 

  (2.52%) (15.97%) (40.34%) (31.09%) (10.08%) (100%)       
 

As illustrated in Table 2, the frequency of using English overall and its four skills, the 
results indicate that overall use was only occasional. With regard to their competence in 
each English skill, the irrigation engineers sometimes used the skill of listening and reading 
and they seldom used the skill of writing and speaking.  

 
Table 3: Classification of activities for enhancing communicative English skills 

Activities Frequency Percentage 

Take some English courses at a language institute 25 6.9 
Watching news or programs in English 45 12.5 
Studying online English course from the internet 17 4.7 
Watching soundtrack movies 66 18.3 
Using the Internet 62 17.2 
Reading English newspapers 23 6.4 
Travelling abroad 41 11.4 
Talking or writing to foreign friends 29 8.1 
Others 6 1.7 
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 Table 3 displayed their intention of engineering to improve their English skills and the 
means to enhance their English skills. 90 out of 119 of the engineers said that they took part 
in activities to enhance their communicative English skills. Most of them watched soundtrack 
movies (18.3%), used the Internet (17.2%), listened to or sang English songs (12.8%), and 
watched news or programs in English (12.5%) to enhance their English skills.       

This study found out in what areas the irrigation engineers thought they were 
competent, and where they thought they needed improvement, which was speaking and 
writing. Their English skills were at a low level. English was not used much in their working 
time, especially writing and speaking. 
 Regarding the irrigation engineers’ overall background and demographic data, all 
information can have an influence on their existing English skills. At the RID, now the main 
staff of the irrigation engineers of the RID headquarters were the operational level irrigation 
engineers who started learning to work because many senior irrigation engineers were 
recently retired, so RID must recruit new engineers to serve the department. The operational 
level irrigation engineers do not have much opportunity to use English in their daily working 
lives. When the RID must set up a reception for foreign visitors; for instance, the officials who 
were assigned to be on duty were professional officials or higher level to make a 
presentation on the related information. The operational level officials who normally only 
took part in the meeting only gathered all related information in Thai, and that will be 
translated into English by the Foreign Relations Officer. Moreover, from the research 
conducting the department trended to assign important works including foreign works to 
upper level engineers, so operational irrigation engineers tended to take a little part the 
foreign works, they just observed and followed how the seniors worked.  
 Concerning this point, most of irrigation engineers at RID headquarter lack chances to 
practice their English skills and , and more than half of the irrigation engineers had never 
studied overseas or make an official trip to go abroad, so this can be a partial reason for 
their ineffective English skills. They rarely use English in their daily lives and they are 
inexperienced in overseas aspect. Therefore, it seems that most of engineers lack motivation 
to improve English skills causing they do not think of the importance of English. For this 
point, all level of irrigation engineers should be given an opportunity to participate in 
authentic English communication in order to enhance their skills and confidence. For 
example, they can be trained as the English presenter for the foreign visitors to accumulate 
English competency and experience. If they have chance to use English, their language skills 
would be more strengthened, the department also should give them more chance to go 
abroad for official trip to gain foreign experience, then they would realize that English was 
important for the foreign mission and gave advantage to their working, then they would have 
inspiration to practice English skills. Furthermore, from the study, it seemed that irrigation 
engineers engage in English use only for their personal interest, but their hours using English 
do not amount to much in one week.  
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 In addition, the study showed that most of the irrigation engineers whose ages 
ranged from 31-40 yeas hold a Bachelor’s degree. The department should support them for 
further higher degrees; however, in higher degree programs, even in Thailand, it was found 
that most of the technical irrigation materials and textbooks were written in English. 
Therefore, they can get familiar with English use in engineering field and also can practice 
their technical English skills. In this point, the department can support for the RID 
scholarship for higher degree that suits for their demands. Now irrigation engineers can only 
get the scholarship from the Ministry of Agriculture and Cooperatives and the competition 
for examination is very high and the scholarship does not reach the demand of the irrigation 
engineers, most of scholarship is in the field of agriculture.  Therefore, it is necessary for RID 
to plan for its own budget both of international and domestic scholarships to develop the 
technician staffs for higher potential.  
 Finally, the finding suggests that the RID must also support the irrigation engineers’ 
efforts by arranging some English courses that meet the working scope of engineers or 
technicians in the government organizations by basing on the information that obtain from 
the research. The course must suit for their English skills that they have.  The courses also 
should be annually held and arranged in various levels with their existed skills.  In 
combination with the courses, the skills need to be practiced in actual situations at the 
workplace. Moreover, the sustainable way to enhance their English skills, department must 
motivate engineers to improve their English potential. After their motivation emerges and 
they realize how English skills can give them benefits in their working lives, they will be 
more likely to pay attention and truly intend to enhance their English skills.  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตด้านภาษาจีนตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้บัณฑิต 2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาจีน 3. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาจีนและบัณฑิตด้านภาษาจีน 4. เสนอแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา 5. เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนที่ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มบัณฑิตด้านภาษาจีน ซึ่งปัจจุบันประกอบวิชาชีพที่มี
ส่วนเ ก่ียวข้องกับภาษาจีน จํานวน 66 คน และกลุ่มผู้ ใ ช้ บัณฑิตด้านภาษาจีน องค์กร บริษัท ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน้นศึกษากลุ่มธุรกิจภาคบริการ จํานวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่าจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาษาจีนและกลุ่มบัณฑิตด้านภาษาจีน มีความเหมือนกันเพียงแค่ทักษะในด้านการใช้ภาษา แต่ในด้าน
อ่ืนๆ มีความแตกต่างกัน ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาจีนในอนาคตจึงจําเป็นต้อง
สร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน ในเชิงบูรณาการมากกว่าทักษะทางภาษาเพียงอย่างเดียว 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง ความพึงพอใจ คุณลักษณะของบัณฑิต ภาษาจีน ผู้ใช้บัณฑิต  
 
ABSTRACT 

This research has five main purposes as following; (1) To understand the employer's 
expectations of hiring graduated students majoring in Chinese. (2) To modify level of 
satisfaction after hiring. (3) To compare level of satisfaction and expectation before and after 
hiring from both side (employer and employee). (4) To update the curriculum for the 
undergraduate majoring in Chinese. (5) To increase student's qualification in order to match 
with the employee's requirements. To accomplish this research, there are 66 graduated 
students majoring in Chinese, whereas, 24 employers in various industry but mainly in 
service industry around Bangkok and nearby. 

 This study has shown that both parties share basic level of satisfactions. However, in the 
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future, Chinese curriculum should add a real-working techniques to increase their knowledge. 
Keywords: Expectation, Satisfaction, Characteristics of Graduated Students, Chinese 

Language, Employer 
 
บทนํา 

ในปัจจุบัน ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศมากท่ีสุด และมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย ด้วยเหตุผลน้ี 
ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร รวมถึงทักษะและการใช้ภาษาจีนซึ่ง
เป็นภาษาที่สําคัญภาษาหน่ึงในการติดต่อธุรกิจมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจ และการบริการ 

รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญและมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นระบบและรูปธรรมมากข้ึน โดยมีความร่วมมือทางวิชาการกับ
สํานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (The Office of Chinese Language Council 
International: Hanban) ในการจัดต้ังสถาบันขงจื่อในสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งและจัดกิจกรรมในลักษณะ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนด้วย นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้น เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน รองรับการดําเนินงาน
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนไทยอย่างน้อย 500,000 คน มีความรู้ภาษาจีน สามารถสื่อสาร แสวงหาความรู้
และใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพได้ (อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2553) 

ปัจจุบันถึงแม้จะมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจํานวน 100 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
เก่ียวข้องกับภาษาจีนจํานวนรวม 92 หลักสูตร (สกอ. สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553: 41-50) 
แต่ปัญหาที่สําคัญคือคุณสมบัติของบัณฑิตยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบ จากรายงานสรุปผลการ
นิเทศการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2556 พบว่าบัณฑิตยังขาดคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางธุรกิจและศัพท์สํานวน
เฉพาะทาง ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
ดังน้ันรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีความพร้อมก่อนการทํางานจริง 

ดังน้ันเพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านภาษาจีน โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตที่จบการศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน เพ่ือนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษาและผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษา 
จากรายงานวิจัยเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย:ระดับอุดมศึกษา (ศูนย์จีนศึกษา 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551) พบว่าสภาพการณ์การเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบัน
ของไทย มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ เรียนและจํานวนสถาบันที่ เ ปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษาน้ันเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก กล่าวคือรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมอย่างแข็งขันและ
แรงผลักดันจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งปัจจัยภายใน คือการกําหนดให้ภาษาจีนเป็นวิชาที่ใช้ใน
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การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นของรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากน้ีใน
รายงานวิจัยฉบับน้ียังได้นําเสนอข้อสังเกตของอาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรภาษาจีนว่า การเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันไม่มีมาตรฐาน นิสิต/นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรวิชาเอกหรือโทต่าง
มหาวิทยาลัยมีความรู้ภาษาจีนต่างกันมาก ด้วยเหตุน้ีการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยจึงมีความ
จําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
และสถานการณ์ปัจจุบัน 

 2. หลักการในการพัฒนาหลักสูตร 
ราล์ฟ ดับเบิลยู ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) (นรีนุช, 2554: 4) ให้หลักการและเหตุผลในการสร้าง

หลักสูตรไว้ 4 ประการ ซึ่งเรียกว่า "Tyler's rationale" โดยให้หลักเกณฑ์ไว้ว่าในการจัดหลักสูตรและการสอน
น้ัน ควรจะตอบคําถามที่เป็นพ้ืนฐาน 4 ประการ และควรมีการเรียงลําดับคําถามลงมา 

2.1. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่การศึกษาต้องการจะแสวงหา 
2.2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่สถาบันการศึกษาควรจัดขึ้นเพ่ือช่วยให้บรรลุถึง

จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 
2.3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
2.4. จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไร จึงจะตัดสินได้ว่าบรรลุถึง

จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 
ในงานวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ยึดถือแนวความคิดเหล่าน้ีเป็นหลัก โดยต้ังจุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้

ว่า “เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับภาษาจีนธุรกิจครอบคลุมทั้งด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจ เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพจริงได้” ดังน้ันจึงต้องการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี
ความสมเหตุสมผลต่อไป 

3. ภาพรวมของธุรกิจจีนในประเทศไทย 
จากสถิติการออกใบอนุญาตและหนังสือประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว นับต้ังแต่เดือนมีนาคม 2543 

จนถึงเดือนตุลาคม 2558 มีการออบใบอนุญาตและหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 8,593 
ราย โดยเป็นการออกใบอนุญาต 4,393 ราย ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน 2,728 ราย และออกหนังสือรับรองตามสนธิสัญญา 1,472 ราย 
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รูปที่ 1: การออกใบอนุญาติให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม 2543 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม  
          2558 (ต่อ) แยกตามประเทศที่ได้รับอนุญาต 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2557). ข้อมูลการประกิบธุรกิจของคนต่างด้าว. สืบค้นเมื่อ  
       26 พฤศจิกายน 2558, จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เว็บไซต์:  
        http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=3091&filename=index 

 
จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าในปี 2557 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดได้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน คิดเป็นร้อยละ 18.66 ของจํานวนนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด นอกจากน้ีสถิติล่าสุดในเดือนพฤษภาคมปี 2557 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ยังคงสูงกว่า
นักท่องเที่ยวจากชาติอ่ืน ๆ อยู่มาก และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 

 

 
รูปที่ 2: ตารางแสดงจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2558 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). International Tourist Arrivals to Thailand by  
        Nationality on May 2015. จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เว็บไซต์:  

http://newdot2.samartmultimedia.com/farms/uploaded/00Statistic/2015/INTERNATION  
AL/05%20Inter_May_2015.pdf 
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จากแนวโน้มดังกล่าวทําให้ภาคองค์กรธุรกิจด้านการบริการ อาหารเคร่ืองด่ืม รวมถึงที่พักโรงแรมมี
ความต้องการบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีนเพ่ือติดต่ือสื่อสารกับชาวจีนได้ ซึ่งส่งผลให้
ตลาดแรงงานสําหรับผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาจีนมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น  

นอกเหนือจากแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวแล้วน้ัน จากการที่นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 
น้ัน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะและเห็นพ้องเร่ืองต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในวงกว้าง ทั้งในเรื่อง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเงิน (Thailand China Economic Information, 2556) 

จากการแลกเปลี่ยนทัศนะและสรุปความเห็นจากทางฝ่ายไทยและจีน ในอนาคตจะมีการลงทุนต่าง ๆ 
ร่วมกัน และอาจพัฒนาเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ียังมี
การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งด้านวัตถุดิบและการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมไปถึงความร่วมมือ
ทางด้านการเงินและการธนาคารเพ่ือการอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ จากความร่วมมือเหล่าน้ีล้วน
ส่งผลให้ภาคธุรกิจที่ต้องการร่วมลงทุนกับจีน มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาจีนเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้การจัดการศึกษาเพ่ือให้มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

4. ความต้องการของผู้เรียนด้านภาษาจีน 
จากรายงานการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีนและสาขา

จีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ศุภชัย, 2552:49) ได้สํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาผู้เรียนภาษาจีนเอาไว้ว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษาเลือกเรียนภาษาจีนเพราะเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ในด้านความต้องการด้านการเรีนการสอน ผู้เรียนมีความต้องการให้
จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมและการประยุกต์ใช้ และควรมีการจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ
การนําไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง ๆ เช่น ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ภาษาจีน
เพ่ืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทางด้านหลักสูตร ผู้เรียนเห็นว่าควรมีการจัดให้มีการฝึกงานเพ่ือให้สามารถนํา
ความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้จริงและเป็นการเตรียมความพร้อมความมั่นใจในการประกอบอาชีพก่อนจบ
การศึกษา 

5.ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อบุคลากรด้านภาษาจีน 
จากรายงานสรุปผลการนิเทศการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลป

ศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2556 สถานประกอบการต่าง ๆ กว่าสิบแห่ง ได้สะท้อน
ว่าบัณฑิตยังขาดคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางธุรกิจและศัพท์สํานวนเฉพาะทาง ทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตด้านภาษาจีนตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ 
2.ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาจีน 
3.ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาจีนและ

กลุ่มบัณฑิตด้านภาษาจีน 
4.เสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา 
5.เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือการนําวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสาน 
1. ประชากรและกล่มตัวอย่าง 

1) กลุ่มบัณฑิตด้านภาษาจีนจบ หมายถึงกลุ่มบุคลากรที่จบการศึกษาด้านภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ 
และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับภาษาจีน และปัจจุบันประกอบวิชาชีพที่มีส่วนเก่ียวข้องกับภาษาจีนหรือคน
จีน จํานวน 66 คน 

2) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาจีน หมายถึงองค์กร บริษัท และผู้ประกอบการที่ใช้ภาษาจีนในการ
ดําเนินธุรกิจ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน้นศึกษากลุ่มธุรกิจภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจ
ท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงพยาบาล สุขภาพและความงาม ธุรกิจสิ่งพิมพ์ จํานวน 24 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัย 
1) แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต

ด้านภาษาจีน 
2) แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของบัณฑิตด้านภาษาจีน 
3) แบบสัมภาษณ์ความต้องการแบบมีโครงสร้างของบัณฑิตภาษาจีน 
4) แบบสัมภาษณ์ความต้องการแบบมีโครงสร้างของผู้ใช้บัณฑิต 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตด้านภาษาจีน  
2) นําแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตด้านภาษาจีน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยสถิติวิจัยโดยหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2) วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา   

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มบัณฑิตที่จบด้านภาษาจีน จํานวน 66 คน สรุปได้ว่า ผู้ศึกษาด้านภาษาจีน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง หลังจบการศึกษาแล้วประกอบอาชีพพนักงานขายมากที่สุด ธุรกิจที่เข้าทํางานมากท่ีสุด
ได้แก่ธุรกิจขายสินค้าปลอดภาษี และมักมีผู้บังคับบัญชาเป็นชาวไทยมากถึงเกือบหน่ึงในสาม จึงอาจกล่าวได้ว่า
ผู้จบการศึกษาด้านภาษาจีนน้ันมีโอกาสเข้าสู่องค์กรที่มีผู้บังคับบัญชาชาวไทยเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นในการนํามาประกอบวิชาชีพ
จริงหลังจบการศึกษาระดับปริญาตรี  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.27 ยังคงให้ความสําคัญกับ
ทักษะด้านการฟังและการพูด รองลงมาคือการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้อยละ 21.21 ลําดับถัดมา
คือการเสริมความรู้ด้านธุรกิจ ร้อยละ 13.64 ทักษะในการบริหารจัดการ ร้อยละ 10.61 นอกจากน้ียังมี
ข้อเสนอแนะให้เพ่ิมทักษะในด้านอ่ืน ๆ อีก ประกอบด้วย ด้านการแปล การไปศึกษา ณ ประเทศจีน ด้าน
คอมพิวเตอร์ และ ด้านการประสานงาน 

ในการเก็บข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจสามารถสรุปในภาพรวมได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคาดหวัง (ก่อนการเข้าเรียน) ส่วนมากอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ระดับความพึงพอใจ 
(หลังจบการศึกษา) ส่วนมากอยู่ในระดับมาก ดังน้ันหลักสูตรต่างๆ ควรมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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โดยคํานึงถึงความคาดหวังของผู้เรียน เพ่ือให้การพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาจีน จํานวน 24 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีตําแหน่งเป็นหัวหน้างานมีประสบการณ์ในการทํางาน 10 ปีขึ้นไป อยู่ในภาคธุรกิจหลากหลาย
ประเภท โดยมีธุรกิจเก่ียวกับภาคการศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.67 เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหน่งเป็นผู้บริหารแนวโน้มพึงพอใจต่อทักษะต่าง ๆ น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามใน
ตําแหน่งอ่ืน ๆ โดยทักษะที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ความสามารถในการเขียนสําหรับติดต่อสื่อสาร
ทั่วไป ความสามารถในการฟัง อ่าน เขียน สําหรับติดต่อสื่อสารธุรกิจ และความสามารถในการแปลเอกสาร ซึ่ง
เป็นจุดที่ผู้จัดทําหลักสูตรควรให้ความสนใจ 

อย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นในการนํามาประกอบวิชาชีพ
จริงหลังจบการศึกษาระดับปริญาตรี  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 25 ให้ความสําคัญกับการการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รองลงมาคือทักษะการทํางานเป็นทีมร้อยละ 16.67 ลําดับถัดมาคือการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้คําศัพท์รวมถึงความรู้เฉพาะทาง ร้อยละ 12.50 ทัศนคติในการทํางาน
และความรู้ด้านภาษาจีน ร้อยละ 8.33 นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมทักษะในด้านอ่ืน ๆ อีก 
ประกอบด้วย ความกล้าแสดงออก คอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ และภาษาอังกฤษ 

ในการเก็บข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจสามารถสรุปในภาพรวมได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อบัณฑิตด้านภาษาจีน ส่วนมากอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ระดับความพึงพอใจ 
ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยด้านที่มีค่าความพึงพอใจแตกต่างจากความคาดหวังมากที่สุดได้แก่ 
ความสามารถในการอ่าน การพูด การฟัง สําหรับติดต่อสื่อสารธุกิจ ความสามารถในการแปลเอกสาร และ
ทักษะในการวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งยังคงเป็นจุดอ่อนของบัณฑิตด้านภาษาจีนในปัจจุบัน ซึ่งผู้ทําหลักสูตร
ควรให้ความสําคัญเพ่ือผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัญฑิต 
 ผู้ใช้บัญฑิตที่ทําการสอบถามนั้นมีหลากหลาย แต่ทุกที่จะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน น่ันคือ

บัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาด้านภาษาจีนจะมีความเช่ียวชาญและชํานาญในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน แต่บัณฑิตจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน จึง
อยากให้หลักสูตรมีการสอนเพ่ิมเติมในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับภาษาจีน เพราะน่ันจะทําให้
บัณฑิตสามารถทํางานในขอบเขตที่กว้างขึ้น และสามารถทํางานได้หลากหลาย และมีความเป็นนานาชาติมาก
ขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดในขณะนี้  

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเท่ียวมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ธุรกิจบริการจึงมี
ความสําคัญเช่นกัน ทางสถานประกอบการมีความคาดหวังให้บัณฑิตมีความพร้อมในด้านบุคลิกภาพที่มีความ
เป็นมืออาชีพ สามารถสร้างความประทับใจ และความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยวได้ หากหลักสูตรมีการเตรียม
ความพรอ้มต้ังแต่เข้าเรียนตลอดจนจบหลักสูตร  ก็จะง่ายต่อการทํางานในอนาคตต่อไป  

 สถานประกอบการเห็นว่าปัจจุบัน การศึกษาทักษะภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทําได้ดีอยู่แล้ว 
แต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้จริง ดังน้ันจึงเช่ือมั่นว่าการที่นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงาน จะเป็นสิ่งที่นํามาใช้ในการ
ทํางานจริงได้ สามารถนํามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมืออาชีพ 

ความคิดเห็นของบัณฑิต  
 นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ฝึกงานเห็นว่าการฝึกงานทําให้ตนเองมีความอดทน ทํางานอย่างเป็น

ระบบ มีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน อีกทั้งยังได้ความรู้ใหม่นอกเหนือจาก
ตําราเรียน 
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 บัณฑิตส่วนใหญ่ได้ทํางานที่ได้ใช้ภาษาจีน แต่ปัญหาที่พบเจอระหว่างการทํางานจะเป็นความรู้เฉพาะ
ทางซึ่งบางคร้ังไม่มีในหลักสูตร เช่น การแปลศัพท์เทคนิค เป็นต้น หรือบางหลักสูตรมีสอนการแปลเฉพาะไทย-
จีน และจีน-ไทย พอไปทํางานจริงอาจต้องใช้จีน-อังกฤษ และอังกฤษ-จีน  

 บัณฑิตได้ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้หลักสูตรเพ่ิมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับที่สามารถ
ทํางานร่วมกับชาวจีนได้โดยไม่เกิดปัญหาเข้าใจผิดในเรื่องภาษา และอยากให้เพ่ิมความรู้รอบตัวด้านต่าง ๆ ที่
เก่ียวกับประเทศจีนหรือชาวจีนให้มากขึ้น และการเปิดหลักสูตรที่ตรงกับสายอาชีพเพ่ิมเติมจากเดิม เช่น  
ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม ภาษาจีนเพ่ือการตลาด ภาษาจีนเพ่ือสายการบิน เป็นต้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ในสายงานที่ตนเองสนใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ดีย่ิงขึ้น 
 
สรุป 

 จากข้อมูลทั้งหมดที่ทําการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อบัญฑิต 
และความคาดหวังและความพึงพอใจของบัญฑิต ที่ได้ทําการนําเสนอข้อมูลมาในเบ้ืองต้นน้ันสามารถสรุป
ประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ี 

 1. คุณลักษณะของบัญฑิตด้านภาษาจีนตามความคาดหวังของสถานประกอบการ คือ เป็นผู้ที่มีทักษะ
ใดด้านการใช้ภาษาจีนอย่างดีเย่ียมทั้งการสื่อสารทั่วไปและธุรกิจ เน้นเรื่องการแปลเอกสารเป็นสําคัญ ต้อง
เข้าใจวัฒนธรรมการทําธุรกิจเบ้ืองต้น มีความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยําในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และมี
ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านภาษาจีน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตําแหน่งเป็นผู้บริหารแนวโน้ม
พึงพอใจต่อทักษะต่าง ๆ น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามในตําแหน่งอ่ืน ๆ โดยทักษะที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้แก่ ความสามารถในการเขียนสําหรับติดต่อสื่อสารทั่วไป ความสามารถในการฟัง อ่าน เขียน สําหรับ
ติดต่อสื่อสารธุรกิจ และความสามารถในการแปลเอกสาร ซึ่งเป็นจุดที่ผู้จัดทําหลักสูตรควรให้ความสนใจ 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตด้านภาษาจีนและกลุ่มบัณฑิต
ด้านภาษาจีน พบว่าความคาดหวังของผู้ใช้บัญฑิตและบัญฑิตต่อทักษะต่าง ๆ มีความใกล้เคียงกัน บัณฑิตมี
แนวโน้มความคาดหวังด้านต่าง ๆ มากกว่าผู้ใช้บัณฑิตเล็กน้อย มีเพียงด้านเดียว ได้แก่ ทักษะด้านการ
ประสานงานที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังมากกว่า  

ด้านความพึงพอใจ บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อทักษะด้านด้านต่าง ๆ มากกว่าผู้ใช้บัณฑิตในทุกด้าน 
โดยด้านที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดได้แก่ ด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่าย่ิงด้านด้านความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารธุรกิจ  

 4.  แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่าใน
อนาคตหลักสูตรที่เก่ียวข้องความมีการเพ่ิมเติมการเรียนการสอนที่มีความตรงกับสายงานธรุกิจต่าง ๆ มากขึ้น 
และมีการฝึกประสบการณ์โดยการได้ปฏิบัติจริง ปรับความรู้ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการทํางานจริง เพ่ือให้
สามารถนําความรู้ในห้องเรียน และการฝึกปฎิบัติงานไปใช้ในการทํางานจริง ๆ ในอนาคตต่อไป 

 5. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการให้มี
การฝึกปฎิบัติงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนการทํางานจริง เพ่ิมความรู้และทักษะอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ภาษาจีน เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ปลูกฝังแนวคิดในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างแม่นยําและรอบคอบ เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
เดินทางมาเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้า 2) ค้นหาคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ
ในชุมชนบางกระเจ้า 3) ศึกษาปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ปัจจัย  
 ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20-35 ปี เดินทางมา
ครั้งแรกแบบไปกลับ สถานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง   

ด้านคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาพื้นที่ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาเยือน พบว่า ด้าน
สินค้าและบริการ อยู่ในระดับมาก 

พฤติกรรมหลังการการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้าในภาพรวม พบว่าปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพล
สูงสุด เพราะว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่พบเจอกับความเร่งรีบ และสภาพอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ ท าให้ผู้คนมีความ
ต้องการผ่อนคลาย โดยการออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ 
 ค าส าคัญ: การท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ ชุมชนบางกระเจ้า 
 
ABSTRACT  

 The objectives of this research were 1) to study tourism behaviors of Thai tourists on 
visiting Bangkrachao community. 2) To study about the characteristic of tourist who are 
interested in slow tourism at Bangkrachao community. 3) To study factors affecting the 
tourists travelling to Bangkrachao community.  Datas were collected from 400 respondents 
through a convenience sampling, and were analyzed by descriptive and inferential statistics. 
 The research result as follow: the tourism behaviors, most tourists are women aged 
between 20-35 years old who travels to Bangkrachao for the first time on a one day trip the 
most popular attraction is Bangnamphueng floating market, visitors give the importance 
tourist activities and the development of the area by taking the natural and traditional way 
of life. We also found that goods and services affect the visit at a high level. 
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 For Thai tourists behavior after visit Bangkajao community as a whole. We found that 
the attraction factors has the most influence on tourist deciding to visit Bangkrachao. This is 
because, nowadays, most people are living in haste and polluted air. Therefore, they need 
to relax by travelling to an unpolluted area. 
 Keywords: Travel, Tourism behaviors, Slow tourism, Bangkrachao community 
 
บทน า  
 การท่องเที่ยวนั้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่นับวันก็ยิ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลายประเทศ
ต่างให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวในอันดับต้น ๆ เนื่องจากเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สามารถ
สร้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก ในอดีตจะเห็นได้ว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวจะเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวตาม
กระแสความนิยมของนักท่องเที่ยว  โดยการให้ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม จึงก่อให้เกิดการไหล
เข้าของนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหรือตัวแหล่งท่องเที่ยวสามารถ
รองรับได้อย่างจ ากัด ท าให้การท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการท าลายสภาวะ
แวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ท าให้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งตกอยู่ในสภาพผู้ป่วย
ที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยา จึงนับว่าเป็นการเสียโอกาสในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มองข้ามการอนุรักษ์วิถีชุมชนท้องถิ่น หรือ
การน าเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นมาเป็นจุดขาย (ยุวดี นิรัตน์ตระกูล, 2554: 50) 
 ปัจจุบันกระแสโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการ
ใช้ชีวิตของมนุษย์ต่างก็รวดเร็วขึ้น ผู้คนบางส่วนเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวาย จึงมีแนวคิดที่จะ
หลีกหนีความจ าเจในสังคมเมืองใหญ่  ไปใช้ชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือการพักผ่อนที่สงบเงียบ และท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่ไม่รีบร้อนจนเกินไป กลายเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ (Slow Tourism) ในที่สุดโดยมีการ
จัดการเวลา สถานที่ ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างไมเ่ร่งรีบ ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล โดยรูปแบบ
การท่องเที่ยวนี้นักท่องเที่ยวสามารถท่ีจะจัดรูปแบบการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความสนใจในแต่
ละบุคคลตามความต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของวัฒนธรรมท้องถิ่น (ชลดรงค์ ทองสง, 2557: 3) พ้ืนที่บางกะเจ้า 
หรือพ้ืนที่รูปกระเพาะหมูตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยแม่น้ า
เจ้าพระยายาวกว่า 15 กิโลเมตร อยู่ไม่ห่างจากปากอ่าวไทยเป็นระยะทางน้อยกว่า 20 กิโลเมตร ท าให้พ้ืนที่
แห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ชุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสะสมของตะกอนแม่น้ า เกิดระบบนิเวศในลักษณะ “3 
น้ า” คือ น้ าจืด น้ าเค็ม และน้ ากร่อย อันส่งผลต่อการพัฒนาระบบและโครงสร้างของสังคมพืชและสัตว์มีความ
หลากหลาย ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นเฉพาะของพ้ืนที่ นอกเหนือไปจากความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดินอันเกิดจาก
การสะสมตัวของตะกอน ท าให้ผลผลิตด้านการเกษตรมีชื่อสียงเลื่องลือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น มะพร้าว
น้ าหอม มะม่วงน้ าดอกไม้ เป็นต้น (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2557)  ชุมชนบางกะเจ้าอยู่ท่ามกลางความเจริญ
ของเขตเมือง เป็นชนบทท่ามกลางแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คลังสินค้า และท่าเรือ บางกระเจ้าเป็นแหล่ง
ผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชน โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร สภาพพ้ืนที่มีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นในหลากหลายมิติ ได้แก่ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ประเพณี ท าให้พ้ืนที่บางกะเจ้าโดยรวมมีความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 จากการเข้ามาของจ านวนนักท่องเที่ยวและการพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนบางกระเจ้าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติถูกท าลาย วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควรเริ่มจากการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนเมีการสืบสานประเพณีท้องถิ่น  ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริม
ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ คนใน
ชุมชนท้องถิ่นควรน าทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว น ามาประยุกต์ในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังส่งผลให้คนในชุมชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนบางกระเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ  ในรูปแบบที่ท าให้นักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงาม และความมีน้ าใจ
ไมตรีของคนในชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 

ทบทวนวรรณกรรม  
 พรรณี จุฑานนท์ (2546: 10-12) ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไป
ในสถานที่ต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ มิใช่เพื่อรับจ้าง แต่เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน 
เพ่ือการศึกษา ศาสนา กีฬา เพ่ือติดต่อธุรกิจ รวมถึงการประชุมสัมมนา และการเยี่ยมญาติพ่ีน้อง อย่างไรก็ตาม 
อาจสรุปความหมายของการท่องเที่ยวตามลักษณะการเดินทางได้ 3 ประการ ดังนี้ 

1) การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
2) เดินทางด้วยความสมัครใจ 
3) เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได้      

 ชนิศา ครูจิรานุวัฒน์ (2546: 39) กล่าวไว้ว่า การท่องที่ยว (Tourism) คือ กิจกรรมอย่างหนึ่งของ
มนุษย์นอกเหนือจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการกระท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน
อื่น  ๆ  (Basic Need) เป็นกิจกรรมที่มนุษย์กระท าเมื่อมีเวลาว่าง (Leisure) และจัดอยู่ในประเภทกิจกรรม
นันทนาการ (Recreation) อย่างหนึ่ง ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวมักมีการเดินทาง 
(Travel) พร้อมกันไปด้วย 

ราณี อิสิชัยกุลและคณะ (2554: 23) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมหรือการ
กระท าท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดความต้องการของจิตใจที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยว เช่น จุดประสงค์ใน
การท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยว สถานที่ที่จะไปท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคควรเริ่มต้นโดยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 7 ประการ (Hudson, 2008: 41-52) ได้แก่ แรงจูงใจ อายุและเพศ ลีลาชีวิต 
วงจรของชีวิต วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิง เป็นต้น 

การท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ หมายถึง การท่องเที่ยวที่แสวงหาความสงบเงียบ ความปลอดโปร่ง ความ
ผ่อนคลายเพื่อเสริมสร้างพลังงาน และได้รับความสนุกสนานในวันหยุดพักผ่อน โปรแกรมประกอบไปด้วยที่พัก
แรมที่เรียบง่าย อาหารสุขภาพ ใช้เวลาว่างที่สงบเงียบ เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น บริการที่เกี่ยวข้อง ใน
บรรยากาศที่เงียบสงบ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ เช่น การเดินเล่น การชมสวนดอกไม้ การเดินป่า
ธรรมชาติ การสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น การเที่ยวชมทัศนียภาพที่งดงามเป็นต้น (Matos, 2004) 

การที่จะพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบให้ประสบผลส าเร็จจ าเป็นที่จะต้องชี้แจงให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เข้าใจรูปแบบการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ มี
แรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ เช่น เกษตรกรต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว คนในชุมชนเป็นผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น ที่พักแรม อาหารและเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์ เจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยว เจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เป็นต้น ดังนั้นองค์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นควรมีบทบาท
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ในการเป็นผู้ประสานงาน ในการพัฒนาในการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในรายการ
ท่องเที่ยว บริการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของหรือ
ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พักแรมประเภทอ่ืน ๆ เจ้าของหรือผู้จัดการร้านอาหาร เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการ
ท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสังคม ในชุมชนท้องถิ่น  
การท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบจึงจะสามารถพัฒนาหรือช่วยปรับปรุงท้องถิ่นให้มีคุณค่าและก่อให้เกิดผลดี ต่อ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้ดี  ซึ่งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แนวคิด Slow Tourism (ชลดรงค์ ทองสง, 2557: 5-9) 

 แนวทางในการพัฒนา Slow Tourism ควรพัฒนาใน 10 แนวคิด (10 Slow : 10s) ดังแสดงในภาพที่ 
1 มีรายละเอียดดังนี้  

1. Slow activity สามารถคัดสรรกิจกรรมท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง ใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
แห่งค่อนข้างยาวนาน เน้นการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่มีความเสี่ยงมากนัก 

2. Slow Logistic การเดินทางขนส่งที่ไม่เร่งรีบจนเกินไป มีความปลอดภัยในการเดินทางขนส่ง 
สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด (Green logistic) เช่น การใช้
ยานพาหนะท่ีประหยัดพลังงาน 

3. Slow Food อาหารมีคุณภาพ สด สะอาดและปลอดภัย ทั้งในด้านวัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องครัว
และวิธีการประกอบอาหาร การส่งเสริมการน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาหาร การเลือกใช้
พืชผักผลไม้ที่มีความปลอดภัยจากสารพิษ 

4. Slow stay พักค้างแรมเป็นระยะเวลานาน ไม่เร่งรีบที่จะเดินทางต่อไปเน้นไปที่การพักผ่อนใน
แหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติ หรือแหล่งชุมชนท้องถิ่นที่สามารถที่จะซึมซับบรรยากาศและประกอบ
กิจกรรมร่วมไปกับท้องถิ่นได้ 

5. Slow place/city มีขนาดเล็ก ชุมชนมีความสงบเรียบง่าย มีความเป็นชนบทหรือมีความเป็น
ธรรมชาติอยู่สูง นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติวิถีชีวิตและสังคมวัฒนธรรมของคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด 

6. Slow money นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในส่วนที่สมควรจะจ่าย นักท่องเที่ยวไม่จ าเป็นที่จะต้องจับจ่าย
ใช้สอยอย่างหรูหราฟุ่มเฟ่ือยและเน้นการบริโภคสินค้าและบริการที่เกิดข้ึนจากท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

7. Slow Development มีการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป พยายามคงสภาพเดิมของ
พ้ืนที่ไว้ให้มากที่สุดเพื่อสร้างบรรยากาศและอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีมาตรการในการดูแลรักษา 

Tourist 
 

 
 

1) Slow Activity      2) Slow Logistic     3) Slow Food    4) Slow Stay    5) Slow Place/City 
6) Slow Money       7) Slow Development   8) Slow Accommodation    9) Slow Life    10)Slow Energy 

Slow Tourism 
 

 Sustainable Tourism 
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สิ่งแวดล้อม องค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
8. Slow accommodation มีความสงบ สะอาดและปลอดภัยอยู่ห่างไกลจากแหล่งมลภาวะที่เป็น

พิษ ที่พักแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green hotel) และสถานที่พักแรมอาจจะเป็นของคนในท้องถิ่น
เพ่ือที่จะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ 

9. Slow life ใช้ชีวิตท่ามกลางความสงบเน้นการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติดั้งเดิมของพ้ืนที่  มุ่งเน้น
การพักผ่อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กิจกรรมจะมุ่งเน้นไปที่การพักผ่อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่นการ
นวดเพ่ือสุขภาพ สปา โยคะ อาหารเพื่อสุขภาพ การท าสมาธิ เป็นต้น 

10. Slow energy การประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานทั้งในด้านยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบอาคารที่พักต่าง ๆ ก็มีการ
ค านึงถึงการประหยัดพลังงาน 

สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
โครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป ทั้งในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะได้รับการดูแลและการเอา
ใจใส่นักท่องเที่ยว การจัดให้บริการบางส่วน เช่น โปรแกรมปั่นจักรยาน ที่พัก และกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ  
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ และค้นหาสิ่งที่สนใจเพ่ิมเติมได้เอง หรือขยายวันพักผ่อนเพ่ือ เรียนรู้ตาม
ความสนใจเฉพาะเรื่อง และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ ธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ ให้ความร่วมมือแก่คนในชุมชนท้องถิ่นใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากร
ต่าง ๆ  ให้คงอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นมรดกตกทอดของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน
บางกระเจ้า จังหวัดสมุรปราการ จ าแนกตามเพศ อายุ รายได ้

2.  เพ่ือค้นหาคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบในชุมชนบางกระเจ้า 
จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามเพศ อายุ รายได ้
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจที่ส่งผลต่อการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการววิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่บาง
กระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ  ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างประชากร ของ
W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา 
วาณิชย์บัญชา, 2549: 74) เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยก าหนดสัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงของนักท่องเที่ยวโดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) จนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะที่เป็นทั้งแบบสอบถาม
ปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจที่ส่งผลต่อการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
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ถูกต้อง น าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูล Pre-test มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
ได้ค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.92 จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความตรงและความเชื่อถือ
ได้แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และจัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามให้เป็นระบบ น าไปตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้องแล้วน าไปวิเคราะห์ประมวลทางสถิติ  ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ความถี่  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัย เป็นต้น แปลผล และสรุปผล ตามล าดับ ส่วนแบบสัมภาษณ์เมื่อรวบรวม
เรียบร้อยแล้วจะน าไปสรุปผลเชิงเนื้อหาต่อไป 
 
ผลการวิจัย  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 พบว่าจากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิงร้อยละ 62.3 
และเพศชายร้อยละ 37.8  มีอายุระหว่าง 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.8  มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 81.5  
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.8 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 
44.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 นักท่องเที่ยวมีถิ่นที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 70.5   

ผลการวิจัยในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้า  
พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีอายุ ระหว่าง 20-35 ปี ทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบางกระเจ้า  

จังหวัดสมุทรปราการ  มาจากเพ่ือนและสามารถตัดสินใจมาเที่ยวที่ชุมชนบางกระเจ้าได้ด้วยตัวเอง  
นักท่องเที่ยวส่วนมากเพ่ิงเคยมาเที่ยวชุมชนบางกระเจ้าเป็นครั้งแรก โดยเดินทางมากับเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน  
ใช้ระยะเวลาในการมาเที่ยว 1.01 – 3.00 ชั่วโมง  ใช้รถยนต์ส่วนตัว เดินทางมาท่องเที่ยว แบบไปกลับไม่พัก
ค้างคืน สถานที่ได้รับความนิยมไปเที่ยวมากที่สุดคือตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง การใช้จ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวต่ ากว่า 
1,500 บาท นอกจากนี้พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่าควรจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชนบาง
กระเจ้า เช่น ป้ายบอกทาง ห้องน้ า/ห้องสุขา และป้ายสื่อความหมายให้ความรู้ในจุดต่าง ๆ เนื่องจากส่วนใหญ่
พบปัญหา/อุปสรรคในขณะเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้า   

  ผลการวิจัยความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อมิติต่างๆของการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นในการท ากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวแบบ
ไม่เร่งรีบในชุมชนบางกระเจ้าชื่อตาราง  

กิจกรรมที่นกัท่องเที่ยวสนใจ x  S.D. แปลผล 
ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (Slow activity) 
ท่านชอบการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบเกินไป 4.65 0.547 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ท่านชอบเที่ยวชมวัด ชมโบราณเกา่แก่  ชอบท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรม   4.24 0.781 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.44 0.554 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านการเดินทางขนส่ง (Slow Logistic) 
ท่านมักจะใช้พาหนะที่ลดการใช้น้ ามัน ในขณะท่องเที่ยว เช่น การเดิน หรือปั่น
จักรยาน 

4.29 0.864 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ท่านเลือกที่จะใช้บริการกับกิจการที่มีความเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 4.50 0.682 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
รวม 4.39 0.695 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นในการท ากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวแบบ
ไม่เร่งรีบในชุมชนบางกระเจ้าชื่อตาราง (ต่อ) 

กิจกรรมที่นกัท่องเที่ยวสนใจ x  S.D. แปลผล 

ด้านการประกอบอาหาร (Slow Food)    
ท่านมักจะรับประทานอาหารของคนในท้องถิ่น 4.37 0.695 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ท่านมักจะซื้อผักผลไม้ที่มีช่ือของท้องถิ่นเวลาท่องเที่ยว 4.12 0.915 เห็นด้วย 

รวม 4.24 0.708 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านระยะเวลาการอยู่ในสถานทีท่่องเท่ียว (Slow Stay )   
ท่านชอบพูดคุยท าความรู้จักกับคนในท้องถิ่นเวลาไปเที่ยวต่างจังหวดั 3.92 0.944 เห็นด้วย 
ท่านชอบใช้เวลาพักผ่อนอยู่นานๆท่ามกลางธรรมชาต ิ 4.59 0.634 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.26 0.643 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชน (Slow  place/city)    
ท่านชอบเที่ยวเมืองขนาดเล็ก มคีวามเงียบสงบ  4.66 0.573 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ท่านชอบไปเที่ยวสถานท่ีที่ผู้คนมีวถิีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์  มีอัธยาศัย
ไมตรีที่ด ี

4.57 0.62 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.62 0.509 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านการใช้จ่าย (Slow  money) 
ท่านมักจะอุดหนุนสินค้าจากคนในท้องถิ่น 4.25 0.736 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ท่านมักเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายท่ีไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว 4.65 0.581 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.45 0.576 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวและการพัฒนาพ้ืนที่ (Slow  Development) 
ท่านชอบสถานท่ีที่คงสภาพเดมิของพื้นที่ไว้ 4.74 0.491 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ท่านชอบความเป็นธรรมชาติและวถิีชีวิตแบบดั้งเดิม 4.78 0.500 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.76 0.456 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านสถานที่พักแรม (Slow  Accommodation) 
ถ้าเลือกได้  ท่านชอบพักกับชาวบ้าน แทนท่ีจะพักในโรงแรมเวลาทอ่งเที่ยว 4.00 1.022 เห็นด้วย 
ถ้าพักในโรงแรม ท่านจะเลือกพักโรงแรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  หรือ
กลมกลืนกับธรรมชาต ิ

4.43 0.732 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.21 0.728 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านวิถีชีวิต (Slow life)  
ท่านชอบไปเที่ยวเอง  แบบไปได้เรือ่ยๆ ไมเ่ร่งรีบ 4.73 0.540 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ท่านไม่ชอบไปเที่ยวกับคณะทัวร์เพราะต้องเร่งรีบ 4.59 0.747 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.66 0.512 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านพลังงานการประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว (Slow energy) 
ท่านมักจะเลือกท ากิจกรรมการทอ่งเที่ยวท่ีประหยัดพลังงานทรัพยากร  และมี
ผลกระทบน้อยกับสิ่งแวดล้อม 

4.61 0.598 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ท่านมักจะสนับสนุนผูป้ระกอบการที่อนุรักษ์พลังงานเพื่อช่วยลดปญัหาโลกร้อน 
หรือมีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม 

4.58 0.603 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

รวม 4.59 0.545 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ในภาพรวม 4.46 0.395 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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 จากตารางที่ 1 พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการให้
ความส าคัญ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาพ้ืนที่ (Slow Development) ( x = 4.76) มากที่สุด 
โดยนักท่องเที่ยวค านึงถึงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนบางกระเจ้า ให้คงสภาพเดิมของ
พ้ืนที่เอาไว้ รองลงมาคือด้านวิถีชีวิต (Slow Life) ( x = 4.66) นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวกันเอง แบบ
ไปได้เรื่อย ๆ ไม่เร่งรีบ   
 
 ผลการวิจัยในด้านปัจจัยดึงดูดใจที่ส่งผลต่อการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้า 
ตารางท่ี 2 ผลการร่วมอธิบายความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ด้วยปัจจัยดึงดูดที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมหลังการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้า   

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .619 .383 .374 .51373 1.906 
รูปแบบ SS Df MS F Sig. 

Regression 64.494 6 10.749 40.729 .000 
Residual 103.718 393 .264   

Total 168.212 399    
   r =   .619                R2   =   .383            Adjusted R2   =  .374            SE =  .51373 

หมายเหตุ. * ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายพฤติกรรมหลังการการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้าในภาพรวม 
 (F =40.729, Sig.=.000) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .619 ค่าสัมประสิทธิ์ใน
การท านาย (R Square) เท่ากับ .383 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .374 และ
ค่าการคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) เท่ากับ .514 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทั้งตัวแปรด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
หลังการมาเยือน เมื่อผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่า มีตัวแปรต้นบางตัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ดังนั้นผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานต่อ เพ่ือทดสอบตัวแปรต้นว่าตัวใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการมา
เยือนชุมชนบางกระเจ้า 
 
ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมหลังการมาเยือนของนักท่องเที่ยว 

รูปแบบ B SE Beta T Sig. การแปลผล 
(ค่าคงที)่  1.160 .230  5.039 .000* มีอิทธิพล 
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว .198 .047 .229 4.214 .000* มีอิทธิพล 
ด้านสิ่งดึงดูดใจ  .407 .066 .370 6.185 .000* มีอิทธิพล 
ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว .198 .057 .174 3.468 .001* มีอิทธิพล 

r =   .619                R2   =   .383            Adjusted R2   =  .374            SE =  .51373 
หมายเหตุ. * มีนัยสาคัญทางสถิติ (Sig.) ที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหลังการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้ามี 3 ตัวแปร  
ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ .000 .000 
และ .001 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน (H1)  หมายความว่า ตัวแปรข้างต้นส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลังการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้า  จังหวัดสมุทรปราการ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้  
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความคิดเห็นโดยรวมได้ร้อยละ 37.4 (Adjusted R2 = .374) และปัจจัยด้านสิ่งดึงดูด
ใจ มีค่าสัมประสิทธ์ถดถอยสูงสุดคือ .407 
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบในชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
สามารถอภิปรายผลตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้า พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เพ่ิงเคยเดินทางมาครั้งแรก นิยมเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดน้ าบางน้ าผึ้งมาก
ที่สุด รองลงมาคือ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ท ากิจกรรมนันทนาการคือ ถ่ายรูป ปั่นจักรยาน เที่ยวชมวิถีชีวิต
ชาวบ้าน และพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติ นักท่องเที่ยวใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวได้ตามที่ต้องการเพ่ือ
สัมผัสวิถีชีวิต พักผ่อนในสถานที่ที่เงียบสงบ ช่วยให้ลดความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตที่ท างาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงกมล บุญทวีทรัพย์ (2555) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในธรรมชาติเพ่ือ 
ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า พักผ่อน และท ากิจนันทนาการ คือ ถ่ายรูป และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ราณี  อิสิชัยกุล (2554) ที่พบว่านักท่องเที่ยวใช้เวลากับกิจกรรมที่ท าให้เกิดการซึมซับประสบการณ์ในขณะ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ประกอบกิจกรรม
ท่องเทีย่วที่ไม่ต้องการใช้พลก าลังมาก เลือกใช้ยานพาหนะที่ไม่เร่งรีบ  ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม    
 2. คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบในชุมชนบางกระเจ้า  พบว่า  
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนเมือง จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยานเพ่ือสัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม พักผ่อนในธรรมชาติ เพ่ือคลายความเหนื่อยล้าจากการท างาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชลดรงค์ ทองสง (2557) ที่พบว่าการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้น
ความสงบ เรียบง่าย ผ่อนคลาย นักท่องเที่ยวสามารถจัดรายการท่องเที่ยวเอง มีกิจกรรมตามความต้องการแต่
ไม่มากจนเกินไป เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจนักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรม
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีสภาพความเป็นธรรมชาติสูง เลือกใช้พาหนะในการท่องเที่ยวเพ่ือไม่ก่อมลภาวะสู่
สิ่งแวดล้อม และยังสอดคล้องกับบทความของ ลม ร าเพย (2553) กล่าวถึงการท่องเที่ยวแบบไร้ความเร่งรีบที่
ประเทศไทย ผู้คนเริ่มหันมาท่องเที่ยวมากขึ้น เพ่ือหนีความจ าเจและความวุ่นวายในเมืองใหญ่ เพราะแสวงหา
ความเงียบสงบและเรียบง่าย พาตัวเองออกจากสังคมเมืองที่คุ้นเคยไปสู่ธรรมชาติและผู้คนที่เปี่ยมด้วยมิตร
ไมตรีตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท่ีสวยงาม    
 3. ปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการมาเยือน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาเยือนมี 3 ปัจจัยได้แก่ ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ปัจจุบันคนใน
เมืองส่วนใหญ่  ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ พบเจอการจราจรที่แออัดคับค่ัง และสภาพอากาศที่ไม่บริสุทธิ์  จึงท าให้ผู้คน
มีความต้องการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน โดยการออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่ยังคง
มีความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชุมชนบางกระเจ้าเป็นพ้ืนที่สีเขียวใกล้กรุงเทพมหานคร มีความ
เป็นชนบท คนท้องถิ่นมีอัธยาศัยที่ดี ความเงียบสงบและการด ารงชีวิตที่เรียบง่าย เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
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สรุป  

 ผลจากงานวิจัย สามารถน าไปเพ่ิมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่สีเขียว และการท่องเที่ยวแบบไม่  
เร่งรีบ ผู้วิจัยสามารถน าไปต่อยอดเผยแพร่ เช่น อาจน าไปศึกษาในชุมชนตามต่างจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นพื้นที่สีเขียว มีความเป็นธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้
ด้วยตนเอง เช่น ถ่ายรูป ปั่นจักรยาน เป็นต้น  
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนบางกระเจ้า  
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวเป็นครั้งแรก พบอุปสรรคเกี่ยวกับป้ายบอกทางที่ไม่
ชัดเจน ยากต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และป้ายให้ความรู้ตามแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร
ปรับปรุงป้ายบอกทางตามเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ถูกต้อง  
อีกทั้งควรมีป้ายสื่อความรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าใจความเป็นมาและ
ความส าคัญของสถานที่นั้น ๆ  
 จากผลการค้นหาคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบในชุมชนบางกระเจ้า 
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือต้องการมาพักผ่อนใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียว และสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมี
การท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าทางสื่ออินเตอร์เน็ต  สื่อทางหนังสือน าเที่ยว หรือสื่อเอกสารการท่องเที่ยว
อ่ืน ๆ  เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยให้สื่อถึงการมาพักผ่อนและท ากิจกรรมในพ้ืนที่สีเขียว 
เช่น  การปั่นจักรยาน ถ่ายรูป และเผยแพร่ข่าวสารงานประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือที่จะ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน   
 จากผลการศึกษาปัจจัยดึงดูดทีส่่งผลต่อการมาเยือนชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าสิ่ง
ดึงดูดใจ ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นธรรมชาติ และอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร บางกระเจ้าจึงได้รับความ
นิยมในการมาท ากิจกรรมถ่ายรูป และปั่นจักรยานเป็นอย่างมาก ฉะนั้นควรจะส่งเสริมการตลาดการ
ประชาสัมพันธ์การปั่นจักรยานมาเป็นจุดขายที่ส าคัญ ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและมีสุขภาพที่ดีขึ้น จน
สามารถสร้างเป็นสิ่งดึงดูดให้นักปั่นจักรยานได้เข้ามาท ากิจกรรมในชุมชนบางกระเจ้า สร้า งรายได้กลับเข้าสู่
ชุมชน รวมทั้งผู้ที่ให้บริการเช่าจักรยานควรดูแลรักษาจักรยานและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการ เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพท่ีมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่วต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเร่ือง การรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศของเด็กไทย เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศท่ีเด็กเข้าถึงในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นสื่อเก่า 
(Mass media) และสื่อใหม่ (New media) ซึ่งเป็นสื่อที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของเด็กมากย่ิงขึ้น 
เด็กสามารถค้นหาข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลที่ตนสนใจผ่านสื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีมีทั้ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาถึงทฤษฎีการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางเพศ  และเพ่ือวิเคราะห์ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศของเด็กไทย 
 การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางเพศและทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศ
ที่เด็กเปิดรับ โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 11-15 ปีจํานวน 30 คน  
 ผลสรุปของการวิจัยฉบับน้ีคือเด็กมีการเปิดรับสื่อทางเพศผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
เป็นหลัก โดยส่วนใหญ่เข้าถึงสื่อทางเพศผ่านเว็บไซต์ที่มีคลิปวีดีโอทางเพศผ่านการแนะนําจากเพื่อนและคน
ใกล้ชิด ซึ่งเด็กมีทักษะในการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศ อยู่ในระดับที่สามารถกําหนดแหล่งสารสนเทศ
ที่ตนเองต้องการเข้าถึงได้ซึ่งก็คือ สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถใช้ได้ง่าย สะดวกและเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเด็กมีความถี่ในการเข้าใช้งานสื่อทางเพศอยู่ระหว่าง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลา 6-10 
นาที/ครั้ง โดยในแต่ละคร้ังเด็กได้มีการกําหนดภาระงาน หรือสาเหตุที่เข้าไปใช้งานสื่อทางเพศ คือ เพ่ือความ
บันเทิงเป็นหลักและเพ่ือพูดคุยกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการเข้าสังคมอย่างหน่ึง เด็กยังมีทักษะในการกําหนดกลยุทธ์
แสวงหาสารสนเทศ  
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 
29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

E 2 

โดยได้มีการกําหนดคําค้นหาที่เก่ียวข้องกับสื่อทางเพศที่ตนเองสนใจอย่างหลากหลายและใช้การค้นหา
ผ่าน Google.com นอกจากน้ีเด็กยังมีทักษะการใช้สารสนเทศ จากส่ือทางเพศอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถคิด
วิเคราะห์ได้ โดยเด็กสามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถึงสื่อทางเพศและสามารถบอกโทษที่เกิดกับ
ตนเองขณะเข้าถึงสื่อทางเพศได้ เด็กยังสามารถแยะแยะเนื้อหาจากสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ โดยให้เหตุผล
และวิเคราะห์ตามความคิดของตนเองต่อสื่อที่ปรากฏได้ แต่เด็กไม่มีทักษะไปถึงขั้นตอนที่สามารถสังเคราะห์
สารสนเทศ จากสื่อทางเพศได้และไม่สามารถประเมินผลสารสนเทศจากสื่อทางเพศได้เช่นกัน 

คําสําคัญ: การรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อทางเพศ   
 
ABSTRACT  

This thesis is a research study on the information literacy of sexual media on Thai 
youths. The research proposal aims to study Thai youths’ behaviors, specifically on the 
attitudes toward sexual contents both on mass media and new media. The independent 
media becomes significantly influential on young people’s daily basis. Accordingly, it is 
considerably a limitless access to information. On one hand, this approach is notably 
beneficial to young people education and self-interest. On the other hand, the independent 
media is a double-edged sword. It could result in negative impacts on young people, which 
crucially shape their thinking and behaviors in general. Therefore, the researcher will 
emphasize on the theory of Information Literacy. In addition, this research will attempt to 
analyze Thai youths’ interpretations and understandings on sexual media.  

The research method will be a qualitative research method. The data will be 
collected through in-dept interviews. The effort of this approach is to explore individual 
opinions, perspectives, and attitudes toward media influence and sexual content. The 
collective data will be used for a further analysis.  Hence, the researcher intends to achieve 
30 interviews. Moreover, the interviewees will be mainly selected from Thai youths at the 
age between 11-15 years old. 

The data analysis of this research shows that Thai youths have experienced sexual 
media mostly through personal computers and smart phones. Further, they access to sexual 
websites and video clips due to friends and peer pressure. Nevertheless, the youths have an 
understanding in a level that they can identify the location and access. In other words, they 
can identify the sources of these contents. Obviously, the most convenient source is the 
Internet. The interviewees have reported that they view sexual content approximately 1-2 
times a week, and spend 6-10 minutes on the sites each time. The interviewees also 
reported that they have a ‘task definition’ or a personal intention for such behaviors. The 
common reasons are for entertaining and socializing, which they emphasize that it is a part 
of social interaction. In terms of information seeking strategies, young people define that 
their interests on sexual contents are various, and the main search engine they used is 
Google.com. Moreover, these young interviewees are aware of the impacts of the use of 
information. They are able to analyze advantages and disadvantages of accessing to online 
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sexual media. Further, they can categorize that some sexual media are inappropriate. 
Generally, they are capable of giving empirical reasons and opinions toward sexual media. 
Nevertheless, Thai young adults are critically inefficient in data synthesis on sexual media. 
Also, they cannot effectively give an evaluation on sexual contents. 

Keywords: Information Literacy, Sexual Media 
 
บทนํา  

คนในสังคมปัจจุบันเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างง่ายดายผ่านสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ซึ่งจัดว่าเป็นสื่อด้ังเดิม (Traditional Media) สื่อเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะถูกควบคุม
และคัดกรองเน้ือหาก่อนการเผยแพร่โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือดูแลความถูกต้องและความเหมาะสมก่อน
เผยแพร่สู่ผู้บริโภคเพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายในด้านต่างๆท่ีเกิดจากเน้ือหาที่มาจากส่ือ ทั้งน้ียังมีสื่ออีก
ประเภทหน่ึงคือ สื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อใหม่ (New media) ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศให้คนในสังคม ผู้คนจํานวนมากสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาจากสมาร์ทโฟน แทป
เล็ต คอมพิวเตอร์ โดยสารสนเทศท่ีเผยแพร่ในสื่ออินเทอร์เน็ตน้ันสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีปริมาณมากและ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จุดเด่นที่สําคัญของอินเทอร์เน็ตคือ “เสรีภาพ” ที่แม้จะเร่ิมมีหน่วยงานเข้ามา
ตรวจสอบแล้วแต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ดังน้ันข้อมูลสารสนเทศในสื่ออินเทอร์เน็ตจึงมีทั้งสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นเท็จ ซึ่ง
สิ่งเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
 เด็กเป็นประชากรที่สําคัญของทุกประเทศ เด็กในสังคมปัจจุบันเป็นเด็กที่เกิดในยุคของเจเนอเรช่ัน 
แซด ซึ่งอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน เด็กเหล่าน้ีเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแล้วและเข้าสู่
ยุคดิจิตัล ดังน้ันเด็กจึงสามารถเข้าถึงสารสนเทศในสื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดย วิทยา ชีวรุโณทัย  
(2555) ได้ให้คํานิยามไว้ว่า เด็กในยุคเจเนอเรช่ัน แซดเป็นกลุ่มที่ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนหรือคนในโลกไซเบอร์ได้
อย่างเปิดกว้าง เป็นรุ่นที่มีการเรียนรู้ สังเกต และแบ่งปันความรู้ร่วมกันซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง เขา
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คําแนะนําผ่านสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่ต่ืน ทั้งในบ้าน ขณะทํางาน 
กําลังเดินทาง และอยู่นอกบ้าน สถานที่ เวลาจึงไม่สามารถปิดก้ันการสื่อสารเหล่าน้ีได้ในยุคเจเนอเรช่ัน แซด 
โดยลักษณะที่สําคัญน้ีทําให้เห็นว่าเด็กในยุคปัจจุบันมีการเรียนรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ควร
เฝ้าระวังเน่ืองจากข้อมูลที่อยู่ในสื่ออินเทอร์เน็ตน้ันมีความหลากหลาย  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเด็กเร่ิมเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น โดย สุมาลี สวยสะอาด (2555) กล่าวว่า เด็กจะเริ่มมี
ความสนใจในด้านต่างๆรวมถึงเรื่องเพศ โดยเด็กจะเริ่มเข้าสู่โลกทางเพศของผู้ใหญ่ผ่านทางหนังสือนวนิยาย 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสังเกตจากส่ิงแวดล้อมประจําวันรอบๆตัว ซึ่งทําให้ความสนใจเก่ียวกับเพศจะค่อยๆ
เกิดขึ้นภายในจิตใจ ดังน้ันในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น เด็กย่อมเริ่มเข้าถึงสื่อทางเพศผ่านช่องทางต่างๆท้ังสื่อด้ังเดิมและ
สื่อใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กเป็นอย่างมาก เพราะด้วยลักษณะการใช้งานท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึง
ง่ายได้ทุกที่ทุกเวลา ชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) กล่าวว่า เด็กและวัยรุ่นสามารถค้นหาข้อมูลทาง
การศึกษาและข้อมูลที่ตนสนใจผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ถูกต้องเช่ือถือได้และข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ถูกต้อง เช่ือถือไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความคิดและ
พฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น ข้อมูลทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ภาพหรือคลิปที่มีความรุนแรง ข้อมูลทางการเมืองที่
ทําให้เกิดความแตกแยก เว็บที่มีการเล่นพนันออนไลน์ รวมไปถึงอาจมีข้อมูลที่อันตรายต่อสุขภาพ และหากเด็ก
ไม่สามารถรู้เท่าทันข้อมูลต่างๆท่ีตนเองเข้าถึง ข้อมูลที่ไม่ผ่านการคัดกรองเหล่าน้ีก็ย่อมที่จะส่งผลร้ายตามมา
เช่นกัน 
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ด้วยเหตุน้ีเด็กจึงจําเป็นต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศ  (Information Literacy) ซึ่ง นํ้าทิพย์ 
วิภาวิน (2554) ได้ให้ความหมายของทักษะการรู้สารสนเทศเอาไว้ว่า เป็นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
ประเมินผลและใช้สารสนเทศจากข้อมูลหลายแห่งได้ นอกเหนือจากน้ีแล้วยังรวมถึงขอบเขตของพฤติกรรมหรือ
ทักษะที่มีส่วนร่วมสนับสนุนบทบาทในการใช้สารสนเทศในชีวิตประจําวันและแต่ละวิชาชีพ ทักษะของการ
รู้เท่าทันสารสนเทศจึงมีความจําเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับเด็กในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีความสนใจในเรื่องของเพศ
และพยายามจะเข้าถึงสื่อทางเพศผ่านช่องทางต่างๆท้ังสื่อเก่าและสื่อใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีปริมาณ
มากและไม่ผ่านการคัดกรองเน้ือหาที่เหมาะสม ทักษะดังกล่าวจะทําให้เด็กคิดวิเคราะห์ ประเมินค่าสื่อที่ตนเอง
เข้าถึงและนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งเด็กแต่ละคนน้ันจะมีทักษะที่แตกต่างกันออกไปตามความรู้ 
ประสบการณ์ และปัจจัยต่างๆทางสังคม จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่าเด็กไทยในปัจจุบันน้ันมีพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อทางเพศในรูปแบบใดและมีทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศมากน้อยเพียงใด  

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศของเด็กไทย เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางเพศของเด็กและวิเคราะห์ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศของเด็ก 
ในสังคมปัจจุบันผ่านทั้งสื่อใหม่และสื่อเก่า โดยขอบข่ายของสื่อทางเพศในงานวิจัยฉบับน้ีหมายถึงสื่อที่มี
ลักษณะโป๊ เปลือย แสดงให้เห็นเรือนร่างของบุคคล และมีเน้ือหาย่ัวยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศซึ่งสื่อเหล่าน้ี
ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆ โดยจะดูว่าเด็กมีทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศอยู่ในระดับใด เพ่ือนําไปสู่การให้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ หาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาสื่อทางเพศท่ีเด็กควรได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 

ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยเรื่อง การรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศของเด็กไทย จะก่อให้เกิดประโยชน์
ดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางเพศของเด็กไทย 
2. เพ่ือให้ทราบทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศของเด็กไทยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศของเด็กในเรื่องเพศและเรื่องอ่ืนๆต่อไป 
3. เป็นแนวทางให้แก่ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในการกํากับดูแลเด็กและให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับเรื่องเพศอย่างเหมาะสม 
  

ทบทวนวรรณกรรม  
 การรู้เท่าทันสารสนเทศ คือ ความสามารถและทักษะในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจาก
หลายแหล่ง โดยสามารถค้นหา ประเมินค่าและใช้งานข้อมูลที่ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์และความต้องการรวมถึงสามารถบูรณการสารสนเทศเข้ากับองค์ความรู้เดิมได้อีกด้วย โดย Mike 
Eisenberg และ Bob Berowitz (1987) ได้พัฒนาโมเดลการรู้สารสนเทศที่มีช่ือว่า Big 6 skill Model มาเป็น
แนวทางเพื่อทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศ โดยประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนที่สามารถสลับตําแหน่งก่อนและ
หลังได้ประกอบไปด้วย 1. การกําหนดแหล่งสารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศ (Location and Access)  
2. กําหนดภาระงาน (Task Definition) 3. การกําหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking 
Strategies) 4. การใช้สารสนเทศ ( Use of Information) 5. การสังเคราะห์สารสนเทศ (Synthesis)  
6. การประเมินผล (Evaluation)  
 สุพรรณิกา จันทร์จิรานุวัฒน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อลามกท่ีมีผลต่อการกระทําผิดทาง
เพศของเด็กและเยาวชน โดยศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยได้ศึกษาในประเด็นของลักษณะในการกระทําความผิด การใช้สื่อลามกและความสัมพันธ์ของการใช้สื่อ
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ลามกกับการกระทําผิดทางเพศของเยาวชน โดยผลการศึกษาจากเด็กและเยาวชนจํานวน 101 คน พบว่าเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดด้วยการโทรมหญิงมากที่สุด รองลงมาคือพรากผู้เยาว์ ข่มขืนกระทําชําเรา ฐาน
อนาจาร และพยายามข่มขืนกระทําชําเราเป็นอันดับสุดท้าย โดยสื่อทางเพศท่ีเด็กและเยาวชนใช้ได้แก่ สื่อ
ลามกประเภทวีซีดี/ดีวีดี  ภาพยนตร์สื่อลามก สื่อลามกประเภทหนังสือ สื่อลามกประเภทอินเทอร์เน็ต สื่อ
ลามกประเภทนิตยสารและการ์ตูน สื่อลามกประเภทเทปเสียง 
 เมสิริณ ขวัญใจ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง เด็กกับการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์ โดยได้ศึกษาประเด็นของ
ลักษณะแบบแผนพฤติกรรมในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ของเด็ก รวมถึงทักษะและความสามารถในการรู้เท่าทัน
สื่อโทรทัศน์ของเด็ก และได้ผลการศึกษาว่าเด็กมีการเปิดรับรายการต่างๆทางโทรทัศน์ในปริมาณช่ัวโมงที่มาก
ในแต่ละวัน และสามารถเลือกเปิดรับประเภทรายการตามความต้องการของตนเองได้อย่างมีอิสระพอสมควร 
โดยเด็กได้ใช้ทักษะและความสามารถในการทําความเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความหมาย และประเมินคุณค่าของ
เน้ือหารายการประเภทต่างๆได้อย่างรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์โดยมีพ่อแม่เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อเด็ก โดยเฉพาะเน้ือหารายการที่ไม่เหมาะสมกับเด็กวัยน้ี เช่น รายการละคร รายการข่าว เด็กก็จะ
เปิดรับร่วมกับพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และมีอิทธิพลในการสร้างมุมมองและทรรศนะ
ให้แก่เด็ก ทําให้สามารถสอนในส่ิงที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมแก่เด็กได้และยังช่วยอธิบายเพ่ิมเติมในเน้ือหา
รายการซึ่งทําให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์ของเด็กมาก
ย่ิงขึ้นตามลําดับ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางเพศของเด็กไทย 
2. เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศของเด็กไทย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศของเด็กไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการวิเคราะห์เน้ือหา
บางส่วนเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนที่จะได้มาซึ่งผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีได้แก่ ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 แบบ ได้แก่ 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กในช่วงวัยรุ่นที่มี
พัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็ว คือเด็กที่มีอายุระหว่าง 11-15 ปี และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน 30 คน ซึ่งมีการเปิดรับสื่อทางเพศโดยคละเพศชายจํานวน 18 คน และเพศหญิงจํานวน 12 
คน โดยเด็กที่ให้ข้อมูลน้ันมีความคุ้นเคยกับผู้วิจัยพอสมควร ทําให้เด็กกล้าพูดคุยและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก 
นอกจากน้ีได้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยให้เด็กแนะนําเพ่ือนหรือคนรู้จักที่มี
ลักษณะตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาและผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บข้อมูล และเด็กจะมีความไว้ใจมากย่ิงขึ้นเน่ืองจาก
เพ่ือนที่รู้จักเป็นคนชักชวนมาให้ข้อมูล 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และอุปกรณ์สําหรับช่วย
บันทึกเสียง ซึ่งกําหนดแนวคําถามในประเด็นหลักไว้ดังต่อไปน้ี ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ทางเพศของเด็กและ ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศเก่ียวกับสื่อทางเพศของเด็ก 
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 3. วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการรู้เท่าทัน
สารสนเทศได้แก่ Big 6 Skill Model เพ่ือใช้ในการกําหนดข้อคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเด็กและนําไป
ตรวจสอบกับผู้เช่ียวชาญด้านสื่อมวลชน เพ่ือนําไปแก้ไขก่อนที่จะใช้ในการสัมภาษณ์จริง 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเด็กที่มีอายุระหว่าง 11-15 
ปี จํานวน 30 คน ระยะเวลาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 59 จนถึง เมษายน 59 โดยผู้วิจัยติดต่อนัดวันและเวลา
ในการสัมภาษณ์ ทําข้อตกลงระหว่างการสัมภาษณ์ ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกและขออนุญาตบันทึกเสียงและจด
บันทึกขณะให้สัมภาษณ์ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในทีละประเด็นคําถามซึ่งออกแบบ
ให้เช่ือมโยงกับทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศ โดยนําคําตอบที่ได้ในแต่ละหัวข้อมาจัดกลุ่ม (Grouping) และ
แยกประเภทของคําตอบให้ง่ายต่อการสรุป จากน้ันจัดลําดับของคําตอบที่ได้มาเรียงจากมากไปน้อย 3 ลําดับ
แรก หากมีประเด็นหรือรายละเอียดเสริมเพ่ิมเติมก็จะบันทึกลงไปเพ่ือให้ได้ความชัดเจนของคําตอบมากย่ิงขึ้น 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

การรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อทางเพศของเด็กไทยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 11-15 ปี จํานวน 30 คน สามารถสรุปตามลําดับขั้นของการรู้สารสนเทศจาก Big 6 Skill Model 
ของ Michael B. Eisenberg และ Robert E. Berkowitz ได้ดังต่อไปน้ี 

1. การกําหนดแหล่งสารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศ (Location and Access) 
 1.1  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางเพศของเด็ก คือ ส่วนใหญ่เคยเปิดรับสื่อทางเพศ โดยประเภท

ของสื่อที่เปิดรับน้ันสามารถเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดังต่อไปน้ี 1) เว็บไซต์ที่มีคลิปวีดีโอทางเพศ 2) คลิป
วีดีโอทางเพศจาก YouTube 3) Social media เช่น facebook, Line โดยผ่านการแชร์จากเพ่ือนหรือบุคคล
อ่ืนที่หน้ากระดานข่าวรวมถึงในกล่องข้อความกลุ่มสนทนาหรือข้อความส่วนตัว 4) อ่ืนๆ เช่น แอปพลิเคช่ัน
เก่ียวกับวีดีโอเช่น 4share ประเภทอ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ แผ่น VCD/DVD และ แบนเนอร์โฆษณาทางเพศผ่าน
เว็บไซต์ต่างๆ โดยการที่เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี สามารถเข้าถึงสื่อทางเพศได้อย่างเสรีน้ันเน่ืองจากการป้องกัน
และปราบปรามส่ือทางเพศในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งสําคัญที่เด็กเปิดรับน้ันไม่สามารถครอบคลุมได้อย่าง
ทั่วถึง เด็กสามารถค้นหาสื่อทางเพศผ่านสมาร์ทโฟน ที่ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผู้ปกครองไม่สังเกตเห็น แม้ว่า
บางเว็บไซต์จะมีการจํากัดอายุผู้เข้าชม แต่เด็กก็สามารถใช้วิธีการ“โกงอายุ” รวมถึงใช้ล๊อคอินของผู้ปกครองที่
ลงทะเบียนอัตโนมัติไว้เข้าไปรับชมได้ สื่อทางเพศที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสื่อที่ไม่สามารถปิดก้ันจากเด็กที่
อายุตํ่ากว่า 18 ปี ได้  

 1.2  ช่ือแหล่งที่มาของสื่อทางเพศท่ีเด็กเปิดรับ คือ เว็บไซต์ที่มีคลิปวีดีโอทางเพศ เป็นสื่อที่เด็ก
เข้าถึงมากที่สุด โดยพบว่าเด็กนิยมรับชมคลิปวีดีโอทางเพศในเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นการ์ตูนทางเพศของญี่ปุ่น
หรือ Hentai anime มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง และคลิปวีดีโอที่มีนักแสดงเป็นคนทั่วไปเป็นลําดับรองลงมา ซึ่ง
การ์ตูน Hentai anime ที่เป็นที่นิยมสําหรับเด็กจะเป็นการ์ตูนที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งสามารถสรุปได้พอ
สังเขปคือ 1) ใช้นักพากษ์เสียงประกอบขณะตัวละครร่วมเพศ 2) ตัวละครหญิงเป็นฝ่ายถูกกระทํา 3) ตัวละคร
หญิงมีลักษณะดึงดูดทางเพศสูง 4) มีโครงเรื่องหลากหลาย 5) มีฉากการร่วมเพศชัดเจน 6) ลักษณะที่น่าสนใจ
อ่ืนๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับอมนุษย์ การมีเพศสัมพันธ์แบบผิดศีลธรรม เป็นต้น โดยเด็กบางส่วนได้มีการ
ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีคลิปวีดีโอทางเพศที่เข้าเป็นประจําได้ดังต่อไปน้ี 1) hanime.tv 2) hentaigasm.com  
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3) xxxanimemovies 4) tophd.xxx 5) youporn.com และสําหรับการ์ตูนทางเพศของญี่ปุ่น (Hentai 
anime) กลุ่มเป้าหมายจะเปิดรับชมจากเว็บต่างๆตามความสนใจ โดยกลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้ระบุช่ือเรื่องที่
ค้นหามากที่สุดได้แก่เรื่อง High school dxd  
 1.3  ความถี่ในการเข้าถึงสื่อทางเพศของเด็ก โดยเด็กจะเข้าถึงสื่อทางเพศท่ีเป็นเว็บไซต์เป็นหลัก 
โดยเข้าผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยมีความถี่ในการใช้งานเรียงจากคําตอบที่ได้รับจากลําดับมากไป
น้อยอันดับ 1) เข้าใช้สื่อทางเพศในปริมาณ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 2) เข้าใช้สื่อทางเพศในปริมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
3) เข้าใช้สื่อทางเพศในปริมาณ 1 ครั้ง/เดือน  
 โดยระยะเวลา (นาที) ที่เด็กเข้าใช้งานสื่อทางเพศเรียงจากลําดับมากไปน้อย คือ 1) เข้าใช้สื่อทางเพศ
เป็นระยะเวลา 6-10 นาที 2) เข้าใช้สื่อทางเพศเป็นระยะเวลา 11-15 นาที 3) เข้าใช้สื่อทางเพศเป็นระยะเวลา 
1-5 นาที โดยพบว่าเพศหญิงน้ันจะใช้ระยะเวลาเข้าสื่อทางเพศน้อยกว่าเพศชาย 

2. กําหนดภาระงาน (Task Definition) 
จากทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของสื่อ (Uses & Gratification Approach) ซึ่ง

กล่าวถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใช้ โดย McQuail, Blumler & Brown (อ้างถึงใน กาญจนา แก้ว 
เทพ, 2555) ได้เสนอว่ากลุ่มของแรงจูงใจใหญ่ๆที่คนเปิดรับสื่อน้ันมีอยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เพ่ือหลีกหนี 
(Diversion) 2) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Personal relationship) 3) เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง 
(Personal identity) 4) เพ่ือสํารวจหาข้อมูล (Surveillance)  
 โดยสาเหตุของการเข้าถึงสื่อทางเพศของกลุ่มเป้าหมายเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดังต่อไปน้ี  
1) เพ่ือความบันเทิง 2) เพ่ือใช้พูดคุยกับเพ่ือนฝูง 3) เพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม 4) เพ่ือสนองความต้องการทางเพศ 
(การสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง) ซึ่งพบว่าเด็กผู้ชายอายุ 15 ปี ใช้งานสื่อทางเพศเพ่ือสําเร็จความใคร่ด้วย
ตนเองทุกคน 

3. การกําหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Strategies) 
 3.1  ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการเข้าถึงสื่อทางเพศของเด็ก คือผู้ที่แนะนําหรือผูท้ี่ทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิด

ความรู้สึกต้องการเข้าถึงสื่อทางเพศ โดยเรียงลําดับได้ดังต่อไปน้ี 1) เพ่ือน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้แนะนําให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าไปดูหรือพูดคุยกัน จนทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการเข้าถึงสื่อทางเพศ 2) ตนเอง เกิด
จากการท่ีกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกสนใจ อยากรู้อยากเห็นและเข้าไปค้นหาจนสามารถเข้าถึงสื่อทางเพศได้
ด้วยตนเอง 3) พ่อหรือพ่ี เป็นบุคคลในครอบครัวที่ทําให้เด็กเกิดความต้องการที่จะเข้าถึงสื่อทางเพศ เช่น พ่ีมี
การแนะนําหรือเปิดให้ดู พ่อเปิดดูสื่อทางเพศและกลุม่เป้าหมายเข้ามาเห็น เกิดความอยากรู้และกลับไปค้นหา
ด้วยตัวเองบ้างจนสามารถเข้าถึงสื่อทางเพศได้ เป็นต้น 

3.2  หลักในการค้นหาสารสนเทศ จากการเปิดรับสื่อที่พบว่ากลุ่มเป้าหมายได้มีการเข้าถึงสื่อทาง
เพศประเภทคลิปวีดีโอจากเว็บไซต์มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ Youtube Social media และสื่ออ่ืนๆ
ตามลําดับ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการใช้คําค้นหาในสื่อแต่ละประเภทดังต่อไปน้ี 

 -  เว็บไซต์ที่มีคลิปวีดีโอทางเพศ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์คลิปวีดีโอ ได้เข้า
ไปค้นหาเว็บไซต์จาก Google.com และมีคําเซิร์ทในการค้นหาสื่อทางเพศในเว็บไซต์ต่างๆดังต่อไปน้ี 
1) 18+ คลิป 4) Narutoporn 7) Doujinshi 18+  
2) คลิปโป๊ 5) หนัง X 8) Hentai 
3) การ์ตูนโป๊ 6) XXXX 9) Hentai anime  

- Youtube ในสื่อน้ีเด็กมีการค้นหาในเว็บไซต์ Youtube.com เรียงลําดับได้ดังต่อไปน้ี 1) 
High school dxd 2) 18+ 3) อภินิหาร 18+  
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- Social Media ในสื่อประเภทน้ี เด็กส่วนใหญ่จะไม่มีการค้นหาด้วยตนเอง แต่จะเข้าถึงสื่อ
ทางเพศ โดยการกดเข้าไปดูคลิปวีดีโอที่มีการแชร์ผ่านหน้ากระดานข่าว รวมถึงในกลุ่มกล่องข้อความสนทนาที่
เพ่ือนหรือคนรู้จักแชร์มาอีกคร้ัง 

- ช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่  1) หนังสือการ์ตูน 18+ เด็กจะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายการ์ตูน
ทั่วไปท่ีปัจจุบันมีการขายอย่างเปิดเผยมากข้ึน 2) แอปพลิเคช่ัน เด็กเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน 4share ซึ่งเป็น
แอปพลิเคช่ันเก่ียวกับวีดีโอโดยเฉพาะโดยใช้คําว่า “คลิปโป๊” ในการค้นหา 3) ภาพยนตร์ เด็กรับชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ โดยเป็นภาพยนตร์ที่มีฉากร่วมเพศอย่างชัดเจนคือเรื่อง Dead pool 4) แผ่น VCD/DVD เด็ก
เข้าถึงสื่อทางเพศผ่านแผ่น VCDและ DVD ของคนในครอบครัวเช่น พ่อ โดยค้นหาที่ซ่อนตามจุดต่างๆท่ีคาดว่า
สื่อทางเพศถูกเก็บไว้ 5) แบนเนอร์โฆษณาสื่อทางเพศ จะพบเห็นได้ตามเว็บไซต์ดูภาพยนตร์ฟรี เด็กจะเข้าถึง
สื่อทางเพศท่ีเป็นแบนเนอร์โฆษณาเพ่ือเข้าไปยังเว็บไซต์สื่อทางเพศอีกทอดหน่ึง โดยจะใช้การจดจําเว็บไซต์
ปกติที่มีแบนเนอร์โฆษณาทางเพศน้ีปรากฎอยู่ 

4. การใช้สารสนเทศ ( Use of Information) 
 4.1  ประโยชน์จากการเข้าถึงสื่อทางเพศ โดยประโยชน์ที่เด็กได้จากการเข้าถึงสื่อทางเพศในทุก

ประเภทเรียงลําดับจากคําตอบที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังต่อไปน้ี  
1) ได้รับความรู้เรื่องเพศมากย่ิงขึ้น โดยเด็กได้กล่าวว่าการเรียนเพศศึกษาในโรงเรียนทําให้

ทราบถึงทฤษฎีต่างๆ ส่วนการเข้าถึงสื่อทางเพศด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆน้ันทําให้เห็นภาพในช้ันเรียนชัดเจน
และเข้าใจมากย่ิงขึ้น โดยความรู้เรื่องเพศที่ได้จากการเข้าถึงสื่อทางเพศที่กลุ่มเป้าหมายจําแนกมาน้ันประกอบ
ไปด้วย 
 - รู้ในเรื่องของการป้องกัน การใช้ถุงยางอนามัย 
 - รู้ขั้นตอนการปฏิบัติตนขณะร่วมเพศ  
  2) ความบันเทิง โดยเด็กจะได้รับความสนุกสนานความบันเทิงขณะเข้าถึงสื่อทางเพศ 
  3) ได้รับการตอบสนองความต้องการทางเพศ (การสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง) โดยเมื่อเด็ก
เกิดอารมณ์ทางเพศ เด็กจะเลือกเข้าถึงสื่อทางเพศเพ่ือใช้ในการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศของตนเอง 
 4.2  โทษของการเข้าถึงสื่อทางเพศ จากมุมมองและประสบการณ์การเข้าถึงสื่อทางเพศของเด็ก ได้
มองว่าการเข้าใช้สื่อทางเพศทําให้เกิดเกิดโทษในด้านต่างๆกับตนเอง โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้
ดังต่อไปน้ี 1) หมกมุ่น คือเด็กต้องการจะเข้าไปดูสื่อทางเพศซ้ําหรือหาสื่อทางเพศเรื่องใหม่ๆเพ่ือเข้าใช้งาน
ต่อไป 2) ไม่เกิดโทษ คือเด็กคิดว่าการเข้าถึงสื่อทางเพศไม่ได้ทําให้เกิดโทษใดๆตามมา 3) เสียเวลา โดยเวลาที่
จําใช้ทํากิจกรรมอย่างอ่ืนเช่น ทําการบ้าน อ่านหนังสือก็จะมาเสียเวลากับการเข้าถึงสื่อทางเพศแทน 
 4.3  เน้ือหาจากสื่อทางเพศที่ช่ืนชอบ เน้ือหาที่เด็กช่ืนชอบส่วนใหญ่ ได้แก่ 1) เป็นแนวทั่วไป คือ
การร่วมเพศของชายหญิง 2) นักเรียน คือแนวเรื่องที่มีตัวเอกยังศึกษาอยู่ 3) วัยทํางานหรือผู้ใหญ่ 
 4.4 เน้ือหาจากสื่อทางเพศท่ีไม่ชอบ เน้ือหาทางเพศที่เด็กไม่ชอบและจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะดู 
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปน้ี 1) แนวรุนแรง/ใช้อุปกรณ์ โดยให้เหตุผลว่ารู้สึกเจ็บปวด
และสงสารคนที่ถูกกระทํา 2) เกย์ เน่ืองจากไม่ใช่รสนิยมที่ช่ืนชอบ 3) คนแก่ เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่วัยที่จะ
แสดงออกทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์ 4) ข่มขืน เพราะรู้สึกไม่เห็นด้วยและสงสารผู้ที่ถูกกระทําโดยไม่ยินยอม 
ซึ่งการที่เด็กไม่ชอบดูสื่อทางเพศที่มีความรุนแรงหรือมีการข่มขืนน้ันเป็นไปในทิศทางที่ดี เพราะทําให้เห็นว่าเด็ก
ไม่นิยมชมชอบความรุนแรง 
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5. การสังเคราะห์สารสนเทศ (Synthesis)  
 ในขั้นตอนการสังเคราะห์สารสนเทศของ Big 6 Model น้ีเป็นไปในแนวทางของการที่ผู้ใช้งาน
วิเคราะห์สารสนเทศทั้งหมดที่ตนเองได้ใช้ และเกิดการสร้างเนื้อหาของสารสนเทศข้ึนมาใหม่ให้ดีย่ิงขึ้นเพ่ือ
เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนต่อไป ซึ่งเน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ีเก่ียวกับสื่อทางเพศที่เป็นเรื่องเฉพาะทางและไม่เปิดกว้างใน
สังคม เด็กจึงยังไม่มีทักษะในการวิเคราะห์เน้ือหาจากสื่อทางเพศจนถึงขั้นที่สามารถสร้างหรือพัฒนาเน้ือหา
ออกมาใหม่ได้ เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะดูสื่อทางเพศเพ่ือความบันเทิง หรือพูดคุยกับเพ่ือนเท่าน้ัน จึงไม่เกิดการ
คิดที่จะสร้างหรือพัฒนาเน้ือหาขึ้นมาใหม่ เด็กส่วนใหญ่จึงเป็นฝ่ายที่รับสารสนเทศจากผู้อ่ืนเพียงฝ่ายเดียว 
ในขณะที่ส่วนน้อยมีการเผยแพร่สื่อทางเพศให้แก่ผู้อ่ืนผ่านการพูดหรือ Social Network  
  6. การประเมินผล (Evaluation)  
 เน่ืองจากเด็กไม่มีทักษะในการสังเคราะห์สารสนเทศ ดังน้ันจึงไม่สามารถประเมินผลสารสนเทศได้
เช่นกัน 
 โดยจะเห็นว่าเด็กอายุระหว่าง 11-15 ปีน้ันมีทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศตามข้ันตอนของทฤษฎี
การรู้สารสนเทศ Big 6 Skill Model โดยมีทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศ 4 ขั้นตอน จาก 6 ขั้นตอนแสดงให้
เห็นว่าเด็กมีทักษะในการรู้เท่าทันสารสนเทศมากเพียงพอ สามารถคิดวิเคราะห์เน้ือหาจากสื่อทางเพศได้ โดย
ผลการวิจัยน้ีเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยของเมสิริณ ขวัญใจ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง เด็กกับการรู้เท่าทันสื่อ
โทรทัศน์ โดยเป็นการศึกษาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยเน้นสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก โดยเน้นรายการโทรทัศน์ทุก
ประเภทที่เด็กเปิดรับรวมถึงรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีความเหมาะสมต่อเด็กด้วย และได้ผลสรุปว่า เด็กได้ใช้ทักษะ
และความสามารถในการทําความเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความหมาย และประเมินคุณค่าของเนื้อหารายการ
ประเภทต่างๆได้อย่างรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์ ทําให้เห็นว่าเด็กน้ันมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและรู้เท่าทันสารสนเทศ
ด้วย นอกจากน้ียังพบว่าเด็กในปัจจุบันเลือกเปิดรับสื่อทางเพศผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ซึ่งแตกต่าง
จากงานวิจัยของ สุพรรณิกา จันทร์จิรานุวัฒน์ (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อลามกที่มีผลต่อการ
กระทําผิดทางเพศของเด็กและเยาวชนและพบว่าสื่อทางเพศท่ีเยาวชนเปิดรับมากที่สุดคือสื่อทางเพศประเภท 
VCDและ DVD ซึ่งความแตกต่างน้ีเกิดจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในสังคมมาก
ขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กในเจนเนอเรช่ัน แซดที่โตขึ้นมาในยุคของสังคมออนไลน์ นอกจากน้ีเด็กยังให้เหตุผลว่าสื่อ
ประเภท VCDและ VCD หาซื้อได้ยากและมีขนาดเป็นที่สังเกตทําให้ซ่อนจากผู้ปกครองได้ลําบากขณะที่เว็บไซต์
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน  
 
สรุป  

เด็กที่มีอายุระหว่าง 11-15 ปีมีการเปิดรับสื่อทางเพศผ่านคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนเป็นหลัก โดย
ส่วนใหญ่เข้าถึงสื่อทางเพศผ่านเว็บไซต์ที่มีคลิปวีดีโอทางเพศผ่านการแนะนําจากเพ่ือนและคนใกล้ชิดแสดงให้
เห็นว่าเพ่ือนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อเด็กในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเด็กมีทักษะในการรู้เท่าทันสารสนเทศจากสื่อ
ทางเพศ อยู่ในระดับที่สามารถกําหนดแหล่งสารสนเทศที่ตนเองต้องการเข้าถึงได้ซึ่งก็คือ สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่ง
เป็นสื่อที่สามารถใช้ได้ง่าย สะดวก เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก โดยเด็กมีความถี่ในการเข้าใช้งาน
สื่อทางเพศอยู่ระหว่าง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลา 6-10 นาที/ครั้ง โดยในแต่ละครั้งเด็กได้มีการ
กําหนดภาระงานหรือสาเหตุที่เข้าไปใช้งานสื่อทางเพศ คือเพ่ือความบันเทิงเป็นหลักและเพ่ือพูดคุยกับผู้อ่ืน ซึ่ง
เป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่ง เด็กยังมีทักษะในการกําหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสนเทศโดยส่ือทางเพศใน
อินเทอร์เน็ตน้ันเด็กจะมีการค้นหาผ่านเว็บไซต์ Google.com โดยได้มีการกําหนดคําค้นหาที่เก่ียวข้องกับสื่อ
ทางเพศที่ตนเองสนใจอย่างหลากหลาย เด็กยังมีการจดจําช่ือเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานประจําเพ่ือง่ายต่อการเข้าถึง
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ในครั้งต่อๆไป นอกจากน้ีเด็กยังมีทักษะการใช้สารสนเทศจากสื่อทางเพศอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ 
โดยเด็กสามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถึงสื่อทางเพศได้ โดยเด็กส่วนใหญ่น้ีจะได้รับความรู้เรื่องเพศ
และมีวุฒิภาวะที่มากขึ้นจากการรับชมสื่อทางเพศประกอบกับการเรียนเพศศึกษาที่โรงเรียน แสดงให้เห็นว่าใน
สังคมไทยน้ันเด็กเรียนรู้เรื่องเพศผ่านสื่อ โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสําคัญ สื่อทางเพศจึงไม่ได้ก่อให้เกิดโทษ
เสมอไป แต่ความรู้ ประสบการณ์และการรู้เท่าทันสารสนเทศของเด็ก จะเป็นสิ่งตัดสินความรู้และความเข้าใจ
และพฤติกรรมในเรื่องเพศของเด็ก ทั้งน้ีเด็กยังสามารถบอกโทษที่เกิดกับตนเองขณะเข้าถึงสื่อทางเพศได้ และ
สามารถแยะแยะเน้ือหาจากสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ โดยให้เหตุผลและวิเคราะห์ตามความคิดของตนเองต่อ
สื่อที่ปรากฏ แต่เด็กไม่มีทักษะไปถึงขั้นตอนที่สามารถสังเคราะห์สารสนเทศโดยการสร้างสรรค์เน้ือหาจากสื่อ
ทางเพศขึ้นมาใหม่ได้และไม่สามารถประเมินค่าสารสนเทศจากสื่อทางเพศได้เช่นกัน เน่ืองจากข้อจํากัดทาง
สังคมไทยที่ยังไม่เปิดกว้างเร่ืองเพศและวัตถุประสงค์ในการรับชมสื่อทางเพศของเด็กที่เป็นไปเพ่ือความบันเทิง
เพียงอย่างเดียว 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัตถุประสงค์และลักษณะข้อมูลข่าวสารบนอินสตาแกรมของ
ดาราไทย, เพ่ือศึกษาผลกระทบและความคิดเห็นของดาราไทยต่อการใช้อินสตาแกรมและการนําเสนอข่าวที่มี
เน้ือหาเก่ียวข้องกับอินสตาแกรม และเพ่ือศึกษาการนําเสนอข่าว ผลกระทบและแนวโน้มของอินสตาแกรมที่
ส่งผลต่อการทําข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิง ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกดารา
นักแสดงไทย 12 คนและผู้สื่อข่าวบันเทิง 15 คน  

ผลการวิจัยพบว่าวัตถุประสงค์ในการลงภาพหรือวิดีโอของดารากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สามารถสรุปได้
เป็น 5 ประเภทคือ 1) เพ่ือนําเสนอการใช้ชีวิตประจําวัน 2) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานหรือ
สินค้า 3) เพ่ือให้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนที่ติดตามหรือแฟนคลับ 4) เพ่ือแบ่งปันข้อคิด เรื่องราว
ดีๆ หรือแรงบันดาลใจให้แก่คนที่ติดตามหรือแฟนคลับ 5) เพ่ือความเพลิดเพลินใจของผู้ใช้อินสตาแกรมเอง โดย
ลักษณะเน้ือหาส่วนใหญ่จะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงภาพ โดยที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับ
ผลกระทบในด้านลบจากการใช้อินสตาแกรมหรือการที่ผู้สื่อข่าวบันเทิงใช้ข้อมูลจากอินสตาแกรมดาราไป
นําเสนอข่าว เน่ืองจากมีการคัดกรองความถูกต้องเหมาะสมและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาชีพ
ผู้สื่อข่าว โดยมีความคิดเห็นว่าอินสตาแกรมมีประโยชน์ทั้งในด้านการตอบสนองความต้องการในการใช้งานและ
ด้านการเป็นช่องทางหน่ึงในการติดต่องานหรือประชาสัมพันธ์สินค้า 

การนําเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิงในสื่อด้ังเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง แต่อินสตาแกรม
และสื่อสังคมออนไลน์เปรียบเหมือนแหล่งข่าวใหม่ที่ช่วยเอ้ืออํานวยความสะดวกในการทํางานให้มีความง่าย
และสะดวกขึ้นในแง่การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น แต่ในส่วนของสื่อรองหรือสื่อออนไลน์มีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อกระบวนการทําข่าวค่อนข้างชัดเจนในการนําสื่อสังคมมาใช้เป็นเคร่ืองมือหลักในการทํา
ข่าว ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือผู้สื่อข่าวจําเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้มากขึ้น รวมทั้งการ
แข่งขันระหว่างสื่อที่มีเพ่ิมขึ้นและยังมีผลกระทบจากกระแสตอบรับในทางลบของสังคมและประชาชนเก่ียวกับ
คุณภาพของข่าวและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และแนวโน้มในอนาคตก็ยังคงเป็นไปในแบบเดิม แต่อาจมี
ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทํางาน แหล่งข้อมูล พฤติกรรมของผู้รับข่าวและเทคโนโลยีที่พัฒนาไป ดังน้ัน
ผู้สื่อข่าวจะต้องมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการประกอบสัมมาชีพ โดยมีคุณธรรมและใช้วิจารณญาณใน
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การทํางานให้มากขึ้น เพ่ือที่จะได้ไม่ตกเป็นเหย่ือของการแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงต้องมีความกระตือรือร้น
ในการทํางานที่มีคุณภาพให้มากขึ้น  

คําสําคัญ: อินสตาแกรม ดารา ผลกระทบ การนําเสนอข่าว ผู้สื่อข่าวบันเทิง  
 
ABSTRACT  

This thesis is conducted with the purpose to study various aspects regarding the 
information on Thai celebrities' Instagram accounts. The topics cover the usage purpose, the 
types of shared information, Thai celebrities' thoughts towards Instagram and news content 
related to Instagram, and the impacts Instagram has on entertainment news. Qualitative 
research is used as a tool for this study through in-depth interviews with 12 Thai actors and 
15 entertainment news reporters. 

The research reveals 5 main purposes of Thai celebrities' uploading pictures and 
videos on their Instagram accounts. 1) To show life style 2) To promote work or products 3) 
To communicate with followers and fans 4) To share thoughts, stories, and inspiration with 
followers and fans 5) For pleasure 

As for the content, it is in accordance with the purpose of each post. It is also shown 
that the fact that the information on celebrities' Instagram is used as a source for 
entertainment news and Instagram itself have no negative impacts on Thai celebrities. This is 
due to the fact that the published news has been thoroughly reviewed by the reporters 
using their understanding of their roles and ethics. In addition, Instagram is seen as beneficial 
as both a platform to share pictures and videos and a channel for work contact and product 
communication. 

Taking Instagram into account, this social network has not completely transformed 
the conventional way of journalism. In fact, Instagram and other social media act as new 
sources for news which allows more convenience through faster access to information. 
However, for online news media, social network platforms have certainly impacted news 
report as they have become major sources of information. As a result, it is necessary for 
news reporters to increase their attention to the accuracy of the news, the higher level of 
competitiveness among news agencies, and the negative response from the society regarding 
the quality of the news and the abuse of privacy. This trend is likely to continue with 
changes in the way of working, information sources, news readers’ behavior, and technology. 
Therefore, it is essential for journalists to maintain their work ethics, develop critical thinking 
skills, and increase the quality of work in order to avoid being taken advantage of. 

Keywords: Instagram Thai actors Affecting News Coverage Entertainment reporters 
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บทนํา 
สังคมไทยในขณะนี้ สื่อสังคมหรือสื่อโซเซียลมีเดีย (Social media) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการรับรู้และ

นําเสนอข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีความรวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายกว่าสื่อกระแส
หลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ (อ้างถึงใน รายงานประจําปีสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์, 2553) 
เมื่อประชาชนมีช่องทางการสื่อสารอยู่ในมือของตัวเองแล้ว จึงเท่ากับว่าทุกคนสามารถทําหน้าที่เป็นสื่อได้ ทั้ง
การแสวงหาข่าว การนําเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็น  

จากผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ากิจกรรมที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากที่สุด คือ การใช้งานสื่อสังคม
หรือโซเชียลมีเดีย (82.7%) โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าสื่อสังคมท่ีกําลังได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น
นอกจากที่คุ้นเคยกันน่ันก็คืออินสตาแกรม  

สถิติการเติบโตและการใช้อินสตาแกรมในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากสถิติเดิม 
และในปัจจุบันน้ีมีจํานวนผู้ใช้งานทั่วโลกสูงถึง 400 ล้านยูสเซอร์ ซึ่งเพ่ิมขึ้นกว่า 100 ล้านยูสเซอร์เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2557 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของอินสตาแกรมที่ได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวางจากผู้ใช้งานทั่วโลก (Instagram, 2558)  

นเรศ เหล่าพรรณราย (2557) กล่าวว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นปีทองของอินสตาแกรม ไม่เพียงแต่ผู้ใช้งาน
ทั่วไปเท่าน้ันแต่อินสตาแกรมกําลังเป็นเคร่ืองมือการตลาดที่สําคัญของนักการตลาดออนไลน์ โดยสถิติล่าสุดที่
ประกาศออกมาโดยอินสตาแกรม พบว่ามีกลุ่มผู้ใช้งานหลักมีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่มคือกลุ่มเซเลบริต้ี กลุ่มสื่อและ
กลุ่มตราสินค้า และเมื่อวัดสถิติอัตราการเข้าถึง (Engagement) และการมีปฎิสัมพันธ์ (Interaction) ของทั้ง
สามกลุ่มผู้ใช้งานพบว่ากลุ่มเซเลบริต้ีเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์มากที่สุด ในภาพรวมของอินสตา
แกรมกําลังถูกใช้เป็นเครื่องมือด้านการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ และในอนาคตอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นเครื่องมือ
หลักก็เป็นได้โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์สําหรับบุคคล 

นับต้ังแต่ปี 2555-2556 ถือเป็นปีที่มีการใช้อินสตาแกรมอย่างคึกคักมากในประเทศไทย ทั้งในมิติเพ่ือ
การส่งเสริมการตลาดและมิติของการสื่อสาร อินสตาแกรมถือเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถเห็นวงจรของการ
สื่อสารที่ผู้รับสารไม่ต้องพ่ึงพาสื่อมวลชนได้อย่างชัดเจน เรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารที่ผู้รับสารสามารถรับสารและ
สื่อสารกับ “แหล่งข่าว” ได้โดยตรง โดยเฉพาะในวงการบันเทิงและวงการข่าวบันเทิง เรียกได้ว่า อินสตาแกรมได้
เปลี่ยนวิธีการผลิตข่าวบันเทิงไปอย่างสิ้นเชิง (รายงานพลเมืองเน็ต 2556, 2557) 

มาร์ค Blognone (ไทยรัฐออนไลน์, 2555) ได้แสดงทัศนะไว้ว่าเมื่อดารามีการใช้อินสตาแกรมมากขึ้น 
หมายถึงดาราทุกคนมีช่องทางของตัวเองบนอินเทอร์เน็ต วงการสื่อบันเทิงกําลังเปลี่ยนไป เน่ืองจากดาราหันมา
ใช้อินสตาแกรมมากขึ้น จากเดิมที่สื่อบันเทิงถือเป็น “ฝ่ายรุก” คือต้องตามเฝ้าดูเหตุการณ์ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วดาราควบคุมข่าวลักษณะน้ีเองไม่ได้ สื่อเป็นฝ่ายเลือกนําเสนอประเด็นต่างๆของวงการบันเทิงสู่
ประชาชน แต่บริบทในการนําเสนอข่าวบันเทิงจะเปลี่ยนไป เพราะ “ตัวดารา” คือคนที่กําหนดว่าจะให้ภาพใด
ปรากฏต่อสายตาผู้ติดตามหรือบุคคลท่ัวไป กลายเป็นว่าสื่อบันเทิงต้องมาตามภาพถ่ายของดาราแทน โดยใช้
อินสตาแกรมมาเป็นส่วนหน่ึงในการทําข่าวทั้งเป็นแหล่งข่าว เน้ือข่าว และช่องทางการนําเสนอข่าว ดาราจึง
สามารถอาศัยความโด่งดังของตัวเองทําลายข้อจํากัดของสื่อบันเทิงแบบเดิมๆลงไป นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่าผู้รับ
ข่าวสารที่ใช้โซเชียลมีเดียมีการให้ความสําคัญกับสื่อมวลชนน้อยลง เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเอง 
อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตเน้ือหา และแพร่กระจายข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มา
ของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
“สื่อสมัยใหม่” (New Media) น้ัน หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลซึ่งสามารถกระจายข่าวสาร

ไปได้รวดเร็วและกว้างไกล ตัวอย่างเช่น ไมโครอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายการส่ือสารโทรคมนาคม
ต่างๆ ที่ได้รวมเอาเสียง ข้อความ และภาพไว้ในสื่อเดียวกัน (กาญจนา แก้วเทพและคณะ, 2555) คําที่ใช้เรียก
สื่อใหม่น้ัน มักจะไม่ใช้สื่อที่ถือกําเนิดขึ้นใหม่ แต่เกิดจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางประการ
ของสื่อเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์ เมื่อครั้งที่อยู่ในระบบใช้สายและเป็นระบบ Analog แต่เมื่อโทรศัพท์ถูก
พัฒนาจนกลายมาเป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่/มือถือ ที่ไร้สายเป็นระบบ Digital และสามารถไปเช่ือมต่อกับสื่อ
ประเภทอ่ืนๆ ได้ เราจึงเรียกโทรศัพท์ประเภทหลังน้ีว่าสื่อใหม่ (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555) 

สื่อสังคมหรือสื่อโซเซียลมีเดีย ได้เข้ามามีบทบาทต่อการรับรู้และนําเสนอข้อมูลข่าวสารของประชาชน
อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว กว่าสื่อกระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ (อ้างถึงใน รายงาน
ประจําปีสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์, 2553) กล่าวคือ ทุกคนสามารถทําหน้าที่เป็นสื่อได้ ทั้งการนําเสนอข่าว
และการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันสื่อมวลชนหรือคนทําข่าวเอง โดยต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จาก
สังคมออนไลน์ เน่ืองจากเป็นสังคมที่มีประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน
ข้อมูลข่าวสารก็ไหลเวียนอยู่มากมาย ดังน้ันสื่อมวลชนเองต้องมีการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง 

นรินทร์ นําเจริญ (2549) การได้มาซึ่งข่าวตลอดจนการเขียนข่าวของผู้สื่อข่าวต้องมีกระบวนการใน
การข่าวอย่างเป็นระบบ โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนกว้างๆ ดังน้ี 

1. การค้นคว้าและแสวงหาข้อมูล ผู้สื่อข่าวต้องศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อเรื่องที่
กําลังจะทํา ข้อมูลเหล่าน้ันอาจได้แก่ ความเป็นมาของปัญหา ผู้เก่ียวข้อง ภูมิหลัง 

2. การออกพ้ืนที่ที่เหตุการณ์กําลังเกิดขึ้น การออกพ้ืนที่จะทําให้ข่าวมีความสมบูรณ์ เพราะสามารถ
เก็บรายละเอียดได้มาก ผู้สื่อข่าวต้องมีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) มีความสามารถ (Energy) มีสามัญ
สํานึกเก่ียวกับข่าว (News Sense) และมีบุคลิกของความเป็นผู้สื่อข่าวที่ดี (Personality)  

3. การประเมินคุณค่าข่าว ผู้สื่อข่าวจะต้องประเมินคุณค่าของข่าวตามองค์ประกอบข่าวหรือปัจจัย
อ่ืนๆ เพ่ือคัดเลือกและนําเสนอต่อไป โดยจะต้องพยายามมองหาแง่มุมที่น่าสนใจและความใส่ใจต่อการทําข่าว  

4. การตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือข้อมูลที่อาจ
ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 

5. การเขียนข่าว เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงนําข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงให้
เป็นข่าว ซึ่งกระบวนการในการเรียบเรียงข่าวน้ีจะต้องดําเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ  

ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกําหนด เป็นทฤษฏีที่ว่าด้วยองค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร 
โดยจุดยืนของสํานักโตรอนโตน้ัน อธิบายว่า ในองค์ประกอบ S-M-C-R ของการสื่อสารน้ันไม่มีอะไรที่จะสําคัญ
ไปกว่า ช่องทางการสื่อสาร (หรือตัว C) เพราะช่องทางการสื่อสารหรือตัวสื่อจะทําหน้าที่เช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร  และในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับตัวสาร (หรือตัว M) แล้ว สํานักโตรอนโต
เปรียบเทียบว่า ตัวสารจะต้องมีช่องทางการสื่อสารเป็นตัวสื่อ และเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัว
สื่อ องค์ประกอบทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงตาม ต้ังแต่ตัวสาร ตัวคนที่ทําการสื่อสาร ไปจนถึงสังคมก็จะผันแปร
ไปตามความเปลี่ยนแปลงของตัวสื่อ (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาวัตถุประสงค์และลกัษณะข้อมูลขา่วสารบนอินสตาแกรมของดาราไทย 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบและความคิดเห็นของดาราไทยต่อการใช้อินสตาแกรมและการนําเสนอข่าวที่มี

เน้ือหาเก่ียวข้องกับอินสตาแกรม 
3. เพ่ือศึกษาการนําเสนอข่าว ผลกระทบและแนวโน้มของอินสตาแกรมในการทําข่าวของผู้สื่อข่าว

บันเทิง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การใช้อินสตาแกรมของดาราไทยในการนําเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิง” เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษา
วัตถุประสงค์และลักษณะข้อมูลข่าวสารบนอินสตาแกรมของดาราไทย เพ่ือศึกษาผลกระทบและความคิดเห็น
ของดาราไทยต่อการใช้อินสตาแกรมและการนําเสนอข่าวที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับอินสตาแกรม และเพ่ือศึกษา
การนําเสนอข่าว ผลกระทบและแนวโน้มของอินสตาแกรมในการทําข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิง แล้วนําเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ดาราไทยที่ใช้
อินสตาแกรมและมีจํานวนผู้ติดตาม 20,000 คนขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง จํานวน 12 คน และกลุ่มที่ 2 
ผู้สื่อข่าวบันเทิงที่มีการใช้อินสตาแกรมดาราในการนําเสนอข่าว ทั้งประเภทส่ือด้ังเดิมและสื่อใหม่ และมี
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการสร้างประเด็นคําถามปลายเปิด เพ่ือเป็น
แนวทางในการสนทนา โดยจะแบ่งประเด็นคําถามออกเป็น 2 ชุด สําหรับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม และใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์ ประเด็นคําถามชุดที่ 1 สําหรับสัมภาษณ์ดาราไทยท่ีใช้อินสตาแกรม ซึ่ง
กําหนดแนวคําถามไว้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์หรือวิธีการตัดสินใจในการลงข้อมูลในอินสตาแกรม 
แนวเน้ือหาส่วนใหญ่และความสนใจติดตามอินสตาแกรมประเภทอื่นๆ ความถี่ในการลงภาพ/วิดีโอ รวมถึง
ผลกระทบและความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้อินสตาแกรมของดาราที่เกิดขึ้นต่อตนเองและวงการข่าวบันเทิง 
ประเด็นคําถามชุดที่ 2 สําหรับสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบันเทิงที่มีการใช้อินสตาแกรมดาราในการนําเสนอข่าว ซึ่ง
กําหนดแนวคําถามไว้ดังต่อไปน้ี ข้อมูลทั่วไป กระบวนการทํางานและนําเสนอข่าวที่มีอินสตาแกรมดาราเข้ามา
เก่ียวข้องและผลกระทบ ปัญหา/แนวโน้ม และความคิดเห็นเก่ียวกับอินสตาแกรมในการนําเสนอข่าว 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับดาราไทยและผู้สื่อข่าว
บันเทิง จํานวน 27 คน โดยผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ บันทึกเสียงและจดบันทึกขณะให้สัมภาษณ์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในทีละประเด็นคําถามซึ่ง
ออกแบบให้เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ โดยนําคําตอบที่ได้มาสรุปคําตอบส่วนใหญ่ แยกประเภทเพ่ือให้ง่ายต่อ
การสรุปและอภิปรายผล  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการผลการวิจัย “การใช้อินสตาแกรมของดาราไทยในการนําเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิง” 

สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. วัตถุประสงค์และลักษณะข้อมูลข่าวสารบนอินสตาแกรมของดาราไทย 

วัตถุประสงค์ในการลงภาพหรือวิดีโอของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สามารถสรุปได้เป็น 5 ประเภท คือ 
1) เพ่ือนําเสนอแนวทางการใช้ชีวิตประจําวัน (Lifestyle) 2) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงาน
หรือสินค้า 3) เพ่ือให้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนท่ีติดตามหรือแฟนคลับ 4) เพ่ือแบ่งปันข้อคิด 
เรื่องราวดีๆหรือแรงบันดาลใจให้แก่คนที่ติดตามหรือแฟนคลับ 5) เพ่ือความเพลิดเพลินใจของผู้ใช้อินสตาแกรม
เอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา ไชยแสง (2556) พบว่าวัตถุประสงค์การใช้ทวิตเตอร์ของผู้สื่อข่าวคือ 
เพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูล เพ่ือแสดงความคิดเห็น เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ทั้งน้ีวิธีการ
ตัดสินใจที่จะลงภาพ/วิดีโอหรือข้อความต่างๆก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกและความพึงพอใจส่วนบุคคลของ
ดารา โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา องค์ประกอบ หรือข้อความให้มีความชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยง
การถูกนําไปตีความที่ผิดพลาดไปจากจุดประสงค์จริงของภาพน้ันๆ  

แนวเน้ือหาส่วนใหญ่ในอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการลงภาพ คือการลงภาพความเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน การประชาสัมพันธ์ผลงานหรือ
ติดต่องาน เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารกับแฟนคลับหรือผู้ที่ติดตาม มีการเลือกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ติดตาม รวมถึงเน้ือหาท่ีแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ความสนใจหรือความช่ืนชอบสิ่งหน่ึงสิ่งใดเป็นพิเศษ 
คล้ายกับงานวิจัยของ รัตนาวลี เกียรตินิยมศักด์ิ (2542) พบว่า ผู้ใช้งานสื่อคอมพิวเตอร์ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
สาธารณะได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การใช้งานเพ่ือตอบสนองความสนใจส่วนตัว เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
การแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ตนสนใจ 2) การใช้งานเพ่ือเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืนๆ 
และ 3) การใช้งานเพ่ือเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  

2. ผลกระทบและความคิดเห็นของดาราไทยต่อการใช้อินสตาแกรมและการนําเสนอข่าวที่มีเน้ือหา
เก่ียวข้องกับอินสตาแกรม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบจากการใช้อินสตาแกรมหรือการที่ผู้สื่อข่าว
บันเทิงใช้ข้อมูลจากอินสตาแกรมดาราไปนําเสนอข่าว เน่ืองจากส่วนตัวมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
อาชีพผู้สื่อข่าวที่ต้องมีการนํารูปภาพ/วิดีโอและข้อความจากอินสตาแกรมมาเสนอเป็นประเด็นข่าว อีกทั้งดารา
ยังมีความตระหนักรู้ว่าอินสตาแกรมแม้จะเป็นเหมือนสื่อส่วนตัวแต่ก็ไม่ส่วนตัว หากไม่มีการตั้งค่าความเป็น
ส่วนตัวไว้ สิ่งที่กระทบก็คือการที่ดาราแต่ละคนต้องมีการใช้อินสตาแกรมอย่างมีสติและวิจารณญาณ เพ่ือคัด
กรองรูปภาพและข้อมูลต่างๆให้มีความถูกต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดประเด็น
ปัญหาหรือความขัดแย้งตามมาภายหลังได้  

อีกทั้งส่วนใหญ่สามารถยอมรับได้ที่ผู้สื่อข่าวบันเทิงมีการนํารูปภาพหรือข้อมูลจากอินสตาแกรมไป
ใช้ในการทําข่าวและอยากเสนอให้ผู้สื่อข่าวใช้วิจารณญาณในการทําข่าวและคํานึงถึงจริยธรรมในการเขียนข่าว
จากประเด็นส่วนตัว รวมถึงขอให้มีความละเอียดรอบคอบในการคัดกรองข่าวก่อนนําเสนอให้มากขึ้น ทั้งน้ีดารา
เองก็ต้องมีความระวังในการใช้อินสตาแกรมให้ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้ติดตามให้
มากขึ้นด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นว่าอินสตาแกรมมีประโยชน์ทั้งในด้านการตอบสนองความ
ต้องการในการใช้งานและด้านการเป็นช่องทางหน่ึงในการติดต่องานหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ในส่วนของ
แนวโน้มดาราส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอนาคตผู้สื่อข่าวบันเทิงจะยังคงมีการนําเสนอข่าวที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับ
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อินสตาแกรมของดาราต่อไป เพราะธรรมชาติของอาชีพดาราและผู้สื่อข่าวบันเทิงยังคงต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน 
หรือจนกว่ากระแสความนิยมของอินสตาแกรมจะลดลงหรือมีสื่อชนิดใหม่ขึ้นมาแทนที่ 

3. การนําเสนอข่าว ผลกระทบและแนวโน้มของอินสตาแกรมในการทําข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิง 
การวิจัยพบว่ากระบวนการทําข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังคงมี

กระบวนการในการทําข่าวตามข้ันตอนเดิมคือ 1) การแสวงหาข้อมูล 2) การออกพ้ืนที่เก็บข้อมูล 3) การ
ประเมินคุณค่าข่าว 4) การตรวจสอบความถูกต้อง 5) การเขียนข่าว (นรินทร์ นําเจริญ, 2549) จะมีการ
คํานึงถึงความรับผิดชอบและคุณค่าข่าวในการพิจารณาเลือกนําเสนอข่าวตามแต่ละองค์กรและประเภทของสื่อ 
ในส่วนของแหล่งข่าวน้ันมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูล ทั้งเป็น
ข้อมูลเบ้ืองต้นและเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่ยังคงต้องมีการออกพ้ืนที่หาข้อมูลจากแหล่งข่าวคือดาราโดยตรง ซึ่ง
ทําให้กระบวนการทําข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิงในสื่อด้ังเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เน่ืองจาก
ลักษณะสังกัด นโยบายองค์กรและข้อจํากัดตามประเภทของสื่อที่มีมากกว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ นรินทร์ 
นําเจริญ (2549) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการข่าว คือ 1. นโยบายของสื่อมวลชนแต่ละประเภท 2. 
ภาวะการแข่งขันของสื่อมวลชน 3. พ้ืนที่ของสื่อแต่ละประเภท 4. ทัศนคติของเจ้าของหรือกองบรรณาธิการ 
ดังน้ันอินสตาแกรมจึงเปรียบเหมือนแหล่งข่าวใหม่ที่ช่วยเอ้ืออํานวยความสะดวกในการทํางานให้มีความง่าย
และสะดวกขึ้นในแง่การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น แต่ในส่วนของผู้สื่อข่าวประเภทสื่อรองหรือสื่อออนไลน์มี
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อกระบวนการทําข่าวค่อนข้างชัดเจนในการนําสื่อสังคมมาใช้เป็นเคร่ืองมือหลักใน
การทําข่าวและนําเสนอข่าว ซึ่งคล้ายกับงานวิจัยของ ธาม เช้ือสถาปนศิริ (2554) ที่กล่าวว่าการมาของสื่อใหม่
อย่างอินเตอร์เน็ต ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสื่อเก่าไปหลายอย่างที่ เห็นได้ชัดที่สุดคือยอดจําหน่าย
หนังสือพิมพ์เล่มที่ลดลงไปเรื่อยๆ คนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงแต่หันไปอ่านข่าวอินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยการ
เลือกประเด็นข่าวจะคัดเลือกตามวิจารณญาณของผู้สื่อข่าวควบคู่ไปกับความสนใจของประชาชนและหลัก
คุณค่าข่าว กล่าวคือเรื่องที่มีผลกระทบ ความมีช่ือเสียงของบุคคล เป็นเรื่องที่คนสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้รับ
ข่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2559) ที่กล่าวว่า การกําหนดวาระข่าวสารของสื่อต่อ
ประเด็นสังคมที่ขับเคลื่อนจะมี 2 ปัจจัยหลักคือ ความสนใจของประชาชน และคุณค่าข่าว นอกจากน้ียังมีการ
เลือกประเด็นตามนโยบายขององค์กรและข้อจํากัดของสื่อแต่ละประเภท  

 ผู้สื่อข่าวบันเทิงส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการนําเสนอข่าวบันเทิงโดยมีอินสตาแกรมดาราเข้ามา
เก่ียวข้องทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี ผลในด้านดีคือเป็นตัวช่วยให้การทําข่าวในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว
มากข้ึน ผู้สื่อข่าวมีแหล่งข้อมูลในการหาข่าวและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เกิด
ผลกระทบให้ผู้สื่อข่าวจําเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้มากขึ้น รวมทั้งการแข่งขันระหว่าง
สื่อที่มีเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และยังมีผลกระทบจากกระแสตอบรับของสังคมและประชาชนที่ผู้สื่อข่าวถูกโจมตีว่า
ทําข่าวมักง่ายและละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของดาราด้วย  

ผู้สื่อข่าวบันเทิงส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการใช้อินสตาแกรมของดารามีส่วนในการกําหนดวาระข่าวสาร
มากขึ้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เน่ืองจากดารามีช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนที่ติดตามได้โดยตรง แต่สุดท้ายแล้ว
สื่อมวลชนก็ยังเป็นผู้กําหนดวาระข่าวสารคือเลือกที่จะนําเสนอข่าวให้ประชาชนส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ได้ทราบอยู่ สอดคล้องกับแนวคิดของ อริน เจียจันทร์พงษ์ (2555) กล่าวว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนไป 
ประชาชนสามารถส่ือสารสู่สาธารณะได้ง่ายและไม่มีใครควบคุมช่องทางการสื่อสารใหม่ได้ สถานการณ์เช่นน้ี
กําลังสั่นคลอนอํานาจที่เคยอยู่เฉพาะในมือสื่อมวลชน เน่ืองจากนักข่าวไม่ใช่ผู้เดียวที่เป็นผู้รักษาช่องทางการ
สื่อสารอีกต่อไป แต่โอนไปยังทุกคนจึงเท่ากับเป็นการกระจายอํานาจการผลิตและการควบคุมการไหลเวียน
ข่าวสาร อํานาจการนิยามความจริงก็ถูกกระจายออกไปสู่ใครก็ได้จากท่ีเคยมีแต่นักข่าวเป็นผู้กําหนดวาระ
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ความคิดและจากเดิมที่ผู้อ่าน/ผู้ชมถูกกําหนดให้เลือกเสพข้อมูลข่าวสารที่สื่อกําหนดมา แต่ยุคน้ีเสรีภาพในการ
อ่านมีมากขึ้นทางเลือกมีมากขึ้น  

จุดเคลื่อนของการทําข่าวและนําเสนอข่าวที่พบส่วนใหญ่คือเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปส่งผลต่อ
หลักการทําข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิง ตามหลักทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกําหนดของสํานักโตรอนโต 
Roger Sliverstone (1999 อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553) ได้อธิบายว่าเทคโนโลยีมี
ความสําคัญในเชิงข่าวสาร เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อกระบวนการด้านข่าวสารและสารสนเทศ
ของมนุษย์เสมอ ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของปรัชญนันท์  นิลสุข (2546) ที่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ผู้สื่อข่าวและองค์กรจําเป็นต้องมีการ
เรียนรู้ ปรับตัวและกระตือรือร้นในการทํางาน เพ่ือตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือ
ผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนไป ดังเช่นที่ สกุลศรี ศรีสารคาม (2559) กล่าวว่า คนในกระบวนการสื่อสารไม่ได้เป็น
เพียงผู้รับสารจากสื่อมวลชน แต่สามารถเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างเน้ือหา ผู้กระจายเน้ือหา และผู้นําทางความคิดที่มี
ผู้ติดตาม รวมถึงการปรับตัวต่อการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของสื่อต่างๆ  

ผู้สื่อข่าวบันเทิงส่วนใหญ่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดารา แต่ได้รับกระแสตอบรับจากสังคมและ
ประชาชนในทางลบ โดยมองว่ากระบวนการทําข่าวบันเทิงในอนาคตก็ยังคงเป็นไปในแบบเดิม แต่อาจมีความ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะการทํางาน แหล่งข่าวมูล พฤติกรรมของผู้รับข่าวและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปตามแต่ยุค
สมัยหรือจนกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่ นอกจากน้ียังมีความคิดเห็นว่าผู้สื่อข่าวจะต้องมีจิตสํานึกใน
การประกอบสัมมาชีพ รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการทํางานที่มีคุณภาพให้มากขึ้น เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อ
ความรวดเร็วของการสื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของบุษดี พนมภู (2556) ที่กล่าวว่าการปรับตัวของผู้สื่อข่าว
และบรรณาธิการข่าวในยุคออนไลน์ เมื่อช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสื่อมวลชนหรือ
คนทําข่าวต้องเข้าใจและมีการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีและช่องทางในการส่งข่าวสารให้ถึงผู้บริโภคโดยเน้น
ความรวดเร็ว ถูกต้อง กระชับ นอกจากน้ี ต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันกับยุค
สมัย อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) พบว่า การนําสื่อสังคมมาใช้ใน
กระบวนการส่ือข่าว ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสื่อข่าวในเรื่องหลักที่สําคัญ 3 เรื่องคือ 1) 
รูปแบบการสื่อข่าวมีหลายช่องทางมากขึ้น ประเด็นข่าวมาจากหลายช่องทาง มีมิติที่หลากหลาย 2) บทบาท
ของผู้สื่อข่าวในการคัดกรองข้อมูลและการตัดสินใจเลือกข่าวมานําเสนอต้องมีความรอบคอบ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่หนักแน่นขึ้น 3) ความสัมพันธ์กับผู้รับสารที่เปลี่ยนไปสู่การสื่อสารสองทางแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็น
การเปิดมุมมองใหม่ของการทําข่าวที่หลากหลายและต่างไปจากกระบวนการส่ือข่าวแบบด้ังเดิม 
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สรุป 
 
ตารางที่ 1: ภาพรวมของการใช้อินสตาแกรมของดาราไทยในการนําเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวบันเทิง 
 
 

การใช้อินสตาแกรมของดาราไทย 
การนําเสนอข่าวของผู้สือ่ข่าวบันเทิง 
โดยเม่ือมีอินสตาแกรมเข้ามาเกี่ยวขอ้ง 

ผลกระทบ – ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบ 
เนื่องจากเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
อาชีพผู้ส่ือข่าว  

– ดาราเองต้องมีการใช้อินสตาแกรมอย่างมี
ส ติ แ ล ะ วิ จ า รณญาณ  เ พื่ อ ที่ จ ะ ไ ม่
ก่อให้เกิดปัญหาหรือความขัดแย้ง  

– โดยรวมไม่มีผลกระทบที่เปล่ียนแปลงส้ินเชิง 
– ผลดี คือ เป็นตัวช่วยให้มีความสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น  
– ผลเสีย คือ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลให้มากขึ้น  
– การแข่งขันระหว่างส่ือมีเพิ่มขึ้น 
– ถูกกระแสโจมตีจากสังคมและประชาชนว่ามัก

ง่าย และละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของดารา  
ความคิดเห็น – ผู้ ส่ือข่าวควรใช้วิจารณญาณในการทํา

ข่าวและคํานึงถึงจริยธรรมในการเขียน
ข่าว มีการคัดกรองข่าวเสมอ 

– ดาราเองต้องใช้อินสตาแกรมให้ถูกต้อง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

– อินสตาแกรมมีประโยชน์ทั้งในด้านการ
ตอบสนองความต้องการใช้งานและเป็น
ช่องทางหน่ึงในการติดต่อกับบุคคลหรือ
ประชาสัมพันธ์สินค้า 

– ผู้ส่ือข่าวจะต้องมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ในการประกอบสัมมาชีพ โดยคํานึงถึงคุณธรรม
และใช้วิจารณญาณในการทํางานให้มากขึ้น
เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหา
ผลประโยชน์ 

– ต้องมีความกระตือรือร้นในการทํางานที่มี
คุณภาพให้มากขึ้น 

– ต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน 

แนวโน้มอนาคต – อนาคตผู้ส่ือข่าวบันเทิงจะยังใช้อินสตาแก
รมในการนําเสนอข่าวต่อไป จนกว่า
กระแสความนิยมของอินสตาแกรมจะ
ลดลงหรือมีส่ือชนิดใหม่ขึ้นมาแทนที่ 

– ดาราและผู้ส่ือข่าวบันเทิงยังคงต้องมีการ
พึ่งพาอาศัยกัน 

– อินสตาแกรมของดาราก็เปรียบเหมือน
แหล่งข่าวหน่ึงของผู้ส่ือข่าว 

– เ ส น อ ใ ห้ ผู้ ส่ื อ ข่ า ว ทํ า ง า น อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณและจรรยาบรรณ 

– อนาคตกระบวนการทําข่าวบันเทิงก็ยังคงเป็นไป
ในแบบเดิม แต่อาจมีความเปล่ียนแปลงใน
ลักษณะการทํางาน แหล่งข้อมูล พฤติกรรมของ
ผู้รับข่ าวและเทคโนโลยีหรื อจนกว่ าจะมี
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่ 

– ความสัมพันธ์ของดาราและผู้ส่ือข่าวบันเทิงยังคง
อาศัยหลักน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่อกันอยู่ 

– อินสตาแกรมเป็นแหล่งข่าวใหม่ที่เอื้อให้การทํา
ข่าวง่ายขึ้น 

– เสนอให้มีการหารือเพื่อยกระดับคุณภาพการ
ทําข่าวบันเทิง 

 
ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน อีกทั้งรูปแบบการใช้

ชีวิตและพฤติกรรมของคนเปล่ียนไป ความต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น รวดเร็วและติดตามได้ทุกสถานที่โดย
ไม่มีข้อจํากัดของสถานที่และเวลา ทําให้สื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งจาก
ประชาชนและสื่อมวลชน เน่ืองจากสามารถลดข้อจํากัดต่างๆ และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่ม
ความใกล้ชิดระหว่างดารากับคนทั่วไปหรือสื่อมวลชนได้ นอกจากน้ียังใช้เป็นช่องทางในการกระจายข้อมูล
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ข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสําคัญและข้อดีที่
เป็นประโยชน์ของอินสตาแกรม จึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามในการนํามาช่วยเหลือในการทํางานหรือเป็นสื่อ
ที่เข้ามาเสริม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาแห่งหน่ึงใน 5 ทักษะ คือทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
ทักษะการกําหนดความต้องการและการสืบค้นข้อมูล ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ทักษะการใช้
โปรแกรมเพ่ือการผลิตรายงานและทักษะการสื่อสารออนไลน์ ตลอดจนเปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษาทั้งในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนที่ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน และเลือกสุ่มอย่างง่าย จํานวน 401 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน ค่า t-test และ 
ค่า One-Way ANOVA หรือ F – test  

ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน 5 ทักษะโดยรวมอยู่
ในระดับดี และนักเรียนที่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในความรู้และ
มีทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 5 ทักษะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่พบว่า 
มีเพียงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการ
สื่อสารออนไลน์แตกต่างจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรู้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
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ABSTRACT  
The study aims to examine the use of information and communications technology 

(ICT) skills as a means for education of secondary school. The research covers five aspects of 
using ICTs for learning, information search and retrieval to requirements, everyday life, 
compiling reports and online communication. In addition, the paper compares the use of ICT 
skills of junior to that of senior high school students. The questionnaire-based survey was 
applied to a sample of 401 students who were randomly selected by simple random 
sampling and multi-stage sampling methods. The statistics used in analyzing the data were 
percentage, frequency, standard deviation, t-test and one-way ANOVA or F-test. 

The findings of the study reveal that ICT knowledge and learning skills of students in 
terms of aforesaid five skills are overall at a good level. Apart from that, there were 
statistically significant differences at the 0.05 level in terms of abilities, knowledge and ICT 
learning skills of both junior and senior high school. Particular attention is paid to ICT skills 
for learning of Grade 8 and Grade 10 students which show the significant differences at the 
0.05 level. Similarly, the research found that there were statistically significant differences at 
0.05 level in Grade 8 students’ online communication skills compared to that of Grade 10 
and Grade 11 students. 

Keywords: Skills in Using Information and Communications Technologies (ICT), Learning, 
Mathayomsuksa Students 
 
บทนํา 

ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 
Technology: ICT) มีความก้าวหน้าและจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านสติปัญญา ความรู้ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการทํางาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะย่ิงมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถาบันการศึกษา
ทั้งในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อระบบการศึกษา 
เพราะการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม จะทําให้เกิดการขยายขอบเขตการเรียนรู้และการผสมผสานใน
รูปแบบต่างๆขององค์ประกอบการศึกษาทั้งมวล เช่น ผู้สอน ผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ เวลา และ
งบประมาณ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (สายฝน เป้าพะเนา, 
2555 และ สมศักด์ิ คงเทศ, 2552) ในบางคร้ังสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันถือได้ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมการสื่อสารข้อมูลมากขึ้น ทําให้การติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนแคบลง โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง (สมาน ลอยฟ้า, 2544) ใน
อดีตทักษะพื้นฐานของมนุษย์ประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ก็เพียงพอต่อการดําเนินชีวิต 
แต่ในปัจจุบันมนุษย์ต้องมีทักษะและความสามารถทางด้านภาษา การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี เพ่ือ
นํามาใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Association of College & Research Libraries (ACRL), 2000) 
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและพยายามพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมสารสนเทศซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
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แห่งการเรียนรู้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การปฏิรูปการศึกษาก่อให้เกิด
เปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นใจกลางให้ความรู้ มาเน้นให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน โดยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริงและค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) ซึ่ง
ลักษณะเช่นน้ีถือได้ว่าเป็นกระบวนการสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Lerner) แนวคิดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางน้ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันไม่สามารถทําให้ผู้เรียนรู้ทุกเรื่อง รู้ทุกอย่าง 
ความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา(ACRL, 2000) ผู้เรียนจึงจําเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถในการเรียนรู้ (Learn How to Learn) หรือมีความสามารถในการเรียนรู้มากกว่าจะเรียนเพ่ือให้
ได้ความรู้เพียงอย่างเดียว ดังน้ันผู้เรียนจึงต้องได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ถือได้ว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานสําคัญของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Council of Australian University Libraries (CAUL), 2001) ที่แต่ละประเทศทั่วโลกให้
การยอมรับและให้ความสําคัญ จะเห็นได้จากสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association : 
ALA) จัดการประชุมเร่ือง Information Literacy : An Update on the American Library Association 
Presidential Committee on Information Literacy ในรายงานการประชุมได้ระบุว่าการรู้สารสนเทศน้ัน
เป็นอํานาจส่วนบุคคลในยุคสังคมสารสนเทศที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือของการแสวงหาความรู้ ดังน้ันผู้เรียนใน
สถาบันการศึกษาในทุกระดับ จึงจําเป็นต้องมีความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศเพราะเช่ือว่าความสามารถนี้จะ
ทําให้ผู้ที่ เรียนเป็นผู้ประสบความสําเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ 
(American Library Association: (ALA), 1989) ในปี พ.ศ. 2549 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2549) ได้ดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาไทยในเรื่องการจัดการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550-2554 โดยโรงเรียนต้องมีการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในโรงเรียนตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนให้มีศักยภาพเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านการเรียนการสอน มาตรฐานด้านบริหารและจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในด้านมาตรฐานผู้เรียนทางโรงเรียนส่วนใหญ่ได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยมีเน้ือหาแตกต่างกันตามระดับช้ันโดยเริ่ม
จากโปรแกรม Paint, Word Excel, E - book, Internet ตามลําดับ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ทันกับยุคแห่งการ
เรียนรู้ มาตรฐานด้านการเรียนการสอน และในด้านมาตรฐานการบริหารและจัดการศึกษา โรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนได้มีแผนพัฒนาสื่อสารสนเทศ (ICT) ในระบบโรงเรียน เช่น ข้อมูลสารสนเทศ E - office, E – Library 
เป็นต้น  
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การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึง ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลที่สามารถ
คิดวิเคราะห์ และเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ ประเมินและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ความหมายของ CAUL (Council of Australian University Libraries, 2001) หรืออีกนัยหน่ึง การรู้
สารสนเทศ ยังรวมหมายถึงตัวบุคคลที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ (Information Literate Learner) ที่สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังนําความรู้ที่ได้รับด้านสารสนเทศไปใช้ในด้าน
การศึกษา ชีวิตประจําวัน และด้านสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และผลสัมฤทธ์ิจากการรู้สารสนเทศมากที่สุด 
ซึ่งการเรียนรู้สารสนเทศน้ันเป็นทักษะที่มีความจําเป็นสําหรับบุคคลทุกระดับรวมท้ังผู้ที่กําลังศึกษาในระดับ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกวิชาชีพ  

จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่สําคัญสําหรับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technologies: ICT) ในด้านมาตรฐานผู้เรียนซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือที่มีคุณภาพสูงในการช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนําการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
จัดการ ช่วยเพ่ิมความรวดเร็วและความแม่นยําในการจัดทําข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรักษารวมถึง
การทํากิจกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สารสนเทศ (Hancock, 1993) ดังน้ันเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์และใช้งานได้จริงจึงต้องมีการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคํากล่าวที่ว่า "เทคโนโลยีก้าวไกลโยงใยทั่วโลก" ส่งผลให้โลกทัศน์
ของเด็กไทยเปิดกว้างขึ้น 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าการเรียนรู้สารสนเทศมีความจําเป็นต่อระบบการศึกษาใน
ปัจจุบัน ทั้งในระดับโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกวิชาชีพ และยังเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ใหม่ 
ซึ่งในแต่ละประเทศให้ความสําคัญและมีการเปิดสอนการรู้สารสนเทศโดยตรงและการบูรณาการ 
(Integration) ความรู้และทักษะด้านการรู้สารสนเทศเข้าไปในการสอนรายวิชาอ่ืน (Doyle, 1992) ผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นอย่างย่ิง จึงมุ่งศึกษาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษามัธยมศึกษาแห่งหน่ึง และเปรียบเทียบทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถของนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี มีทักษะการดํารงชีวิต 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยคร้ัง
น้ี เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนําความรู้ไปใช้วางแผนในการดําเนินชีวิตใน
สังคมต่อไป 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดมาตรฐานการเรียนรู้สารสนเทศของสมาคม
ห้องสมุดเอมริกัน (American Library Association: (ALA), 1989) มาตรฐานการเรียนรู้สารสนเทศของ The 
Council of Australian University Libraries (CAUL, 2001 อ้างอิงใน สุดาวดี, 2549) และกรอบแนวคิด
ทักษะของการรู้สารสนเทศของ Eisenberg และ Johnson (2002) ซึ่งเป็นทักษะการรู้สารสนเทศเพ่ือการ
แก้ปัญหาประกอบด้วยทักษะของการรู้สารสนเทศที่ผู้เรียนควรรู้ ประกอบด้วย 6 ทักษะดังน้ี ทักษะที่ 1 การ
กําหนดความต้องการสารสนเทศ (Task definition) ทักษะที่ 2 การใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ 
(Information seeking strategies) ทักษะที่ 3 การกําหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
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(Location and access) ทักษะที่ 4 การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (Use of information) ทักษะที่ 
5 การสังเคราะห์สารสนเทศ (Synthesis) และทักษะที่ 6 การประเมินสารสนเทศ (Evaluation) โดยในการ
วางกรอบการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดัดแปลงและปรับปรุงทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ กําหนดข้อคําถามให้
สอดคล้องกับหลักทฤษฎีการรู้สารสนเทศและสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนในระดับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ผู้วิจัยจึงปรับการรู้สารสนเทศที่จะศึกษาออกป็น 5 ทักษะ ดังน้ี 

ทักษะที่ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
ทักษะที่ 2 ทักษะการกําหนดความต้องการและการสืบค้นข้อมูล 
ทักษะที่ 3 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
ทักษะที่ 4 ทักษะการใช้โปรแกรมเพ่ือการผลิตรายงาน  
ทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารออนไลน์ 
อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน เช่น เพศ อายุ 

ระดับช้ันการศึกษา ระดับเกรดเฉล่ีย ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี ความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประเภท/ชนิดของอุปกรณ์ ระบบปฎิบัติ
การ (Operation system) ของอุปกรณ์ สถานที่ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนนํามาใช้ มี
ความสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศในลักษณะต่างๆ  

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงนํามาเป็นแนวทางในการวิจัยโดยกําหนด ตัวแปรดังน้ี  
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาใน 5 ทักษะ ดังน้ี 
ทักษะที่ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
ทักษะที่ 2 ทักษะการกําหนดความต้องการและการสืบค้นข้อมูล 
ทักษะที่ 3 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
ทักษะที่ 4 ทักษะการใช้โปรแกรมเพ่ือการผลิตรายงาน  
ทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารออนไลน์ 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษาแบ่งเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 5 ทักษะ  
1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
2. ทักษะการกําหนดความต้องการและการสืบค้นข้อมูล 
3. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
4. ทักษะการใช้โปรแกรมเพ่ือการผลิตรายงาน 
5. ทักษะการสือ่สารออนไลน์  

ระดับการศึกษา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมศึกษาใน

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 3,213 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี          
ปีการศึกษา 2558 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% จะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเท่ากับ 401 คน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 
2543 : 886-887) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2545 : 42-44) 

ตัวแปร 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ระดับการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1–3) และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4–6) และตัวแปรตามได้แก่ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 5 
ทักษะ  
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนในการวิจัยที่ได้วางแผนไว้ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ผล
ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ข้อมูลแสดงลักษณะทั่วไปโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของนักเรียน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพศ   
          ชาย 182 45.4 
          หญิง 219 54.6 
อายุ   
          12 ปี 52 13.0 
          13 ปี 65 16.2 
          14 ปี 69 17.2 
          15 ปี 61 15.2 
          16 ปี 75 18.7 
          17 ปี 65 16.2 
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ข้อมูลพืน้ฐานของนักเรียน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
          18 ปีขึ้นไป 14 3.5 
ระดับชั้นที่กําลังศึกษา   
          มัธยมศึกษาตอนต้น 225 56.1 
          มัธยมศึกษาตอนปลาย 176 43.9 
เกรดเฉลี่ยสะสม   
          คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 2.00 42 10.5 
          คะแนนเฉล่ีย 2.01 – 2.50 90 22.4 
          คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.00 116 28.9 
          คะแนนเฉล่ีย 3.01 – 3.50 89 22.2 
          คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.00 58 14.5 
          ไม่ระบุ 6 1.5 
สถานที่อยู่ในปัจจุบัน   
          อยู่กับบิดา-มารดา 307 76.6 
          บ้านเช่า/หอพัก 28 7.0 
          อยู่กับญาติ 41 10.2 
          อยู่กับมารดา 18 4.5 
          อยู่กับบิดา 6 1.5 
          ไม่ระบุ 1 0.2 

รวม 401 100.0 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ทําการสํารวจซึ่งมีจํานวน 401 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเพศหญิง 
จํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 และเป็นนักเรียนเพศชายจํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ส่วน
ใหญ่อายุ 16 ปี จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 รองลงมาคืออายุ 14 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.2 และอายุ 13 ปี และ 17 ปี จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 มีระดับช้ันที่กําลังศึกษาตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 รองลงมาคือ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากที่สุดอยู่ระหว่าง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.00 จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมา คือ คะแนนเฉลี่ย 2.01–2.50 
จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4  และโดยส่วนใหญ่มีสถานที่อยู่ในปัจจุบันอยู่กับบิดา-มารดา จํานวน 307 
คน  คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ อยู่กับญาติ จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2  

1.2 ข้อมูลแสดงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา/การเรียนรู้ 
     กลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เคยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/การ
เรียนรู้ จํานวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3 และไม่เคยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา/การเรียนรู้ 
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 โดยส่วนใหญ่มีความถึ่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/การ
เรียนรู้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมาคือใช้ทุกวัน จํานวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.7 และความถ่ึในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา/การเรียนรู้ น้อยที่สุด คือ ไม่ได้เข้า
ใช้ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 มีระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา/การเรียนรู้   
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1–2 ช่ัวโมงต่อวัน จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 รองลงมาคือ 31–60 นาทีต่อวัน จํานวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.4  และใช้ระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา/การเรียนรู้น้อยที่สุด คือ 
น้อยกว่า 15 นาทีต่อวัน จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ซึ่งชนิดของอุปกรณ์ที่นํามาใช้งานกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบต้ังโต๊ะ (Desktop Computer) จํานวน 194 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.4 รองลงมา คือ โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Notebook) จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และส่วนใหญ่ใช้ระบบ
ปฎิบัติการ (Operation system) ของอุปกรณ์ที่ใช้คือ ระบบปฎิบัติการ Window จํานวน 255 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ ระบบปฎิบัติการ Android จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และ ระบบปฎิบัติ
การ iOS จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 โดยใช้งานที่บ้านตนเอง  จํานวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6  
รองลงมา คือ โรงเรียน จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 และบ้านเพ่ือนหรือร้านเกม/ร้านอินเทอร์เน็ต 
จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 นอกจากน้ีพบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ที่โรงเรียนนํามาใช้ คือ 
นําเสนอข้อมูลโรงเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) นําเสนอบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
(e-learning) และแจ้งผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

ตอนท่ี 2 เป็นข้อมูลแสดงผลคะแนนวัดระดับความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 5 ทักษะ 
และเปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษาทั้งใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการแสดงข้อมูลแบ่งออกเป็น 
 2.1 ข้อมูลแสดงผลคะแนนวัดระดับความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน 5 ทักษะดังตาราง
ที่ 2 และ 3 
 
ตารางที่ 2: ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสามารถทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน  
              5 ทักษะ  
 

ทักษะ X  SD  ระดับความสามารถ 
ทักษะที่ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 3.71 0.71 ดี 
ทักษะที่ 2 ทักษะการกําหนดความต้องการและการสืบค้นข้อมูล 3.70 0.67 ดี 
ทักษะที่ 3 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 4.05 0.67 ดี 
ทักษะที่ 4 ทักษะการใช้โปรแกรมเพ่ือการผลิตผลงาน 3.56 0.74 ดี 
ทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารออนไลน์ 3.91 0.75 ดี 

ภาพรวม 3.77 0.58 ดี 
  

ผลคะแนนเฉล่ียวัดระดับความสามารถในความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน 5 ทักษะ
โดยรวม เท่ากับ 3.77 คะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับดี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนน 
เท่ากับ 0.58 คะแนน และเมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะพบว่าทักษะที่ 3 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ  4.05  คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ อยู่ในระดับดี โดยค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.67 คะแนน รองลงมาคือทักษะที่ 5  ทักษะการสื่อสารออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ อยู่ในระดับดี โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 คะแนน และทักษะที่ 
4  ทักษะการใช้โปรแกรมเพ่ือการผลิตผลงานมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากับ 3.56 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
อยู่ในระดับดี โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 คะแนน  



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

F 9 

ตารางที่ 3: ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสามารถทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน  
              5 ทักษะจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

หลักสูตร X  SD  ระดับความสามารถ 
มัธยมศึกษาตอนต้น    
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 3.76 0.56 ดี 
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 2 3.60 0.80 ดี 
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 3.76 0.56 ดี 

รวม 3.71 0.65 ดี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 3.96 0.48 ดี 
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 5 3.85 0.49 ดี 
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 3.85 0.40 ดี 

รวม 3.89 0.46 ดี 
รวมทั้งหมด 3.77 0.58 ดี 

  
 และเมื่อพิจารณาเป็นระดับช้ันที่กําลังศึกษาพบว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉล่ียโดยรวม

เท่ากับ 3.89 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ อยู่ในระดับดี โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 คะแนน 
โดยพบว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 มีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงสุดเท่ากับ 3.96 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ อยู่ในระดับดี โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 คะแนน และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.71 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ อยู่ในระดับดี โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.65 คะแนน โดยพบว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมสูงสุดเท่ากับ 3.76 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ อยู่ในระดับดี โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.56 คะแนน 
 2.2 ข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในความรู้และมทีักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 5 ทักษะ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยสามารถสรปุได้ดังน้ี 
 การเปรียบเทียบความสามารถในทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 5 ทักษะ จําแนกตามระดับการศึกษา
ของนักเรียนที่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายปรากฎดังตารางที่ 4   
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ตารางที่ 4: เปรียบเทียบความสามารถในทกัษะการเรียนรู้สารสนเทศ 5 ทักษะ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ระดับความสามารถ  
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

( 225)n   

ระดับ
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
( 176)n   

t  Sig. 

X  SD  X  SD  
ทักษะที่ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียน 

3.61 0.74 3.84 0.63 105.09 .000* 

ทักษะที่ 2 ทักษะการกําหนดความต้องการ
และการสืบค้นข้อมูล 

3.63 0.71 3.79 0.60 111.12 .000* 

ทักษะที่ 3 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน 

4.02 0.71 4.10 0.62 120.52 .000* 

ทักษะที่ 4 ทักษะการใช้โปรแกรมเพ่ือการ
ผลิตผลงาน 

3.50 0.81 3.63 0.63 96.47 .000* 

ทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารออนไลน์ 3.78 0.81 4.08 0.62 103.94 .000* 
รวม 3.71 0.65 3.89 0.46 130.60 .000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < .05) 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Independent Sample t – test แสดงว่านักเรียนที่อยู่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในความรู้และมีทักษะการเรียนรู้
สารสนเทศ 5 ทักษะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

สําหรับการทดสอบความแตกต่างข้างต้น นําวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) มาใช้เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 5 ทักษะ จําแนกจําแนกตามช้ันปี พบว่ามีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน และทักษะการสื่อสารออนไลน์ จําแนกตามช้ันปี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า มีเพียงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการสื่อสารออนไลน์แตกต่างจากนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากผลการวิจยัครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถและมีความรู้ทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน 5 ทักษะที่
ประกอบด้วย ทักษะที่ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน ทักษะที่ 2 ทักษะการกําหนดความ
ต้องการและการสืบค้นข้อมูล ทักษะที่ 3  ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ทักษะที่ 4  ทักษะการใช้
โปรแกรมเพ่ือการผลิตผลงาน ทักษะที่ 5  ทักษะการสื่อสารออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับดี เพราะสังคมโลกใน
ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร โดยบุคคลทั่วทุกมุมโลกสามารถ
ติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพียงเสี้ยววินาที โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทําให้โลกเข้าสู่ยุคการสื่อสารไร้
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พรมแดน หรือเรียกกันว่า “ยุคโลกาภิวัฒน์” นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว 
นักเรียนยังได้รับประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียน เช่น ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ห้องสมุดบอกรับ คําแนะนําการ
ใช้ห้องสมุด ตลอดจนประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งน้ีบุคคลที่เป็นผู้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณน้ัน
จะต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาหาความรู้ การสังเกต 
ประสบการณ์ หรือการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีต้องต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง และได้รับ
การยอมรับกันโดยทั่วไป แล้วนําข้อมูลเหล่าน้ีไปคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลก่อนตัดสินใจเช่ือหรือลงมือปฏิบัติ 
(Ennis,1987:16;Scriven & Paul,2004:Online อ้างถึงใน ดวงกมล อุ่นจิตติ, 2545 :บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อรรถพล กิตติธนาชัย (2555 : 85) ที่พบว่านักเรียนมีความสามารถและมีความรู้ทักษะการรู้
สารสนเทศในระดับมาก เน่ืองมาจากกระบวนการเรียนการสอนปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเรียนแบบ
ท่องจําเหมือนในอดีตเพราะเด็กมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้วิธีการ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 2. นักศึกษาที่เรียนระดับการศึกษาต่างกัน (ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) มีระดับความสามารถในความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน 5 ทักษะแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างใน 2 ทักษะ โดย
ทักษะที่ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีระดับ
ความสามารถในความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศสูงกว่านักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นพวรรณ คงเทพ (2549) ที่ศึกษาเรื่อง ปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ยกเว้นบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พบรัก 
แย้มฉิม (2548) พบว่านักศึกษาช้ันปีศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระยะเวลา ที่
ใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารออนไลน์ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 มีระดับความสามารถในความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศสูงกว่านักเรียนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอีริคสัน (Erikson’s Psychosocial 
Theory) ที่กล่าวว่าวัยรุ่น (Adolescence) อยู่ในช่วงระหว่าง 12-20 ปี เป็นวัยที่กล่าวได้ว่าเป็น วัยหัวเลี้ยว
หัวต่อของชีวิต เพราะเห็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการในทุกด้าน เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพไปสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่ ทําให้เด็กต้องเกิดการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจเกิดปัญหาการปรับตัวในระยะแรก ๆ ในด้าน
จิตวิทยาน้ันได้แบ่งช่วงวัยขั้นวัยรุ่นออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ วันรุ่นตอนต้น (Puberty) คือช่วงอายุ 12-15 ปี 
และวัยรุ่นตอนปลาย (Adolescence) คือช่วงอายุ 16-20 ปี โดยวัยรุ่นตอนต้น จะสามารถคิดแก้ปัญหาได้
อย่างมีระบบ สามารถแสวงหาเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการ
ตัดสินเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่รวดเร็วและมีความก้าวหน้าใกล้เคียงกับวัยรุ่นตอนปลาย 
แตกต่างกันที่ความสุขุมรอบคอบและประสบการณ์ที่น้อยกว่าเท่าน้ัน   
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 โรงเรียนควรจัดเป็นการฝึกอบรมเฉพาะด้าน/เฉพาะเร่ืองเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรู้และทักษะการรู้
สารสนเทศของนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาความรู้
ดังกล่าวให้มีทักษะเพ่ิมมากขึ้น โดยเน้น 2 ทักษะ ดังน้ี 
 1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน เช่น ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลของการเรียนในแต่ละวิชา ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตรวจสอบข้อมูล
ตารางเรียน และปฎิทินการศึกษา ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตรวจสอบผลการศึกษา ทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตัวเองให้มี
ผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 2. ทักษะการสื่อสารออนไลน์ เช่น ทักษะการรับส่งข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail address) 
ทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter, Google Plus, Hi5, Line, WhatApp) 
ทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยระบบWebcam เช่น MSN, Facetime, Skype, Socialcam ทักษะการ
ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน/ครูทาง e-mail ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ทักษะการใช้
อินเทอร์เน็ตด้วยแท็บเล็ต (Tablet)  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนเขตปริมณฑล และเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศท้ังในด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน ตลอดจนทักษะ
การสื่อสารออนไลน์เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องของ
นักศึกษา เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยไวยากรณ์ภาษาจีนสําหรับนักศึกษา และเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
วินิจฉัยภาษาจีนของนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ ในภาคเรียนที่ 1.2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 28 คน และ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ ในภาคเรียนที่ 2.1 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 39 คน ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาจีน จํานวน 4 คน การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การทบทวนวรรณกรรม 2) ระบุคุณลักษณะที่ต้องการวินิจฉัยและสร้างเครื่องมือวินิจฉัย 3) นํา
เครื่องมือวินิจฉัยไปทดลองใช้และสํารวจรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 4) นําเคร่ืองมือ
ที่สร้างขึ้นไปวินิจฉัยและศึกษาคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินวินิจฉัย 

ผลการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องของนักศึกษาช้ันปีที่ 1และช้ันปีที่ 2 
พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องในด้าน การแปลและเรียงลําดับประโยค มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 30.78 รองลงมาคือ การเรียงลําดับประโยค คิดเป็นร้อยละ 13.86 และ การเลือกใช้ลักษณนาม คิดเป็น
ร้อยละ 11.51 

ผลการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือดังน้ี 1) แบบสอบ
วินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 2) แบบบันทึกรายการพฤติกรรม (Checklist) 3) ตารางรูปแบบพฤติกรรมการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 4) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ในการค้นหาความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสามารถการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน และเพ่ือค้นหาความบกพร่องในการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนตามทฤษฏีทดสอบแบบด้ังเดิมพบว่า 
มีค่าความยากต้ังแต่ 0.07 ถึง 0.93 ค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.05 ถึง 0.81 ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.872 ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนในส่วนของ ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนของนักศึกษา มีค่าแอลฟาครอนบาค .978 

คําสําคัญ: ไวยากรณ์ภาษาจีน การทดสอบไวยากรณ์จีน การประเมินวินิจฉัย แบบสอบวินิจฉัย 
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ABSTRACT  
 The purposes of this research were to 1) analyze pattern of Chinese grammatical 
errors 2) develop Chinese grammatical diagnostic tools 3) investigate quality of the Chinese 
grammatical diagnostic tools of freshmen and sophomore students. The sample consisted of 
28 freshmen students and 39 sophomore students who study in semester 1.2 and 2.1 
academic year 2015 and 4 experts in Chinese language. 

The design of research was divided into 4 steps 1) literature review 2) define 
attributes and create a set of diagnostic tools 3) pilot study and survey pattern of Chinese 
grammatical errors 4) diagnose Chinese grammatical competence of students and  
investigate quality of the developed tools. 
 The item analysis of Chinese grammatical diagnostic test by using Classical Test 
Theory showed level of difficulty of the items in the ranged of 0.07 to 0.93, discrimination 
power of the items in the ranged of 0.05-0.81, KR20 reliability coefficient of 0.872 
 Result of analysis pattern of Chinese grammatical errors of freshmen and sophomore 
students showed that students had translation and sorting sentence errors 30.78 percent 
and sorting sentence errors 13.86 percent. 
 This research found that the development of Chinese grammatical diagnostic 
tools provide grain size of diagnostic report. This approach can identify pattern of Chinese 
grammatical errors of freshmen and sophomore students. It also has quality both of validity 
and reliability aspects. 

Keywords: Chinese Grammar, Grammatical testing, Diagnostic Assessment， 
Assessment of Learning  
 
บทนํา 
 ปัจจุบัน ประเทศจีนมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้
ประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก เห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้จัดให้ภาษาจีน
กลางเป็นหน่ึงในห้าภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์การสหประชาชาติและเป็นภาษาที่มีผู้มีใช้มาก
เป็นอันดับสองของโลก ทําให้ทั่วโลกต่ืนตัวและตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนภาษาจีนกลาง รวมถึง
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศไทย ทั้งน้ี จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศ
จีนในปี ค.ศ. 2014 พบว่า นักเรียนชาวไทยไปศึกษาในประเทศจีนเป็นจํานวนถึง 21,296 คน ซึ่งมีจํานวนมาก
เป็นอันดับ 3 ของนักเรียนต่างชาติทั้งหมดในจีน  
 การเรียนภาษาจีนในประเทศไทย ช่วงระยะเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาจีน มีผู้สนใจเรียนภาษาจีนเป็นจํานวนมากถึง 7 แสนกว่าคน ทําให้
ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีผู้เรียนเป็นอันดับที่ 2 รองจากภาษาอังกฤษ (กุณฑิกา พัชรชานนท์และบัลลังก์ 
โรหิตเสถียร, 2556) เราจะเห็นได้ว่าภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางมีอย่างกว้างขวางในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจะเห็นได้ว่ามี
การสอนภาษาจีนกลางอยู่ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
รวมถึงการศึกษานอกระบบอย่างสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เปิดสอนภาษาจีนกลางให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

F 16 

ภาษาจีนมีความแตกต่างจากภาษาไทยทั้งในเรื่องการออกเสียง ตัวอักษร และเร่ืองที่มีความสําคัญ
อย่างย่ิงคือ ไวยากรณ์ ยกตัวอย่างเช่น การเรียงลําดับส่วนขยายในประโยค ในภาษาไทยจะวางส่วนขยายไว้
หลังคํานาม เช่น แก้วสีแดง แต่ในภาษาจีน ส่วนขยายจะวางไว้หน้าคํานาม เช่น 红杯子 (แดง+แก้ว) การ
เรียงลําดับเวลา เช่น ในภาษาไทยจะวางคําบอกเวลาไว้ด้านหลังของประโยค เช่น ฉันสอบวันพรุ่งน้ี แต่ใน
ภาษาจีน คําบอกเวลาจะวางไว้หลังภาคประธานแต่อยู่หน้าภาคแสดง เช่น 我明天考试 (ฉัน+พรุ่งน้ี+สอบ) 
เป็นต้น (北京大学中文系现代汉语研究室，2007)  

จากประสบการณ์การสอนของคณะผู้วิจัยและการศึกษางานวิจัยการใช้ภาษาจีนที่บกพร่อง พบว่า 
ผู้เรียนภาษาจีนมักมีความผิดพลาดเร่ืองไวยากรณ์ภาษาจีน 5 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. การใช้คําผิดประเภท 2. 
การใช้คําลักษณนามไม่เหมาะสม 3. การใช้คําสันธานไม่เหมาะสม 4. การเลือกใช้คํากิริยาวิเศษณ์ไม่เหมาะสม 
5. การเรียงลําดับส่วนประกอบของประโยคผิด 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มุ่งเน้นที่จะผลิตครู
สอนภาษาจีนที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย นักศึกษาจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน
เป็นอย่างดี และควรได้รับการแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 

การจัดทําเคร่ืองมือวินิจฉัย จะทําให้ผู้สอนทราบถึงข้อบกพร่อง และสาเหตุที่ทําให้เกิดข้อบกพร่อง
ทางการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนเบ้ืองต้นของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนสอน
ปรับพ้ืนฐานภาษาจีน รวมถึงการวางแผนการสอนภาษาจีนในลําดับต่อไป 

ด้วยเหตุน้ี คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
เพ่ือจะได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
รวมถึงได้ข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

มโนทัศน์เก่ียวกับไวยากรณ์ภาษาจีน  
ไวยากรณ์ ตามความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2555 หมายถึง “วิชาภาษาว่าด้วย

รูปคําและระเบียบในการประกอบรูปคําให้เป็นประโยค” 
 中国人民大学对外语言文化学院 ได้ให้ความหมายของคําว่า 语法 หรือ ไวยากรณ์ ไว้ใน 
 《现代汉语概论》（2005）ว่ า  语法是同语音、词汇并列的语言三要素之一。语音是语

言的物质外壳，词汇是语言的建筑材料，语法是语言的构造规则，是语言中音义结合

体的组合、聚合规则。 
 ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์แมนดารินเอดูเคช่ัน ได้ให้ความหมายของคําว่า ไวยากรณ์ ไว้ในคู่มือการเรียน
การสอนภาษาจีน (2558) ว่า “กฏเกณฑ์ด้านโครงสร้างของหน่วยภาษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยภาษาน้ีรวมถึง คํา วลี 
ประโยค เป็นต้น” นอกจากน้ัน ยังได้แบ่งระดับของไวยากรณ์ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลักในการเลือกใช้คํา 
หลักในการเรียงประโยค และหลักในการเขียนบทความ 
 จากความหมายของคําว่า ไวยากรณ์ ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงขอสรุปว่า ไวยากรณ์จีน คือ กฏเกณฑ์ใน
การเลือกใช้และประกอบคําและ/หรือวลีให้เป็นประโยคภาษาจีน 

องค์ประกอบของไวยากรณ์จีน 
 ในภาษาจีน หน่ึงพยางค์ มีค่าเท่ากับหน่ึงตัวอักษรจีน แต่ในทางภาษาศาสตร์ เราจะไม่เรียก หน่วย

ภาษาที่เล็กที่สุดในประโยค ว่า อักษรจีน แต่จะเรียกว่า พยางค์ (北京大学中文系现代汉语研究室，
2007) 
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 นอกจากน้ัน เหยินจิ่งเหวิน (2558) ยังได้ให้ความเห็นไว้ว่า ไวยากรณ์ หมายความรวมถึง หลักในการ
สร้างคํา หลักในการสร้างกลุ่มคํา และหลักในการสร้างประโยค 
 ดังน้ัน คณะผู้วิจัย จึงขอสรุปว่า องค์ประกอบของไวยากรณ์จีน ได้แก่ 
 

 
รูปที่ 1: องค์ประกอบของไวยากรณ์จีน 
 

การทดสอบทางด้านภาษาจีนในยุคปัจจุบนั 
 HSK เป็นคําย่อจาก Hanyu Shuiping Kaoshi 汉语水平考试 ( 汉语 Hanyu ภาษาจีน 水平 
Shuiping ระดับ 考试 Kaoshi การทดสอบ) คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้แก่บุคคลที่มิได้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ซึ่งดําเนินการสอบ ออกใบประกาศนียบัตร และออกผลการสอบโดยสํานักงานเผยแพร่
ภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน HSK มีการดําเนินการสอบมาต้ังแต่ปี
พ.ศ. 2548 และในปีพ.ศ.2552 สํานักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และเรียกว่า การสอบวัดระดับ HSK รูปแบบใหม่ 
 ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์แมนดาริน เอดูเคช่ัน ได้ให้ความหมายการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 
รูปแบบใหม่ไว้ในคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน (2558) ว่า “การสอบวัดระดับ HSK รูปแบบใหม่ได้เริ่มใช้
อย่างเป็นทางการทั่วโลก ต้ังแต่ปีพ.ศ.2552 เพ่ือให้ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาจีนซึ่งมีความต้องการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีนของตน ให้มีความสนใจในการทดสอบมากขึ้นเพ่ิมมากขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่สอบมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาจีนมากขึ้นอีกด้วย ในขณะเดียวกันผลคะแนนสอบยังเป็นตัวช่วยในการ
พิจารณารับนักศึกษาต่างชาติหรือให้ทุนการศึกษาเพ่ือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของจีน รวมไปถึงการตัดสินใจ
รับพนักงานชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนจีนให้เข้ามาทํางานในบริษัทต่าง ๆ อีกด้วย” 
 YCT เป็นคําย่อจาก Youth Chinese Test คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสําหรับเยาวชน นับ
จากปีพ.ศ.2550 เป็นต้นมา จัดขึ้นโดยสํานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนแห่งประเทศจีน (汉办 ฮ่ัน
ป้ัน) เป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวันและการศึกษาของนักเรียนต่างชาติใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งมิได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 
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ตารางที่ 1: เปรียบเทียบระดับคําศัพท์ของการสอบ HSK ใหม่กับการสอบ YCT 
 

HSK (ใหม่) YCT จํานวนคําศัพท์ 
HSK ระดับ6 - 5,000 คํา ขึ้นไป 
HSK ระดับ5 - 2,500 คํา 
HSK ระดับ4 - 1,200 คํา 
HSK ระดับ3 YCT ระดับ4 600 คํา 
HSK ระดับ2 YCT ระดับ3 300 คํา 
HSK ระดับ1 YCT ระดับ2 150 คํา 

- YCT ระดับ1 80 คํา 
 
      จากการศึกษาการทดสอบวัดระดับภาษาจีนในปัจจุบัน การทดสอบ HSK รูปแบบใหม่และการทดสอบ 
YCT ทําให้คณะผู้วิจัยมีแนวทางในการสร้างข้อสอบความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน โดยนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ ช้ันปีการศึกษาที่ 1 ได้ผ่านการเรียนวิชาภาษาจีน 1 โดยใช้
แบบเรียน 成功之路 起步片 （一） ซึ่งมีระดับความรู้ทางคําศัพท์ภาษาจีนจํานวน 300-600 คํา จึง
เทียบได้กับการสอบวัดระดับ HSK 2-3 และการสอบวัดระดับ YCT 3-4 การออกข้อสอบวินิจฉัยไวยากรณ์
ภาษาจีน จึงได้อ้างอิงคําศัพท์และไวยากรณ์จากหนังสือเรียนภาษาจีน 1 成功之路 起步片（一）คลัง
ข้อสอบ HSK 2-3 และข้อสอบ YCT 3-4  

มโนทัศนเ์ก่ียวกับการสร้างเครื่องมือวินิจฉัย 
ความหมายของการประเมินวินิจฉัย 
สํานักทดสอบทางการศึกษา (2556) ได้ระบุว่า การวินิจฉัย หมายถึง การค้นหาข้อบกพร่องในวิชา

ต่างๆของผู้เรียนด้วยการทดสอบวินิจฉัยเพ่ือตัดสินว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเก่ียวกับความสามารถตรงไหน เรื่อง
ใด สาเหตุจากอะไร อันจะนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและความรอบรู้ (Mastery learning) ของ
ผู้เรียนโดยได้ให้ความหมาย การประเมินเพ่ือวินิจฉัยทางการศึกษาว่า เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเพ่ือระบุว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์ใดมาแล้วบ้าง มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
หรือไม่ ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในมโนทัศน์ใดบ้าง และเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเน่ืองจากสาเหตุใด 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ระบุไว้ว่า การประเมินเพ่ือวินิจฉัยเป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือค้นหาว่า
ผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเก่ียวกับสิ่งที่จะ เรียน สิ่งที่รู้มาก่อนน้ีถูกต้องหรือไม่ จึงเป็นการใช้ในลักษณะประเมินก่อน
เรียน นอกจากน้ียังใช้เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายบุคคลที่มักจะเป็น
เฉพาะเรื่อง เช่น ปัญหาการออกเสียงไม่ชัด แล้วหาวิธีปรับปรุงเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ขั้นต่อไป 
วิธีการประเมินใช้ได้ทั้งการสังเกต การพูดคุย สอบถาม หรือการใช้แบบทดสอบก็ได้ 

โชติกา ภาษีผล และคณะ (2558) ได้ระบุว่า การวัดและประเมินผลเพ่ือวินิจฉัย (Diagnosis) เป็นการ
วัดและประเมินผลเพ่ือค้นหาว่าการที่ผู้เรียนเก่งหรืออ่อนเป็นเพราะเหตุใด และ เก่งหรืออ่อนในเรื่องอะไร เพ่ือ
หาสาเหตุในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 กล่าวโดยสรุป การประเมินวินิจฉัย หมายถึง การเก็บข้อมูลเพ่ือค้นหาว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
ผู้เรียนมีข้อบกพร่องในเรื่องอะไร และ หาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือนําข้อมูล
มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างเครื่องมือวินิจฉัย 
 วิสารัตน์ วงศ์ภูรี (2556) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 
4  พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 623 คน  ของปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเขตบางแค สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มแบบสองขั้นตอนการดําเนินการสร้างแบบทดสอบ เริ่มจากการสร้าง
แบบทดสอบสํารวจชนิดให้เติมคําตอบและให้แสดงวิธีทําเพ่ือค้นจุดบกพร่องในการทําแบบทดสอบ   หลังจาก
น้ันนํามาสร้างเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก โดยนําคําตอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดใน
แบบทดสอบสํารวจมาสร้างเป็นตัวลวงแล้วนําไปทดสอบ 2 ครั้ง   การทดสอบครั้งที่ 1 เพ่ือการวิเคราะห์
ข้อสอบรายข้อและคัดเลือกข้อสอบ ทดสอบครั้งที่ 2 เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบแต่ละฉบับ 
  พรพิมล ยังฉิม (2557) ได้พัฒนาวิธีการวินิจฉัยการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
เครือข่ายเบย์เชียนและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โมเดล
การวินิจฉัยแบบเครือข่ายเบย์เซียน และ แบบสอบวินิจฉัยการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จํานวน 2 ฉบับ การ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (LISREL) ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบวินิจฉัยด้วยวิธีวิเคราะห์
พหุมิติใช้ค่าความเที่ยง EAP reliability เปรียบเทียบความถูกต้องในการจําแนกกลุ่มด้วยค่าร้อยละของสัดส่วน
ความถูกต้องในการจําแนกกลุ่ม (The correct prediction rate) และตรวจสอบคุณภาพของวิธีวินิจฉัยด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคล้องของแคปปา (Cohen's kappa coefficient) 

สุปราณี บุระ (2557) ได้พัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาเรื่องการดําเนินการเลขคณิต
พ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์:การประยุกต์โมเดลดีไอเอ็นเอ โดยแบ่งวิธีดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 เป็นการสร้างแบบสอบ ด้วยการกําหนดโมเดลพุทธิปัญญาเรื่องการดําเนินการเลขคณิตพ้ืนฐาน และ
ตรวจสอบ ความถูกต้องและเหมาะสมด้วยผู้เช่ียวชาญ จากน้ันสร้างแบบสอบตามแผนผังการออกข้อสอบจาก
โมเดลพุทธิปัญญาที่กําหนดขึ้น ระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบ ด้วยการนําแบบสอบที่
พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาและทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3–6 เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบรายข้อด้วยโมเดลดีไอเอ็นเอ และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบท้ังฉบับ ประกอบด้วย 
ความเท่ียง (Reliability) ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามสภาพ (Concurrent 
Validity) และระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบ โดยวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยด้วยโมเดลดีไอเอ็น
เอ และตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของโปรแกรมการทดสอบด้วยผู้เช่ียวชาญ จากน้ันทดลองใช้
โปรแกรมการทดสอบกับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3–6 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้งาน และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือวินิจฉัย พบว่า การสร้างเคร่ืองมือวินิจฉัยจะ
เริ่มต้นด้วยการสร้างแบบทดสอบสํารวจเพ่ือค้นจุดบกพร่อง จากน้ันนําข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบทดสอบ
วินิจฉัย และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเที่ยง 
(Reliability)  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องของนักศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
     2. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยไวยากรณ์ภาษาจีนสําหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
     3. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวินิจฉัยไวยากรณ์ภาษาจีนสําหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ในภาค

เรียนที่ 1.2 ปีการศึกษา 2558 และ นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ในภาคเรียนที่ 2.1 ปีการศึกษา 2558 รวมจํานวน 73 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนการทดลองสํารวจข้อบกพร่อง ได้แก่ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับช้ัน

ปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จํานวน 6 คน โดยมีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งพิจารณาจากเกรดวิชาภาษาจีน 1 เป็นนักศึกษาเก่งภาษาจีน จํานวน 2 
คน เก่งปานกลาง จํานวน 2 คน และ อ่อนภาษาจีน จํานวน 2 คน  และ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับช้ันปีที่ 
2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จํานวน 6 คน โดยมีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งพิจารณาจากเกรดวิชาภาษาจีน 1 เป็นนักศึกษาเก่งภาษาจีน จํานวน 2 
คน เก่งปานกลาง จํานวน 2 คน และ อ่อนภาษาจีน จํานวน 2 คน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวินิจฉัยความบกพร่องในการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน ได้แก่ นักศึกษาระดับช้ันปี
ที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ในภาคเรียนที่ 
1.2 ปีการศึกษา 2558 รวมจํานวน 67 คน โดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาจีน จํานวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
 2. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีกําหนดเครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2: แสดงเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เครื่องมือและวิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ลักษณะ 
เครื่องมือ 

การนําไปใชส้าํหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

การวิเคราะห ์
ขอ้มูล 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการกําหนดคณุลักษณะและสํารวจความบกพรอ่งในการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
2.1.1 แบบสอบวินิจฉัย
การใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีน 

ข้อสอบปลายเปิด จํานวน 
30 ข้อ  

-ทดสอบนักศึกษา จํานวน 12 คน 
เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนที่บกพร่อง 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 
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เครื่องมือและวิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ลักษณะ 
เครื่องมือ 

การนําไปใชส้าํหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

การวิเคราะห ์
ข้อมูล 

2.1.2 แบบสอบถาม
สําหรับนักศึกษา 

 

มาตราประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ 
และ คําถามปลายเปิด 

- ใช้สอบถามนักศึกษา เพ่ือสํารวจ
ข้อมูลการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาจีน 

-การวิเคราะห์
เน้ือหา  
-ค่าเฉล่ีย ( X ) 
-ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวินจิฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
2.2.1 แบบสอบวินิจฉัย
การใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีน 

ข้อสอบเติมคําตอบสั้นๆ ทดสอบนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2  
สาขาการสอนภาษาจีน คณะ
ศึกษาศาสตร์ รวม 67 คน  

-การวิเคราะห์
เน้ือหา  
-ค่าเฉล่ีย ( X ) 
- ความถี/่ร้อยละ 

2.2.2 แบบตรวจสอบ
รายการพฤติกรรมการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีนที่
บกพร่อง 

แบบ check list และ ลง
รหัสข้อบกพร่อง 

บันทึกพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนที่บกพร่องของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 และ 2  สาขาการสอนภาษาจีน
คณะศึกษาศาสตร์ 

-ค่าเฉล่ีย ( X ) 
- ความถี ่
-ร้อยละ 

2.2.3 แบบสอบถาม
สําหรับนักศึกษา 

มาตราประมาณค่า 5 
ระดับ และ คําถาม
ปลายเปิด 

ใช้สอบถามนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2  
สาขาการสอนภาษาจีน คณะ
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือบันทึกข้อมูลการ
เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาจีน 

-การวิเคราะห์
เน้ือหา  
-ค่าเฉล่ีย ( X ) 
-ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 
3. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรม 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยของ วิสารัตน์ วงศ์ภูรี 

(2556)  พรพิมล ยังฉิม (2557) สุปราณี บุระ (2557) และได้ทําการศึกษาการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนใน
รูปแบบต่างๆ  

ขั้นตอนท่ี 2 ระบุคุณลักษณะท่ีต้องการวินิจฉัยและสร้างเครื่องมือวินิจฉัย 
คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมข้างต้นแล้ว สามารถระบุคุณลักษณะที่ต้องการวินิจฉัย ได้ 6 ด้าน 

ดังน้ี 
1. การเลือกใช้ประเภทของคําศัพท์ 2. การเลือกใช้ลักษณนาม 3. การเลือกใช้คําสันธาน 4. การ

เลือกใช้คํากริยาวิเศษณ์ 5. การเรียงลําดับประโยค 6. การแปลและเรียงลําดับประโยค จากน้ัน คณะผู้วิจัยจึง
นําคุณลักษณะที่ต้องการวินิจฉัยดังกล่าวมาสร้างเครื่องมือวินิจฉัย 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบวินิจฉัยการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีน จํานวน 30 ข้อ 2) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา และ 3) แบบตรวจสอบรายการ
พฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 

เมื่อสร้างเครื่องมือวิจัยแล้ว คณะผู้วิจัยได้นําเคร่ืองมือ 3 ช้ินดังกล่าวไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 4 คน
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
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จุดประสงค์ หรือ ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) รวมถึงตรวจสอบภาษาท่ีใช้ในข้อ
คําถาม จากน้ัน คณะผู้วิจัยได้ปรับแก้เครื่องมือตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ  

ขั้นตอนที่ 3 นําเครื่องมือวินิจฉัยไปทดลองใช้และสํารวจรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนที่บกพร่อง 

ในขั้นน้ี คณะผู้วิจัยได้นําเครื่องมือวินิจฉัยที่ปรับแก้แล้วไปทดลองใช้ โดยคณะผู้วิจัยได้นําแบบสอบ
วินิจฉัยไปทดสอบกับนักศึกษาจํานวน 12 คน ซึ่งได้คัดเลือกจากนักศึกษาที่เก่งภาษาจีน จํานวน 4 คน เก่งปาน
กลาง จํานวน 4 คน และนักศึกษาที่อ่อนภาษาจีน จํานวน 4 คน โดยพิจารณาจากเกรดวิชาภาษาจีน 1  

คณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลการตอบนํามาสังเคราะห์และจัดทํารูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่
บกพร่องของนักศึกษา ได้ดังน้ี 

1) การเลือกใช้ประเภทของคําศัพท์ มีรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 12 
รูปแบบ  

2) การเลือกใช้ลักษณนาม มีรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 7 รูปแบบ 
3) การเลือกใช้คําสันธาน มีรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 10 รูปแบบ 
4) การเลือกใช้คํากริยาวิเศษณ์ มีรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 11 รูปแบบ 
5) การเรียงลําดับประโยค มีรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 15 รูปแบบ 
6) การแปลและเรียงลําดับประโยค มีรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 17 

รูปแบบ 
ขั้นตอนท่ี 4 นําเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปวินิจฉัยและศึกษาคุณภาพของเครื่องมือประเมินวินิจฉัย 
คณะผู้วิจัยได้นําเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน  คณะศึกษาศาสตร์ และหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบวินิจฉัย โดยใช้โปรแกรม TAP เพ่ือ
หาค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก และ หาค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของแบบสอบโดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ด
สัน (KR20 และ KR21)   

คณะผู้วิจัยหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม SPSS 
เวอร์ช่ัน 19 และหาค่าความเที่ยงโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method)  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยดําเนินการต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ติดต่อนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 เพ่ือสอบถามวันและเวลาที่สะดวกในการจัดสอบ 
 2. เตรียมเครื่องมือวินิจฉัย เช่น แบบสอบวินิจฉัยและแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา 

3. ดําเนินการสอบโดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอบและอธิบายคําช้ีแจงในการสอบให้นักศึกษาทุกคน
เข้าใจ 

4. คณะผู้วิจัยแจกแบบสอบวินิจฉัยให้นักศึกษาทําข้อแบบสอบวินิจฉัย เป็นระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
5. เมื่อนักศึกษาทําแบบสอบวินิจฉัยเสร็จแล้วจึงแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาตอบ 
6. จากน้ัน คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมและตรวจแบบสอบวินิจฉัยและแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์สารสนเทศของแบบสอบวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
1. คณะผู้วิจัยตรวจให้คะแนนการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนจากแบบสอบวินิจฉัยโดยใช้แบบตรวจสอบ

รายการพฤติกรรม (Checklist) ในการให้คะแนน หากนักศึกษาตอบได้ถูกต้องให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง
พฤติกรรมของนักศึกษาว่า “มี” และได้ 1 คะแนน หากนักศึกษาตอบไม่ถูกต้อง ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง
พฤติกรรมของนักศึกษาว่า “ไม่มี” และได้ 0 คะแนน จากน้ันจะทําการลงรหัสพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนที่บกพร่องของนักศึกษา 

2. วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบวินิจฉัย ตามทฤษฏีทดสอบแบบด้ังเดิม ในการวิเคราะห์หาค่าความ
ยาก ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเที่ยงโดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR20) 

การวิเคราะหส์ารสนเทศของแบบสอบถามสําหรบันักศกึษา 
1. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา จะได้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้

ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องของนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 และ 2 คณะผู้วิจัยจึงนําข้อมูลดังกล่าวไปสร้างและ
พัฒนารูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง และทําการใส่รหัส 

2. วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา คณะผู้ วิจัยวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ช่ัน 19 และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยใช้วิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) 

การวิเคราะห์รปูแบบของรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง 
1. คณะผู้วิจัยนําคะแนนที่ได้จากแบบสอบวินิจฉัยและแบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมมาวิเคราะห์

ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนน 
2. พฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องของนักศึกษา นํามาหาค่าความถี่ และร้อยละ 

จากน้ัน นํามาจัดลําดับความสําคัญตามพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องของนักศึกษามากที่สุด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบวินิจฉัย จํานวน 30 ขอ้ 
1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านความตรง 

คณะผู้วิจัยได้นําแบบสอบวินิจฉัย ดังกล่าวไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาจีน จํานวน 4 คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
จุดประสงค์ หรือ ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) รวมถึงตรวจสอบภาษาท่ีใช้ในข้อ
คําถาม 

 
ตารางที ่3: แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบวินิจฉัยกับวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค ์ ข้อคําถาม IOC 

นักศึกษาสามารถเลือกใช้ประเภทของคําศัพท์ได้ถูกต้อง ข้อที่ 1.1-1.5 0.5-1 
นักศึกษาสามารถเลือกใช้ลักษณนามได้ถูกต้อง ข้อที่ 2.1-2.5 0.75-1 
นักศึกษาสามารถเลือกใช้คําสนัธานได้ถูกต้อง ข้อที่ 3.1-3.5 0.75-1 
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วัตถุประสงค ์ ข้อคําถาม IOC 

นักศึกษาสามารถเลือกใช้คํากริยาวิเศษณ์ได้ถูกต้อง ข้อที่ 4.1-4.5 0.75-1 
นักศึกษาสามารถเรียงลําดับประโยคได้ถูกต้อง ข้อที่ 5.1-5.5 0.5-1 
นักศึกษาสามารถแปลและเรยีงลําดับประโยคได้ถูกต้อง ข้อที่ 5.6-5.10 0.5-0.75 

  
จากการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาในข้อสอบวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน ทั้ง 30 ข้อ พบว่า

ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ของทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อสอบมีความ
เหมาะสมแก่การนําไปใช้ จากน้ันคณะผู้วิจัยได้ปรับแก้ข้อคําถาม ในด้านการใช้ภาษาตามคําแนะนําของ
ผู้เช่ียวชาญ ดังตาราง 

1.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านความเที่ยง 
คณะผู้วิจัยวิเคราะห์สารสนเทศข้อสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม โดยให้

คะแนนนักศึกษาท่ีตอบได้ถูกต้อง 1 คะแนน และ ให้ 0 คะแนน สําหรับนักศึกษาที่มีข้อบกพร่องในการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีน โดยทฤษฏีการทดสอบแบบด้ังเดิมใช้โปรแกรม Test Analysis Program (TAP) version 
12.9.23 มาวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ เพ่ือหาค่าความยาก (P) และอํานาจจําแนก (r) และ วิเคราะห์คุณภาพ
แบบสอบทั้งฉบับเพ่ือคํานวณหาค่าความเที่ยงด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR20) ซึ่งข้อสอบที่มีคุณภาพจะมี
ค่าความยากต้ังแต่ 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป และมีค่าความเที่ยงของแบบสอบ 0.70 ขึ้น
ไป ได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 

 
ตารางที ่4: แสดงสารสนเทศจากแบบสอบวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
 

ข้อ คําถาม ทฤษฎีการทดสอบแบบ
ดั้งเดิม 

ค่าความยาก 
( p) 

ค่าอํานาจ
จําแนก ( r ) 

1.1 他  说汉语吗？ 0.85 0.33 
1.2 你每天都很晚回家，工作             吗？ 0.36 0.43 
1.3 你要这种  那种？ 0.79 0.38 
1.4       前走 50 米就到了。 0.69 0.38 
1.5 让他先走吧，他跑      太快。 0.61 0.67 
2.1 安妮买了一_________英汉词典。 0.93 0.14 
2.2 房间里有三  椅子。 0.15 0.43 
2.3 墙上有一  中国地图。  0.73 0.05 
ข้อ คําถาม ค่าความยาก 

( p) 
ค่าอํานาจ
จําแนก ( r ) 

2.4 姐姐送我两  笔。   0.40   0.38     
2.5 我们班有 22  学生。 0.81   0.33     
3.1   他感冒了，      今天不能来上课。 0.52   0.67     
3.2  他的家离学校很远，   他每天来得很早。 0.49   0.71     
3.3 同学们    在食堂吃饭，    在体育馆运动。 0.66   0.81     
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ข้อ คําถาม ทฤษฎีการทดสอบแบบ
ดั้งเดิม 

ค่าความยาก 
( p) 

ค่าอํานาจ
จําแนก ( r ) 

3.4 这家餐厅的菜                   好吃，        便宜。 0.78   0.57     
3.5 明天天气好，我们  ___________去动物园。 0.66   0.71     
4.1 我们早上八点上课，你九点半   来。 0.69   0.62     
4.2 我家离学校不远，骑车五分钟   到了。 0.88   0.29     
4.3 我们    下课，就来找你。 0.49   0.71     
4.4 她  没有来这儿呢，我都没看到她。 0.54   0.67     
4.5 他昨天 买了一本汉语书，今天想  买一本 。 0.51   0.76     
5.1 穿     弟弟  的  红色  我  衣服 0.58   0.48     
5.2 的 全家 你 吗 有 照片 0.43   0.33     
5.3 是 的 五号 妈妈 一月 我 生日 0.64   0.48     
5.4 我 汉英 给    一 妈妈  词典 本 买 0.51   0.14     
5.5 买 下午 超市 我 东西 去 点儿 0.54   0.67     
5.6 นี่คือสมุดของน้องชายฉัน 0.27   0.38     
5.7 พวกเรามีเพ่ือนนักเรียนชาวญี่ปุ่น 5 คน 0.07   0.19      
5.8 ฉันโทรศัพท์หาเพ่ือนเม่ือวาน 0.27   0.33     
5.9 โรงอาหารอยู่ทางทิศเหนือของธนาคาร 0.16   0.29      
5.10 พวกเราจะไปบ้านของเขาได้อย่างไร 0.22   0.62     

หมายเหตุ : KR20 = 0.872, KR21 = 0.831, Mean Item Difficulty = 0.541, Mean Item Discrimination   = 0.465 
 
คณะผู้วิจัยวิเคราะห์สารสนเทศข้อสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม พบว่า มีคา่ความยากต้ังแต่  

0.07 ถึง 0.93 ค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.05 ถึง 0.81 ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.872 
 

ผลการพัฒนาแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามสําหรับ เพ่ือค้นหาความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน

ของนักศึกษาโดยแบ่งออกเป็น ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถามพ้ืนฐานการเรียนรู้
ภาษาจีนของนักศึกษา ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านความตรง 

คณะผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาจีน ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) เพ่ือวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ หรือ ค่า 
IOC (Index of Item-Objective Congruence) รวมถึงตรวจสอบภาษาที่ใช้ในข้อคําถาม ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง พบว่าทุกข้อคําถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อสอบมีความเหมาะสมแก่การนําไปใช้ และได้
มีการปรับแก้ข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านความเท่ียง 
คณะผู้วิจัยหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ช่ัน 19 โดยหา

ค่าความเที่ยงโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) สามารถหาค่าความ
เที่ยงได้ โดยมีค่าแอลฟาครอนบาค .978 
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ผลการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการใชไ้วยากรณ์ภาษาจีนทีบ่กพร่อง 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องของนักศึกษาได้ผล ดังตาราง 

 
ตารางที ่5: รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องในภาพรวม 

 
คุณลักษณะ ความถ่ี ร้อยละ การจัดลําดับภาพรวม 

1.การเลือกใช้ประเภทของคําศัพท์ 115 10.03  

2.การเลือกใช้ลักษณนาม 132 11.51 3 

3.การเลือกใช้คําสันธาน 131 11.42  

4.การเลือกใช้คํากริยาวิเศษณ์ 125 10.90  

5.การเรียงลําดับประโยค 159 13.86 2 

6.การแปลและเรียงลําดับประโยค 353 30.78 1 

รวม 1,147 100  

 
จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษามีรูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง ในด้านการ

แปลและเรียงลําดับประโยคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.78 รองลงมาคือด้านการเรียงลําดับประโยค คิดเป็น
ร้อยละ 13.86 และการเลือกใช้ลักษณนามคิดเป็น ร้อยละ 11.51 
 

อภิปราย 
 จากการดําเนินการวิจัยและสรุปผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสังเกตและน่าสนใจนํามาอภิปรายหลาย
ประเด็นการพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน มีองค์ประกอบสําคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
แบบสอบวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน แบบบันทึกรายการพฤติกรรม (checklist) และตารางรูปแบบ
พฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง งานวิจัยช้ินน้ีมีการสํารวจรูปแบบพฤติกรรมที่บกพร่องก่อนการ
ออกแบบเคร่ืองมีวินิจฉัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสารัตน์ วงศ์ภูรี (2556) ส่วนประเด็นเก่ียวกับการ
วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องพบว่า ในส่วนของการแปลและเรียงลําดับ
ประโยค นักศึกษามีรูปแบบการใช้ไวยากรณ์จีนที่ผิดพลาดค่อนข้างเด่นชัด ยกตัวอย่างเช่น ในคําถามข้อ 5.9 
คณะผู้วิจัยต้องการทดสอบความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ (在+สถานที่+的+ทิศทาง) และในข้อ 
5.10 โครงสร้าง (怎么+คํากิริยา+สถานที่) สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษาสับสนในการเรียงลําดับ
โครงสร้างไวยากรณ์ดังกล่าว เน่ืองจากโครงสร้างไวยากรณ์ทั้ง 2 ข้อน้ี มีการเรียงลําดับที่แตกต่างกันใน
ภาษาไทยและในภาษาจีน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของภาษาแม่ อีกทั้งยังมีการ
สับสนเร่ืองการเลือกคําศัพท์ที่ใช้ในการแปล เช่น ใช้คําว่า 书 (หนังสือ) แทนคําว่า สมุด และคําว่า 朋友 
(เพ่ือน) แทนคําว่า เพ่ือนนักเรียน ส่วนของการเรียงลําดับประโยค ข้อ 5.5 โครงสร้างไวยากรณ์ คํากิริยา + 点
儿 + สิ่งของ สังเกตเห็นได้เช่นกันว่า นักศึกษาสับสนในการเรียงลําดับโครงสร้างไวยากรณ์ดังกล่าวเช่นกัน และ
ในข้อสอบส่วนของการเลือกใช้ลักษณนาม นักศึกษาจะเกิดความสับสนและมักจะใช้คําว่า 个 (อัน) เป็นลักษณ
นามของคํานามทุกคํา ยกตัวอย่างเช่น ใช้ 一个汉英词典 แทน 一本汉英词典 หรือใช้คําลักษณนามที่
เทียบเคียงกับภาษาไทยได้ ยกตัวอย่างเช่น คําลักษณนามของโต๊ะและเก้าอ้ีในภาษาไทยคือคําว่า ตัว แต่ใน
ภาษาจีน จะใช้คําลักษณนามที่ต่างกัน คือ  一张桌子 และ 一把椅子 อีกหน่ึงข้อสังเกตสําคัญ คือ 
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นักศึกษาไม่ทราบประเภทของคําศัพท์ ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนของการทดสอบคําสันธาน นักศึกษากลับเลือกใช้
คํานาม คํากิริยา คําวิเศษณ์หรือคําประเภทอ่ืนมาตอบ ยกตัวอย่างเช่น คําสันธาน 有的……有的…… แต่
นักศึกษาตอบคําถามด้วยคํากิริยาวิเศษณ์ 很……很…… หรือในส่วนของการทดสอบคํากิริยาวิเศษณ์ 刚 
นักศึกษากลับเลือกใช้คํานาม 昨天 มาตอบคําถาม 
 
สรุป 

การพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน มีองค์ประกอบสําคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
แบบสอบวินิจฉัยการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน แบบบันทึกรายการพฤติกรรม (checklist) และตารางรูปแบบ
พฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่อง  และ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาเพ่ือใช้
ในการค้นหาความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน และเพ่ือค้นหาความบกพร่องในการ
ใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน มีข้อคําถามทั้งหมด 44 ข้อ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบวินิจฉัยการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีนตามทฤษฏีทดสอบแบบด้ังเดิมพบว่า มีค่าความยากต้ังแต่ 0.07 ถึง 0.93 ค่าอํานาจจําแนก
ต้ังแต่ 0.05 ถึง 0.81 ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.872 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนในส่วนของ ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนของนักศึกษา มีค่าแอลฟาครอนบาค .978 
ผลการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 2 
พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่บกพร่องในด้าน การแปลและเรียงลําดับประโยค มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.78 รองลงมาคือ การเรียงลําดับประโยค คิดเป็นร้อยละ 13.86 และ การเลือกใช้
ลักษณนาม คิดเป็นร้อยละ 11.51 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้สอนภาษาจีนในขั้นพ้ืนฐานควรเน้นการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ให้แม่นยํา เช่น โครงสร้าง 在+
สถานที่+的+ทิศทาง โครงสร้าง怎么+คํากิริยา+สถานที่ โครงสร้างคํากิริยา + 点儿 + สิ่งของ เป็นต้น 

2. ผู้สอนภาษาจีนในคําพ้ืนฐานควรเน้นการสอนเรื่องคําลักษณนามที่มีความแตกต่างกันระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาจีน 

3. ผู้สอนภาษาจีนในขั้นพ้ืนฐานควรเน้นการสอนเร่ืองประเภทของคําศัพท์ใหม่และแสดงวิธีการใช้คําศัพท์
ประเภทน้ัน ๆ  

4. การนําแบบสอบวินิจฉัยชุดน้ีไปทดลองใช้กับผู้เรียน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือให้ผู้สอนเกิดความเข้าใจในความรู้ด้านไวยากรณ์ของผู้เรียนมากย่ิงขึ้น  
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บทคัดย่อ 

วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ผ่านการทํา
กิจกรรมจากชุดกิจกรรม “Ready…Reading” แบบสอบถามนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อชุดกิจกรรม “Ready…Reading” โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 44 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การใช้ร้อยละค่าเฉล่ียและ
ค่าสถิติเปรียบก่อน-หลัง จากการวิเคราะห์พบว่านักศึกษาก่อนทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” มี
พฤติกรรมรักการอ่าน/นิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading”แล้ว 
นักศึกษามีพฤติกรรมรักการอ่าน/นิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยว่า
นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านมากข้ึนหลังจากทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” ซึ่งจากชุดกิจกรรม
“Ready...Reading” นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม“Ready...Reading” อยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะภาพรวมในการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมน้ัน 
กิจกรรมอ่านวันละนิด...จิตแจ่มใสเป็นกิจกรรมแรกที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด และนักศึกษาคิดว่า
กิจกรรมใจรักการอ่านทําให้ตนเองเกิดนิสัยรักการอ่านมากที่สุด 

คําสําคัญ: การเสริมสร้างนิสัย พฤติกรรม รักการอ่าน ชุดกิจกรรม  
 
ABSTRACT 

This research is aimed Stimulate reading habit for students of the Faculty of 
Education through the series of activities "Ready...Reading". The survey of reading habits 
before and after "Ready...Reading" activities applying of Sophomore Students in Teaching 
Chinese Language Major, Faculty of Education. The opinion of the "Ready...Reading” 
activities. The numbers of both surveying are 44 students. The analysis found that the 
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students before making the "Ready...Reading" activities behavior of reading / reading habits 
are moderate. After making the "Ready...Reading" activities, students’ behavior of reading / 
reading habit are at a high level. This is consistent with the hypothesis of the research that 
students have high level of reading habits after making the "Ready...Reading" activities. From 
the "Ready...Reading" activities, students are satisfied. The overview of the activities, students 
are satisfied in high level. Considering in each activity, Read Every Day is the activity that 
students are most satisfied, and student thought that Love Reading activities stimulated their 
reading habit. 

Keywords: Stimulation, Behavior, Reading Habit, Reading Activities 
 
บทนํา 

การอ่านมีความสําคัญต่อมนุษย์เพราะการอ่านทําให้รู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในยุคข้อมูลข่าวสารเช่นในปัจจุบันน้ี การอ่านทําให้มี
ความสุข มีความหวัง และสนองความอยากรู้อยากเห็น อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่สําคัญและสะดวกในการพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา อาชีพการงาน และคุณภาพชีวิต เป็นต้น  

คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดนิสัยรักการอ่าน ซึ่งการอ่านหนังสือของคนไทยเฉลี่ยเพียงปีละ 2 เล่มเท่าน้ัน 
(ศกุนตลานา.หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2334) ซึ่งนับว่าน้อยมาก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือน
บ้านอย่างสิงคโปร์ ที่มีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 40-50 เล่ม ส่วนเวียดนาม มีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 60 เล่ม 
(เกษม วัฒนชัย.การแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือ แห่งชาติครั้งที่ 36 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
ครั้งที่ 6) 

ดังน้ัน การส่งเสริมการอ่านจึงเป็นงานสําคัญอย่างหน่ึงที่ควรได้รับการสนับสนุนหรือการส่งเสริม ซึ่ง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านดําเนินการได้หลายแนวทางต้ังแต่การผลิตสื่อการอ่านที่ดีมีคุณภาพ การจัดแหล่ง
บริการหนังสือให้น่าใช้บริการและเพียงพอต่อจํานวนประชากร การจัดระบบการศึกษาท่ีส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการตาม เพศ วัย และ
ระดับการศึกษาของบุคคลผู้เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการอ่าน เห็น
ความสําคัญและความจําเป็นของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน พยายามพัฒนาการอ่านของตนจน
เป็นนิสัย 

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตครู ซึ่งสาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนเปิดเป็นหลักสูตรแรก โดยคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้กับนักศึกษาครูคือ นิสัยรักการอ่าน 
เพราะเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปประกอบอาชีพครูน้ัน นักศึกษาสามรถนําคุณลักษณะดังกล่าวไปถ่ายทอด
ต่อให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆ ไปได้ แต่จากข้อมูลเบ้ืองต้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดนิสัย
รักการอ่าน และจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนา เสริมสร้างให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน โดยผู้วิจัยคิด 
ชุดกิจกรรมขึ้นมาเพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งน่าจะเป็นอีกหน่ึงวิธีการ
ในการเสริทสร้างนิสัยรักการอ่าน เน่ืองจากชุดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสําหรับนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีกิจกรรมที่หลากหลายและได้มีการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีนิสัยรักการอ่านได้ 
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ชุดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จะเป็นชุดกิจกรรมที่ช่วย
กระตุ้นให้นักศึกษาหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นจนนําไปสู่การเกิดนิสัยรักการอ่าน ซึ่งชุดกิจกรรมน้ีจะเป็น
กิจกรรมที่ผู้วิจัยจะนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ซึ่งชุดกิจกรรมนี้มีช่ือว่า 
ชุดกิจกรรม “Ready…Reading” โดยมีกิจกรรมดังต่อไปน้ี  

1. กิจกรรมบันดาลใจ คือ กิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาหันมาสนใจหนังสือมากขึ้น 
สร้างความสําคัญของการอ่านหนังสือ และประโยชน์ที่ตัวนักศึกษาจะได้จากการอ่านหนังสือ ตลอดจนการ
พัฒนาพฤติกรรมการอ่านหนังสือให้กลายเป็นนิสัยรักการอ่านหนังสือได้ที่สุด 

2. กิจกรรมอ่านวันละนิด...จิตแจ่มใส คือ กิจกรรมที่ให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไป โดย
การอ่านทบทวนและสรุปเป็นแผนผังความคิด พร้อมทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

3. กิจกรรมเส้นชัย คือ กิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาเริ่มต้นอ่านหนังสือโดยที่ไม่ให้นักศึกษารู้สึกว่าถูก
บังคับให้อ่านหนังสือมากจนเกินไป โดยต้ังเป้าหมายการอ่านหนังสือในแต่ละคร้ังของนักศึกษา  

4. กิจกรรมใจรักการอ่าน คือ กิจกรรมท่ีให้นักศึกษาเร่ิมต้นอ่านหนังสือจากสิ่งที่ตนเองชอบ โดย
สามารถเลือกหนังสือหรือประเภทหนังสือที่ตนเองสนใจได้เอง เพ่ือพัฒนาต่อยอดนิสัยรักการอ่านของนักศึกษา 

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดกิจกรรม “Ready...Reading” สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ขึ้นมา เพ่ือนําไปพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักศึกษา และหวังว่าการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีจะทําให้นักศึกษามีนิสัย
รักการอ่านมากขึ้น จนเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนําไปปลูกฝั่งและพัฒนาคุณลักษณะการรักการอ่านของ
นักเรียนในโรงเรียนได้  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการอ่าน 
1.1 ความหมายของการอ่าน 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 ก: 1) ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า คือ ความเข้าใจ ใน
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ ตัวอักษร คาและข้อความท่ีพิมพ์หรือเขียนขึ้นมา  

การอ่าน หมายถึง การเข้าใจความหมายของ คํา สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ ตัวอักษร 
การอ่านเป็นการถ่ายทอดความหมายจนเกิดกระบวนการคิดเพ่ือช่วยในการพิจารณาหรือนําความคิดที่
ได้ออกมาเพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

1.2 ความสําคัญของการอ่าน 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 ก: 2) ได้อธิบายไว้ว่า การอ่านมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ ช่วย

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และช่วยสนองความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 
โดยเฉพาะความอยากรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกของข่าวสารข้อมูล มีหนังสือพิมพ์และ
สื่อต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ใหม่ ๆ แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่จะต้องติดตามให้ทันต่อ เหตุการณ์ ดังน้ันการอ่านจึงมีความจําเป็นมากย่ิงขึ้น โดยสามารถรู้จักเลือก
เรื่องที่จะอ่าน เข้าใจในสัญลักษณ์ของสื่อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพ่ือที่มนุษย์จะสามารถปรับตัวให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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การอ่านน้ันมีความสําคัญต่อมนุษย์ทุกคนเน่ืองจากทุกคนต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การอ่าน
เป็นเคร่ืองมือสําหรับการศึกษาหาความรู้ การทํางาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนการ
พักผ่อนหย่อนใจ กล่าวได้ว่า การอ่านช่วยพัฒนาทั้งสติปัญญาและอารมณ์ 
2. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับนิสัยรักการอ่าน 

2.1 ความหมายของนิสัยรักการอ่าน 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542: 55) ให้ความหมายของนิสัยรักการอ่านไว้ว่า หมายถึง ความ

ประพฤติหรือพฤติกรรมที่เคยชินกับการอ่านเป็นประจาจนรู้สึกจะขาดการอ่านมิได้  
นิสัยรักการอ่าน คือ การที่เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจและต้องการจะอ่านหรือชอบ

ที่จะอ่านหนังสือ หรือใช้หนังสือเพ่ือความบันเทิง และแสดงออกให้เห็นทางพฤติกรรม ได้แก่ การใช้
เวลาว่างในการอ่าน รู้จักเลือกหนังสืออ่าน พูดหรือเล่าเรื่องตามหนังสือได้ มีสมาธิในการอ่าน เป็นต้น 
ซึ่งนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นที่พึงปรารถนาของสังคม 

2.2 ความหมายของพฤติกรรมรักการอ่าน 
เครือวัลย์ ศุภรัชฏเดช (2552: 15) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมรักการอ่านว่า หมายถึง 

การกระทําที่บุคคลแสดงออกถึงความสนใจ ใส่ใจในการอ่านอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถแก่ตนเอง  

ความหมายของพฤติกรรมรักการอ่าน คือ อาการที่แสดงออกทั้งทางกล้ามเน้ือ ความคิด 
ความรู้สึกที่ผูกพันกับหนังสือ ชอบหนังสือ โดยความสมัครใจ สนใจอ่านอย่างเป็นประจํา สม่ําเสมอ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแก่ตนเอง 

2.3 ความสําคัญของนิสัยรักการอ่านและพฤติกรรมรักการอ่าน 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542: 2-3) กล่าวว่า นิสัยรักการอ่าน มีความสําคญัอย่างมาก ต่อการ

พัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ซึง่ต้องเร่ิมจากการสร้างความสนใจในการอ่านของเด็ก และสง่เสริมการ
อ่านต้ังแต่ก่อนเข้าโรงเรียน การสร้างความสนใจในการอ่านมีความสาคัญมาก ควรเริ่มต้ังแต่ที่เป็น
ทารกอยู่ในครรภ์มารดา จึงจะมีผลต่อสมองของเด็ก และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะทําใหป้ระสบ
ความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและมีนิสัยรกัการอ่านติด
ตัวตลอดไป 

เครือวัลย์ ศุภรัชฎเดช (2552: 20) กล่าวว่า พฤติกรรมรักการอ่าน เป็นสิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงที่จะ
ช่วยสร้างความสําเร็จในการดําเนินชีวิต เพราะหากบุคคลน้ัน มีพฤติกรรมรักการอ่าน ก็ย่อมจะอ่าน
เป็นนิสัยและช่วยในการพัฒนาสติปัญญา โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการอ่านเป็นพิเศษ ก็ย่อมจะ
มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพและชีวิตมากขึ้น  
ความสําคัญของนิสัยรักการอ่านและพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งพฤติกรรมรักการอ่านมีความสําคัญมาก
สําหรับเด็กปฐมวัย เน่ืองจากเป็นลักษณะที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นต้ังแต่เด็กยังเล็ก เพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้ และเป็นพ้ืนฐานสาคัญในการช่วยสร้างความสําเร็จในการดําเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้า 
ตลอดจน ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายจากภาวะตึงเครียดต่าง ๆ 
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3. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3.1 การสร้างนิสัยรักการอ่าน 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542ก: 55) กล่าวว่านิสัยรักการอ่านไม่สามารถจะปลูกฝังได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น การสร้างนิสัยรักการอ่านให้ได้ผลน้ันจะต้องเริ่มต้ังแต่วัยเด็กโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และครูเป็นผู้ปลูกฝัง ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลให้เป็นปัจจัยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
การสร้างนิสัยรักการอ่านมีความสําคัญมากต่อการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ซึ่งจะต้องเร่ิมจากการ
สร้างความสนใจในการอ่านของเด็ก และส่งเสริมการอ่านต้ังแต่ก่อนเข้าโรงเรียน และเมื่อเด็กเติบโต
ขึ้นมาก็ต้องปลูกฝังและสร้างความสนใจในการอ่านไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีนิสัยรักการอ่าน เมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่จะทําให้ประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ประสบความสาเร็จในชีวิตในหน้าที่การ
งานและมีนิสัยรักการอ่านไปจนช่ัวชีวิต 

การสร้างนิสัยรักการอ่านสามารถทําได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังให้สนใจการอ่าน
หนังสือต้ังแต่เยาว์วัย ซึ่งต้องเป็นการให้ความสนใจในการอ่านหนังสือากตนเอง ไม่ใช่การบังคับ และ
ต้องปฏิบัติเป็นปะจําอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ สร้างโอกาส
หนังสือตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งปฏิบัติสม่ําเสมอจนเกิดเป็นนิสัยในที่สุด สิ่งที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเด็กเริ่ม
มีนิสัยรักการอ่าน เช่น สนใจฟังนิทานที่ผู้อ่ืนเล่า ขอให้ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ได้หยิบดู ได้อ่าน ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผู้ปกครองเอาใจใส่ด้านการอ่าน ซึ่งผู้ใหญ่ควรให้
ความสําคัญคือ เด็กควรมีส่วนร่วมในการสนทนาแสดงความคิดเห็นในเรื่องจากหนังสือที่อ่าน สนใจ
เปิดหนังสือทีละหน้าตามลําดับ และขอร้องให้ผู้อ่ืนอ่านให้ฟัง เป็นต้น 

3.2 กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน 
สุพรรณี วราทร (2549)  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง การกระทําเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย

สนใจการอ่าน เห็นความสาคัญ และความจําเป็นของการอ่าน และอ่านจนเป็นนิสัย เหตุที่ต้องจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากการอ่านเป็นทักษะที่ต้องศึกษาและฝึกฝน นอกจากน้ีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านยังทําให้สามารถรักษาความสนใจในการอ่านให้ต่อเน่ือง หรือกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในการอ่านเพ่ิมขึ้น  

กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านควรเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เห็นความสําคัญ และความ
จําเป็นของการอ่าน โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ตอบคําถาม สนทนา อภิปรายเก่ียวกับเรื่องที่
อ่าน การจัดป้ายนิเทศ การแนะนําการอ่าน และการประกวดเขียนเรียงความหรือบทความ เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาก่อนและหลังทําชุดกิจกรรม “Ready...Reading” 
สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อชุดกิจกรรม “Ready...Reading” สําหรับนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

3. ได้ชุดกิจกรรม “Ready…Reading” สําหรับนักศึกษา ช้ันปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร (Population) ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะ

ศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญาภิวัฒน์ ภาคเรียนที่ 1.1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน ภาคเรียนที่ 
2.1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน 

กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา TCL2107 ทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เบ้ืองต้น ภาคเรียนที่ 1.1 
ปีการศึกษา 2558 กลุ่มเรียนที่ 1 จํานวน 22 คน โดยแบ่งเป็นผู้ชายจํานวน 2 คน ผู้หญิงจํานวน 20 คน และ
กลุ่มเรียนที่ 2 จํานวน 22 คน โดยแบ่งเป็นผู้ชายจํานวน 4 คน ผู้หญิงจํานวน 18 คน และนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา TCL2103 การอ่านภาษาจีน 1 
ภาคเรียนที่ 2.1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มเรียนที่ 1 จํานวน 22 คน โดยแบ่งเป็นผู้ชายจํานวน 2 คน ผู้หญิง
จํานวน 20 คน และกลุ่มเรียนที่ 2 จํานวน 22 คน โดยแบ่งเป็นผู้ชายจํานวน 4 คน ผู้หญิงจํานวน 18 คน ซึ่ง
ได้มาจาการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ผู้วิจัยทําการทดลองในปีการศึกษา 2558 ต้ังแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน และเดือน
มีนาคม ถึง เดือนเมษายน รวมระยะเวลาการทดลองทั้งสิ้น 5 เดือน 

2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
ประกอบด้วย 2 ประเภท 

ประ เภท ท่ี  1  เค ร่ื องมื อที่ นํ า ไปใ ช้ ในการจั ดการ เ รียนการสอน  ไ ด้แ ก่  ชุ ด กิจกรรม 
“Ready…Reading”  

1.1 กิจกรรมบันดาลใจ คือ กิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาหันมาสนใจ
หนังสือมากขึ้น สร้างความสําคัญของการอ่านหนังสือ และประโยชน์ที่ตัวนักศึกษาจะได้จากการอ่าน
หนังสือ ตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรมการอ่านหนังสือให้กลายเป็นนิสัยรักการอ่านหนังสือในที่สุด 

1.2 กิจกรรมอ่านวันละนิด...จิตแจ่มใส จะเป็นกิจกรรมท่ีมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ 1) การสรุป
เรียน และ 2) การทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน คือกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไป 
โดยการอ่านทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไป และสรุป พร้อมทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1.3 กิจกรรมเส้นชัย คือ กิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาเริ่มต้นอ่านหนังสือด้วยตนเองโดยที่ไม่ให้
นักศึกษารู้สึกว่าถูกบังคับให้อ่านหนังสือมากจนเกินไป โดยต้ังเป้าหมายการอ่านหนังสือในแต่ละคร้ัง
ของนักศึกษา  

1.4 กิจกรรมใจรักการอ่าน คือ กิจกรรมที่ให้นักศึกษาเร่ิมต้นอ่านหนังสือจากสิ่งที่ตนเองชอบ 
โดยสามารถเลือกหนังสือหรือประเภทหนังสือที่ตนเองสนใจได้เอง เพ่ือพัฒนาต่อยอดนิสัยรักการอ่าน
ของนักศึกษา 
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ประเภทที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
2.1 แบบสัมภาษณ์นิยามนิสัยรักการอ่านและปัจจัยที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews)  
2.2 แบบสอบถามนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะ

ศึกษาศาสตร์ 
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะ

ศึกษาศาสตร์ที่มีต่อชุดกิจกรรม “Ready…Reading”  
เมื่อสร้างเครื่องมือประเภทท่ี 2 แล้ว ผู้วิจัยได้นําเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมท้ัง 4 ฉบับให้ ผู้ดูแล

โครงงการครูยอดนักอ่านจํานวน 1 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดประเมินผลการศึกษาจํานวน 2 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
จุดประสงค์ หรือ ค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) รวมถึงตรวจสอบเน้ือหาที่ใช้ในข้อ
คําถาม จากน้ันผู้วิจัยปรับแก้เครื่องมือตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาก่อนและหลังทําชุด
กิจกรรม “Ready...Reading” และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อชุดกิจกรรม “Ready...Reading” 
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังน้ี 
       ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยในครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ 
จํานวน 44 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชายจํานวน 6 คน และนักศึกษาหญิงจํานวน 38 คน โดยได้แบ่งนักศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่มเรียน ได้แก่ กลุ่มเรียน A-1 จํานวน 22 คน และกลุ่มเรียน A-2 จํานวน 22 คน ดังตารางที่ 1 
และตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1: ตารางแสดงร้อยละกลุ่มตัวอย่าง 
 

เพศ n = 44   
ชาย 6 13.64 
หญิง 38 86.36 

 
ตารางที่ 2: ตารางแสดงร้อยละกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มเรียน n = 44   
กลุ่มเรียน A-1 22 50 
กลุ่มเรียน A-2 22 50 
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       ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ ก่อนและหลังทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” 
 การวิจัยครั้งน้ีเก็บข้อมูลนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะ
ศึกษาศาสตร์ ก่อนและหลังทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” โดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ดังตารางที่ 3 ตาราง
ที่ 4 และตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 3:  ผลการเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
         คณะศกึษาศาสตร์ ก่อนและหลังทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” 
 

กลุ่มทดลอง n   S.D. แปรผล 
ก่อนทํากิจกรรม 44 3.48 1.01 ปานกลาง 
หลังทํากิจกรรม 44 3.55 0.98 มาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลว่านักศึกษาก่อนทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” มีพฤติกรรมรักการอ่าน/

นิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.48) และเมื่อทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading”แล้ว นักศึกษา 
มีพฤติกรรมรักการอ่าน/นิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก ( = 3.55) ซึ่งจะเห็นว่านักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน
มากขึ้นหลังจากทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” ดังแผนภูมิด้านล่าง 
 

 
รูปที่ 1: แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
          คณะศึกษาศาสตร์ ก่อนและหลังทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” 
 
 
 
 
 

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

ผลการเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
คณะศึกษาศาสตร์ ก่อนและหลังทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading”

ก่อนทํากิจกรรม

หลังทํากิจกรรม
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ตารางที่ 4: นิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ ก่อน 
     ทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” 

 

ข้อที่ รายละเอียด 
 
 

S.D. แปรผล 

1 
เมื่อมีเวลาว่าง นักศึกษามักจะไปร้านหนังสือเพ่ือสํารวจ
ว่ามีหนังสือที่น่าสนใจ 

3.43 1.02 ปานกลาง 

2 
เมื่อทราบว่าหนังสือเล่มใดเป็นหนังสือขายดี นักศึกษา
รู้สึกอยากอ่านหนังสือเล่มน้ัน 

3.57 1.07 มาก 

3 นักศึกษารู้สึกดีใจมาก เมื่อได้รับของขวัญเป็นหนังสือ 3.63 1.11 มาก 

4 
นักศึกษาเก็บและดูแลรักษาหนังสือเป็นอย่างดี เช่น ห่อ
ปกหนังสือ เก็บหนังสือเข้าช้ันให้เรียบร้อย จัดวางให้เป็น
ระเบียบ จัดให้เป็นหมวดหมู่ เป็นต้น 

3.80 0.96 มาก 

5 นักศึกษารู้สึกดีที่ได้นําหนังสือติดตัวไปอ่านทุกที่ 3.43 1.01 ปานกลาง 

6 
นักศึกษาชอบอ่านหนังสือระหว่างเดินทาง เช่น อ่าน
หนังสือขณะน่ังอยู่บนรถประจําทาง อ่านหนังสือระหว่าง
รออาหาร เป็นต้น 

2.89 1.16 ปานกลาง 

7 
นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึก
เบ่ือหน่าย 

3.20 1.04 ปานกลาง 

8 นักศึกษาต้องการอ่านหนังสือมากกว่า 1 ประเภท 3.42 0.78 ปานกลาง 

9 
นักศึกษาชอบอ่านหนังสือทุกประเภท ทั้งหนังสือเรียน 
หนังสืออ่านเล่น หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ 

3.78 0.98 มาก 

10 
นักศึกษาอยากแนะนําหนังสือที่ชอบให้คนอ่ืนๆ ได้อ่าน
ด้วย 

3.86 0.77 มาก 

11 นักศึกษาสามารถเล่าเรื่องย่อให้คนอ่ืนๆ ฟังได้ 3.86 0.97 มาก 

12 
นักศึกษามักจะเข้าไปห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล/
ความรู้ 

3.43 0.99 ปานกลาง 

13 นักศึกษายืมหนังสือจากห้องสมุดกลับไปอ่านที่บ้าน 3.20 1.13 ปานกลาง 
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ข้อที่ รายละเอียด 
 
 

S.D. แปรผล 

14 นักศึกษารู้สึกอยากอ่านหนังสือมากกว่าทํากิจกรรมอ่ืนๆ 3.37 0.97 ปานกลาง 

15 นักศึกษาอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก 3.34 1.12 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของพฤติกรรมที่ส่อผลต่อนิสัยรักการอ่านก่อน

ทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” พบว่าพฤติกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติระดับมากมีจํานวน 6 ข้อ ได้แก่ 
นักศึกษาสามารถเล่าเร่ืองย่อให้คนอ่ืน ๆ ฟังได้ ( = 3.86) นักศึกษาอยากแนะนําหนังสือที่ชอบให้คนอ่ืน ๆ 
ได้อ่านด้วย ( = 3.86) นักศึกษาเก็บและดูแลรักษาหนังสือเป็นอย่างดี เช่น ห่อปกหนังสือ เก็บหนังสือเข้าช้ัน
ให้เรียบร้อย จัดวางให้เป็นระเบียบ จัดให้เป็นหมวดหมู่ เป็นต้น ( = 3.80) นักศึกษาชอบอ่านหนังสือทุก
ประเภท ทั้งหนังสือเรียน หนังสืออ่านเล่น หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ ( = 3.78) นักศึกษารู้สึกดีใจมาก 
เมื่อได้รับของขวัญเป็นหนังสือ ( = 3.63) เมื่อทราบว่าหนังสือเล่มใดเป็นหนังสือขายดี นักศึกษารู้สึกอยาก
อ่านหนังสือเล่มน้ัน ( = 3.57) 
 
ตารางที่ 5: นิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ หลัง 

     ทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” 

ข้อที่ รายละเอียด 
 
 

S.D. แปรผล 

1 
เมื่อมีเวลาว่าง นักศึกษามักจะไปร้านหนังสือเพ่ือสํารวจว่ามี
หนังสือที่น่าสนใจ 

3.43 0.92 ปานกลาง 

2 
เมื่อทราบว่าหนังสือเล่มใดเป็นหนังสือขายดี นักศึกษารู้สึก
อยากอ่านหนังสือเล่มน้ัน 

3.57 1.07 มาก 

3 นักศึกษารู้สึกดีใจมาก เมื่อได้รับของขวัญเป็นหนังสือ 3.63 1.11 มาก 

4 
นักศึกษาเก็บและดูแลรักษาหนังสือเป็นอย่างดี เช่น ห่อปก
หนังสือ เก็บหนังสือเข้าช้ันให้เรียบร้อย จัดวางให้เป็นระเบียบ 
จัดให้เป็นหมวดหมู่ เป็นต้น 

3.80 0.96 มาก 

5 นักศึกษารู้สึกดีที่ได้นําหนังสือติดตัวไปอ่านทุกที่ 3.43 1.01 ปานกลาง 

6 
นักศึกษาชอบอ่านหนังสือระหว่างเดินทาง เช่น อ่านหนังสือขณะ
น่ังอยู่บนรถประจําทาง อ่านหนังสือระหว่างรออาหาร เป็นต้น 

2.89 1.16 ปานกลาง 
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ข้อที่ รายละเอียด 
 
 

S.D. แปรผล 

7 
นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกเบ่ือ
หน่าย 

3.46 1.04 ปานกลาง 

8 นักศึกษาต้องการอ่านหนังสือมากกว่า 1 ประเภท 3.74 0.78 มาก 

9 
นักศึกษาชอบอ่านหนังสือทุกประเภท ทั้งหนังสือเรียน 
หนังสืออ่านเล่น หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ 

4.20 0.90 มาก 

10 นักศึกษาอยากแนะนําหนังสือที่ชอบให้คนอ่ืนๆ ได้อ่านด้วย 3.86 0.77 มาก 

11 นักศึกษาสามารถเล่าเรื่องย่อให้คนอ่ืนๆ ฟังได้ 3.86 0.97 มาก 

12 นักศึกษามักจะเข้าไปห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล/ความรู้ 3.51 0.98 มาก 

13 นักศึกษายืมหนังสือจากห้องสมุดกลับไปอ่านที่บ้าน 3.20 1.13 ปานกลาง 

14 นักศึกษารู้สึกอยากอ่านหนังสือมากกว่าทํากิจกรรมอ่ืนๆ 3.37 0.97 ปานกลาง 

15 นักศึกษาอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก 3.34 0.94 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของพฤติกรรมที่ส่อผลต่อนิสัยรักการอ่านหลัง

ทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” พบว่าพฤติกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติระดับมากมีจํานวน 8 ข้อ ได้แก่ 
นักศึกษาชอบอ่านหนังสือทุกประเภท ทั้งหนังสือเรียน หนังสืออ่านเล่น หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ ( = 
4.20) นักศึกษาสามารถเล่าเร่ืองย่อให้คนอ่ืนๆ ฟังได้ ( = 3.86) นักศึกษาอยากแนะนําหนังสือที่ชอบให้คน
อ่ืนๆ ได้อ่านด้วย ( = 3.86)  นักศึกษาเก็บและดูแลรักษาหนังสือเป็นอย่างดี เช่น ห่อปกหนังสือ เก็บหนังสือ
เข้าช้ันให้เรียบร้อย จัดวางให้เป็นระเบียบ จัดให้เป็นหมวดหมู่ เป็นต้น ( = 3.80) นักศึกษาต้องการอ่าน
หนังสือมากกว่า 1 ประเภท ( = 3.74) นักศึกษารู้สึกดีใจมาก เมื่อได้รับของขวัญเป็นหนังสือ ( = 3.63) 
เมื่อทราบว่าหนังสือเล่มใดเป็นหนังสือขายดี นักศึกษารู้สึกอยากอ่านหนังสือเล่มน้ัน ( = 3.57) นักศึกษา
มักจะเข้าไปห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล/ความรู้ ( = 3.51) 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์แบบสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อชุดกิจกรรม “Ready…Reading” 

การวิจัยครั้งน้ีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อชุดกิจกรรม “Ready…Reading” โดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 6 ตารางที่ 7และตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 6: ตารางความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์  

     ที่มีต่อชุดกิจกรรม “Ready…Reading” (แยกตามกิจกรรม) 
กิจกรรม   S.D. แปรผล 

กิจกรรมบันดาลใจ 3.63 0.85 มาก 
กิจกรรมเส้นชัย 3.80 0.78 มาก 
กิจกรรมอ่านวันละนิด...จิตแจ่มใส 3.81 0.89 มาก 
กิจกรรมใจรักการอ่าน 3.79 0.82 มาก 

 
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม “Ready…Reading” อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมนั้น กิจกรรมอ่านวันละนิด...จิตแจ่มใสเป็นกิจกรรมแรกที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจมากที่สุด ( = 3.81) กิจกรรมที่นักศึกษาพอใจเป็นลําดับที่ 2 คือกิจกรรมเส้นช้ัย ( = 3.80) 
กิจกรรมใจรักการอ่าน ( = 3.79) และกิจกรรมบันดาลใจ ( = 3.63) ตามลําดับดังแผนภูมิด้านล่าง 

 

 
 

รูปที่ 2: แผนภูมิแสดงความคดิเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อ 
          ชุดกิจกรรม “Ready…Reading” (แยกตามกิจกรรม) 
 
 

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

ความคิดเห็นของนักศกึษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ 
ที่มีต่อชุด กิจกรรม “Ready…Reading” (แยกตามกิจกรรม)
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ตารางที่ 7: ตารางความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์  
     ที่มีต่อชุดกิจกรรม “Ready…Reading” 
 

รายละเอียด   S.D. แปลผล 
ด้านภาพรวมการจัดกิจกรรม 
1. กิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ 3.71 0.73 มาก 
2. กิจกรรมมีความน่าสนใจ 3.63 0.72 มาก 
3. จํานวนกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.65 0.87 มาก 
4. ได้รับประโยชน์จากการทํากิจกรรม 3.80 0.75 มาก 
ด้านเนื้อหากิจกรรม : กิจกรรมบันดาลใจ 
5. กิจกรรมทําให้ตนเองเห็นความสําคัญของการอ่านและเกิด
แรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือ 

3.57 0.88 มาก 

6. จํานวนกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.61 0.90 มาก 
7. ได้รับประโยชน์จากการทํากิจกรรม 3.71 0.78 มาก 
ด้านเนื้อหากิจกรรม : กิจกรรมเส้นชัย 
8. กิจกรรมทําให้สามารถต้ังเป้าหมายและเริ่มอ่านหนังสือด้วย
ตนเองได้ 

3.82 0.82 มาก 

9. จํานวนกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.76 0.74 มาก 
10. ได้รับประโยชน์จากการทํากิจกรรม 3.82 0.77 มาก 
ด้านเนื้อหากิจกรรม : กิจกรรมอ่านวันละนิด...จิตแจ่มใส 
11. กิจกรรมทําให้มีโอกาสในการอ่านหนังสือและทบทวน
บทเรียนมากขึ้น  

3.84 0.99 มาก 

12. จํานวนกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.76 0.84 มาก 
13. ได้รับประโยชน์จากการทํากิจกรรม 3.84 0.83 มาก 
ด้านเนื้อหากิจกรรม : กิจกรรมใจรักการอ่าน 
14. กิจกรรมเพ่ิมโอกาสในการอ่านหนังสือที่หลากหลาย และ
เพ่ิมแหล่งการเรียนรู้ให้ตนเอง 

3.76 0.79 มาก 

15. จํานวนกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.78 0.88 มาก 
16. ได้รับประโยชน์จากการทํากิจกรรม 3.82 0.79 มาก 

รวม 3.74 0.82 มาก 
 

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม“Ready...Reading” อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.74) โดยเฉพาะภาพรวมในการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.70) 
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ตารางที่ 8: ตารางภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ 
     ที่มีต่อชุดกิจกรรม “Ready…Reading” 
 

กิจกรรม “Ready…Reading” จํานวน (คน) 
1. กิจกรรมบันดาลใจ 0 
2. กิจกรรมเส้นชัย 11 
3. กิจกรรมอ่านวันละนิด...จิตแจ่มใส 11 
4. กิจกรรมใจรักการอ่าน 22 
 
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าจากชุดกิจกรรม “Ready…Reading” นักศึกษาคิดว่ากิจกรรมใจรักการ

อ่านทําให้ตนเองเกิดนิสัยรักการอ่านมากที่สุด (จํานวน 22 คน) รองลงมากคือกิจกรรมเส้นชัย (จํานวน 11 คน) 
และกิจกรรมอ่านวันละนิด...จิตแจ่มใส (จํานวน 11 คน) ทําให้ตนเองเกิดนิสัยรักการอ่าน ส่วนกิจกรรมบันดาล
ใจนักศึกษาไม่คิดว่าจะช่วยให้ตนเองเกิดนิสัยักการอ่าน 

ผลการวิจัยการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านโดยชุดกิจกรรม“Ready...Reading” สําหรับนักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนมีประเด็นที่สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิจัยพบว่านิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะ
ศึกษาศาสตร์ ก่อนทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading”นักศึกษามีพฤติกรรมรักการอ่าน/นิสัยรักการอ่านอยู่ใน
ระดับปานกลาง และหลังจากทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” นักศึกษามีพฤติกรรมรักการอ่าน/นิสัยรัก
การอ่านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อของพฤติกรรมที่ส่อผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาที่ปฏิบัติ
มากมีดังน้ี นักศึกษาชอบอ่านหนังสือทุกประเภท เพราะฉะนั้นควรสนับสนุนให้นักศึกษามีการอ่านหนังสือให้
ครบทุกประเภท และมีการให้นักศึกษานําเสนอและ/หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/เน้ือเรื่องเก่ียวกับหนังสือที่
อ่าน และมีการมอบรางวัลหรือช่ืนชมนักศึกษาด้วยหนังสือ เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้นักศึกษา
อยากอ่านหนังสือต่อไป เพ่ิมพูนนิสัยรักการอ่านของตนเอง 

2. เมื่อเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะ
ศึกษาศาสตร์ ก่อนและหลังทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” พบว่านักศึกษาก่อนทําชุดกิจกรรม
“Ready...Reading” มีพฤติกรรมรักการอ่าน/นิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อทําชุดกิจกรรม
“Ready...Reading”แล้ว นักศึกษามีพฤติกรรมรักการอ่าน/นิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานในการวิจัยว่านักศึกษามีนิสัยรักการอ่านมากข้ึนหลังจากทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading”  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบตัวเลขเฉลี่ยของมีพฤติกรรมรักการอ่าน/นิสัยรักการอ่านแล้วน้ันพบว่าตัวเลข
เฉลี่ยของมีพฤติกรรมรักการอ่าน/นิสัยรักการอ่านหลังทําชุดกิจกรรม“Ready...Reading” ไม่ได้สูงขึ้นมาก 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากภาคการศึกษาที่ 1.2 เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการไปฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ จึงทําให้ช่วงเวลาที่ทํากิจกรรมขาดช่วง ส่งผล
ให้ชุดกิจกรรม“Ready...Reading” อาจมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านมากข้ึนน้ันไม่มากเท่าที่ควร 
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3. ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อชุด
กิจกรรม “Ready…Reading” พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม“Ready...Reading” อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมนั้น กิจกรรมอ่านวันละนิด...จิตแจ่มใสเป็นกิจกรรมแรกที่นักศึกษามีความ
พึงพอใจมากที่สุด กิจกรรมที่นักศึกษาพอใจเป็นลําดับที่ 2 คือกิจกรรมเส้นช้ัย กิจกรรมใจรักการอ่าน และ
กิจกรรมบันดาลใจ ตามลําดับ ดังน้ัน สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเข้าไปบูรณาการในรายวิชา
ต่างๆ ได้ โดยการให้นักศึกษาสรุปบทเรียนหลังเรียนจบในแต่ละบท เพ่ือเป็นการให้นักศึกษาทบทวนบทเรียน 
และเร่ิมต้นอ่านหนังสือด้วยตนเองอีกด้วย  

แต่ทั้งน้ี กิจกรรมที่นักศึกษาคิดว่ากิจกรรมท่ีทําให้ตนเองเกิดนิสัยรักการอ่านมากที่สุด คือ กิจกรรมใจ
รักการอ่าน (จํานวน 22 คน) ดังน้ันการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาอ่านหนังสือในแต่ละคร้ัง ควรมีการให้
นักศึกษาได้นําเสนอหรือแลกเปลี่ยนเร่ืองราว/ความประทับใจจากหนังสือที่ได้อ่านด้วย ซึ่งจากข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาที่ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเน่ือง โดยให้นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือที่ตนเอง
สนใจ หลากหลาย และไม่ควรจํากัดเวลาในการอ่านหนังสือแต่ละเล่ม อีกทั้งควรมีการแนะนําหนังสือแบบอ่าน
ออนไลน์ในโทรศัพท์ เพ่ือที่นักศึกษาสามารถนําติดตัวไปอ่านได้ตลอดเวลา  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับอาจารย์  
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาควรมีการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ จนทําให้นักศึกษามี

นิสัยรักการมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนแต่ละครั้งอาจารย์ผู้สอนทุกๆ รายวิชาควรมีการ 
บูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษานิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่มหาวิทยาลัยและที่บ้านของนักศึกษา ในแต่

ละสาขาวิชา พร้อมทั้งปรับปรุงชุดกิจกรรม“Ready...Reading” ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานโปรแกรม SPSS สําหรับ
การเรียนวิชาสถิติ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 กําหนดขนาดตัวอย่างขั้นตํ่าจากโปรแกรม G*Power 
ใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ ขนาดตัวอย่าง 513 คน งานวิจัยพัฒนาจากกรอบแนวคิดแบบจําลองการยอมรับการใช้
งานเทคโนโลยี ตัวแปรตาม คือการรับรู้ถึงประโยชน์ของโปรแกรม SPSS การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
โปรแกรม SPSS และความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS    ตัวแปรต้น คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ทัศนคติ
ต่อการใช้งานระบบ BULMS การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  1)  ตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ BULMS   การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ 2) ตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ BULMS ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และ 
3) ตัวแปรการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม 
SPSS   

คําสําคัญ: การยอมรับการใช้งานโปรแกรม SPSS การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งาน
โปรแกรม SPSS การรับรู้ถึงประโยชน์ของโปรแกรม SPSS 
 
ABSTRACT  

This research was aimed at studying the variables that affected SPSS program 
acceptance for Statistics classes of the first-year Communication Arts students, Bangkok 
University. The sample size of 513 students was calculated from G*Power program and the 
study design was of surveying methodology. The research was developed based on the 
framework of Technology Acceptance Model (TAM). The dependent variables included 
perceived usefulness (PU) of the program, perceived ease of use (PEU) and behavioral 
intentions (BI) in using the program. The independent variables included learning outcomes, 
attitude towards BULMS system, perceived SPSS self-efficacy (SPSS-SE), The results revealed 
that 1) learning outcomes, attitude towards BULMS system, perceived SPSS self-efficacy 
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(SPSS-SE) and perceived ease of use (PEU) positively affected perceived usefulness (PU), 2) 
attitude towards BULMS system, perceived SPSS self-efficacy had an impact on perceived 
ease of use (PEU), and finally, 3) perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEU) 
had a direct impact on behavioral intentions (BI) in using SPSS program. 

Keywords: SPSS program acceptance, Perceived SPSS self-efficacy, Perceived ease of use 
 
บทนํา 

การเรียนการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน(Blended learning)       
โดยอาศัยสื่อการสอนหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถเกิดขึ้นตลอด ไม่จํากัดเฉพาะช่วงเวลาที่เรียนในห้องเรียนเท่าน้ัน
(Informal learning) นอกจากน้ีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เกิดได้จากกระบวนการสื่อสารแบบหลายทิศทาง 
ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ใหม่จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(Social collaboration) และผู้เรียนมีอิสระ
ในการกําหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก        
การปฏิสัมพันธ์ ทํากิจกรรม (ธนกร, 2553)  ผู้สอนอาจนําระบบบริหารจัดการเรียนการสอน(Learning 
Management Systems: LMS) สร้างรายวิชาออนไลน์ กําหนดกิจกรรมรายสัปดาห์ได้อย่างอิสระ มีโมดูล
ต่างๆ ให้เลือกใช้ เช่น  การบ้าน (Assignment) แบบทดสอบ (Quiz)  แหล่งข้อมูล (Resource) นอกจากน้ี
อาจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต้ังกลุ่มสนทนาจากแอพพลิเคช่ันไลน์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักศึกษาในกลุ่มเรียน/ผู้สอน ยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกันนอกช้ัน
เรียน  ในการเรียนการสอนรายวิชาใดก็ตามคณาจารย์ทุกท่านต่างมีความคาดหวังว่า การใช้รูปแบบการเรียนรู้
ที่มีความเหมาะสมกับวัยของนักศึกษาจะช่วยให้สามารถเข้าถึงใจของนักศึกษา การนํารูปแบบเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นรูปแบบการเรียนหน่ึงที่สามารถดึงศักยภาพของนักศึกษาที่ซ่อนอยู่ให้ออกมา 

 

  
รูปที่ 1: ระบบ BULMS 

 
การเรียนการสอนวิชาสถิติสําหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ผู้วิจัยได้นําระบบ LMS หรือ Moodle มาใช้

เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจของนักศึกษาในการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นเคร่ืองมือช่วยในการประมวลผล 
ทําให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเน้ือหาในภาพรวมของรายวิชาโดยไม่จะเป็นต้องใช้สูตรการคํานวณที่มี        
ความซับซ้อนทั้งหมดจากการเรียนในช้ันเรียน ข้อดีของระบบ LMS คือผู้สอนสามารถส่งสื่อการสอนออนไลน์
ให้นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในช้ันเรียน  ผู้สอนสามารถมอบหมายการบ้านเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
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จริงในการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS เป็นการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง/แบบกลุ่มได้อย่างอิสระ การส่ง
งานผ่านระบบ LMS เป็นรายบุคคลผู้สอนสามารถกําหนดวัน/เวลา ได้ตามต้องการ การเรียนวิชาสถิติเพ่ือ
สังคมศาสตร์การประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS และเรียนรู้นอกช้ันเรียนผ่านทางระบบ Moodle ต่างเป็นสิ่ง
ใหม่สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM 
Model) ของ Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) เป็นทฤษที่อธิบายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of 
use) เป็นตัวแปรที่กําหนดในแง่ปริมาณหรือความสําเร็จที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิด
จากการใช้งาน (Perceived usefulness) เป็นตัวแปรที่กําหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็นตัวแปรที่ส่งผลโดยตรงต่อความต้ังใจแสดง
พฤติกรรมการใช้งาน ทัศนคติ(Attitude toward using) ส่งผลต่อความต้ังใจในเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน
(Behavioral Intention to Use) และส่งผลต่อการใช้งานจริง(Actual system usage) โดยมีตัวแปรภายนอก 
เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ เป็นต้น มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ดังรูปที่ 2  

 

External
Variables

Perceived
Usefulness

Perceived
Ease of use

Attitude
Toward Using

Behavioral
Intention to Use

Actual System
Usage

 
รูปที่ 2: แบบจําลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดย Davis 
 

แบบจําลองน้ีได้รับความนิยมและมีการนํามาพัฒนาปรับปรุงโดยการเพ่ิมตัวแปรต่างทําให้ได้
แบบจําลองใหม่ที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ เช่น TAM2  TAM3   MPCU  CTAM-TPB 
UTAUT UTAUT2 ในการเลือกใช้สามารถพิจารณาบนพ้ืนฐานของปัจจัยหลักที่สําคัญ แล้วนําไปประยุกต์ให้
ครอบคลุมตามบริบทขององค์กร กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น 
แบบจําลอง UTAUT(The Unified Theory of acceptance and Use of Technology)  พัฒนาจาก
แบบจําลอง 8 แบบจําลอง เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้ังใจในเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน 
ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลของสังคม สภาพสิ่งอํานวย   
ความสะดวกในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี ความเช่ือมั่นของผู้ใช้งาน ความวิตกกังวล แรงจูงใจ
ในด้านความบันเทิง ความคาดหวังในด้านความพยายาม อิทธิพลของสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช้งาน (สิงหะ และ สุนันทา, 2555)   

การนําแบบจําลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานวิจัยทางการศึกษา เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี เช่น อาทิตย์และภูมิพร (อาทิตย์และภูมิพร, 2557)   ศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Interactive 
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Whiteboard) ในการเรียนการสอนของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายงานว่าปัจจัยที่อธิบายถึง     
การยอมรับเทคโนโลยี Interactive whiteboard ได้แก่ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ(Performance 
expectancy) อิทธิพลทางสังคม(Social Influence) ความคาดหวังจากความพยายาม(Effort expectancy) 
ทัศนคติในการใช้งาน(Attitude toward of use) นอกจากน้ี นภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ศึกษาการยอมรับ  
การจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน รายงาน
ว่าเพศ และประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ระดับการยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงของ
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 ส่วนตัวแปรกลุ่มสาขาวิชาและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอีเลิร์นนิงมีการยอมรับการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ (นภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, 2555)  รวมถึง เอพร โมฬี รายงานว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับการใช้ระบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้แก่ 
คุณภาพของข้อมูลและความง่ายของการใช้งานส่งผลต่อการรับรู้ด้านประโยชน์ในการใช้ระบบ คุณภาพของ
ระบบและความสามารถในการใช้ระบบด้วยตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน
ระบบ การรับรู้ด้านประโยชน์และความง่ายในการใช้ระบบส่งผลโดยตรงให้ผู้ใช้มีความต้ังใจเข้าใช้งานระบบ 
(เอพร โมฬี, 2558)  และ บุษรา ประกอบธรรม ศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและ
อิทธิพลของสังคมมีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา และทัศนคติที่มีต่อ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (บุษรา ประกอบธรรม, 2556) 
สําหรับงานวิจัยในต่างประเทศ Lori Baker-Eveleth และ Robert W. Stone สรุปว่าความง่ายของระบบใน
การใช้งาน (ease of system use) จะส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) และ    
ความคาดหวังในผลลัพธ์/ประโยชน์ในการใช้งาน (outcome expectancy/usefulness) ซึ่งทั้งสองตัวแปร
ส่งผลต่อทัศนคติและความต้ังใจในการใช้งาน (behavioral intentions)  (Baker-Eveleth, L., & Stone, R. 
W., 2008) Chet Claar  Portolese Dias  และ Shields ศึกษาเก่ียวกับการยอมรับการใช้งานระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน(Learning Management Systems: LMS) กล่าวโดยสรุป คือ การรับรู้ความง่ายการใช้
งานมีอิทธิพลในทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์   การรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ความง่ายการใช้งานทั้ง
สองตัวแปรมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อทัศนคติต่อการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์และทัศนคติต่อการใช้งานทั้งสอง
ตัวมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความต้ังใจในเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน นอกจากน้ีในกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูง 
อายุของผู้เรียนมีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อการยอมรับการใช้งานระบบ LMS  (Claar, C., Portolese Dias, L., 
& Shields, R., 2014)  

จากตัวแปรข้างต้น ผู้วิจัยนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการศึกษาการยอมรับการใช้งานโปรแกรม 
SPSS ในการเรียนสถิติ โดยเลือกตัวแปรหลกัจากแบบจําลอง TAM จํานวน 3 ตัวแปร คือ การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน (Perceived ease of use : PEU) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน (Perceived 
usefulness: PU)  และความต้ังใจในเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน(Behavioral Intention to Use: BI) 
นอกจากน้ีนําปัจจัยอ่ืนๆ มาศึกษาด้วย ได้แก่  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน(GPA)  และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS(SPSS-SE) และทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบ BULMS 
(BULMS)  ซึ่งสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังรูปที่ 3 
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- Grade point average
- Attitude towards BULMS system
- Perceived SPSS self-efficacy

Perceived usefulness

Perceived ease of use

Behavioral intention to use

 
รูปที่ 3: กรอบแนวคิด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

เพ่ือศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานโปรแกรม SPSS  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อใช้งานระบบ BULMS  และการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการใช้งานโปรแกรม SPSS การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS  ส่งผลต่อ    
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม SPSS 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อใช้งานระบบ BULMS  และการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการใช้งานโปรแกรม SPSS ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS   

3. การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม SPSS และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม 
SPSS ส่งผลต่อความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS   

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ีมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย ตัวแปรที่ศึกษาและสถิติที่ใช้ใน    การวิจัย  
ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรของการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะนิเทศศาสตร์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์(Statistics for social sciences) การหาขนาดตัวอย่างขั้นตํ่าใช้
โปรแกรม G*power ขนาดอิทธิพลที่ระดับปานกลาง (Effect size f² ) = 0.15 ระดับนัยสําคัญ (α) = 0.05  
และกําลังของการทดสอบ (Power (1-  err prob)) = 0.80 ได้ขนาดตัวอย่างขั้นตํ่าเท่ากับ 148 คน ใน
การศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)  จํานวนตัวอย่างที่ได้ทั้งหมดเท่ากับ 513 คน  

เครื่องมือวิจัย  พัฒนาจากการศึกษาของ Davis (1989)  และ  Hsu, Maxwell K. Wang, Stephen  
Chiu, Kevin K  (2009)  รวมถึง Tung-Liang Chen  (2014)   ได้แบบวัดการยอมรับการใช้งานโปรแกรม 
SPSS ในการเรียนวิชาสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ คําตอบแต่ละข้อให้คะแนนประเมินค่าของลิเคิร์ต Likert  5 ระดับ  
โดยระดับที่   1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง (Strongly Disagree) และ 5 หมายถึง      เห็นด้วยอย่างย่ิง 
(Strongly Agree) การทดสอบความเช่ือมั่น(Reliability) โดยนําไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะบริหารที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจจํานวน 57 คน  
ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของครอนบาค-อัลฟ่า (Concrach alpha coefficient) ของแบบสออบถามท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.867  

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม SPSS (Perceived usefulness: PU) มีคําถาม 4 ข้อ เช่น 
การใช้โปรแกรม SPSS ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนสถิติ โปรแกรม SPSS เป็นประโยชน์ต่อการเรียนวิชา
สถิติ ค่า Conbrach alpha เท่ากับ 0.801 
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การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS (Perceived ease of use: PEU) มีคาํถาม 4 ข้อ 
เช่น การใช้งานโปรแกรม SPSS เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ค่า Conbrach alpha เท่ากับ 0.797   

ความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS  (Behavioral intentions : BI)  มีคําถาม 4 ข้อ เช่น SPSS มี
เมนูคําสั่งต่างๆ ที่น่าสนใจ จึงทําให้ฉันต้ังใจที่จะใช้งาน Conbrach alpha เท่ากับ 0.795 

ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ BULMS (Attitude toward Learning Management Systems: 
BULMS) มีคําถาม 5 ข้อ เช่น การใช้ระบบ BULMS เพ่ิมช่องทางในรบั/ส่งเอกสาร ฉันชอบใช้ BULMS     
BULMS ช่วยให้การทํารายงานวิชาสถิติง่ายขึ้น ค่า Conbrach alpha เท่ากับ 0.847  

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS (Perceived SPSS self-efficacy: 
SPSS-SE)  มีคําถาม 3 ข้อ เช่น ฉันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS ค่า Conbrach 
alpha เท่ากับ 0.615 

ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่  ตัวแปรต้น คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(GPA) ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ 
BULMS (BULMS)  และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้โปรแกรม SPSS  (SPSS-SE)   และตัวแปร
ตาม คือ การยอมรับการใช้งานโปรแกรม SPSS ประกอบด้วยการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม SPSS 
(PU)  การรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS (PEU)  และความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม 
SPSS(BI) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย  สถิติพรรณนาและสถติิอ้างอิงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ          
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ จํานวน 513 คน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 51.9  เป็นนักศึกษาชาย นักศึกษาส่วนใหญ่
ร้อยละ 72.8 มาจากสายศิลป์  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.3  กําลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1  มีผลสัมฤทธ์ิทาง   การ
เรียนเฉล่ียเท่ากับ 2.99  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6835 
 
ตารางที่ 1: ค่าสถิติพรรณนา 
 

ตัวแปร ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ BULMS BULMS 4.03 0.6823 มาก 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง SPSS-SE 3.55 0.8013 มาก 
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ PU 3.95 0.7017 มาก 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน PEU 3.45 0.7958 ปานกลาง 
ความต้ังใจท่ีจะใช้งาน BI 3.50 0.8068 ปานกลาง 

 
จากตารางจะเห็นว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการนําระบบ BULMS มาใช้ในการเรียนการสอน       

ที่ระดับมาก โดยนักศึกษานิเทศศาสตร์มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS ที่
ระดับมาก และในการเรียนสถิติที่เน้นการใช้โปรแกรมสําเสร็จรูป SPSS ทําให้นักศึกษารับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากโปรแกรม SPSS ที่ระดับมากเช่นกัน เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรมน้ีมาก่อนทําให้    
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การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS อยู่ที่ระดับปานกลาง  และนักศึกษานิเทศศาสตร์มี      
ความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS ในอนาคตที่ระดับปานกลางด้วยเช่นกัน 

ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิเคราะห์ถดถอยพหุ ควรตัดข้อมูลที่เป็นค่าผิดปกติออกก่อน ในที่น้ี
พิจารณาจากกราฟBox plot เช่น  เมื่อนําตัวแปรทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อระบบ BU LMS  มาสร้างกราฟ 
Box plot (รูปที่ 4) จะเห็นว่าข้อมูลที่เป็นค่าผิดปกติ คือ ข้อมูลค่าที่ 414 และ 402  และพิจารณาจากโดยใช้
หลักการเดียวกันกับตัวแปรเชิงปริมาณอ่ืน จํานวนตัวอย่างหลังจากตัดค่าผิดปกติแล้วเท่ากับ  496  คน 
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รูปที่ 4: กราฟ Box plot  ของ BULMS 
 
ตารางที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
 

Correlations gpa BULMS SPSS-SE PU PEU 
gpa      

BULMS .096(*)     
SPSS-SE 0.026 .313(**)    

PU .129(**) .420(**) .432(**)   
PEU 0.001 .338(**) .655(**) .508(**)  
BI 0.066 .283(**) .676(**) .438(**) .699(**) 

หมายเหตุ: *p-value < .05 , ** p-value < .01     
 
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าเกือบทุกคู่ของตัวแปรมีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงต่อกันในเชิงบวกอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ  หมายถึงถ้านักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อใช้งานระบบ BULMS มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS มีการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม SPSS และมีการรับรู้ถึง 
ความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS มากขึ้น นักศึกษาจะมีความต้ังใจที่จะนําโปรแกรม SPSS ไปใช้งานใน
อนาคตมากขึ้นด้วยเช่นกัน  แต่สําหรับตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรงต่อกัน คือผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกับการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความต้ังใจ
ที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS นอกจากน้ีจะเห็นว่าตัวแปรทุกคู่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตํ่ากว่า 0.75 แสดงว่า
ข้อมูลเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อ 1   “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อใช้งานระบบ 
BULMS และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
โปรแกรม SPSS ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ได้รับจากโปรแกรม SPSS” ได้ผลดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3: การวิเคราะห์ถดถอยของตัวแปรที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม SPSS  
 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.0903 0.2107  5.1754 0.0000   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0.1004 0.0386 0.1005 2.6010 0.0096 0.9893 1.0108 

ทัศนคติต่อใช้งานระบบ BU LMS 0.2722 0.0427 0.2622 6.3731 0.0000 0.8729 1.1456 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 0.1143 0.0463 0.1258 2.4699 0.0139 0.5694 1.7563 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 0.3096 0.0481 0.3316 6.4369 0.0000 0.5566 1.7965 

Dependent Variable: การรับรู้ถึงประโยชน์               

 
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients: β) ในตาราง พบว่า    

ทุกตัวแปรส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้โปรแกรม SPSS อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัว
แปรท่ีส่งผลมากที่สุด คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (β=0.3316) รองลงมา คือ ทัศนคติต่อใช้งาน
ระบบ BULMS (β=0.2622) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS (β=0.1258) 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (β=0.1005) ตามลําดับ หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม 
SPSS ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS นอกจากน้ีการที่นักศึกษารับรู้
สามารถของตนเองทําให้มีความมั่นใจในการใช้โปรแกรม SPSS ส่งผลในเชิงบวกให้สามารถรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้โปรแกรม SPSS เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน และเน่ืองจากการเรียนรู้การใช้โปรแกรม SPSS นักศึกษา
สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกช้ันเรียนจากระบบ BULMS ดังน้ันนักศึกษาที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อใช้งานระบบ BULMS จะส่งผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรม 
SPSS การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ พบว่าตัวแบบมีความเหมาะสม (F = 57.7 p-value=0.00) 
โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปรการรับรู้ถึงประโยชน์ได้รับจากโปรแกรม SPSS ร้อยละ 34.1 
(r2=0.341)   

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อ 2   “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อใช้งานระบบ 
BULMS และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานโปรแกรม SPSS” ได้ผลดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4: การวิเคราะห์ถดถอยของตัวแปรที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS 
 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
 Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 0.7896 0.2038  3.8744 0.0001   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -0.0312 0.0379 -0.0292 -0.8231 0.4109 0.9908 1.0093 

ทัศนคติต่อใช้งานระบบ BU LMS 0.1673 0.0413 0.1504 4.0542 0.0001 0.9050 1.1049 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 0.5902 0.0359 0.6065 16.4192 0.0000 0.9128 1.0955 

Dependent Variable: การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS 

 
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients : β) พบว่า ตัวแปรที่

ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS มีจํานวน 2 ตัวแปร  คือ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS (β=0.6065)  และทัศนคติต่อใช้งานระบบ BULMS (β=0.1054)
หมายถึงนักศึกษาที่รับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานและมีความมั่นใจในการใช้โปรแกรมSPSS  ส่งผล
ต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS มากกว่าการมีทัศนคติที่ดีต่อใช้งานระบบ BULMS    
การตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสม (F=118.673 p-value=0.00) โดยตัวแปรอิสระ
ทั้ง 2 ตัวสามารถอธิบายตัวแปรการรับรู้ถึงประโยชน์ได้รับจากโปรแกรม SPSS ร้อยละ 43.3 (r2=0.443)   
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อ 3   “การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม SPSS และการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS สง่ผลต่อความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS” ได้ผลดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5: การวิเคราะห์ถดถอยของตัวแปรที่ส่งผลต่อความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS 
 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) .731 .152  4.820 .000   

การรับรู้ถึงประโยชน์ .124 .041 .112 3.017 .003 .741 1.349 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน .661 .038 .642 17.305 .000 .741 1.349 

 Dependent Variable: ความต้ังใจที่จะใช้งาน               

 
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients : β) ในตารางที่ 5   

พบว่าระหว่างตัวแปรการรับรู้ถึงประโยชน์กับการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ตัวแปรการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน (β =0.642)  เป็นตัวแปรที่ส่งผลหรือเป็นแปรที่ผลักดันให้นักศึกษาเกิดความต้ังใจที่จะใช้งาน
โปรแกรม SPSS ได้สูงกว่าตัวแปรการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม SPSS (β =0.112)              
การตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสม (F = 243.901 p-value=0.00) โดยตัวแปร   
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การรับรู้ถึงประโยชน์ได้รับจากโปรแกรม SPSS และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรมสามารถอธิบาย
ตัวแปรต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS ร้อยละ 49.7 (r2=0.497)   

อภิปรายผล   
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สําคัญที่ควรอภิปรายผล ดังน้ี  
1. สมมติฐานวิจัยที่ 1 “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อใช้งานระบบ BULMS และการรับรู้

ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS 
ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ได้รับจากโปรแกรม SPSS” ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานวิจัยที่ 1  ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 กล่าวคือ  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีทัศนคติในทางบวกต่อใช้งานระบบ BULMS  
มีความเช่ือหรือความมั่นใจของนักศึกษาว่าตนเองมีความสามารถที่จะใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ใน   
การประมวลผลได้ตามที่ต้องการ จะส่งผลให้นักศึกษารับรู้ว่าโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ที่นํามาใช้ในการเรียน
วิชาสถิติน้ันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและถ้านักศึกษานํามาใช้ในการเรียนจะช่วยให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น   

2. สมมติฐานวิจัยที่ 2 “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อใช้งานระบบ BULMS  และการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม 
SPSS” สรุปว่า ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
โปรแกรม SPSS  แต่การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม SPSS และทัศนคติต่อการใช้งาน
ระบบ BULMS ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ อย่างมีนัยสําคัญในทางสถิติ  ที่ระดับนัยสําคัญ .05  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Nabeel Al-Assaf   Tamara Almarabeh และ Lubna Nasir Eddin  ได้ศึกษาอิทธิพลของ
การใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยจอร์แดน (A Study on the Impact of Learning 
Management System on Students of the University of Jordan) 

3. สมมติฐานวิจัยที่ 3 “การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม SPSS และการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานโปรแกรม SPSS ส่งผลต่อความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS” สรุปว่า ตัวแปรการรับรู้ถึง
ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความต้ังใจที่จะใช้งานโปรแกรม SPSS สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นําเสนอโดย Davis 

 สมมติฐานวิจัยทั้ง 3 สมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chet Claar  Portolese Dias  และ 
Shields ที่ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ LMS (Claar, 
C., Portolese Dias, L., & Shields, R., 2014)  และงานวิจัยของ Urban Šebjan  และ Polona Tominc  
(Šebjan, U., & Tominc, P. , 2015) และงานวิจัยของ เอพร โมฬี 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานโปรแกรม SPSS ในการเรียนสถิติ: 
กรณีศึกษานักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลจากการวิจัยไปใช้ 
 1. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจที่จะใช้งาน
โปรแกรม SPSS มากกว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม SPSS และตัวแปรที่ส่งผลให้นักศึกษารับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS มากที่สุดคือการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานโปรแกรม 
SPSS ซึ่งการเรียนสถิติที่เน้นการใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลเหมาะใช้กับกลุ่มนักศึกษาศึกษานิเทศ
ศาสตร์ที่มีพ้ืนความรู้เดิมที่แตกต่างกัน  ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ BULMS ช่วยให้นักศึกษาได้
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ฝึกฝนนอกช้ันเรียน ทําให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยการใช้งานโปรแกรม SPSS   
 2. การที่นักศึกษาจะยอมรับการใช้งานโปรแกรม SPSS วัดได้จากนักศึกษามีความต้ังใจที่จะพยายาม
ใช้งานโปรแกรม SPSS การมีท่าทีที่จะใช้งานต่อไปในอนาคต ทําให้มีความเป็นไปได้ที่นักศึกษาจะยอมรับการ
ใช้งานโปรแกรม SPSS  ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงคือการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 เน่ืองจากจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานโปรแกรม 
SPSS ของกลุ่มนักศึกษาศึกษานิเทศศาสตร์ พบว่าตัวแปรการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโปรแกรม SPSS 
เป็นตัวแปรที่มีความสําคัญอย่างย่ิง ดังน้ันในการศึกษาในครั้งต่อไป ควรพิจารณาตัวแปรที่คาดว่าจะจูงใจให้
นักศึกษารับรู้ถึงความง่ายในการเรียนสถิติที่เน้นการใช้งานโปรแกรม SPSS การสร้างนักศึกษาให้มีความสันทัด
ในการใช้งานโปรแกรม SPSS อาจใช้กิจกรรมที่เหมาะกับความสามารถของนักศึกษา อาจนําการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นเกม เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสนุกสนานการเรียน กรณีที่นักศึกษาเกิดปัญหาในการใช้โปรแกรมนอก
ช้ันเรียนผู้สอนอาจใช้สื่อสังคมออนไลน์มาช่วย 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการบัญชีหน้ีสิน
หมุนเวียนของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารจากชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL 2) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธี
สอนแบบ KWDL ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดแบบฝึก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนิสิตหลังจากเรียนรู้ด้วยชุด
แบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 

1. นิสิตที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในระดับสูง ผลรวมของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านชุดแบบฝึกเรื่องหน้ีสินหมุนเวียนร่วมกับ
วิธีสอนแบบ KWDL คิดเป็นร้อยละ 75.7 ผลการทดสอบสมมติฐานหลังการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธี
สอนแบบ KWDL มีผลทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนสูง  

2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
เรื่องหน้ีสินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X= 4.19, S.D. = 0.505) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากทุก ๆ ข้อ 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดแบบฝึก วิธีสอนแบบ KWDL  
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ABSTRACT  
The purpose of this research was to study 1) The Learning achievement of Current 

liabilities for second year students at the Department of Managerial Accountancy set by 
training with the approach KWDL. 2) To study the satisfaction of the second year students at 
the Department of Managerial Accountancy, with the instruction set used by trained with 
approach KWDL. Independent variables are taught by a package of exercises with the 
approach KWDL. The dependent variable is learning achievement of Current Liabilities and 
the satisfaction of the second year students at the Faculty of Management Accountants. The 
population of the study is the second year students at the Department of Managerial 
Accountancy, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus number of 43 personal. Data 
was collected by exercises package, achievement test and questionnaires to measure 
satisfaction with the students after learning exercise package with teaching methods KWDL. 
Analyzed by descriptive analysis statistic include percentage, mean and standard deviation. 
Percentage was used to test hypothesis. It was found that:  

1. Student achievement levels improved after learning through exercises package 
with the approach KWDL. A summary of the test were achieved at 75.7 percent. The 
hypothesis testing found that students with better academic achievement.  

2. The overall management of the course, there was high satisfaction ( X= 4.19, S.D. 
= 0.505). When questions are considered orderly, they show high satisfaction level as well.  

Keywords: Learning achievement, Exercises package, KWDL 
 
บทนํา  

การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ ได้ลงมือศึกษาค้นคว้า คิดแก้ปัญหา
และปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องให้เวลาในการเรียนรู้ และบูรณาการสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน นําไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553 :10) ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการ
เรียนรู้ในแบบ Learning by doing ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีประสบการณ์ของจอห์น ดิวอ้ี คือ ประการที่หน่ึง ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนานโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสื่อที่เร้าความสนใจ ประการที่สอง ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความ
สนใจ ตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้
เกิดความเช่ือมั่นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ประการที่สาม กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่
พึงประสงค์ เกิดกระบวนการทํางาน เช่น มีการวางแผนการทํางาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
มีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าจะเรียนรู้อย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา ได้รับกําลังใจและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน ทําให้
เกิดความม่ันใจ ผู้เรียนที่เรียนดีจะได้แสดงความสามารถของตนเอง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และแบ่งปันสิ่งที่ดี
ให้แก่กัน ประการที่สี่ ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการร่วมกิจกรรมและการค้นหาคําตอบจากประเด็น
คําถามของผู้สอนและเพ่ือน ๆ สามารถค้นหาคําตอบและวิธีการได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงออกได้ชัดเจนมี
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เหตุผล ประการที่ห้า ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ซึมซับ
สิ่งที่ดีงามไว้ในตนเองอยู่ตลอดเวลา ประการที่หก คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน โดยให้แต่ละคนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตน ไม่นําผลงานของผู้เรียนมาเปรียบเทียบกัน มุ่งให้
ผู้เรียนแข่งขันกับตนเองและไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป และประการท่ีเจ็ด ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือผู้เรียนเรียน
อย่างมีความสุข เกิดการพัฒนารอบด้าน มีอิสระที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง และนําความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม (ชูศักด์ิ ประเสริฐ, 2556)  

ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่าการเรียนจากชุดแบบฝึกทักษะจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดสถานการณ์ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้เวลาในการเรียนรู้ และบูรณาการสิ่งที่ต้องการให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ดังที่ เชาวนี เกิดเพ
ทางค์ (2543) ได้กล่าวถึงความสําคัญของแบบฝึกไว้ว่า “แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ทําให้
นักเรียนเกิดความสนใจ ช่วยให้ครูทราบผลการเรียนของผู้ เรียนอย่างใกล้ชิด เป็นสื่อในการเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนให้นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งต่อการเรียน การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
แบบฝึกเป็นสื่อที่ช่วยฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผู้สอนสามารถ
วัดผลการเรียนได้ตามความมุ่งหมาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ช่วยให้ผู้เรียนจํานวนมากได้รับ
ความรู้แนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเคารพนับถือความคิดเห็นของผู้อ่ืน” วิชาการ
บัญชีช้ันกลาง 2 เป็นวิชาเฉพาะบังคับสําหรับนิสิตสาขาการบัญชีบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการเปิดใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
บัญชีบริหารเม่ือปีการศึกษา 2556 จากข้อมูลสรุปผลและวิเคราะห์รายวิชาของนิสิตในหลักสูตรในภาค
การศึกษาที่เข้าใหม่ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีผลการเรียนตํ่าในรายวิชาของสาขาวิชาการบัญชี วิชาการบัญชีช้ัน
กลาง 2 ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะบังคับสําหรับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีบริหาร และเป็นรายวิชาที่นิสิตจะต้องศึกษาใน
ภาคต้น โดยเฉพาะในเรื่องการบัญชีหน้ีสินระยะสั้นซึ่งมีรายละเอียดของเน้ือหา หลักการ และวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีเป็นจํานวนมาก ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นแรงจูงใจให้ดําเนินการศึกษา
ผลการพัฒนาชุดแบบฝึกการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ด้วยการพัฒนา
ชุดแบบฝึกทักษะทางการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียน และจัดแผนการเรียนรู้ที่สอดแทรกเทคนิค KWDL เพ่ือ
ประโยชน์ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียน รายวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 มากย่ิงขึ้น 
นําไปสู่การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา และเพ่ือสร้างและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามแนวความคิด ทฤษฎี เพ่ือใช้ประกอบการ
ศึกษาวิจัยตามลําดับหัวข้อต่อไปน้ี 

แนวคิดเก่ียวกับชุดแบบฝึก 
ชุดแบบฝึก หมายถึง สื่อการสอนที่ใช้ในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความชํานาญ แม่นยํา 

และสามารถนําไปปรับใช้ได้ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2547, ชวศร ดีชัยยา, 2550 อ้างถึงจากรุ่งอรุณ จงแสง, 
2552 และ รุ่งอรุณ จงแสง, 2552) แบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ และช่วยให้ผู้สอนทราบผลการเรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และช่วยให้นักเรียนประสบผลสําเร็จในการ
เรียน (เชาวนี เกิดเพทางค์, 2543 และวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ, 2557)  ลักษณะของแบบฝึกหัดที่ดี 
ควรเก่ียวข้องกับบทเรียนมาแล้ว เหมาะสมกับระดับวัยและระดับความสามารถของเด็ก มีคําช้ีแจงสั้น ๆ ที่จะ
ทําให้เด็กเข้าใจวิธีทําได้ง่าย ๆ คําช้ีแจงหรือคําสั่งต้องกะทัดรัด ใช้เวลาเหมาะสมคือไม่ใช้เวลานานหรือเร็ว
เกินไป 
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และเป็นที่น่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ (วลี สุมมิพันธ์, 2530: 189-190) นอกจากน้ีแล้ว
วิชัย เพ็ชรเรื่อง (2531: 73) ยังได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับลักษณะที่ดีของแบบฝึกหัดไว้ว่า แบบฝึกหัดแต่ละ
แบบฝึกหัดใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วย การสร้างแบบฝึกแต่ละครั้ง ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วย ภาษาไม่ควรใช้คํา
อยากเกินไป แบบฝึกควรฝึกในสิ่งที่เก่ียวข้องใกล้ชิดกับตัวผู้เรียน และคําสั่งหรือตัวอย่างที่ใช้ไม่ควรยาวเกินไป 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธสีอนแบบ KWDL 
เทคนิคการสอนรูปแบบหน่ึงที่ครูสามารถนํามาใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ เรื่อง 

โจทย์ปัญหาที่ต้องอาศัยความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนเป็นหลัก คือ การสอนโดยใช้
เทคนิค K-W-D-L ซึ่งเทคนิค K-W-D-L น้ีจะฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนละเอียดถี่
ถ้วน และทําให้นักเรียนเข้าใจกับโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังฝึกให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างหลากหลาย อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (นิรันดร์ แสงกุหลาบ, 2547: 7)  

ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L น้ัน ชอและคณะ (1997) ได้
กล่าวถึงขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L 4 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1  K (What we know) เรารู้อะไร หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
ขั้นที่ 2  W (What we want to know) เราต้องการรู้ ต้องการทราบอะไร หรือโจทย์ใหห้าอะไร 

มีวิธีการอย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
ขั้นที่ 3  D (What we do to find out) เราทําอะไร อย่างไร หรือดําเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหา 
ขั้นที่ 4  L (What we learned) เราเรียนรูอ้ะไร หรือคําตอบที่ได้ และบอกวิธีคิดคําตอบอย่างไร 

แนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ 
คําว่า “ความพึงพอใจ” น้ันหมายถึง ความรู้สึกพอใจต่อสิ่งที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 

(นิติพล ภูตะโชติ, 2556: 170, ภาวิณี เพชรสว่าง, 2552: 46, ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555: 431, สวัสด์ิ ปา
ปะเก, 2554: 14, Del l. Hawkins & David L. Mothersbaugh, 2010: 633 and Philip Kotler & Kein L. 
Keller, 2012: 633) 

การวัดระดับความพึงพอใจเป็นการวัดความรู้สึกหรือการวัดทัศนคติ จะสามารถวัดออกมาในลักษณะ
ของการบอกทิศทาง (Direction) ซึ่งมีอยู่ 2 ทิศทางคือในทางบวก หรือ ในทางลบ ดังรายละเอียดที่จะกล่าว
ต่อไปดังน้ี  

1. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการตรวจสอบบุคคลอ่ืน โดยการเฝ้าดูและจดบันทึกอย่างมีแบบแผน วิธีน้ี
เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เหมาะสมกับการศึกษาเป็นรายกรณีเท่าน้ัน  

2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถาม โดยการพูดคุยกับบุคคลน้ัน ๆ โดยมี
การเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมลูที่เป็นจริงมากที่สุด  

3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการน้ีเป็นการใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อคําถามคําตอบอธิบายไว้อย่าง
เรียบร้อย เพ่ือให้ผู้ตอบตอบเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากๆ 
วิธีน้ีนับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้มาตราวัดทัศนคติ ซึ่งที่
นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหน่ึงคือมาตราส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert Scales) ประกอบด้วยข้อความท่ีแสดงถึงทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหน่ึง แล้วมีคําตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 คําตอบ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (สวัสด์ิ ปาปะเก, 2554: 15 อ้างถึงจาก ถวิล ธาราโรจน์, 2536: 77-86) 
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แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีหนีส้ินหมุนเวียน 
หน้ีสินหมุนเวียนตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนด

เง่ือนไขในการรับรู้หน้ีสินหมุนเวียนไว้ดังน้ี 
1. คาดว่าจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ 
2. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบ้ืองต้นคือมีไว้เพ่ือค้า 
3. ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 
4. กิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนการชําระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12

เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน (สภาวิชาชีพบัญชี, 2557)    
พรรณทิพย์ อย่างกลั่นและคณะ (2555) กล่าวว่า หน้ีสินหมุนเวียน หมายถึง หน้ีสินที่มีระยะเวลาการ

จ่ายชําระภายใน 1 ปี และต้องชําระเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือการก่อให้เกิดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนแทนและ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังน้ี 
  1. หน้ีสินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้ว และทราบจํานวนเงินหน้ีที่แน่นอน (Determinable Current 
Liabilities) หมายถึง หน้ีสินหมุนเวียนที่ทราบจํานวนเงินแน่นอนเมื่อต้องจ่ายชําระหน้ีสินจํานวนดังกล่าวเมื่อ
ถึงกําหนดเวลา ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหน้ีการค้า ต๋ัวเงินจ่าย เงินปันผลค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
หน้ีระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปีเงินมัดจําหรือเงินประกัน และรายได้รับล่วงหน้า 
  2.  หน้ีสินหมุนเวียนโดยประมาณ (Estimated Current Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันของ
กิจการที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่สามารถกําหนดจํานวนเงินได้แน่นอน จึงต้องอาศัยการประมาณการขึ้นอย่าง
น่าเช่ือถือเพ่ือบันทึกบัญชี ประกอบด้วย หน้ีค่าสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ หน้ีค่าประกันคุณภาพสินค้า
โดยประมาณ และหน้ีค่าบัตรกํานัลหรือบัตรโดยสาร 
    3. หน้ีสินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) หมายถึง หน้ีสินหมุนเวียนที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของกิจการ ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น
จากการฟ้องร้อง และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีย้อนหลัง  

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
  ชุณห์พิมาณ บุญมี (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการบันทึกบัญชีตามระบบ
บัญชีคู่ ในรายวิชา การบัญชีการเงิน สําหรับนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ
เทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบว่า 
 1. ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ รายวิชาการบัญชีการเงิน รหัส
วิชา 3200-1006 สําหรับนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับ ปวส.1 แผน 2 ที่สร้างขึ้นมีการแบ่งลักษณะแบบ
ฝึกทักษะออกเป็น 5 กิจกรรมเรียงตามลาดับจากง่ายไปหายาก แต่ละกิจกรรมใช้เวลาในการทําแบบฝึก 30 
นาที เมื่อนาไปฝึกกับนักศึกษาแล้วพบว่า นักศึกษาให้ความสนใจ กระตือรือร้นในแบบทาฝึกทักษะ มีเข้าใจ 
สามารถวิเคราะห์รายการค้า และสามารถบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ได้อย่างถูกต้องทาให้นักศึกษามีทักษะ
ในการแก้โจทย์บัญชีสูงขึ้น  

2. ผลการใช้แบบทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยที่ 2 เรื่องการบันทึกรายการ
ค้า ก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับ ปวส. 1 
แผน 2 พบว่า คะแนนก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะได้ผลรวมร้อยละ 57.25 และหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะได้
ผลรวมร้อยละ 88.20 ทําให้ทราบว่า ในการทดสอบก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะนักศึกษาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจใน
บทเรียนมากนัก เพราะไม่ค่อยมีพ้ืนฐานทางด้านบัญชี ไม่เข้าใจหลักการทางบัญชีที่ถูกต้อง ไม่มีทักษะในการใน
การแก้โจทย์บัญชีและการบันทึกบัญชี แต่เมื่อทําการทดสอบหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะพบว่ามีค่าร้อยละเพิ่ม
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มากขึ้น แสดงว่า เมื่อนักศึกษาได้ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาบ่อย ๆ ครั้งโดยเรียงลาดับจากแบบฝึกเสริม
ทักษะที่ง่ายไปหายากแล้ว ทําให้นักศึกษาเข้าใจในเน้ือหาของบทเรียน เข้าใจหลักการทางบัญชี และเกิดทักษะ
ความชํานาญในการบันทึกบัญชีจึงสามารถทําคะแนนสอบได้เพ่ิมขึ้น 

รุ่งอรุณ จงแสง (2552) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชาบัญชีเบ้ืองต้น 2 เรื่อง “การปรับปรุง
บัญชี” ของนักเรียน ปวช. ช้ันปีที่ 1 กลุ่ม A 15 ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ พบว่า  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบัญชีเบ้ืองต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียน ปวช. ช้ันปี
ที่ 1 กลุ่ม A 14 ที่สอนโดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 1.70 
(S.D. = 1.56) ส่วนผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 6.40 (S.D. = 1.34)  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียนวิชาบัญชีเบ้ืองต้น 1 เรื่อง 
การวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A 14 ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
           
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการ
บัญชีบริหารจากชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL         
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยกําหนดกรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีดังน้ี 
 

ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. หลังการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL มีผลทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
การบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนสูง 

2. หลังการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ทําให้นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
 

 

ชุดแบบฝึก 
 

การสอนแบบ KWDL 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง 
การบัญชีหน้ีสนิหมุนเวียน 

ความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
การสอนโดยใช้ชุดแบบฝึก หมายถึง การสอนโดยใช้โจทย์แบบฝึกหัดที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหน้ีสินหมุนเวียนของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
วิธีสอนแบบ KWDL หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องหน้ีสินหมุนเวียนด้วยวิธีสอนแบบ 

KWDL เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
การสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง

หน้ีสินหมุนเวียนด้วยวิธีสอนแบบ KWDL โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัดที่ผู้สอนสร้างขึ้น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียน หมายถึง ผลการเรียนรู้เรื่องหลักการและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชี รวมถึงการแสดงรายการเกี่ยวกับหน้ีสินหมุนเวียนในงบการเงินหลังการสอนโดยใช้ชุดแบบ
ฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาการบัญชีบริหาร 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารท่ีมีต่อสิ่งที่ได้รับ
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่นิสิตได้คาดหวังไว้จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ 
KWDL 

นิสิต หมายถึง ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีช้ันกลาง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จํานวน 43 คน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบ
ฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental research) แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One Shot Case Study (หน่ึงกลุ่มสอบหลัง) โดย
ผู้วิจัยทดลองใช้นวัตกรรมกับนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร จํานวนหน่ึงกลุ่ม และเมื่อทดลองใช้แล้ว
จึงทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์และเช่ือถือได้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี         

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนิสิตสาขาการบัญชีบริหาร ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 43 คน 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจยัในครั้งน้ีประกอบด้วย 

1. ชุดแบบฝึก จํานวน 15 ข้อ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตหลังจากเรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอบ

แบบ KWDL เป็นข้อสอบปรนัยจํานวน 10 ข้อ และอัตนัยจํานวน 2 ข้อ คิดเป็นคะแนน 30 คะแนน 
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนิสิตหลังจากเรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึก แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด ตามลําดับ จํานวน 10 ข้อ 
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ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีด้วยการสร้างแผนการสอน (มคอ. 3) โดย
สอดแทรกการใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ในเรื่องการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียน สร้างชุดแบบฝึกเรื่อง
การบัญชีหน้ีสินหมุนเวียน สร้างตาราง KWDL สําหรับให้นิสิตบันทึกผลการวิเคราะห์ชุดแบบฝึก สร้างแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเก่ียวกับการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียน 
สร้างแบบทดสอบหลังเรียน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน นําแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหา 
ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุด
เดิมเพ่ือประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) และจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ และสร้างแบบสอบถามวัดความพึงใจของนิสิต โดยศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้อง นําแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเน้ือหา ปรับปรุงแบบทดสอบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอน เรื่อง

การบัญชีหน้ีสินหมุนเวียน เป็นข้อสอบปรนัยจํานวน 10 ข้อ และอัตนัยจํานวน 2 ข้อ คิดเป็นคะแนน 30 
คะแนน แล้วใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบ
ฝึก ร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL จํานวน 10 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จัดเป็น
ข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ประกอบด้วย 

ระดับความพงึพอใจ   เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 มากที่สุด    5 
 มาก     4 
 ปานกลาง    3 
 น้อย     2 
 น้อยที่สุด   1  

เกณฑ์การแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย (Best John, 1981) 
       ค่าเฉลี่ย      ระดับความพึงพอใจ  

4.50 – 5.00    มากที่สุด  
3.50 – 4.49    มาก  
2.50 – 3.49    ปานกลาง  
1.50 – 2.49    น้อย  
2.00 – 1.49   น้อยที่สุด 

ในการดําเนินการทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการทดลองด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
แผนการสอน (มคอ. 3) ทีส่อดแทรกการใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ในเรื่องการบัญชีหน้ีสิน
หมุนเวียนจํานวน 4.5 คาบเรียน มีขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังน้ี 

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน และอธิบายวิธีสอนด้วยชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL พร้อมแจก 
ตาราง KWDL สําหรับให้นิสิตบันทึกผลการวิเคราะห์ชุดแบบฝึก 

2. ขั้นสอน ผู้วิจัยสอนเนื้อหาของการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนผ่านสื่อการสอน และฝึกทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมกันด้วยการระดมสมองผ่านชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอน K-W-D-L 4 ขั้นตอน จํานวน 1 ข้อดังน้ี 
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             ขั้นที่  1  K  (What we know) นิสิตร่วมกันระดมสมองหาสิ่งที่โจทย์กําหนดว่าโจทย์ 
กําหนดสิ่งใดมาบ้าง โดยมีผู้สอนคอยช่วยเหลือแนะนํา 

             ขั้นที่  2  W  (What we want to know) นิสิตร่วมกันอภิปรายว่าต้องการทราบอะไรและ 
จะใช้วิธีการใดในการหาคําตอบ โดยมีผู้สอนคอยช่วยเหลือแนะนํา 

             ขั้นที่  3  D  (What we do to find out) นิสติร่วมกันดําเนินตามกระบวนการแก้โจทย์ 
ปัญหา โดยมีผูส้อนคอยช่วยเหลือแนะนํา 

             ขั้นที่  4  L  (What we learned) นิสิตนําเสนอวิธีหาคําตอบ และสิ่งที่ตนเองได้จาก 
การเรียนรู้ โดยมีผู้สอนคอยเสนอแนะ 

ขั้นสรุป ผู้สอนสรุปเน้ือหาที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักศึกษาฝึกทักษะผ่านชุด
แบบฝึกในข้อต่อ ๆ ไปพร้อมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ชุดแบบฝึกในตาราง KWDL และดําเนินกิจกรรมเช่นน้ีใน
หัวข้อต่อ ๆ ไป หลังการจัดการเรียนการสอนผู้สอนทดสอบหลังเรียน และแจกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึก ร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL  
 การวิเคราะหข์้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

2. ทดสอบสมมติฐานหลังการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL มีผลทําให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง 

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตด้วยค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผู้วิจัยกําหนดระดับผลการเรียนรู้เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังน้ี 
 
ตารางที่ 1: ตารางวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ช่วงคะแนน ร้อยละ 
แปลผล 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
26-30 คะแนน 
21-25 คะแนน 
16-20 คะแนน 
ตํ่ากว่า 15 คะแนน 

84 ข้ึนไป 
68 – 83  
50 – 67  
ตํ่ากว่า 50  

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
ปรับปรุง 

 
นิสิตที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง

การบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนในระดับสูง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. ทดสอบสมมติฐานหลังการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL มีผลทําให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนสูง ด้วยค่าร้อยละ 

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตด้วยค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนําเสนอผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขา 

วิชาการบัญชีบริหารท่ีได้รับการเรียนรู้ผ่านชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL หลังการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่กําหนดไว้ 

จากการศึกษาพบว่านิสิตที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านชุดแบบฝึกเร่ืองหน้ีสินหมุนเวียนร่วมกับวิธีสอนแบบ 
KWDL มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง จากผลรวมของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 75.7 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานหลังการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ 
KWDL มีผลทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 

ตารางที่ 2: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหลังการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL  
แบบ One Sample 

การทดสอบ N X  ร้อยละ แปลผล S.D. 

หลังเรียน 42 22.71 75.70 สูง 2.167 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารที่ได้รับการเรียนรู้เรื่องหน้ีสินหมุนเวียน
ผ่านชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึก ร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL  
 

ตารางที่ 3: แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารทีม่ีต่อการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้ชุดแบบฝึก ร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL  

ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1. เนื้อหาและความรู้จากกิจกรรมท่ีได้รับ 4.33 .570 มาก 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.12 .593 มาก 
3. เทคนิคการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.24 .656 มาก 
4. การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 4.05 .661 มาก 
5. บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 4.05 .825 มาก 
6. วัน เวลา สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3.74 .701 มาก 
7. แบบทดสอบท่ีใช้วัดผลการเรียนรู้ 4.31 .563 มาก 
8. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยเทคนิค KWDL 4.29 .596 มาก 
9. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.43 .501 มาก 
10. ระดับความพึงพอใจโดยรวม 4.19 .505 มาก 

จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนเร่ืองหน้ีสินหมนุเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึก ร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL นิสิตมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .505 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากในทุก ๆ ขอ้ 
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สรุป 
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ตามลําดับดังต่อไปน้ี 
1. นิสิตที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านชุดแบบฝึกเรื่องหน้ีสินหมุนเวียนร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL มีระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ผลรวมของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าร้อยละ 75.70  
2. นิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารที่ได้รับการเรียนรู้เรื่องหน้ีสินหมุนเวียนผ่านชุดแบบฝึก

ร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
3. นิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่อง

หน้ีสินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึก ร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ในระดับมาก ( X  = 4.19, S.D. = 0.505) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก  

อภิปรายผล 
การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึก ร่วมกับ

วิธีสอนแบบ KWDL ของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการบัญชีหน้ีสินหมุนเวียนของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการ

บัญชีบริหารที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL หลังการเปรียบเทียบกับเกณฑ์วัด
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่กําหนดไว้ พบว่านิสิตที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านชุดแบบฝึกเรื่องหน้ีสินหมุนเวียน
ร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ผลรวมของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านชุดแบบฝึกเรื่องหน้ีสินหมุนเวียนร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL คิดเป็นร้อยละ 75.70 สอดคล้อง
กับชุณห์พิมาณ บุญมี (2554) ที่พบว่าภายหลังใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะได้ผลรวมของคะแนนการทดสอบร้อย
ละ 88.20 แสดงว่า เมื่อนักศึกษาได้ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาบ่อย ๆ ครั้งโดยเรียงลาดับจากแบบฝึกเสริม
ทักษะที่ง่ายไปหายากแล้ว ทําให้นักศึกษาเข้าใจในเน้ือหาของบทเรียน เข้าใจหลักการทางบัญชี และเกิดทักษะ
ความชํานาญในการบันทึกบัญชีจึงสามารถทําคะแนนสอบได้สูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากชุดแบบฝึกที่นิสิตได้ฝึก
ปฏิบัติเป็นสื่อการสอนที่ใช้ในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความชํานาญ แม่นยํา และสามารถนําไป
ปรับใช้ได้ในการทําแบบทดสอบเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ ประกอบกับการสอนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L ที่ช่วยฝึก
นิสิตในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดถี่ถ้วน ทําให้นิสิตเข้าใจโจทย์ปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากน้ียังฝึกให้นิสิตหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย อันจะส่งผลให้นิสิตสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในการสอบ และในชีวิตประจําวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล และยังรวมถึงนิสิตทุกคนให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี มีบุคลิกลักษณะ มี
ความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหารที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนเร่ืองหน้ีสินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึก ร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .505 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมี
ความพึงพอใจในระดับมากในทุก ๆ ข้อ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนิสิตทุกคนให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมเป็น
อย่างดี และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
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บทคัดย่อ  

ในยุคปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ใช้ช่องทางออนไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์ในการทํา
การตลาดและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากันอย่างแพร่หลาย คนในสังคมก็สามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจ, ความต้องการในสินค้าและบริการอย่างเปิดเผย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ พยายามจะ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรง
ใจผู้บริโภคมากขึ้น เช่นเดียวกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาแห่งองค์การธุรกิจ ซึ่ง
งานวิจัยช้ินน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจประเด็นความสนใจและความพึงพอใจบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อสถาบัน ผู้วิจัย
ได้รวบรวมกระทู้ที่เก่ียวข้องกับสถาบันจากกระดานสนทนาบนเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากในเมืองไทย 
เว็บไซต์ www.pantip.com  ในช่วงปี 2558 จากน้ันทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการ Ground Theory 
โดยผสมผสานหลักส่วนประสมทางการตลาด 4P (Product, Price, Place, Promotion) ซึ่งผลลัทธ์ที่ได้แสดง
ให้เห็นว่า หัวข้อสนทนาประมาณ 50% เก่ียวข้องกับ Product ทั้งทางด้านหลักสูตรการเรียนของสถาบัน การ
ฝึกงาน และการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา โดยรวมแล้วคนบนสื่อสังคมออนไลน์ยังมีข้อสงสัยเก่ียวกับสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ในหลายประเด็น จึงควรมีการประสัมพันธ์ข้อมูลในประเด็นน้ันๆ ให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ: สถาบันการศึกษาแห่งองค์กรธุรกิจ สื่อสังคมออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาด 
 

ABSTRACT  
Profit and non-profit organizations have increasingly employed social media to 

communicate their market campaigns and embrace relation with their customers. People 
nowadays express their opinions on products and services they used quite openly on 
several online channels. Those online data analysis appear as valuable sources of 
information for businesses to learn about customer behaviors and to support a strategic 
decision making process. Impacts of social media apply also for Panyapiwat Institute of 
Management. This research has been conducted to explore social opinions and gain insights 
to improve market strategies of the institute. Relevant data was collected from one of the 
most popular discussion forums in pantip.com. We have followed the tradition of grounded 
theory research and applied the ‘marketing mix 4P’ to examine how the institute was 
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referred to. The results reveal that about half of the discussions were relevant to 
‘product’, which includes the offered study programs, industrial internship programs, and 
work opportunities for graduates. Misconceptions were observed in several areas, which in 
turn suggests us about how to improve advertised content. 

Keywords: Corporate University, Social Media, Marketing Mix 
 

บทนํา 
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ได้เข้ามามีบทบาทในการ

ดําเนินชีวิตของผู้คนและเปลี่ยนแปลงวิถีของโลกธุรกิจไปอย่างมาก พฤติกรรมการสื่อสารของผู้คนน้ันก็
เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการที่คนทั่วไปสามารถสร้างสรรค์สื่อ เป็นกระบอกเสียงให้สังคม และส่งผล
กระทบได้ในวงกว้าง นอกจากน้ีแล้วยังมีการปฏิสัมพันธ์มากมายที่เกิดขึ้นผ่านสังคมออนไลน์ ด้วยอัตราเร่งของ
การเติบโตของโลกดิจิตอลและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทําให้ข้อมูลที่ผลิตออกมาน้ันมีปริมาณมหาศาล  ข้อมูล
เหล่าน้ันเมื่อนํามาประมวลสังเคราะห์จะช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในหลาย
ด้าน เช่น ความเห็นของตลาดเก่ียวกับแบรนด์และสินค้า กระแสการตอบรับต่อข้อเสนอทางการตลาดหรือ
โฆษณาที่ออกไป รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี
นักการตลาดน้ันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการคัดกรอง จัดกลุ่ม วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อีกทั้ง
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลก็ใช้เวลามากและต้องการเทคโนโลยีและบุคคลกรที่มีความสามารถเฉพาะทาง  
อย่างไรก็ตามมีเครื่องมือที่เรียกว่า Social Monitoring Tools ที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลความ
คิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์  (MarketingOops, 2558) แต่เครื่องมือเหล่าน้ียังมีข้อจํากัดเมื่อนํามาการ
วิเคราะห์ข้อความภาษาไทย เช่น การแยกคําไม่ถูกต้อง คําแสลง และคําพ้องรูปพ้องเสียง เป็นต้น 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งก่อต้ังโดยบริษัท ซีพี ออลล์ 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์
ตามความต้องการของประเทศ สถาบันได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจต่าง ๆ และภาค
การศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวางหลากหลายและได้ฝึกงานจริงในภาค
ธุรกิจที่สอดดล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เน่ืองจากท่ีเป็นสถาบันที่เปิดทําการมาไม่นานเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย
อ่ืน จึงต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์และอัตลักษณ์ของสถาบัน การนําเคร่ืองมือเพ่ือ
ช่วยสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ (social analytics tools) มาใช้ อาจจะช่วยให้สถาบัน
วิเคราะห์ผลตอบรับจากสังคมวงกว้างและสร้างมาตรการตอบรับได้อย่างรวดเร็วและเม่นยําย่ิงขึ้น อย่างไรก็
ตามเครื่องมือดังกล่าวมีอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง และฟังก์ช่ันการใช้งานยังไม่ได้เหมาะกับกระบวนการของ
สถาบันเสียทีเดียว จึงต้องมีการพิจารณาความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างรัดกุม 

เว็บไซต์ที่เรียกได้ว่าเป็นกระดานสนทนาออนไลน์ (Webboard) ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย
และมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร คือ www.pantip.com ผู้วิจัยจึงได้เลือกที่จะสํารวจความ
สนใจของสังคมออนไลน์จากช่องทาง ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กรน้ันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสําเร็จของธุรกิจ
แบบด้ังเดิมในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการณ์ที่กล่าว
ว่า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ประกอบการมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือไว้
บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการเข้าถึงลูกค้าในด้านต่างๆ (กฤษณ์, 2557) 

ในลําดับต่อไปผู้วิจัยจะนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและกําหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย หลังจากน้ันขั้นตอนการวิจัยและการดําเนินการจะถูกอธิบายโดยละเอียด รวมไปถึงผลลัพธ์ของการ
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ดําเนินการวิจัยน้ี ในหัวข้อสุดท้ายผู้วิจัยได้ทําการสรุปผลและเสนอแนะแนวทางวิจัยเพ่ือต่อยอดในอนาคต 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 สื่อสังคมออนไลน์น้ันมีการพัฒนาต่อเน่ือง ทําให้บรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเผยแพร่เน้ือหาได้

โดยง่ายขึ้น ส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์กลายมาเป็นช่องทางหน่ึงในการทําการตลาดที่สําคัญ อีกทั้งยังได้รับ
ความนิยมเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากท้ังในต่างประเทศและประเทศไทย ทั้งน้ีเพราะสื่อสังคมออนไลน์สามารถ
สื่อสารไปยังผู้บริโภคได้จํานวนมาก และผู้บริโภคสามารถนําเน้ือหาจากสื่อสังคมออนไลน์ มาเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเมื่อต้องการซื้อสินค้าหรือบริการได้อีกทางหน่ึง นอกจากน้ีสื่อสังคมออนไลน์เป็นศูนย์รวมในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานจากสินค้าน้ัน ๆ ได้เป็นอย่างดี จนส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ เริ่ม หันมาสนใจ
การตลาดรูปแบบใหม่น้ี เพราะเป็นช่องทางหน่ึง ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ และ
ขยายเครือข่ายการรับรู้ข่าวสารจากองค์กรออกไปได้อย่างกว้างขวาง ดังน้ันการตลาดจึงไม่ถูกเฉพาะเจาะจงให้
อยู่ในสื่อพ้ืนฐานแบบเดิม และน่ีคือจุดเด่นของสื่อสังคมออนไลน์น่ันเอง เพราะองค์กรไม่จําเป็นต้องลงทุน
มากมายเพ่ือให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักอีกต่อไป หากแต่สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ และสร้าง
การรับรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้บริโภครวมถึงองค์กรไปพร้อมๆ กัน (ภิเษก, 2553) 
 เมื่อทุกยุค Digital สิ่งหน่ึงที่ปรากฏขึ้นคือการที่คนน้ันเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือ
กระบวนการ Word of Mouth น้ันไม่ได้อยู่ที่ทํางาน หรือระหว่างการสนทนากับเพ่ือนอีกต่อไป การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือบทสนทนาต่าง ๆ เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ และมีการแบ่งปัน ซึ่งด้วยการที่มันเป็น
โลก Digital น้ีเองทําให้มีนักวิเคราะห์ข้อมูลคิดว่า ถ้าสามารถจับกระแสบทสนทนาน่ีได้ ก็จะสามารถรู้ว่ามีคน
น้ันพูดถึงมากแค่ไหน พูดถึงอย่างไร และพูดที่ไหน รวมทั้งคนไหนพูดแล้วคนเช่ือ จะเป็นข้อมูลที่เอามาทํา
ประโยชน์อะไรได้หลาย ๆ อย่าง อย่างแน่นอน จึงมีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง Online Management 
Tools, Social Monitoring Tools และ Social Listening Tools เมื่อตอนเร่ิมพัฒนา เครื่องมือใหม่ ๆ น้ันจะ
มีการแยกส่วนกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพ่ิมขึ้น หลาย ๆ เคร่ืองมือ เหล่าน้ีก็พัฒนาความสามารถตามด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบัน เครื่องมือที่ดีทํางานได้ครอบคลุมทั้ง 3 ส่วนน้ันก็มีแล้ว บางเคร่ืองมือก็ทํางานได้แค่ 2 ส่วน และ
เครื่องมือบางเครื่องมือก็ทํางานได้แค่อย่างใดอย่างหน่ึง (MarketingOops, 2558) 
 วิธีการวิจัยแบบ Ground Theory เป็นวิธีการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลถูกนําเสนอเป็นกระบวน
ทัศน์ทางเลือกในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลทําให้ความคิด พฤติกรรม 
คําถามที่ใช้ รวมถึงกระบวนการค้นคว้าวิจัยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะนําไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ ช่วยลดจุดอ่อน
ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเพ่ิมความเข้มงวด และทําให้การวิจัยเป็นระบบมากขึ้น แม้จะไม่สามารถ
เปรียบเทียบความเข้มงวดได้เท่าวิธีการเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลมีการพัฒนา
รายละเอียดอย่างต่อเน่ือง (ชาย, 2554) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นความสนใจของคนบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เพ่ือใช้ในปรับปรุงประเด็น เน้ือหาและวิธีการประขาสัมพันธ์ให้ตรงประเด็นมากย่ิงขึ้น  
 2. เน่ืองจากในอนาคตทางสถาบันอาจจะต้องมีเครื่องมือที่มาช่วยเก็บความคิดเห็นที่เก่ียวข้องบนสื่อ
สังคมออนไลน์ จึงต้องการวิเคราะห์หาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเด็นที่มีการกล่าวถึงและคําหลักต่าง ๆ ที่มีอยู่
บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกต้องและครบถ้วน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยน้ีคือ เพ่ือสํารวจประเด็นความสนใจจากส่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยยึดหลักของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative 
analysis) ซึ่งแนะนําวิธีการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลจากเนื้อหา โดยไม่ยึดสถิติในการวิเคราะห์แบบที่ใช้กันใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis)  

บทความวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบ Ground Theory (Strauss & Corbin, 2533) 
โดยที่นักวิจัยอ่านทบทวนข้อมูลที่จะวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน เพ่ือค้นหาประเด็นที่ถูกกล่างถึงซ้ํา ๆ และต้ังช่ือ 
(code) ที่เหมาะสมให้กับประเด็นที่พบน้ัน (coding process) ในขั้นแรกผู้วิจัยใช้วิธีการ open coding เพ่ือ
ระบุประเด็นหลักๆที่พบในข้อมูล ในขั้นน้ีผู้วิจัยตระหนักถึงความสอดคล้องและตัดสินใจใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด (marketing mix 4Ps) มาประกอบการวิเคราะห์ ในขั้นต่อมาวิธีการ axial coding ได้ถูกนํามาใช้
สร้างความเช่ือมโยงและจัดวาง code ในหมวดหมู่ที่เหมาะสม ขั้นตอนดังกล่าวได้แสดงไว้ในรูปที่ 1  

บทสนทนาออนไลน์ได้ถูกนํามาวิเคราะห์ในงานวิจัยหลายช้ิน เพ่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นและมุมมอง
ของผู้คนเกี่ยวกับเร่ืองที่สนใจหรือกําลังเป็นประเด็นเด่นในสังคม ยกตัวอย่างเช่น งานของ Lasker ซึ่งทําการ
วิเคราะห์บทบาทของสังคมออนไลน์ต่อผู่ป่วยโดยวิเคราะห์ข้อความท่ีโพสต์ใน mailing list (Lasker et al., 
2548) และงานของ Rigby ซึ่งวิเคราะห์ mailing list โต้ตอบกันในกลุ่มของนักพัฒนา open source 
software (Rigby et al., 2551) ในที่น้ีผู้วิจัยได้เลือกแหล่งสําหรับสืบค้นข้อมูลเป็นเว็บไซต์
“www.pantip.com” ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและมีหัวข้อการสนทนาในด้านต่าง ๆ ที่
หลากหลายและมีผู้ที่เป็นสมาชิกกว่าสองล้านคน โดยทําการสืบค้นข้อมูลหัวข้อกระทู้ใช้คําหลัก คําว่า “ปัญญา
ภิวัฒน์” และ “PIM” มาสืบค้น ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลคือต้ังแต่ มกราคม – ธันวาคม 2558 มีการรวมรวบหัวข้อ
กระทู้เหล่าน้ันและนํามาทําการคัดกรอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับกรณีศึกษาสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ โดยการวิเคราะห์ว่ากระทู้ใดบ้างที่เก่ียวข้องการกรณีศึกษาดังกล่าวน้ันจริง ๆ จากน้ันก็นํากระทู้ที่ได้มา
เข้าสู่ coding process และใช้ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Product Strategy, Price Strategy, Place 
Strategy, Promotion Strategy) มาเป็นหมวดหมู่หลักเพ่ือเแบ่งจําแนกกลุ่มข้อมูลในการทําการตลาดที่
เหมาะสมกับสถาบัน หลังจากน้ันได้ทําการทบทวนและจัดหมวดหมู่ย่อยให้กับข้อมูลที่ code ไว้ทั้งหมด การ
วิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีใช้ spreadsheet เป็นหลัก 

 
รูปที่ 1: ขั้นตอนการวิจัย 

 

หาหัวข้อกระทู้จากคําหลัก 
“ปัญญาภิวัฒน์” และ 

“PIM”

คัดกรองเฉพาะ

กระทู้ที่เก่ียวข้อง
Code  ประเด็นที่พบ
จําแนกตามหลัก 4Ps

คนัหาประเดน็รองท่ี
เช่ือมโยงกบัประเด็นหลกั

สงัเคราะห์ความคิดเห็น

ในแตล่ะประเดน็

หาคําหลกัท่ีนิยมใช้กนัใน
การแสดงความเห็นด้าน

ตา่งๆ
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการที่ได้ทําการวิเคราะห์เชิงข้อมูลคุณภาพแล้วก็พบว่าส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ยังไม่

ครอบคลุมข้อมูลของกระทู้ทั้งหมดที่เก่ียวกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ข้อมูลที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มได้
อย่างเหมาะสมเก่ียวข้องกับ กลุ่มนักเรียนเป้าหมายที่มีโอกาสหรือความสนใจเบื้องต้นที่จะมาเข้าเรียนต่อที่
สถาบัน (prospective students) รูปที่ 2 แสดงผลของการวิเคราะห์โดยรวม 

 
รูปที่ 2: หัวข้อความสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
แนวโน้มความสนใจแต่ละด้านบนสื่อสังคมออนไลน์  
 

 
รูปที่ 3: แผนภูมิแนวโน้มความสนใจในแต่ละด้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

ผลการวิเคราะห์กระทู้ต่าง ๆ ที่มีการกล่าวถึงสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในแต่ละด้าน ดังน้ี 
 Product: คือส่วนประสมทางการตลาดในด้านของผลิต โดยในที่น้ีก็จะเป็นเรื่องเก่ียวกับหลักสูตรการ
เรียน การฝึกงาน รวมไปถึงบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว โดนในส่วนน้ีจะมีจํานวนกระทู้มากที่สุดถึง 50% ของ

50.0%

3.3%

14.2%

5.0%

27.5%

ความสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละด้าน

Product Price Place Promotion Prospected Students

Product 

Prospected Students 

Price 

Place 

Promotion 
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ทั้งหมด ซึ่งลักษณะของกระทู้ก็จะเป็นการสอบถามเก่ียวกับสาขาต่าง ๆ ในสถาบัน ซึ่งในสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนอยู่ด้วยกัน 22 สาขา จากการวิเคราะห์ก็พบว่าสาขาที่มีกระทู้พูดถึงมาก
ที่สุดเป็น “สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่” โดยจะเป็นคําถามที่เก่ียวกับการเรียนหรือการทํางานหลังจากเรียบจบ 
เช่น “อยากทราบข้อมูลเก่ียวกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เห็นมีแต่คนเรียน เรา
สงสัยว่าถ้าจบไปแล้วเราจะไปทํางานนอกจากซีพีได้ไหม แล้วทํางานอะไรได้บ้าง” และหนึ่งสาขาที่มีการพูดถึง
อย่างมากคือ สาขาธุรกิจการบิน จะเป็นคําถามในเชิงว่าเรียนการบินที่น่ีแล้วเป็นอย่างไร เช่น “การบิน ปัญญา
ภิวัฒน์ ดีไหมครับ จบมาได้ทํางานหมดเลยไหม ค่าเทอมเท่าไหร่ ถ้าจบ 4 ปี ได้ทํางานตามสายการบิน รับเข้า
ทํางานเลยหมดทุกคนไหม” เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีคนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ 
Product สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กันอย่างมาก 
 Price: เป็นส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ซึ่งในกรณีสถาบันการศึกษานี้ก็จะเป็นส่วนของค่า
เทอม จากการที่ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์มา พบว่าบนสื่อสังคมออนไลน์น้ันยังมีการพูดถึงด้านน้ีไม่มาก ส่วน
ใหญ่จะเป็นการสอบถามข้อสงสัยของการชําระค่าและการผ่อนจ่ายค่าเทอม แต่จะมีกระทู้ที่เป็นการพูดถึง
สถาบันในเชิงลบอยู่ จะเป็นการกล่าวถึงเร่ืองที่ค่าเทอมจริงไม่ตรงกับที่ประชาสัมพันธ์ไว้เมื่อก่อนที่จะ
ลงทะเบียน เช่น “พอวันถึงจ่ายค่าเทอมมาน่ีคือแบบตกใจมากเลย ค่าเทอม 47000 คือเราเรียนสาขา IT แต่ไม่
คิดจะแพงขนาดน้ี เพราะตอนเขามาแจกใบแนะแนวประชาสัมพันธ์ 35000 ทุกสาขา ยกเว้น อุตสาหการ และ
วิศวยานยนต์” ซึ่งจากกระทู้ดังกล่าวทางสถาบันจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ละเอียดและชัดเจน เพ่ือให้ไม่เกิด
ปัญญาเช่นน้ีอีก 
 Place: คือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับตําแหน่งที่ต้ัง การเดินทางมา รวมไปถึงหอพัก จากการที่ได้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่ากระทู้ที่มีการถามเก่ียวกับเส้นทางการเดินทางมาน้ันจะพบมากให้ช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ทางสถาบันมีงานเปิดบ้านปริญญาตรี PIM งานรับปริญญา และเป็นช่วงที่มี
การเปิดให้สอบตรงที่สถาบันได้เลย จากการวิเคราะห์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรจะประชาสัมพันธ์
เส้นทางการเดินทาง รวมไปถึงรถสาธารณะที่ผ่านสถาบันไปพร้อมกับช่วงที่มีงานสําคัญ ๆ หรือการเปิดให้มา
สอบตรงที่สถาบันด้วย 
 Promotion: สําหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อพูดถึง Promotion ก็จะเป็นส่วนของ
ทุนการศึกษา โดยการจากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ได้พบว่ากระทู้ในด้านน้ีจะมีการถามเก่ียวกับ
ทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมไปถึงการชดใช้ทุน เช่น “ทุนการศึกษาของ PIM อยากทราบว่าตอนน้ีสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ มีรับทุนไหมคะ? หรือหมดเขตรับแล้ว? ขอบคุณมากค่ะ ตอนน้ีคือสมัครสอบไป แต่ไม่
ทราบว่าเป็นทุนหรือเปล่า” เน่ืองจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์น้ีมีทุนการศึกษาให้สําหรับนักศึกษาอยู่
มากมายและในแต่ละทุนมีเง่ือนไขที่ต่างกัน จึงทําให้มีข้อสงสัยเก่ียวกับทุนต่าง ๆ เกิดขึ้นตาม 
 Prospected Students: ในส่วนจะหมายถึงการรวบรวมกระทู้ความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายหรือนักเรียนที่มีความสนใจสถาบันอยู่แล้ว โดยจะเป็นกระทู้ที่เป็นคําถามเก่ียวกับการแต่งกาย 
การรับสมัครในช่องทางต่าง ๆ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ๆ ที่กําลังจะมาเข้าศึกษาต่อ เช่น 
“เครื่องแบบสถาบัน PIM เครื่องแบบที่ใส่ลองค้นหาข้อมูลดูในเน็ตใส่กระโปรงทรง A คือต้องใส่ทรง A อย่าง
เดียวหรือคะ ใส่กระโปรงพลีทได้ไหม แล้วรองเท้าต้องใส่เป็นคัตชู อย่างเดียวหรือคะ ใส่ผ้าใบได้รึเปล่า” โดยใน
ส่วนน้ีเป็นส่วนที่มีจํานวนกระทู้อยู่มากเป็นอันดับ 2 รองจาก Product แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนที่ต้ังใจและ
เตรียมตัวที่จะเข้าเรียนที่สถาบันน้ีอยู่ไม่น้อย 
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สรุป 
ซึ่งหลังจากที่ได้ทําการวิจัยตามน้ีแล้ว พบว่าส่วนประสมทางการตลาด 4P’s น้ันยังไม่เพียงพอกับ

กรณีศึกษานี้ จึงได้ทําการวิเคราะห์และได้มีการเพ่ิมขึ้นมาอีก 1P คือ Prospected Students หลังจากที่ทํา
การแบ่งให้เหมาะสมกับการทําการตลาดแล้ว ก็ได้ทําการวิเคราะห์ประเมินผลสําหรับแนวโน้มของความสนใจ
ในแต่ละด้าน ซึ่งผลท่ีได้คือ 50% เป็นความสนใจด้าน Product ถัดมา 27.5% เป็นด้าน Prospected 
Students ต่อมาเป็นด้าน Place, Promotion และ Price ตามลําดับ ซึ่งหลังจากน้ันก็ทําการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพต่อเพ่ือหาคําหลักที่คนบนสื่อสังคมออนไลน์ใช้ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในกระทู้ต่าง ๆ 
เช่น คําว่า “ธุรกิจการค้าสมัยใหม่” “จบมามีงานทําจริงไหม” “ทุนPIM” “หอพักแจ้งวัฒนะ” เป็นต้น รวมไป
ถึงวิเคราะห์ว่ามีการกล่าวถึงกรณีศึกษาอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน โดยรวมเป็นไปในเชิงสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ 
จากผลลัทธ์ทั้งหมดน้ี ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้ม คําหลักต่างๆ และการกล่าวถึง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์น้ี 
แสดงให้เห็นว่าคนบนสื่อสังคมออนไลน์ยังมีการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับสถาบันการแห่งองค์กรธุรกิจไม่
มากนัก จึงควรที่จะมีการทําการตลาดในทุก ๆ ช่องทาง ให้มากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือกระตุ้นให้คนบนสื่อสังคม
ออนไลน์มีความเข้าใจมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดต้นทุนการการขนส่ง ในส่วนของแผนก
จัดส่งสินค้าในคลังกระจายสินค้ากรณีศึกษา โดยต้นทุนในการขนส่งประกอบไปด้วยต้นทุนหลักๆ คือ ต้นทุนเริ่มต้น 
ต้นทุนการด าเนินการ และต้นทุนการเดินรถขนส่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาต้นทุนการด าเนินการ ในกระบวนการ
ท างานปัจจุบันมีพนักงานที่ด าเนินการแพ็คและจัดส่งสินค้าอยู่ 2 คน คนแรกคือพนักงานรับออเดอร์ จะท าหน้าที่รับ
ออเดอร์ในการจัดส่งสินค้า ส่วนคนที่สองคือพนักงานบรรจุสินค้า จะท าหน้าที่บรรจุสินค้าและแพ็คสินค้าให้พร้อมจัดส่ง 
ในระหว่างการท างานจะเกิดการรอคอยระหว่างพนักงานทั้งสองฝ่าย ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของกระบวนการท างาน
ที่เกิดความสูญเปล่าจากการรอคอย จึงได้ปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น โดยผลที่ได้จาก
การปรับปรุงกระบวนการท างานคือสามารถลดการรอคอยทั้งหมดจาก 15 ขั้นตอนเหลือ 0 ขั้นตอน  ลดเวลาในการ
ท างานลงจากเดิม 64.8 นาที เหลือ 61.1 นาที ลดลงได้ 3.7 นาทีต่อรอบการด าเนินการ และลดต้นทุนค่าขนส่งจาก
เดิม 70 บาท เหลือ 61 บาท ลดลงได้ 9 บาทต่อกล่องบรรจุสินค้า หรือลดต้นทุนได้ 216,000 บาทต่อปี    
 ค าส าคัญ : การปรับปรุงกระบวนการท างาน การลดเวลารอคอย การลดต้นทุนขนส่ง  
 
ABSTRACT 
  This research aims to improve work flow processes for reducing transportation cost in 
shipping department, a case study of distribution warehouse. The transportation cost composes of 
three main costs; start-up cost, operating cost and bus running cost the researcher studied in 
operating costs. In the existing packing and delivery there are two staffs; the first staff is receiving 
orders position which receive orders for delivery of goods, the second staff is packing position 
which packs goods for shipment. During the work process has the waiting time between the two 
staff. The researcher proposes the process improvement to reduce the waste time. The result 
showed that the waiting time reduction from 15 to 0 step, working time reduce from 64.8 minutes 
to 61.1 minutes or reduce  3.7 minutes per round and reduce transportation costs from 70 baht to 
61 baht, reduce 9 baht per box of goods or 12.8% cost reduction. 
 Keyword: work flow improvement, reduce waiting time, reducing transportation cost 
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บทน า 
 ในปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย
และการจัดจ าหน่าย ในหลายธุรกิจต้นทุนจากการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ นอกเหนือจากนี้การขนส่งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าของสินค้าหรือบริการ ท าให้ผู้บริโภค
ที่อยู่ในสถานที่ท่ีการขนส่งเข้าไปถึงได้ มีสินค้าหรือบริการบริโภคตามที่ตนต้องการเนื่องจากการขนส่งจะช่วยน าสินค้า
จากแหล่งผลิตผ่านมือคนกลางจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นการด าเนินธุรกิจใดๆ ย่อมอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น หากจะ
พิจารณาจากมุมมองทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นใดที่มีการขนส่งดีถนนดี และมียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพียงพอ ก็
ย่อมท าให้การล าเลียงสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดท าได้สะดวกรวดเร็วเป็นผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเจริญ ดังนั้น
การขนส่งจึงมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลต้นทุนการขนส่งของคลังกระจายสินค้ากรณีศึกษา ซึ่งมีต้นทุนการขนส่ง 3 ประเภทหลักๆ 
ดังแสดงในรูปที่ 1 คือ 1) ต้นทุนเริ่มต้น (Initial cost) ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นตัวรถ ตัวถัง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้ส าหรับการขนส่ง 2) ต้นทุนการด าเนินงาน (Operating Cost) ประกอบไปด้วยเงินเดือนเบี้ยงเลี้ยงพนักงาน เบี้ย
ประกันภัย ภาษรีถ ค่าใช้จ่ายในส านักงาน ค่าเสื่อมราคา และ 3) ต้นทุนในการเดินรถขนส่ง (Running Cost) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ค านวนต้นทุนทั้ง 3 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 1 และเลือกศึกษาในส่วนของต้นทุนด าเนินงานเนื่องจากมีมูลค่าที่
สูง และจากการศึกษากระบวนการท างานพบว่ายังมีบางจุดที่ล่าช้า เกิดความสูญเปล่าในการรอคอยในการท างาน จึง
ท าการหาวิธีในการลดต้นทุนการขนส่ง โดยใช้การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
และลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น  

 

 
  

ภาพที ่1: ประเภทของต้นทุนการขนส่ง 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดเวลารอคอยในกระบวนการท างาน 
 2. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 2. ลดต้นทุนการขนส่ง 
 
ตารางท่ี 1: แสดงต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยต่อกล่อง 
 

 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการท างานและปรับปรุงกระบวนการท างานที่ใช้เป็นแนวทางในการท างาน
วิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ นวดี และ ณวรา (2551) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการศึกษาการท างาน (Method Study) เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง โดยกรณีศึกษาที่ใช้ คือ แผนกแล่ในกระบวนการผลิตปลาฤาษีแล่แช่
เยือกแข็ง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การหาวิธีการที่เหมาะสมในการท างาน โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการศึกษา
วิธีการท างาน (Method Study) เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการท างานสองวิธีของแผนกแล่ คือ การแล่แล้วดึงก้าง (วิธีการ
เดิม) และ การแล่แล้วเจาะก้าง (วิธีการใหม่) ตลอดจนเพ่ือหาโอกาสในการลดระยะทางการเคลื่อนที่ของ พนักงาน
ในขณะท างาน โดยใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเนื่องประเภทคน (Flow Process Chart -Man Type) และ
ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (Flow Diagram) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลาการท างานที่
เท่ากัน 8 ชั่วโมงวิธีการแล่แล้วเจาะก้างจะท าให้ผลผลิต เพ่ิมขึ้น 31.81 เปอร์เซ็นต์ และมีผลก าไรเพ่ิมขึ้น 29.30 
เปอรเ์ซ็นต์ 
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 สุนันท์ (2552) ได้ศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของเครื่องจักรทดสอบเอชจีเอ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าเครื่องจักรมีเวลา
สูญเปล่าจากการรอคอย ขณะที่พนักงานท าการตรวจสอบชิ้นงานพร้อมกับ หลักการขจัดความสูญเปล่าของลีนและ
วิธีการระดมสมองเพ่ือลดความสูญเปล่า จากนั้นจึงประยุกต์ใช้แผนภูมิคนและเครื่องจักร วิธีการท างานแบบให้มี 3 วิธี
เพ่ือลดเวลาการท างานของพนักงานประจ าเครื่องจักร คือ (1) ก าหนดให้มีสถานีตรวจสอบชิ้นงานก่อนน าชิ้นงานเข้า
เครื่องจักรและหลังจากน าชิ้นงานออกจากเครื่องจักร  (2) ก าหนดให้มีสถานีตรวจสอบชิ้นงานก่อนน าชิ้นงานเข้า
เครื่องจักร และ (3) ก าหนดให้มีสถานีตรวจสอบชิ้นงานหลังจากน าชิ้นงานออกจากเครื่องจักร โดยพบว่าวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมาก ที่สุดคือวิธีที่ (1) ก าหนดให้มีสถานีตรวจสอบชิ้นงานก่อนน าเข้าเครื่องจักรและหลังจากน าชิ้นงาน
ออกจากเครื่องจักรเนื่องจากเป็นการลดขั้นตอนการท างานของพนักงานประจ าเครื่องจักรลงมากที่สุด  จึงเป็นผลให้
เครื่องจักรท างานอย่างต่อเนื่องและไดอั้ตราการผลิตมากขึ้น โดยกระบวนการทดสอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก ์มีอัตราการ 
ผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม 122 ชิ้นต่อชั่วโมงเป็น 163 ชิ้นต่อชั่วโมง หรือเพ่ิมข้ึน 33.6 เปอรเ์ซ็นต์  
 กัญจนา (2551) ได้ท าการศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งมีปัญหาด้านความคล่องตัวของ
กระบวนการผลิต เนื่องจากเครื่องจักรถูกจัดวางแบบไม่ต่อเนื่องและระยะทางระหว่างเครื่องจักรแต่ละเครื่องนั้นอยู่
ไกลกัน ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการผลิต ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคแผนภูมิการไหลของขบวนการผลิต (Flow Process 
Chart) มาใช้ท าการศึกษากระบวนการท างานตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงานจนกระทั่งท าส าเร็จเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมที่
จะท า การจัดส่งภายหลัง การปรับปรุงสามารถสรุประยะทาง ระยะเวลา และข้ันตอนการท างานได้ดั้งนี้ (1) ขั้นตอนไม้
เข้ามาในโรงงาน เวลาลดลงจากเดิม 8.50 ชั่วโมง เหลือ 7 ชั่วโมง หรือลดลง 17.65% (2) ขั้นตอนแปรรูปไม้ท่อน 
ระยะทางลดลงจากเดิม 330.5 เมตร เหลือ 141.5 เมตร หรือลดลง 57.19% เวลาลดลงจากเดิม 25 นาที เหลือ 17 
นาที หรือลดลง 32% และขั้นตอนการท างานลดลงจากเดิม 34 ขั้นตอน เหลือ 31 ขั้นตอน หรือลดลง 8.82% (3) 
ขั้นตอนน าไม้เข้าอบเวลาลดลงจากเดิม 28 นาทีเหลือ 22 นาที หรือลดลง 21.42% และขั้นตอนการท างานลดลงจาก
เดิม 9 ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน หรือลดลง 22.22% (4) ขั้นตอนขึ้นรูปชิ้นงานระยะทางลดลงจากเดิม 209.1 เมตร 
เหลือ 161.6 เมตร หรือลดลง 22.72% เวลาลดลงจากเดิม 33 นาที เหลือ 29 นาที หรือลดลง 12.12% และขั้นตอน
การท างานลดลงจากเดิม 47 ขั้นตอนเหลือ 42 ขั้นตอน หรือลดลง 10.64% สรุปค่าเฉลี่ยขั้นตอนที่ (1) ถึงขั้นตอนที่ 
(4) ระยะทางลดลงทั้งสิ้น 39.96% เวลาลดลงทั้งสิ้น 20.8% และขั้นตอนลดลงทั้งสิ้น 13.89% โรงงานสามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้ถึง 1,075 มัด คิดเป็น 408,500 บาท ต่อเดือนและสามารถลด ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้ถึง 12,000 
บาท ในแต่ละเดือน 
 อรวรรณ และคณะ (2552) ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้บรรจุขวด 
โดยใช้ชั้นวางสินค้าและการจัดเก็บสินค้าตามปริมาณความต้องการพ้ืนฐาน โดยได้รายงานว่าการเพ่ิมพ้ืนที่การจัดเก็บ
ภายในคลังสินค้าสามารถท าได้โดยการเพ่ิมพ้ืนที่การจัดเก็บในแนวสูง โดยอาศัยหลักการของการออกแบบคลังสินค้า
และชั้นวางสินค้า หลักการขนถ่ายล าเลียงและอุปกรณ์ในการขนถ่ายล าเลียง การวิเคราะห์ปริมาณการจัดเก็บสินค้า
ด้วยแผนภูมิพาเรโต และวิเคราะห์ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า เมื่อใช้ชั้นวางสินค้า
แล้วมีปริมาตรในการจัดเก็บสินค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31 จากปริมาตรของอาคารคลังสินค้าทั้งหมด หรือประมาณสองเท่า
ของการจัดวางสินค้ารูปแบบปัจจุบันโดยมีจ านวนลูกบาศก์เมตรต่อพาเลทที่ใช้เป็น  10.80, 5.95 และ 6.00 ส าหรับ
คลังสินค้ารูปแบบปัจจุบัน คลังสินค้ารูปแบบที่หนึ่งและสองตามล าดับ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีต้นทุนในการลงทุนถึง 17 ล้าน
บาท ส าหรับชั้นวางสินค้าและอุปกรณ์ล าเลียงใหม่ อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อลงทุนในคลังสินค้าดังกล่าวจะคืนทุนใน
ระยะเวลาประมาณ 0.53 ปี และ 2.32 ปี ส าหรับคลังสินค้ารูปแบบหนึ่งและสองตามล าดับ การวิเคราะห์โครงการการ
ลงทุน เมื่อด าเนินกิจการไป 5 ปี พบว่า มีดัชนีการท าก าไรสูงถึง 6.81 และ 1.69 เท่า และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 100.77 
และ 76.79 ล้านบาท ส าหรับคลังสินค้ารูปแบบที่หนึ่งและสอง ตามล าดับ 
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 อภิวัฒน์ และ ณิชาภา (2555) ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตสวิทช์โอเวอร์ไดร์ การศึกษา
สภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตสวิทช์โอเวอร์ไดร์ พบว่าพบว่ามือข้างขวามีขั้นตอนการท างาน 23 ขั้นตอนย่อย ซึ่ง
มากกว่ามือข้างซ้ายที่มีขั้นตอนการท างาน 20 ขั้นตอนย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการเมื่อยล้า จิ๊กดูดฝุ่นก่อน
การปรับปรุง การเป่าลมและดูดฝุ่นชิ้นส่วนประกอบมีจ านวน 6 ชิ้น พนักงานต้องหยิบชิ้นส่วนทั้ง 6 ชิ้นไปใส่ในจิ๊กดูด
ฝุ่นเพ่ือรอประกอบสวิทช์หนึ่งตัว จากการวิเคราะห์พนักงานจะเสียเวลาในการเป่าและดูดฝุ่นทีละตัว  จึงใช้หลักการ
รวมเข้าด้วยกัน (Combine) โดยออกแบบ ซึ่งสามารถท าได้ครั้งละ 20 ตัว โดยการเทชิ้นส่วนที่ต้องใช้ใส่ในจิ๊กดูดฝุ่นทั้ง 
3 ชิ้น ส่วนอีก 2 ชิ้นไม่สามารถเทใส่จิ๊กดูดฝุ่นได้ทันที จากการได้ออกแบบอุปกรณ์ช่วยท างานขึ้นใหม่จึงได้มีการ
ก าหนดมาตรฐานการท างานใหม่ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการท างานทั่งสองมือเหลือ 15 ขั้นตอน และทั้งสองมือมี
ขั้นตอนการท างานที่เท่ากัน งานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ คือ การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และ
หลักการ ECRS ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการท างานจากการท างานทั้งสองมือไม่เท่ากัน โดยมือซ้ายมี 21 ขั้นตอนและมือ
ขวามี 23 ขั้นตอนเหลือทั้งสองมือที่มีขั้นตอนเท่ากันคือ 15 ขั้นตอน และสามารถลดเวลาประกอบลงคิดเป็นร้อยละ
28.70 
 ณัชพล (2554) ได้ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแผ่นคริสตัลแบลงค์โดยระบบการผลิตแบบลีน  ได้มี
การน าหลักการผลิตแบบลีน คือการระบุคุณค่าของกิจกรรมที่ปฏิบัติ และได้น าเทคนิคการศึกษาแผนผังการท างาน
แล้วจ าแนกคุณค่าของกิจกรมมตามมุมมองแบบลีนด้วยหลักการของความสูญเสีย  7 ประเภท แล้วใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถาม (5W) เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและใช้เทคนิคการปรับปรุงความสูญเสียด้วยเครื่องมือของลีนเพ่ือให้สามารถ
เพ่ิมก าลังการผลิต ผลการปรับปรุงพบว่าจ านวนชิ้นงานที่ผลิตต่อหนักงานหนึ่งคน ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งไปยัง
แผนกประกอบมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 230 ชิ้นต่อชั่วโมง เป็น 243 ชิ้นต่อชั่วโมง คิดเป็น 5.33%  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาขั้นตอนกระบวนการท างาน 
 จากการศึกษาการท างานพบว่ากระบวนการท างานมีความล่าช้าซึ่งเกิดจากการรอคอยงานของพนักงานที่ท า
หน้าที่ต่างกัน จึงได้ท าการศึกษากระบวนการท างานในการแพ็คและจัดส่งสินค้า เพ่ือหาวิธีปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน จากนั้นได้ท าการจับเวลาในการท างานเพื่อหาจุดที่จะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได้ โดย
การศึกษาข้ันตอนการท างานและแบ่งเป็นรายละเอียดการท างานออกมาได้ทั้งหมด 16 กระบวนการ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 และน ามาเขียนเป็นแผนภูมิกระบวนการไหล ได้ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 2: กระบวนการท างานแพ็คและจัดส่งสินค้า 
 

กระบวน 
การที ่

รายละเอียด กระบวน 
การที่ 

รายละเอียด 

1 เตรียมรับออเดอร์จากลูกค้า 9 แปะใบปะหน้ากล่อง 
2 รับออเดอร์ 10 เตรียมส่งมอบสินค้า 
3 เขียนใบเบิกของ 11 ส่งมอบของให้ขนส่ง 
4 ท าเอกสารปะหน้ากล่อง 12 เก็บเอกสารส่งมอบ (ต้นฉบับ) 
5 ท าเอกสารขนส่ง  

 
13 ตรวจนับสต๊อกสินค้า 

6 หยิบของและจัดของ 14 ท าเอกสารแจ้งการจัดส่ง (ยืนยันการ
จัดส่งกับลูกค้า) 

7 ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับ
ค าสั่งหยิบของ 

15 แจ้งยอดสินค้าคงเหลือในสต๊อก 

8 แพ็คสินค้าลงกล่อง 16 จัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
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ตารางท่ี 3: แผนภูมิกระบวนการไหล ก่อนปรับปรุงกระบวนการ 
 

 
  
ตารางท่ี 4: ปรับปรุงวิธีการท างานโดยใช้หลัก ECRS 
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 2. หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแผนภูมิกระบวนการไหล พบว่าการท างานของพนักงานรับออเดอร์และพนักงานบรรจุสินค้าไม่
จ าเป็นต้องท างานควบคู่กัน ซึ่งงานส่วนใหญ่จะไม่ได้ท าพร้อมกัน เมื่อคนนึงท างานอีกคนนึงจะหยุดรอ ท าให้มีการรอ
คอยทั้งหมดถึง 15 ขั้นตอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยให้มีพนักงานเพียงคนเดียวท าหน้าที่
ทั้งหมด เพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยให้เหลือน้อยที่สุด 
 จากนั้นใช้หลักของ ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน และตัดข้ันตอนการท างานบางส่วนออก เพ่ือให้
สามารถท างานได้ง่ายขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าหลังการปรับปรุงกระบวนการท างาน ท าให้สามารถลดการปฏิบัติงานจากเดิม 16 
ขั้นตอน เหลือเพียง 12 ขั้นตอน ลงได้ 4 ขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 5 ลดการรอยคอยในการท างานลงจาก 15 ครั้ง 
เหลือ 0 ครั้ง และลดขั้นตอนการตรวจสอบลงไป 1 ขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 6 และตารางที่ 7 และยังช่วยลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรด้วย เนื่องจากหลังการปรับปรุงกระบวนการท างาน ใช้พนักงานเพียงหนึ่งคน
รับผิดชอบในการท างานทั้งหมด ส่งผลให้ลดต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยต่อรอบหลังปรับปรุงอยู่ที่  61 บาทต่อรอบ ดังแสดง
ในตารางที ่8 
 
ตารางท่ี 5: เปรียบเทียบขั้นตอนการท างานก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการ 
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ตารางท่ี 6: แผนภูมิกระบวนการไหล หลังปรับปรุงกระบวนการ 
 

 
 
ตารางท่ี 7: การเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ 
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ตารางท่ี 8: ต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยต่อรอบ หลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป 
 1. จากการปรับปรุงกระบวนการท างานพบว่าสามารถลดการรอคอยในกระบวนการท างานจาก 15 ขั้นตอน 
เหลือเพียง 0 ขั้นตอน ลดเวลาในการท างานจาก 64.81 นาท ีเหลือ 61.11 นาท ีลดลง 3.7 นาทีต่อรอบ 
 2. จากการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดจ านวนพนักงานแพ็คและจัดส่ง
จากเดิม 2 คน เหลือเพียง 1 คน โดยทีไ่ม่ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน คิดเป็นต้นทุนที่ลดลงได้จากเดิม 70 บาท 
เหลือเพียง 61 บาท หรือลดลง 9 บาทต่อกล่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมียอดการขนส่งที่ 2,000 กล่องต่อเดือน คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้จ านวน 18,000 บาทต่อเดือน หรือ 216,000 บาทต่อปี    
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์จากการทํางานของพนักงานใน
ขั้นตอนการดันตะกร้าเข้าเคร่ืองฆ่าเช้ือ ทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการประเมินความเสี่ยงด้าน          
การยศาสตร์โดยใช้แอพพลิเคช่ัน RULA SU แบบประเมินความผิดปกติของร่างกายจากการทํางานและการ
ประเมินความเมื่อยล้าของพนักงาน  
 ผลของการประเมินความผิดปกติของร่างกายจากการทํางาน สามารถสรุปได้ว่า พนักงานมีการ
เจ็บปวดจากการทํางาน ค่าดัชนีความผิดปกติ เท่ากับ 3.46 ซึ่งหมายถึง มีความผิดปกติมาก และจําเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไข จากแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้สึกเมื่อยล้าของร่างกายพนักงาน พบว่ามีอวัยวะ 3 ส่วนที่เกิด
ความเม่ือยล้าผิดปกติเท่ากับ 60% ได้แก่ หัวไหล่ หลังส่วนบน และแขนส่วนบน ผลการวิเคราะห์การประเมิน
ความเสี่ยงด้าน การยศาสตร์โดยใช้แอปพลิเคช่ัน RULA SU อยู่ในระดับที่ 4 ซึ่งหมายความว่าต้องมีการ
ปรับปรุงการทํางานทางการยศาสตร์ เพ่ือป้องกันการเมื่อยล้าและบาดเจ็บของพนักงาน  

การวิจัยในครั้งน้ีทําให้ทราบระดับความเสี่ยงจากท่าทางการทํางานของพนักงาน และจะใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการทํางานเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์จากท่าทางการทํางานต่อไป 

คําสําคัญ: การยศาสตร์ ดัชนีความผิดปกติ 
 
ABSTRACT 
 This research aims to assess risk from an ergonomic of  employees in steps to push 
the cart into the sterilizer. Risk was analyzed with ergonomic risk assessment by using RULA 
SU application, evaluate  abnormalities of the body from working and employee's fatigue 
assessment.  

The results of evaluated an abnormality of the body from working can be concluded 
that employees have the pain from theirs is working. The abnormal index value equal to 
3.46 that means has abnormally high and must be fixed. From the survey about fell in 
fatigue of employees’ body found that there are three parts that fatigue abnormal equal to 
60% were shoulder, upper back and upper arm. The result of analysis, ergonomic risk 
assessment by using RULA SU application was at level 4 that means must be improved 
ergonomic working to prevent fatigue and injury of employees.  
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In this research can be known the risk of working posture of employees and the data 
from this research will be used for improved workflow to reduce risk from ergonomic 
posture later. 

Keywords: Ergonomics, abnormal index 
 
บทนํา 

เป็นที่ทราบกันว่าความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไทยส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง และต่อเน่ือง มีโรงงาน
อุตสาหกรรมอยู่มากมายหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทํางาน
อย่างมากมาย เพ่ือเพ่ิมความสะดวกแม่นยํา และรวดเร็ว เช่น การใช้เครื่องจักรต่างๆ ที่ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องพ่ึงพาแรงงานคนเป็นหลัก ซึ่ง
กระบวนการทํางานโดยใช้แรงงานคนน้ัน สามารถก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุ
มาจากข้ันตอนการทํางานมีความเสี่ยง หรือการจัดการคนที่ไม่เหมาะสมกับงาน เช่น สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่
อาจจะไม่เหมาะสมกับการทํางานในสถานีงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการเมื่อยล้าและอาการบาดเจ็บที่อวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย หรืออาการบาดเจ็บเรื้อรังที่จะก่อให้เกิดโรคจากการทํางานได้  ผู้วิจัยได้สนใจและศึกษาการ
ประเมินความเสี่ยงที่พนักงานได้รับจากการทํางานในอุตสาหกรรมอาหาร ขั้นตอนการดันตะกร้าผลิตภัณฑ์    
ฆ่าเช้ือ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร โดยประเมินภาระงานด้วยแอปพลิเคช่ัน RULA SU เพ่ือมาใช้ประเมิน
หาผลลัพธ์ทางการยศาสตร์ และนํามาเป็นข้อมูลดําเนินการแก้ไขปรับปรุงการทํางานเพ่ือลดความเสี่ยงต่อไป    

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ไวยวิทย์ (2555) โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์กรณีศึกษามีพนักงานที่มีอาการผิดปกติด้านกล้ามเน้ือและ
กระดูกเน่ืองจากการทํางาน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บ เน่ืองจาก
ท่าทางการทํางานและภาระงานที่เกิดจากการยกด้วยมือเปล่า วิธีการประเมินทางการยศาสตร์กายภาพ 3 วิธี
คือ การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว (Rapid Upper Limb Assessment: RULA) การประเมินทั้ง 
ร่างกายแบบรวดเร็ว (Rapid Entire Body Assessment: REBA) และ แบบจําลองชีวกลศาสตร์ในภาวะสถิต 
(Static Biomechanics Model) ถูกนํามาใช้ประเมินเพ่ือกําหนดระดับการช่วยเหลือและป้องกันปัญหา
เน่ืองจาก ความต้องการทางกายภาพของงานที่มีผลต่อพนักงาน ผู้ที่เข้าร่วมในการศึกษานี้เป็นพนักงานที่มีอายุ
อยู่ในช่วง 19-24 ปี จํานวน 7 คน ผลจากการศึกษาบนพ้ืนฐานการประมาณความเส่ียงจากการบาดเจ็บที่เกิด
จากการรับภาระ ของระบบกล้ามเน้ือและกระดูกพบว่า คะแนนรวมของการประเมินร่างกายส่วนบนแบบ
รวดเร็วมีค่าเท่ากับ 6 และ คะแนนรวมของการประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็วเท่ากับ 11 แสดงให้เห็นว่า
พนักงานต้องทํางานที่มีการ เคลื่อนไหวซ้ําไปซ้ํามาและเกิดภาวะสถิตในกล้ามเน้ือและท่าทางการยกท่ีมีช่วงการ
เคลื่อนไหวไม่เหมาะสม ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงโดยทันทีจึงจําเป็นและควรมีการพิจารณาการออกแบบระบบ
การทํางานใหม่เพ่ือลดระดับปัจจัยเสี่ยงสําหรับงานยกด้วยมือเปล่าในการวางแผนพัฒนาระยะยาว อย่างไรก็
ตามผลจากการคํานวณด้วยแบบจําลอง ชีวกลศาสตร์ในภาวะสถิตของหลังส่วนล่าง แสดงให้เห็นว่าแรงกดที่
กระทําบนหมอนรองกระดูกมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ NIOSH ปี 1991 ทําให้สรุปได้ว่าค่าความต้องการ
ของภาระงานยกน้ี (แรงกระทําภายนอกและ โมเมนต์) ยังอยู่ในช่วงความสามารถความแข็งแรงของคนที่ทําได้ 
 เพ่ิมศักดิ (2554) การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเป็นหน่ึงกลยุทธ์ที่ โรงงานอุตสาหกรรมใช้
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ซึ่งท่าทางการทํางานของพนักงานในสายการผลิตเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผล
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กระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต จากการศึกษากระบวนการทํางานของพนักงานในสายการผลิตไก่ปรุงสุกแช่
แข็ง พบว่าท่าทางการทํางานและการจัดพ้ืนที่ทํางานไม่เหมาะสม ส่งผลต่อเวลาการผลิตและก่อให้เกิดความ
เจ็บปวดในการทํางาน การวิเคราะห์การทํางานด้วยเทคนิค Rapid Entire Body Assessment (REBA) ซึ่ง
เป็นเคร่ืองมือที่นํามาวิเคราะห์ท่าทางการทํางาน เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการเจ็บปวดของพนักงานในส่วน
ของร่างกายที่มีการเคลื่อนไหว ผลจากการวิเคราะห์พบว่าท่าทาง การทํางานมีความเสี่ยงต่อการเจ็บปวดระดับ 
11 คะแนน ซึ่งเป็น ระดับที่มีความเสี่ยงสูงและมีความจําเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และผลจากการออกแบบ
ท่าทางการทํางานใหม่ พบว่าความเสี่ยงต่อการเจ็บปวดลดลงเหลือระดับ 7 คะแนน ส่งผลให้พนักงานลดความ
เมื่อยล้าจากการทํางานซ้ําๆ กัน พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทํางานได้อย่างปลอดภัย รวมถึง
กระบวนการผลิต มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 10.59% 
  อนันต์ชัย (2557) ศึกษาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้ภาษา Java และ
นําโปรแกรมที่ได้ทําการออกแบบและพัฒนา มาใช้ในการประเมินผลลัพธ์งานทางการยศาสตร์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมกรณีศึกษา ซึ่งในงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานทางการยศาสตร์บน
ระบบปฏิบัติการแอน - ดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม Java JDK, Eclipse, Android SDK และ Android 
Developer Tools ในการออกแบบและพัฒนา แอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์สําหรับการประเมินภาระการทํางาน
ทางการยศาสตร์ที่จะทําการพัฒนาโปรแกรม และมีการเปรียบเทียบผลการใช้งานโปรแกรมอีกด้วย ผู้ที่มีความ
สนใจในหลักการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ สามารถนําแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ดังกล่าวไปใช้ใน
การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา แอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ที่เก่ียวข้องกับ
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการจัดการงานวิศวกรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์การทํางานของพนักงาน ในขั้นตอนการดันตะกร้าเข้าเคร่ือง 
รีทอร์ท 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ทําการประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนการดันตะกร้าเข้ารีทอร์ท โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาลักษณะการ
ทํางานของพนักงานแผนกฆ่าเช้ือ แล้วสํารวจสุขภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน จากนั้นจึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการศึกษางานวิจัย ว่าต้องอาศัยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบกับการเก็บข้อมูล 
และทําการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย รวมถึงรายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูล และทําการวิเคราะห์หาวิธี
แก้ปัญหาต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ศึกษาลักษณะการทํางานของพนักงานสถานีงานดันตะกร้าเข้าเคร่ืองรีทอร์ท 
การศึกษาลักษณะการทํางานของพนักงานแผนกรีทอร์ท โดยได้จากการสังเกต และการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เวลาในการทํางานของพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน ท่าทาง
การทํางานของพนักงาน และรวมรวบข้อมูล จากการสังเกตขั้นตอนการทํางาน พบว่าพนักงานจํานวนทั้งหมด 
12 คน เป็นเพศชายทั้งหมดมีการทํางาน 9 ช่ัวโมง/วัน และมีพนักงานบางคนทํางานล่วงเวลาถึง 11 ช่ัวโมง/วัน 
และศึกษาขั้นตอนการดันตะกร้าผลิตภัณฑ์เข้าเคร่ืองรีทอร์ท ในการดันตะกร้าผลิตภัณฑ์เข้าเครื่องรีทอร์ทน้ัน
ต้องใช้พนักงานจํานวน 3 คน จะใช้ท่าทางการทํางานคนละหน้าที่ แต่ทําในขั้นตอนเดียวกัน ในการนําตะกร้า
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ผลิตภัณฑ์เข้าเคร่ืองรีทอร์ทน้ัน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการดันตะกร้าให้ตรงกับรางเคร่ือง
รีทอร์ท ขั้นตอนการช่วยกันดันตะกร้าเข้าไปในรางเครื่องรีทอร์ท ขั้นตอนพนักงานดันตะกร้าเข้าไปในเคร่ือง    
รีทอร์ท และขั้นตอนการเดินถอยออกจากเคร่ืองรีทอร์ท แสดงขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
รูปที่ 1: ขั้นตอนการดันตะกร้าเข้าเคร่ืองรีทอร์ท 

 
 จากการสังเกตขั้นตอนการทํางาน จากรูปที่ 1 สามารถนํามาวิเคราะห์ขั้นตอนการทํางาน ในการ
วิเคราะห์น้ีจะเน้นท่าทางการทํางานของพนักงาน ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1: วิเคราะห์ท่าทางการทํางานของพนักงาน 
 

หน้าที่ ท่าทางการทํางาน 

พนักงานคนที่ 1 ดันไปข้างหน้า 

1. ดันตะกร้าผลิตภัณฑ์ไปด้านหน้า 
2. ย่ืนขาข้างใดข้างหน่ึงเพ่ือยันรถเข็นตะกร้า 
3. ดึงรถเข็นตะกร้าถอยออกจากหน้าเคร่ืองรีทอร์ท 
4. ดันรถเข็นตะกร้าไปเก็บ 

พนักงานคนที่ 2 ดันไปด้านขวา 
5. ดันตะกร้าผลิตภัณฑ์ไปด้านขวา 
6. เอ่ียวตัวไปทางขวาออกแรงดันตะกร้าเข้าเคร่ืองรีทอร์ท 
7. ปิดประตูหม้อรีทอร์ท 

พนักงานคนที่ 3 ดันไปด้านซา้ย 

8. ดันตะกร้าผลิตภัณฑ์ไปด้านซ้าย 
9. เอ่ียวตัวไปทางซ้ายออกแรงดันตะกร้าเข้าเคร่ืองรีทอร์ท 
10. ก้มตัวดันตะกร้าเข้าไปในเคร่ืองรีทอร์ท 
11. เดินถอยก้าวเท้าถอยหลังออกจากเคร่ืองรีทอร์ท 
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2. การสํารวจสุขภาพ 
สอบถามพนักงานในแผนกฆ่าเช้ือ โดยใช้แบบสํารวจสุขภาพของพนักงาน สัมภาษณ์พนักงานทุก

คน ทั้งหมดมีจํานวน 12 คน พนักงานส่วนมากเป็นแรงงานพม่า ผู้วิจัยจึงออกแบบสอบถามโดยมีภาษาพม่า 
เพ่ือความสะดวกในการกรอกแบบสัมภาษณ์ของพนักงาน ในการสํารวจสุขภาพน้ี เพ่ือสอบถามอาการเจ็บปวด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย แล้ววิเคราะห์ข้อมูลอาการปวดเมื่อยร่างกาย ในแผนกฆ่าเช้ือ 

หลังจากทําแบบสัมภาษณ์อาการเจ็บปวดของพนักงานในกระบวนการดันตะกร้าเข้าเครื่องรีทอร์ท 
จากน้ันสัมภาษณ์อีกครั้งโดยใช้แบบประเมินสุขภาพ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าดัชนีความผิดปกติ (Abnormal Index 
: AI) แบบประเมินสุขภาพ AI การศึกษาน้ีได้เริ่มจากการสอบถามพนักงานแผนกรีทอร์ทฆ่าเช้ือ กรณีศึกษา 
อุตสาหรกรรมการผลิตอาหาร โดยใช้แบบประเมินสุขภาพ เข้าไปสัมภาษณ์พนักงานทุกคน มีทั้งหมด 12 คน 
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าดัชนีความผิดปกติ การคํานวณดัชนีความผิดปกติ 

3. แบบสอบถามความรู้สึกเมื่อยล้าของร่างกาย (Body Discomfort Map) 
แบบสอบถามความรู้สึกเมื่อยล้าของร่างกายท่ีใช้ในการศึกษาน้ี จากการสํารวจความเมื่อยล้าจาก

การทํางานของผู้ถูกทดสอบ จะทําหลังจากผู้ถูกทดสอบได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ 
4. การประเมินภาระงานด้วยแอปพลิเคช่ัน RULA SU 

จากการวิเคราะห์ท่าทางเคลื่อนไหวของพนักงาน ในขั้นตอนการดันตะกร้าผลิตภัณฑ์เข้าเคลื่อนรี
ทอร์ท ซึ่งใช้พนักงาน 3 คนในขั้นตอนเดียวกัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงประเมินภาระงานแยกเป็นบุคคล เพ่ือทราบความ
เสี่ยงของแต่ละการเคลื่อนไหว มีการประเมิน ดังน้ี 
  Step 1 ประเมินตําแหน่งของแขนส่วนบน 
  Step 2 ประเมินตําแหน่งแขนส่วนล่าง 
  Step 3 ประเมินตําแหน่งมือและข้อมือ  
  Step 4 ประเมินตําแหน่งคอ  
  Step 5 ประเมินตําแหน่งลําตัว  
  Step 6 ประเมินขาและเท้า การทํางานไม่มีที่ช่วยรองขาและเท้า 
  Step 7 ประเมินการใช้แรงและกล้ามเน้ือ ส่วนแขนและมือ การใช้แรง 
  Step 8 ประเมินการใช้แรงและกล้ามเน้ือ ส่วนคอ ลําตัว และขา  
  Step 9 สรุปคะแนนการประเมินท่าทางในแต่ละส่วนในกลุ่ม A, กลุ่ม B และ กลุ่ม C 
 ผลการประเมินภาระงานดังกล่าว สามารถสรุประดับความเสี่ยงของท่าทางการเคลื่อนไหวของ
พนักงานในขั้นตอนการดันตะกรา้เข้ารีทอร์ท อยู่ในระดับใด และแสดงผลการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนน้ัน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย   

จากการศึกษาการทํางานของพนักงานรีทอร์ทฆ่าเช้ือ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร จาก
การสังเกตการณ์ทํางานของพนักงาน มีบางข้ันตอนที่พนักงานอาจได้รับอันตรายจากการทํางานซ้ําๆ เป็น
เวลานานๆ ได้แก่ ขั้นตอนการดันตะกร้าเข้าเครื่องรีทอร์ทของพนักงาน จากการสํารวจพนักงานเป็นเพศชาย
ทั้งหมด มีจํานวน 12 คน ระยะเวลาในการทํางานของพนักงาน 9 ชม./วัน โดยมีพนักงานบางคนทํางาน
ล่วงเวลาถึง 11 ชม./วัน นํ้าหนักตะกร้าเฉล่ีย 313 กก. ที่พนักงานต้องดันเข้าเครื่องรีทอร์ท รีทอร์ทเคร่ืองหน่ึง
จะบรรจุตะกร้าผลิตภัณฑ์เพ่ือทําการฆ่าเช้ือเคร่ืองละ 4 ตะกร้า เครื่องรีทอร์ทมีความยาว 3.9 เมตร มีเครื่อง    
รีทอร์ททั้งหมดจํานวน 8 เครื่อง และทําการเก็บข้อมูลการฆ่าเช้ือผลิตภัณฑ์ต้ังแต่เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 
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2558 เมื่อทราบจํานวนการผลิตต่อวันแล้ว จึงทําแบบสอบถามสุขภาพพนักงาน แบบประเมินดัชนีความ
ผิดปกติ ( Abnormal Index ) และการเมินความเมื่อยล้าของร่างกายที่ได้รับจากการทํางาน เพ่ือทราบข้อมูล
เบ้ืองต้นของพนักงานท่ีได้รับการเจ็บป่วย ความเมื่อยล้า และการบาดเจ็บจากอวัยวะต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ทํางาน จากการน้ันทําการประเมินภาระงานด้วยแอปพลิเคช่ัน RULA SU ซึ่งเป็นการบันทึกการให้คะแนนของ
แต่ละท่าทางการทํางานขอองพนักงาน และคํานวณผลลัพธ์ระดับความเสี่ยงของข้ันตอนการทํางานดังกล่าว 
เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการทํางานในส่วนงานรีทอร์ทต่อไป ในวิธีการประเมินน้ัน 
ผู้วิจัยต้องศึกษาการประเมินภาระงานที่ถูกต้องก่อน และรู้เกณฑ์การให้คะแนนของร่างกายส่วนต่างๆ         
จึงจะนํามาประเมินจริง เพ่ือความถูกต้องและแม่นยําในการประเมินภาระงาน 

 
ตารางที่ 2: ผลการประเมินด้วยดัชนีความผิดปกติ 
 

พนักงานจุดงานหน้าเคร่ืองรีทอร์ท ค่าคะแนน AI 
1 4.38 
2 3.75 
3 2.88 
4 2.50 
5 3.63 
6 3.38 
7 3.38 
8 3.63 
9 4.25 
10 2.63 
11 3.50 
12 3.63 

ค่าเฉล่ีย 3.46 
 
จากตารางที่ 2 เป็นการประเมินดัชนีความผิดปกติจากการทํางานของพนักงาน โดยจากการแบบ

สัมภาษณ์พนักงาน พบว่าพนักงานมีอาการเจ็บปวดในระดับที่แตกต่างกัน จากการคํานวณค่าดัชนีความ
ผิดปกติ ของพนักงานจาก 10 คนใน 12 คน มีค่าคะแนน AI ที่สูง มีค่าดัชนีความผิดปกติ คือ 3.46 ซึ่งหมายถึง 
มีปัญหามากถึงขั้นจะรับไม่ได้จึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
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ตารางที่ 3 ผลการสอบถามความรู้สึกเมื่อยล้า 
  

ส่วนของร่างกาย ระดับความเมื่อยล้า เปอร์เซ็นต์ 
ร่างกายส่วนที่ 5 เมื่อยอย่างมาก 50 
ร่างกายส่วนที่ 8 เมื่อยอย่างมาก 50 
ร่างกายส่วนที่ 2 เมื่อยอย่างมากๆ 60 
ร่างกายส่วนที่ 3 เมื่อยอย่างมากๆ 60 
ร่างกายส่วนที่ 4 เมื่อยอย่างมากๆ 60 

  
จากตารางที่ 3 การคํานวณหาความเมื่อยล้าจากการแบบประเมินความรู้สึกเมื่อยของร่างกาย จาก

ตารางข้างต้น สามารถอธิบายข้อมูลจากพนักงานในการตอบแบบสอบถามความรู้สึกเมื่อยล้าของร่างกายซึ่งมี 
3 ส่วนของร่างกาย ที่พนักงานเกิดความเมื่อยล้ามากผิดปกติถึง 60% ได้แก่ ร่างกายส่วนที่ 2 (หัวไหล่) ร่างกาย
ส่วนที่ 3 (หลังส่วนบน) และร่างกายส่วนที่ 4 (แขนส่วนบน) 
 
ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมินภาระงานด้วยแอปพลิเคช่ัน RULA SU 
 

ขั้นตอน คะแนนกลุ่ม A คะแนนกลุ่ม B คะแนนกลุ่ม C ระดับความ
เสี่ยง 

พนักงานคนที่ 1 (ดันไปข้างหน้า) 7 7 7 4 
พนักงานคนที่ 2 (ดันไปด้านขวา) 8 7 10 4 
พนักงานคนที่ 3 (ดันไปข้างซ้าย) 8 7 11 4 
  

จากตารางที่ 4 ผลการประมินความเสี่ยงทางการยศาสตรก์ารทําางานด้วยแอปพลิเคช่ัน RULA SU 
พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีลักษณะท่าทางการทํางานที่มีความเสี่ยง ในระดับที่ 4 ต้องมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางการยศาสตร์จากการทํางานเพ่ือป้องกันการเมื่อยล้าและบาดเจ็บของพนักงานในแผนกรี
ทอร์ทฆ่าเช้ือต่อไป 

 
อภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ท่าทางการทํางานของพนักงานแผนกรีทอร์ทจํานวน 12 คน เวลาทํางานวันละ 9 - 11 
ช่ัวโมง จากแบบสํารวจพบว่าพนักงานส่วนมากมีผลการสํารวจสุขภาพพบว่า พนักงานมีการเจ็บปวดจากการ
ปฏิบัติงานจากการดันตะกร้าเข้าเคร่ืองรีทอร์ท อาจเกิดจากการทํางานที่ไม่เหมาะสม ผลการสํารวจสุขภาพ
ดัชนีความผิดปกติ พนักงานส่วนมากมีค่าคะแนนดัชนความผิดปกติถึง 3.46 ซึ่งหมายถึงมีปัญหามากถึงขั้นจะ
รับไม่ได้และจําเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไข ผลการสอบถามความรู้สึกเมื่อยล้าผิดปกติที่พนักงานได้รับจากการ
ทํางาน ถึง 60 เปอร์เซ็น ได้แก่ หัวไหล่ แขนส่วนบน และหลังส่วนบน และผลจากการประเมินความเสี่ยงด้วย
แอปพลิเคช่ัน RULA SU ในท่าทางการทํางานของขั้นตอนการดันตระกร้าผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนน้ีใช้พนักงาน 3 
คน จะแบ่งเป็น 3 หน้าที่ ผลจากการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานอยู่ในระดับที่ 4 ซึ่งเป็นท่าทางที่ควร
ตรวจสอบแก้ไขในทันที จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการทํางาน และลดความ
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รุนแรงปัญหาที่เกิดจากท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสมและไม่อยู่ในสมดุล อาจส่งผลกระทบต่อความเมื่อยล้า
ความไม่สะดวกสบาย การเจ็บปวดตรงอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย และความผิดปกติต่างๆ จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการดันตะกร้าเข้าเคร่ืองรีทอร์ท ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงการทํางานต่อไป 
 
สรปุ 

งานวิจัยน้ีเป็นการประเมินความเสี่ยงของการทํางานพนักงานในแผนกฆ่าเช้ือ เพ่ือประเมินความเสี่ยง
ด้านการยศาสตร์ท่าทางการทํางานของพนักงานในขั้นตอนการดันตะกร้าเข้ารีทอร์ท โดยศึกษาขั้นตอนการ
ทํางาน พนักงานทํางานวันละ 9 ช่ัวโมง บางรายทํางานล่วงเวลาถึง 11 ช่ัวโมง และดันตะกร้าผลิตภัณฑ์ที่มี
นํ้าหนักมากถึง 313 กิโลกรัม ระยะเวลาที่เก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน มิถุนายน–สิงหาคม 2558 จํานวนตะกร้าที่
พนักงานต้องดันเข้ารีทอร์ทเฉลี่ย 170 ตะกร้า/วัน จากผลการสํารวจสุขภาพพนักงานพบว่าพนักงานส่วนมากมี
การเจ็บปวดจากการปฏิบัติงาน ผลการสํารวจสุขภาพ AI พบว่าพนักงานมีอาการเจ็บปวดในระดับที่แตกต่าง
กัน จากการคํานวณค่าดัชนีความผิดปกติ ของพนักงานจาก 10 คนใน 12 คน มีค่าคะแนน AI ที่สูง มีค่าดัชนี
ความผิดปกติ คือ 3.46 ซึ่งหมายถึงมีปัญหามากถึงขั้นจะรับไม่ได้จึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไข และผลการ
ประเมินความรู้สึกเมื่อยล้า (Body Discomfort Map) ที่พนักได้รับจากการทํางาน ได้แก่ ร่างกายส่วนที่ 4 คือ 
แขนส่วนบน เมื่อยอย่างมากๆ ร้อยละ 60, ร่างกายส่วนที่ 3 คือ หลังส่วนบน เมื่อยอย่างมากๆ ร้อยละ 60 และ
ร่างกายส่วนที่ 2 คือ หัวไหล่ เมื่อยอย่างมากๆร้อยละ 60 เพ่ือนําเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทํางาน ในการประเมินภาระงานจะใช้เทคนิค RULA จากแอปพลิเคช่ัน RULA SU มาวิเคราะห์ คํานวณ
คะแนนสัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย และบอกระดับความเสี่ยงที่พนักงานได้รับจากการทํางาน จากผลการ
ประเมินระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ 4 ซึ่งหมายความว่าต้องมีการปรับปรุงการทํางานทางการยศาสตร์จาก
การทํางาน เพ่ือป้องกันการเมื่อยล้าและบาดเจ็บของพนักงานในแผนกฆ่าเช้ือต่อไป จากการศึกษานี้ได้บอก
ระดับความเสี่ยงจากท่าทางการทํางานของพนักงานรีทอร์ทฆ่าเช้ือ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
การทํางานเพ่ือลดความเสี่ยงจากการทํางาน 
 จากการประเมินความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคช่ัน RULA SU ในท่าทางการทํางานของขั้นตอนการดัน
ตะกร้าผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนน้ีใช้พนักงาน 3 คน จะแบ่งเป็น 3 หน้าที่ ผลจากการประเมินความเสี่ยงจาก
ท่าทางการทํางานอยู่ในระดับที่ 4 ซึ่งเป็นท่าทางที่ควรตรวจสอบแก้ไขในทันที จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
เกิดขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการทํางาน และลดความรุนแรงปัญหาที่เกิดจากท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสม
และไม่อยู่ในสมดุล จากทฤษฎีท่าทางการทํางาน โดยปกติในขณะทํางานน้ันร่างกายจําเป็นต้องอยู่ในท่าที่มั่นคง
และสบายจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นและช่วยลดอันตรายที่เกิดจาการทํางาน และควร
ปรับปรุงท่าทางการทํางานที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ และการบาดเจ็บจากการทํางาน ผู้วิจัยจึงสรุปได้
ว่าขั้นตอนการดันตะกร้าผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยง ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการปรับปรุงการทํางาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรนําผลการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการดันตะกร้าเข้าเคร่ืองรีทอร์ท เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
แนะนําหรือให้ความรู้เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง สําหรับพนักงาน หัวหน้างาน เจ้าของ หรือสถานประกอบ
กิจการเก่ียวกับการยศาสตร์การทํางาน การทํางานที่เหมาะสมกับสรีระของแต่ละคน และควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น การปรับระดับหน้างาน เพ่ือหลีกเลี่ยงท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยให้รายงานลดความเสี่ยงจากการมีการทํางานที่ไม่เหมาะสม ตามหลักวิชาการ 
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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยน้ีนําเสนอระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิก เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ
คุณสมบัติด้านไฟฟ้าสําหรับแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่ผ่านการใช้งานหรือที่มีการประกอบใช้ใหม่ พร้อมทั้งประเมิน
ค่าประสิทธิภาพผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ การทํางานของชุดทดสอบจะอาศัยการจําลองแสงที่มีคุณสมบัติ
คล้ายกับแสงธรรมชาติส่องกระทบกับแผ่นโฟโต้โวลเทอิก แล้วทําการตรวจวัดค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ
ด้วยเซ็นเซอร์เพ่ือนําส่งข้อมูลไปวิเคราะห์บนโปรแกรมพร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ที่ได้ โดยทําการทดสอบหาค่า
ความเข้มแสงและค่าความแม่นยํากับตัวอย่างแผ่นโฟโต้โวลเทอิกมาตรฐาน 3 ตัวอย่าง ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า
ชุดทดสอบสามารถสร้างความเข้มแสงสําหรับใช้ทดสอบแผ่นโฟโต้โวลเทอิกอยู่ในช่วง 200 วัตต์ต่อตารางเมตร
ซึ่งเป็นไปตามค่ามาตรฐานสากล และให้ค่าความผิดพลาดในการตรวจวัดประสิทธิภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิก
อยู่ในระดับตํ่า อีกทั้งระบบยังสามารถแสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ตรวจวัด
เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องในการทํางานได้เป็นอย่างดี  

คําสําคัญ: โฟโต้โวลเทอิก ความเข้มแสง เซ็นเซอร์   
 
ABSTRACT  

This research paper presented the photovoltaic panel efficiency measurement 
system that use for evaluate the electrical properties of new or used photovoltaic panels 
based on computer. The operation of this test kit relies on the use of simulation light that is 
similar to the natural light shine on photovoltaic panel. Voltage, current and temperature 
are measured by sensors will be sent to analyze and show result on computer. The results 
of light intensity measurement and the precision of testing that on three standard samples 
of photovoltaic panel found that the test kits can be generated light for test in the range of 
200 watts per square meter, which is in accordance with the international standards, and 
margin of error in performance measuring is low. This system also can show the relationship 
between voltage and current for check the status of the measurement as well. 

Keywords: Photovoltaic, Light intensity, Sensors 
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บทนํา 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง 

อาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (Rooftop PV System) จุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าจากแผ่นโฟโต้โวล
เทอิก (Photovoltaic Panel) หรือที่รู้จักกันในช่ือแผ่นโซล่าเซลล์จํานวน 200 เมกะวัตต์ โดยจําแนกเป็น
ประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทธุรกิจโรงงานอย่างละ 100 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถเริ่มจําหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่
โครงข่ายในรูปแบบเชิงพาณิชย์ได้ต้ังแต่ปี 2556 และมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการถึง 25ปี (มติของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 2556) จากข้อมูลข้างต้นทําให้ประชาชนท่ัวไปหรือ
หน่วยงานที่มีพ้ืนว่างบนหลังคาของบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารเร่ิมมีการติดต้ังแผ่นโซล่าเซลล์กันมากขึ้น 

จากการศึกษาแผ่นโฟโต้โวลเทอิกหรือแผ่นโซล่าเซลล์ที่นิยมติดต้ังกันบนหลังคาพบได้ว่ามีการนิยมใช้
งานกัน 2 ชนิด คือ แผ่นโฟโต้โวลเทอิกชนิดผลึกเด่ียว (Mono Crystalline Silicon) และแผ่นโฟโต้โวลเทอิก
ชนิดผลึกรวม (Poly Crystalline Silicon) โดยทางผู้ผลิตได้ระบุอายุการใช้งานของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกทั้งสอง
ชนิดน้ีว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 20 ปีและประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลงตามการใช้งาน (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งองค์ประกอบหลักที่ทําให้ประสิทธิภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกลดลงจนทํา
ให้อายุการใช้งานตํ่ากว่าที่ผู้ผลิตกําหนด คือ การประกอบแผ่นโซล่าเซลล์ไม่มีคุณภาพ ความช้ืนเข้าไปทําลาย
โครงสร้างของแผ่นเซลล์ ความร้อนสะสมของแผ่นเซลล์มากเกินไป เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
หากติดต้ังแผ่นโฟโต้โวลเทอิกโดยไม่ได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพก็อาจจะส่งผลให้กําลังการผลิตในการ
จําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้รับซื้อลดลงจากกําลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้ 

บทความวิจัยน้ีจึงออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่ผ่านการใช้งาน
มาแล้วหรือประกอบใช้งานใหม่ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบหาค่าแรงดัน กระแส กําลังไฟฟ้า และ
ประเมินค่าประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการควบคุมตัวแปรทางธรรมชาติเช่น อุณหภูมิ แหล่งกําเนิดแสงเสมือน
ธรรมชาติ โดยทําการสร้างแหล่งกําเนิดแสงเสมือนจริงและตัวควบคุม เพ่ือให้สะดวกต่อการทดสอบและมีความ
แม่นยํา 
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 M. Hadjab (2012) ได้นําเสนองานวิจัยเก่ียวกับการออกแบบและสร้างสมการคณิตศาสตร์สําหรับ
แผ่นโฟโต้โวลเทอิก เพ่ือทําการศึกษาผลตอบสนองของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่มีต่ออุณหภูมิและความเข้มแสง 
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ไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า คุณลักษณะระหว่างอุณหภูมิที่ส่งผลต่อกําลังไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งความรู้ข้างต้นถือเป็น
ประโยชน์สูงสุดสําหรับโครงการวิจัยน้ี 
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นําเสนอเทคนิคการวัดด้วยเทอร์โมคัปเปิลและกล้องแบบอินฟาเรด ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ทําการทดลองจ่าย
แรงดันไฟฟ้าเข้าไปยังแผ่นโฟโต้โวลเทอิกเพ่ือสร้างอุณหภูมิภายใน จากนั้นทําการวัดค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้น ผลที่
ได้แสดงให้เห็นว่าเทอร์โมคัปเปิลสามารถวัดอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การใช้เป็นเซ็นเซอร์ในการป้อน 
กลับค่าอุณหภูมิให้กับระบบตรวจวัด  
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เบ้ืองต้นได้ทําการทดลองหาคุณลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ตอบสนองกับความ
ยาวคลื่นของแสงอาทิตย์เพ่ือนํามาคํานวณหาค่ากําลังไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ทําการสรุปความ 
สัมพันธ์ในการหาประสิทธิภาพไว้ว่า ประสิทธิภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกจะแปรผันโดยตรงกับกําลังไฟฟ้าที่
ผลิตได้และแปรผกผันกับผลคูณระหว่างความเข้มแสงและพ้ืนที่รับแสงทั้งหมด จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น
ทําให้ทราบถึงแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกได้เป็นอย่างดี 

จากผลการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ได้นําเสนอแนวคิด
และวิธีการวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน หากแต่ยังขาดความเป็นระบบที่สามารถตรวจวัดและ
แสดงผลภายในตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ จากช่องว่างการทําวิจัยดังกล่าวงานบทความวิจัยน้ีจึงได้นําเสนอระบบ
ตรวจวัดประสิทธิภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่มีความสามารถในการควบคุมตัวแปรทางธรรมชาติและแสดงผล
การทํางานได้อย่างแม่นยํา เหมาะแก่การใช้งานในการตรวจสภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่ผ่านการใช้งาน
มาแล้วหรือประกอบขึ้นมาใหม่ได้เป็นอย่างดี 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. การทดสอบแผ่นโฟโต้โวลเทอิกด้านไฟฟา้ 

ปัจจุบันได้มีหน่วยงานสากล International Electro Committee (IEC) ที่เข้ามาออกมาตรฐาน
ในการทดสอบประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิกเพ่ือใช้สําหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ ประเมินผลทางด้าน
ความปลอดภัย อายุในการใช้งาน ซึ่งเป็นมาตรฐานช้ีวัดให้ผู้สนใจนําผลการทดสอบดังกล่าวไปใช้ในการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกใช้งานแผ่นโฟโต้โวลเทอิกโดยการกําหนดการทดสอบดังน้ี 

- Performance at Standard Condition (STC) คือ การทดสอบแผ่นโฟโต้โวลเทอิกเมื่อ
ได้รับแสงที่มีความเข้ม (Irradiance) เท่ากับ 1000 W/m2  โดยกําหนดอุณหภูมิไว้ที่ 25องศาเซลเซียส 

- Performance at Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) คือ การทดสอบ
แผ่นโฟโต้โวลเทอิกเมื่อได้รับแสงที่มีความเข้ม (Irradiance) เท่ากับ 800 W/m2 โดยกําหนดอุณหภูมิไว้ที่อุณ
ภูมิห้องปกติ 

- Performance at Low Irradiance คือ การทดสอบแผ่นโฟโต้โวลเทอิกเมื่อได้รับแสงที่มี
ความเข้ม (Irradiance) เท่ากับ 200 W/m2 โดยกําหนดอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส (ดร.ไกรสร อัญชลีวร
พันธ์, 2558) 
  

2. การวัดประสิทธิภาพแผน่โฟโต้โวลเทอิก 
การวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิก คือ การวัดความสามารถของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกในการ

แปลงพลังงานแสงแดดที่ตกกระทบให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความสําคัญต่อผู้ใช้งาน ในการคํานวณค่า
ประสิทธิภาพของแผ่นเซลล์สามารถคํานวณได้จาก กําลังสูงสุดที่แผ่นเซลล์ผลิตได้หารด้วยฟลักซ์ของแสงท่ีตก
กระทบบนพ้ืนที่รับแสงของแผ่นเซลล์ ดังสมการต่อไปน้ี 
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เมื่อ    max  คือ  ประสิทธิภาพด้านไฟฟ้าสูงสุดของแผ่นโฟโต้โวลเทอิก 
 maxP  คือ  กําลังไฟฟ้าสูงสุดที่แผ่นโฟโต้โวลเทอิกผลิตได้ (W) 
 swE   คือ  ค่าฟลักซข์องความเข้มแสง (W/m2) 
 cA   คือ  พ้ืนที่รับแสงทั้งหมดของแผ่นโฟโต้โวลเทอิก (m2) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการทําวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการตรวจวัดค่าประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่ผ่าน
การใช้งานหรือแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่ประกอบขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มของความต้องการในการใช้งานมากย่ิงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับผู้วิจัยและผู้สนใจด้านการควบคุมและการวัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และใช้งานได้จริง รวมไปถึงเพ่ือช่วยลดการนําเข้าเทคโนโลยีที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยสําหรับระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิก จะแบ่งออกเป็นสองส่วน
หลัก ๆ ได้แก่ การออกแบบชุดทดสอบ และ วิธีการทดลอง โดยในแต่ละภาคส่วนสามารถอธิบายข้ันตอนและ
วิธีการได้ดังน้ี 

1. ชุดทดลองการตรวจวัดประสทิธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิก 
ในการทําวิจัยจําเป็นต้องสร้างชุดทดลองการตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิก เพ่ือเป็น

เครื่องมือหลักสําหรับตรวจวัดปริมาณแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากแผ่นโฟโต้โวลเทอิก แล้วทําการประเมินหา
ค่าประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ ชุดทดลองระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิก
แสดงดังรูปที่ 1  
 

โปรแกรมวิเคราะห์ผล

พื้นที่ทดสอบ

แหล่งกําเนิดแสง

 
 
รูปที ่1: ชุดทดลองระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิก 
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จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหลักและซอฟต์แวร์ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นสําหรับทดสอบแผ่น 
โฟโต้โวลเทอิก โดยขนาดของชุดทดลองมีขนาดความกว้าง 70 cm ความยาว 120 cm และความสูง 20 cm 
ซึ่งสามารถรองรับแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่นํามาทดสอบได้ไม่เกินขนาดกําลัง 120 วัตต์ ในส่วนรายละเอียดหรือ
ข้อจํากัดอ่ืน ๆ สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

1.1 แหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติเสมือนจริง 
การทดสอบแผ่นโฟโต้โวลเทอิกน้ันจําเป็นต้องมีแหล่งกําเนิดแสงที่สามารถควบคุมความเข้ม

แสงได้และมีคุณสมบัติของแสงที่เทียบเท่าแสงธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แหล่งกําเนิดแสงจากหลอดแอลอีดี
ชนิดให้ความสว่างสูง (Led Super Bright) เน่ืองจากแหล่งกําเนิดแสงดังกล่าวจะมีช่วงความยาวคลื่นแสง 
(Wave length) อยู่ในช่วง 400-700 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงคลื่นแสงเดียวกับแสงธรรมชาติที่ดวงอาทิตย์สร้าง
ขึ้นหรือเป็นช่วงคลื่นแสงที่มนุษย์สามารถมองเห็น โดยท่ีแหล่งกําเนิดแสงข้างต้นอาจมีค่าอุณหภูมิของแสงต่าง
จากแสงธรรมชาติอยู่ประมาณเกือบสองเท่า  

1.2 วงจรตรวจวัดค่า 
การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพจําเป็นต้องได้รับข้อมูลที่มาจากการตรวจวัดภายนอก ซึ่ง

ได้แก่ ค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้า ความเข้มแสง อุณหภูมิ เมื่อขณะที่แผ่นโฟโต้โวลเทอิกได้รับโหลด ดังน้ันผู้วิจัยจึง
ทําการออกแบบวงจรตรวจวัดเพ่ือส่งผ่านค่าข้อมูลข้างต้นเข้าสู่โปรแกรมวิเคราะห์ผลบนคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบวงจรตรวจวัดค่าแสดงดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2: วงจรการเช่ือมต่อในการตรวจวัดและควบคุม 
 

การเช่ือมต่อเพ่ือรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์น้ันจะอาศัยการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
อาร์ดูโน่ ยูโน่ ซึ่งเป็นตัวประมวลผลขนาด 8 บิต สามารถอ่านค่าข้อมูลจากเซ็นเซอร์กระแส แรงดัน และ
อุณหภูมิ แบบอนาล็อกได้เป็นอย่างดี    

1.3 โปรแกรมวิเคราะห์ผล  
การทดสอบแผ่นโฟโต้โวลเทอิก ในขั้นต้นจะต้องสร้างแสงเสมือนจริงที่มีความเข้มแสงในช่วง

มาตรฐานค่าหน่ึง จากน้ันจึงทําการตรวจวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่แผ่นโฟโต้โวลเทอิกสร้างขึ้นผ่านไมโคร -
คอนโทรลเลอร์ เพ่ือให้โปรแกรมวิเคราะห์ผลดําเนินการคํานวณหาค่าประสิทธิภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่
กําลังทดสอบ ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบโปรแกรมวิเคราะห์ผลในการคํานวณประสิทธิภาพบนโปรแกรม
สําเร็จรูป LabVIEW องค์ประกอบโปรแกรมวิเคราะห์ผลแสดงดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3: องค์ประกอบโปรแกรมแสดงผล (ก)  ชุดคําสั่งการวัดวิเคราะห์และแสดงผลแบบกราฟฟิก (ข) 

 
จากรูปที่ 3 แสดงองค์ประกอบหรือหน้าตาของโปรแกรมวิเคราะห์ผลของแผ่นโฟโต้โวลเทอิก

ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งการใช้งานเบ้ืองต้นจะต้องป้อนข้อมูลเฉพาะเช่น แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจร กําลังไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า พ้ืนที่รับแสง และความเข้มแสงที่ใช้ในการทดสอบตามค่ามาตรฐาน เป็นต้น    

2. วิธีการทดสอบ 
เมื่อผู้วิจัยได้ทําการออกแบบชุดทดลองและโปรแกรมแสดงผลเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปจะ

เป็นการทดสอบการทํางานเพ่ือหาความแม่นยําในการประเมินประสิทธิภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิก โดยผู้วิจัย
จะแบ่งการทดสอบออกเป็นสองชุด ได้แก่ การทดสอบหาค่าความเข้มแสงที่ผลิตได้จากแหล่งกําเนิดแสง และ
การทดสอบหาค่าความแม่นยําในการคํานวณหาประสิทธิภาพจากแผ่นโฟโต้โวลเทอิกมาตรฐาน สามารถ
อธิบายในแต่ละขั้นตอนได้ดังน้ี 

2.1 การทดสอบหาค่าความเข้มแสง 
ตามมาตรฐานการทดสอบแผ่นโฟโต้โวลเทอิกได้ระบุความเข้มของแสงที่ได้จากแหล่งกําเนิด

แสงไว้หลายมาตรฐาน โดยงานวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยได้ทําการเลือกมาตรฐานของความเข้มแสงสําหรับการทดสอบอยู่
ในระดับ 200 W/m2 ดังน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานจึงจําเป็นต้องทําการทดสอบหาค่าความเข้มแสงจาก
แหล่งกําเนิดแสงที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ โดยอาศัยการวัดความเข้มแสงแบบทางอ้อมด้วยเคร่ืองตรวจวัด Light 
meter รุ่น BK PRECISION 615 ซึ่งค่าที่ได้จากเคร่ืองวัดจะเป็นค่าความสว่าง จากน้ันนําค่าที่ได้มาคํานวณเป็น
ค่าความเข้มแสงต่อไป ตัวอย่างการติดต้ังเคร่ืองมือวัดค่าเพ่ือหาความเข้มแสดงดังรูปที่ 4  

 

 
 
รูปที่ 4: การทดสอบวัดค่าเพ่ือหาความเข้มแสง 
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2.2 การทดสอบหาค่าความแม่นยํา 
เน่ืองจากการหาค่าประสิทธิภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกต้องมีความแม่นยําและเที่ยงตรงใน

ระดับหน่ึง ดังน้ันการพัฒนาชุดทดลองเพ่ือหาค่าดังกล่าวจะต้องสามารถให้ค่าความแม่นยําได้ใกล้เคียงกับค่า
จริงมากที่สุด เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องของงานวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยจึงได้ทําการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ 
โดยนําแผ่นโฟโต้โวลโทอิกที่ผ่านการทดสอบจากเครื่องมือมาตรฐาน มาทดสอบกับชุดทดลองที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
เป็นตัวเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองมือ แผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่ใช้ในการทดสอบแสดงรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5: แผ่นโฟโต้โวลเทอิกสําหรับการทดสอบ 

 
จากรูปที่ 5 เป็นแผ่นโฟโต้โวลเทอิกมาตรฐานที่นํามาทดสอบการทํางานของชุดทดลองโดย

รายละเอียดหรือข้อมูลสําคัญจากการทดลองของโรงงานผลิตแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: ข้อมูลแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่ได้จากผู้ผลิต 

ข้อมูลการทดสอบ 
ท่ี 200 W/m2, 25°c 

กําลังไฟฟ้าสูงสุด 
(Wmax) 

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
(Vmax) 

กระแสไฟฟ้าสูงสุด
(Imax) 

ประสิทธิภาพ 
(% Eff) 

แผ่น A 0.46 0.5 0.93 10.2 
แผ่น B 0.44 0.6 0.73 14.04 
แผ่น C 0.45 0.5 0.9 9.7 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การทดสอบหาค่าความเข้มแสงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดแสงบนชุดทดลองการตรวจวัดประสิทธิภาพ
แผ่นโฟโต้โวลเทอิก โดยการวางตําแหน่งหลอดกําเนิดแสง Led Super Bright ในลักษณะเมตริก 3 x 5 แถว
เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของชุดทดลอง ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6: ผลการทดสอบหาค่าความเข้มแสง 

 
จากรูปที่ 6 แสดงถึงความเข้มแสงที่สร้างได้จากแหล่งกําเนิดแสง Led Super Bright โดยจะเห็นได้ว่า

จุดก่ึงกลางของตําแหน่งติดต้ังหลอดจะให้ความเข้มแสงสูงสุดซึ่งมีค่ามากกว่า 200 W/m2 แต่หากประมาณค่า
โดยรวมทั้งพ้ืนที่ของชุดทดลองจะพบได้ว่า ความเข้มแสงยังอยู่ในช่วงที่เป็นค่ามาตรฐานการทดสอบ  

การทดสอบหาค่าความแม่นยําในการทํางานของชุดทดลอง โดยการทดสอบประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้
โวลเทอิกมาตรฐานจํานวน 3 ค่ายผู้ผลิต ให้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2 และตัวอย่างการแสดงผลในการ
ทํางานของระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิกแสดงดังรูปที่ 7 
 
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบแผ่นโฟโต้โวลเทอิก 

การทดสอบ  
ท่ี ≈200W/m2, 25-27°c 

กําลังไฟฟ้าท่ีวัดได้
(Wmax) 

ประสิทธิภาพจริง
(% Eff) 

ประสิทธิภาพที่วัดได้
(% Eff) 

ความผิดพลาด  
(% Err) 

แผ่น A 0.4 10.2 8.6 15.6 
แผ่น B 0.38 14.04 12.66 9.82 
แผ่น C 0.4 9.7 8.6 11.3 
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รูปที่ 7: การทาํงานและการแสดงผลของระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิก 
 

จากตารางที่ 2 เป็นผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่ได้จากชุดทดลองที่
นักวิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งสังเกตได้ว่าค่าประสิทธิภาพที่วัดได้ทั้งสามตัวอย่างมีค่าตํ่ากว่าประสิทธิภาพจริงทั้งหมด 
อาจเน่ืองมาจากอุณหภูมิสะสมภายในแผ่นโฟโต้โวลเทอิกที่ค่อนข้างสูงกว่าอุณหภูมิห้องจึงส่งผลต่อค่า
ประสิทธิภาพข้างต้น โดยผลที่ได้สามารถแสดงให้เห็นว่าการทํางานของชุดทดลองสามารถตรวจวัดค่า
ประสิทธิภาพได้ดี อีกทั้งยังสามารถแสดงความสัมพันธ์ระว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้จากแผ่นโฟ
โต้โวลเทอิกในลักษณะของกราฟผ่านทางหน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 7 ทําให้ใช้งานง่ายและสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องในการทํางานได้ดีย่ิงขึ้น 
 
สรุป 

งานวิจัยน้ีได้นําเสนอระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิก โดยพัฒนาจากเทคโนโลยีที่มี
ราคาถูกภายในประเทศ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบตรวจวัดมีความสามารถในการทํางานได้เป็นอย่าง
ดี โดยสามารถผลิตแสงเสมือนธรรมชาติที่มีความเข้มแสงอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานตามท่ีหน่วยงานมาตรฐาน 
สากล IEC ได้กําหนดเพ่ือใช้สําหรับทดสอบแผ่นโฟโต้โวลเทอิก อีกทั้งระบบยังให้ผลการทดสอบที่มีค่าความ
ผิดพลาดอยู่ในระดับตํ่า ซึ่งผู้วิจัยถือได้ว่าระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นโฟโต้โวลเทอิกเป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพในระดับดี สามารถทดแทนเคร่ืองมือจากต่างประเทศและลดการนําเข้าเทคโนโลยีที่มีราคาแพง
ต่อไป 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางในการเพิ่มระดับบริการของแผนกซ่อมบํารุงของ
โรงงานผลิตซอสและเคร่ืองปรุงอาหาร โดยการบริหารจัดการพัสดุคงคลังประเภทอะไหล่ซ่อมบํารุงสํารอง 
เน่ืองจากการบริหารพัสดุคงคลังในปัจจุบันใช้ประสบการณ์ของพนักงานในการกําหนดระดับการจัดเก็บสูงสุด-
ตํ่าสุด (Max-Min Level) ของอะไหล่ซ่อมบํารุง เมื่อเคร่ืองจักรเกิดการขัดข้องมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ 
หลายคร้ังที่ไม่มีอะไหล่สํารองเก็บไว้ในคลัง ต้องหยุดเคร่ืองจักรเพื่อรอการสั่งซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน ทําให้เกิด
ความไม่ต่อเน่ืองในการผลิตและมีค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่ไม่ต่อเน่ือง ผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดเก็บอะไหล่สํารองให้เหมาะสม โดยกําหนดระดับบริการใหม่ ระดับสํารองที่ปลอดภัย และ
ระดับจุดสั่งซื้อใหม่ของอะไหล่ซ่อมบํารุง เพ่ือเพ่ิมระดับบริการของแผนกซ่อมบํารุง ซึ่งจะมีผลต่อความเช่ือมั่น
ของลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์จะดําเนินการผลิตได้ตามแผนงาน และอะไหล่สํารองของเครื่องจักรจะไม่เกิดการขาด
แคลน ผลจากการวิจัยพบว่าถ้าแผนกซ่อมบํารุงมีการเพ่ิมระดับบริการของเคร่ืองบรรจุประเภท Sachet จาก
เดิม 76% เป็น 95% จะสามารถลดค่าเสียโอกาสในการผลิต ที่เกิดจากการหยุดเครื่องจักรเพ่ือรอการสั่งซื้อ
อะไหล่มาเปลี่ยนจากเดิม 211,364 บาท เป็น 44,226 บาท ในระยะเวลา 7 เดือนที่ทําการวิจัย หรือคิดเป็น
มูลค่าความสูญเสียที่ลดลงได้ 65%  

คําสําคัญ: ระดับบริการ ระดับสํารองที่ปลอดภัย ระดับจุดสั่งซื้อใหม่ 
 
ABSTRACT  

This research aims to propose ways to increase service levels of maintenance 
department for the sauces and condiments factory by managing inventory of spare parts for 
maintenance. The existing inventory management uses the experience of staff to determine the 
maximum and minimum storage level (Max-Min Level) of the spare parts for maintenance. 
When equipment failure it is necessary to replace spare parts but many times there are no spare 
parts stored in the warehouse. The machine has to stop waiting for ordering and replacement 
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spare parts cause discontinuities in production and opportunity cost. Researcher proposes the 
solution to spare parts storing problem by determine the new service level, safety stock and 
reorder point of the spare parts for maintenance. Increase the service level of maintenance 
department will affect the confidence of the customers that the product will continue 
production as planned and spare parts of the machines will not be a shortage. The results of 
the research showed that if the maintenance department has increased the service level of 
Sachet Packaging Machine from 76% to 95% can reduce the opportunity cost of production 
from 211,364 baht to 44,226 baht in seven months or opportunity cost reduction 65%. 

Keywords: service level, safety stock, reorder point 
 
บทนํา 

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น ทําให้
ต้องมีการแข่งขันในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และปริมาณที่ทําการผลิต ดังน้ันโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องมี
กระบวนการผลิตที่ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพเพ่ือจะได้สามารถแข่งขันได้  จึงเป็นผลให้การวางแผนการซ่อม
บํารุงเคร่ืองจักรเข้ามามีบทบาทสําคัญในการวางแผนการผลิตด้วย โดยแต่ละบริษัทต่างบริหารจัดการการซ่อม
บํารุงเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โรงงานผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารกรณีศึกษาเองก็มีการ
ขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ พ.ศ. 2557 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น จน
ปัจจุบันมีเครื่องจักรอยู่ 109 เครื่อง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้ดังน้ี 1) เครื่องจักรประเภทเตรียมวัตถุดิบ
จํานวน 7 เครื่อง 2) เครื่องจักรประเภทการผลิตจํานวน 74 เครื่อง 3) เครื่องจักรประเภทบรรจุจํานวน 25 
เครื่อง และ 4) เครื่องจักรประเภทอ่ืนๆ จํานวน 4 เครื่อง ในปัจจุบันการควบคุมพัสดุคงคลังประเภทอะไหล่
ซ่อมบํารุงจะให้พนักงานของแผนกซ่อมบํารุงเป็นผู้ดูแลสั่งซื้ออะไหล่ซ่อมบํารุง โดยกําหนดปริมาณการสั่งซื้อ
จากประสบการณ์และความชํานาญ อะไหล่บางตัวมีจํานวนการจัดเก็บที่สูงแต่กลับไม่มีการเบิกใช้งาน อะไหล่
บางตัวมีการจัดเก็บน้อยหรือไม่มีการจัดเก็บ เมื่อเคร่ืองจักรเกิดการขัดข้องจึงไม่มีอะไหล่ซ่อมบํารุงสํารองเก็บไว้
ในคลัง ต้องรอสั่งอะไหล่เข้ามาเปลี่ยน ซึ่งอะไหล่บางตัวมีระยะเวลาในการสั่งซื้อนาน ดังแสดงในรูปที่ 1 เวลา
ในการส่ังซื้ออะไหล่ซ่อมบํารุงสํารอง (Lead time) ซึ่งอะไหล่บางชนิด เช่น ใบมีดผ่าซอง มีระยะเวลาสั่งซื้อ
นานถึง 30 วัน ต้องหยุดเคร่ืองจักรเพ่ือรอสั่งซื้ออะไหล่เข้ามาเปลี่ยน ทําให้โรงงานเสียโอกาสในการผลิต 

 
 

 
 
รูปที่ 1: เวลาในการสั่งซื้ออะไหล่ซ่อมบํารุงสํารอง 
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 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจํานวนการซ่อมบํารุงฉุกเฉิน (Breakdown) ของเคร่ืองจักรประเภทต่างๆ ดังแสดง
ในรูปที่ 2 พบว่าเคร่ืองจักรประเภทบรรจุ มีจํานวนการซ่อมบํารุงฉุกเฉินสูงกว่าเครื่องจักรประเภทอ่ืนๆ โดยมี
สาเหตุของการซ่อมบํารุงฉุกเฉิน ดังน้ี 

 การต้ังระบบของเครื่องบรรจุ เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนขนาดหรือชนิดของบรรจุภัณฑ์ 
 เครื่องจักรชํารุด ซึ่งแก้ปัญหาได้ด้วยการปรับเคร่ืองจักร โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมบํารุง 
 เครื่องจักรชํารุด ต้องเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมบํารุง เกิดขึ้นเมื่ออะไหล่ของเคร่ืองจักรเกิดการชํารุด 
 การหยุดบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

 จากสาเหตุข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาสาเหตุของการซ่อมบํารุงฉุกเฉินที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมบํารุง 
เน่ืองจากทําให้เครื่องจักรต้องหยุดรอเป็นเวลานาน และเป็นสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้โดยการบริหารจัดการ
พัสดุคงคลัง เมื่อพิจารณาเคร่ืองจักรบรรจุจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. เครื่องบรรจุประเภท Sachet ใช้สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทซอง 
2. เครื่องบรรจุประเภท Rotary ใช้สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทถ้วย 
3. เครื่องบรรจุประเภทก่ึงอัตโนมัติ ใช้สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทถุง 350 กรัม ขึ้นไป 
จากรูปที่ 3 แสดงจํานวนคร้ังการซ่อมบํารุงฉุกเฉิน ต้ังแต่ มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งพบว่า

เครื่องบรรจุประเภท Sachet มีจํานวนคร้ังของการซ่อมบํารุงฉุกเฉินสูงที่สุด และเมื่อพิจารณาจํานวนการขาด
สต็อกของอะไหล่ซ่อมบํารุง ดังแสดงในรูปที่ 4 จํานวนคร้ังการเบิกอะไหล่ซ่อมบํารุงสํารองของเคร่ืองบรรจุ
ประเภท Sachet ต้ังแต่ มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พบว่ามีอะไหล่ 5 ชนิดที่มีการขาดสต็อก คือ  
O-ring No.2 

ใบมีดผ่าซอง Seal UP Bearing No.2 และ Bearing No.1 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะเพ่ิมระดับบริการ
ของแผนกซ่อมบํารุง โดยกําหนดปริมาณระดับสํารองที่ปลอดภัย และระดับจุดสั่งซื้อใหม่ของอะไหล่ซ่อมบํารุง
ทั้ง 5 ชนิด ของเคร่ืองจักรบรรจุประเภท Sachet เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้แผนกซ่อมบํารุงใช้บริหารจัดการพัสดุคง
คลังประเภทอะไหล่ซ่อมบํารุง ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถทําการผลิตได้อย่างต่อเน่ือง สร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าตามกําหนดเวลาส่งมอบ 
 

 
 
รูปที่ 2: จํานวนคร้ังของเครือ่งจักรแต่ละประเภทท่ีหยุดซ่อมบํารุงฉกุเฉนิ ต้ังแต่ มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

% 
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รูปที่ 3: จํานวนคร้ังของเครื่องจักรประเภทบรรจุที่หยุดซ่อมบํารุงฉุกเฉิน ต้ังแต่ มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

 
 
รูปที่ 4: จํานวนคร้ังการเบิกอะไหล่ซ่อมบํารงุสํารองของเครื่องบรรจุประเภท Sachet ต้ังแต่ มกราคม – 

กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. หาแนวทางในการเพ่ิมระดับบริการของแผนกซ่อมบํารุง 
2. กําหนดปริมาณระดับสํารองที่ปลอดภัย และระดับจุดสั่งซื้อใหม่ของอะไหล่ซ่อมบํารุงสํารอง  

 
 
 
 

% 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแนวทางในการเพ่ิมระดับบริการของแผนกซ่อมบํารุง 
2. ลดเวลาการซ่อมบํารุงฉุกเฉินของเคร่ืองจักร 
3. ลดค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้า 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

 กําหนดปริมาณระดับสํารองที่ปลอดภัย และระดับจุดสั่งซื้อใหม่ของอะไหล่ซ่อมบํารุงสํารองของ
เครื่องจักรบรรจุประเภท Sachet ทั้ง 5 ชนิด คือ 

 O-ring No.2 
 ใบมีดผา่ซอง  
 Seal UP  
 Bearing No.2  
 Bearing No.1 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การกําหนดระดับบริการ (Service Level) 
 ระดับบริการ (Service Level) น้ันจะข้ึนกับนโยบายของแต่ละองค์กร เพราะระดับบริการจะมีผล
โดยตรงต่อปริมาณอะไหล่คงคลัง กล่าวคือหากเรามีระดับบริการท่ีสูงขึ้นย่อมส่งผลให้มีปริมาณการถือครอง
และต้นทุนการจัดการที่สูงขึ้นเช่นกัน ดังน้ันแนวทางในการคํานวณหาค่าระดับบริการที่นิยมประยุกต์ใช้งาน คือ 
การเปรียบเทียบจํานวนคร้ังที่เบิกไม่ได้อะไหล่ (Shortage, S) กับจํานวนครั้งที่มาเบิกทั้งหมด (Event, E) ซึ่ง
สามารถคํานวณหาระดับบริการได้ตามสมการดังน้ี 

Service Level = 1-
S

E
×100% 

 
 การกําหนดระดับสํารองท่ีปลอดภัย (Safety Stock) 

การกําหนดระดับสํารองที่ปลอดภัยของอะไหล่ จะมีด้วยกันหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีหน่ึงที่นิยมใช้งานคือ 
วิธีทางสถิติและกําหนดระดับค่าบริการ ซึ่งจะมีความถูกต้องมากกว่าการประมาณค่าการใช้งาน โดยโรงงาน
กรณีศึกษามีอัตราการใช้ไม่แน่นอน แต่เวลานําแน่นอน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ต่อหน่วยเวลา 
สามารถคํานวณได้ดังน้ี 

 
         กรณีขอ้มูลมีความถี่เท่ากับ 1                                      กรณีข้อมูลมคีวามถี่มากกว่า 1 

σd=
∑ (di-d̅)

2N
i=1

N
																																																			σd=

∑ (di-d̅)
2N

i=1

∑ fi
N
i=1

 

 

เมื่อ σd= ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราการใช้ต่อหน่วย 
 N  = จํานวนชุดข้อมูล 
 fi  = ความถี่ของแต่ละช้ันข้อมูล 
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การดําเนินการกําหนดระดับสํารองที่ปลอดภัยของอะไหล่ที่เกิดการขาดแคลนของเคร่ืองบรรจุประเภท 
Sachet จากระดับบริการใหม่ของโรงงานกรณีศึกษาเน่ืองจากเป็นช่วงเวลาในการนําส่งคงที่จึงเลือกใช้สูตร 

 

ระดับสํารองที่ปลอดภัย =Zσd√LT 
 

แต่เน่ืองจากจํานวนการเบิก <30 จึงใช้ช่วงความเช่ือมั่นจาก t-test แทนช่วงความเช่ือมั่นจาก z-test 
 

ระดับสํารองที่ปลอดภัย = tσd√LT 

 
 ระบบการสั่งซ้ือใหม่ (Re-Ordering System) 
 Ouyanga et al. (2002) ได้เสนอการพิจารณาจุดสั่งซื้อใหม่ ถึงความเป็นจริงในการจัดทําอะไหล่คง
คลังและการสั่งซื้อว่าจะพบความไม่แน่นอนอยู่เสมอ ทั้งจากการท่ีผู้ขายส่งอะไหล่ล่าช้ากว่ากําหนด หรือ
ปริมาณการใช้งานอะไหล่มีมากขึ้นเน่ืองจากเครื่องจักรขัดข้องก่อนถึงอายุการใช้งาน ทําให้การจัดการอะไหล่
เกิดปัญหาขาดมือได้ ซึ่งวิธีการรองรับความไม่แน่นอนดังกล่าวคือ การกําหนดปริมาณสํารองที่ปลอดภัย 
(Safety Stock) โดยโรงงานกรณีศึกษามีระบบจุดสั่งซื้อแบบปริมาณการสั่งคงท่ี (Fixed Order Quantity 
System) 

ROP = ระดับการใช้งานเฉล่ียในช่วงเวลานํา + ระดับสต็อกปลอดภัย 

                                 = (d̅×LT) +Z σd
2LT+σLT

2 d2 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ทวีพงษ์ (2551) ได้ศึกษาการกําหนดปริมาณการสํารองอะไหล่สิ้นเปลืองหลัก 3 ชนิด ที่ใช้งานซ่อม
เครื่องสูบนํ้าของบริษัท The Pumps (Thailand) Co., Ltd. เพ่ือลดปัญหาการส่งงานล่าช้าเน่ืองจากขาด
แคลนอะไหล่สิ้นเปลืองหลักและลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจัดเก็บ โดยการพยากรณ์ความต้องการสินค้าต่อ
ปี และใช้ข้อมูลจากการสั่งซื้อย้อนหลัง 3 ปี จากน้ันใช้ Economic Order Quantity แบบ Basic Model ใน
การคํานวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม และใช้ทฤษฎีจุดสั่งซื้อใหม่ Reorder Point ในการกําหนดปริมาณ
การสํารองอะไหล่อย่างเหมาะสม  

นันทวัฒน์ (2552) ได้ทําการศึกษาลักษณะของกลุ่มพัสดุอะไหล่ในปัจจุบัน โดยวิธีวิเคราะห์ ABC แล้ว
นําพัสดุอะไหล่กลุ่ม A ไปดําเนินการหาวิธีในการควบคุมต่อโดยแยกพิจารณาตามลักษณะการใช้งาน พบว่ามี
บางรายการท่ีสามารถนําระบบการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) มาประยุกต์ใช้ได้ และบางรายการที่มีความ
ต้องการใช้พัสดุที่ไม่แน่นอน แต่เป็นพัสดุอะไหล่หมุนเร็ว ก็สามารถนําวิธีการควบคุมปริมาณสูงสุดตํ่าสุดมา
วิเคราะห์ได้เช่นกัน งานวิจัยน้ีใช้เทคนิคการควบคุมพัสดุอะไหล่คงคลังแบบช่วงเวลาเดียว โดยการประเมิน
ต้นทุนพัสดุขาดสต็อกต่อหน่วย และต้นทุนพัสดุเกินต่อหน่วย เพ่ือนํามาพิจารณาหาความน่าจะเป็นของระดับ
บริการ เปรียบเทียบกับความต้องการใช้พัสดุอะไหล่แต่ละรายการน้ัน ผลของงานวิจัยจะช่วยให้สามารถ
กําหนดขนาดของการสั่งจุดสั่ง และกําหนดปริมาณสํารองของพัสดุอะไหล่ได้ 

ทวนชัย (2552) ได้นําเสนอการคํานวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมการผลิตวงจร
รวม เพ่ือหาปริมาณการส่ังซื้อที่เหมาะสมเพ่ือทําการเปรียบเทียบแบบปัจจุบันกับแบบการสั่งซื้ออย่างประหยัด
หรือ Economic Order Quantity (EOQ) พบว่าปัจจุบันแผนการสั่งซื้อใช้เพียงประสบการณ์ของผู้วางแผน
เป็นตัวตัดสินใจ จึงศึกษาการใช้การสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ) และหาจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) โดยจะทํา



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

G 47 

การเปรียบเทียบต้นทุนและจํานวนคร้ังของการขาดแคลนสินค้าคงคลัง โดยใช้การคํานวณ 2 แบบ คือแบบ
พ้ืนฐานที่ความต้องการมีความแน่นอน (Basic EOQ with Certainty Demand) และแบบที่ความต้องการไม่
แน่นอนชนิดระดับการให้บริการ (EOQ whit Uncertainty Demand by Service Level Model) จากผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจะเลือกใช้การวางแผนการสั่งซื้อแบบความต้องการไม่แน่นอน ซึ่งจะมีต้นทุนรวมที่เหมาะสมและ
น้อยกว่า 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลจํานวนคร้ังของเครื่องจักรที่หยุดซ่อมบํารุงฉุกเฉิน 
2. ศึกษาความเป็นมาของระบบอะไหล่พัสดุคงคลังและการจัดการอะไหล่ซ่อมบํารุงในปัจจุบัน 
3. วิเคราะห์ข้อมูลการเบิกใช้งานอะไหล่ 
4. วิเคราะห์อะไหล่ที่เกิดการขาดแคลนของเคร่ืองบรรจุประเภท Sachet ดังแสดงในตารางที่ 1  
5. ศึกษาข้อมูลเวลารอคอยหรือเวลาที่ใช้ในการสั่งซื้ออะไหล่ของเคร่ืองบรรจุประเภท Sachet ดัง

แสดงในตารางที่ 2  
6. หาระดับบริการปัจจุบัน 

  จากสมการ  Service Level = 1-
S

E
×100% 

 
 เช่น  อะไหล่ซอ่มบํารุงชนิด O-Ring No.2 ข้อมูลต้ังแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

 จํานวนคร้ังที่มาเบิกทั้งหมด (E) = 9 ครั้ง 
 จํานวนคร้ังที่เบิกแล้วไม่มีอะไหล่ส่งมอบ (S)= 4 ครั้ง 

  ดังน้ัน Service Level = 1 ×100%  = 55% 

7. กําหนดระดับบริการใหม่ 
โรงงานกรณีศึกษาได้มีการต้ังนโยบายระดับบริการใหม่ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนของอะไหล่

ซ่อมบํารุงสํารองของเคร่ืองบรรจุประเภท Sachet ทําให้สามารถใช้งานเคร่ืองจักรได้สอดคล้องกับกําลังการ
ผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น โดยกําหนดระดับบริการใหม่ที่ระดับ 95%  

8. วิเคราะห์หาระดับสํารองที่ปลอดภัยของอะไหล่ที่เกิดการขาดแคลน 
  จากสมการ ระดับสํารองที่ปลอดภัย (Safety Stock)  =tσd√LT 
 เช่น อะไหล่ซ่อมบํารุงชนิด O-Ring No.2 ทีร่ะดับบริการ 90% 

 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราการใช้ต่อหน่วย (σd) = 1.39 
 เมื่อเปิดตาราง t เพ่ือหาค่ามาตรฐานภายใต้ระดับบริการแบบแจกแจงปกติ โดยค่า t ที่ระดับ

บริการ 90 % = 1.440 

 ระยะเวลาในการจัดส่งอะไหล่เฉลี่ย (LT) = (
7 วัน

30 วัน
)  = 0.23 เดือน 

 ดังน้ัน ระดับสํารองที่ปลอดภัย = 1.440x1.39x√0.23= 0.95 ≈ 1 ช้ิน 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

G 48 

9. หาระดับจุดสั่งซื้อใหม่ของอะไหล่ที่เกิดการขาดแคลน 
  จากสมการ ROP = d̅×LT +ss 
 เช่น อะไหล่ซ่อมบํารุงชนิด O-Ring No.2 ทีร่ะดับบริการ 90% 

 ระดับสต็อกที่ปลอดภัย (SS) = 1 ช้ิน 
 อัตราการใช้ต่อเดือน (d̅)	= 2.57 ช้ินต่อเดือน 
 ช่วงเวลาการจัดส่งอะไหล่สํารอง (LT) = 0.23 เดือน 

ดังน้ัน จุดสั่งซื้อใหม่ = 2.57x0.23 +1 = 1.59 ≈ 2 ช้ิน  
10. จัดทํามาตรฐานการจัดการพัสดุคงคลังของอะไหล่ที่เกิดการขาดแคลน 

การคํานวณหาระดับสํารองที่ปลอดภัย ระดับจุดสั่งซื้อที่ได้ในระดับบริการใหม่ ของอะไหล่ซ่อม
บํารุงสํารองที่เกิดการขาดแคลนเพ่ือนํามาทําเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บอะไหล่ซ่อมบํารุงสํารองของเคร่ือง
บรรจุประเภท Sachet ไม่ได้ให้เกิดการขาดแคลนและลดปัญหาการซ่อมบํารุงฉุกเฉินของเคร่ืองจักร 
 
ตารางที่ 1: จํานวนครั้งที่อะไหล่ซ่อมบํารุงสาํรองเกิดการขาดแคลนต้ังแต่ มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

รายการ 
จํานวนคร้ังทีอ่ะไหล่ซ่อมบาํรุงสาํรองเกิดการขาดแคลน (ครั้ง) 

รวม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

O-Ring No.2 0 0 1 0 2 0 1 4 
ใบมีดผ่าซอง 1 0 0 1 0 0 1 3 
Seal UP 0 1 0 1 0 0 0 2 
Bearing No.2 0 1 0 0 1 0 0 2 
Bearing No.1 0 0 0 0 0 1 0 1 

 
ตารางที่ 2: เวลารอคอยอะไหล่สํารองที่เกิดการขาดแคลนของเคร่ืองบรรจุประเภท Sachet 
 

รายการ จํานวนคร้ังในการขาดสต็อก เวลานําของอะไหล่ (Lead time) 
O-Ring No.2 4 7 
ใบมีดผ่าซอง 3 30 
Seal UP 2 30 
Bearing No.2 2 30 
Bearing No.1 1 7 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการคํานวณระดับบริการปัจจุบันของอะไหล่ซ่อมบํารุงสํารองของเคร่ืองบรรจุประเภท Sachet ใน
ปัจจุบันแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งคิดระดับบริการเฉล่ียได้ 76% และจากการคํานวณระดับสํารองที่ปลอดภัยของ
อะไหล่ซ่อมบํารุงที่ระดับบริการปัจจุบัน 76% เปรียบเทียบกับระดับบริการใหม่ 95% ดังแสดงในตารางที่ 4 
เมื่อนําข้อมูลระดับสํารองที่ปลอดภัยไปใช้ในการคํานวณระดับจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 
95%  ทําให้มีต้นทุนในการจัดเก็บเพ่ือขึ้น 3,880 บาท หรือคิดเป็น 19%  ดังแสดงในตารางที่ 5 โดยเมื่อนํา
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ระดับบริการเก่าและใหม่ มาคํานวณค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นในการเกิดการขาดแคลนอะไหล่ซ่อมบํารุงสํารอง
ทั้งหมดของเคร่ืองบรรจุประเภท Sachet ของระดับบริการ 76%  แสดงในตารางที่ 6 คํานวณจากค่าเสีย
โอกาสท่ีเกิดขึ้นเมื่อเคร่ืองจักรเกิดการ Break Down ทําให้ต้องหยุดการผลิต ทําให้มีผลกระทบต่อการแข่งขัน
ในตลาด 
 
ตารางท่ี 3: ระดับบริการของการเบิก-จ่ายอะไหลซ่่อมบํารงุสํารองของเครื่องบรรจุประเภท Sachet ในปัจจุบัน 
 

รายการ ระดับบริการเดิม 

O-Ring No.2 55% 
ใบมีดผ่าซอง 62.5% 
Seal UP 80% 
Bearing No.2 88% 
Bearing No.1 95% 
ค่าเฉลี่ย 76% 

 
ตารางที่ 4:  ระดับสํารองที่ปลอดภัยของอะไหล่ซ่อมบํารุงที่ระดับบริการปัจจุบันที่ 76% เปรียบเทียบกับระดับ

บริการใหม่ที ่95% 
 

รายการ 
มูลค่าต่อหน่วย 

(บาท) 

ระดับบริการปจัจุบันที่ 76% ระดับบริการใหม่ที่ 95% 

ระดับสํารองที่
ปลอดภัย 

(ชิ้น) 

มูลค่าอะไหล่ที่
ระดับสํารอง 

ที่ปลอดภัย (บาท) 

ระดับสํารองที่
ปลอดภัย 

(ชิ้น) 

มูลค่าอะไหล่ที่
ระดับสํารอง 

ที่ปลอดภัย (บาท) 
O-Ring No.2 15 1 15 2 30 
ใบมีดผ่าซอง 25 2 50 2 50 
Seal UP 95 3 285 4 380 
Bearing No.2 1,200 4 4,800 2 2,400 
Bearing No.1 380 8 3,040 11 4,180 

รวม 8,190 บาท 7,040 บาท 
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ตารางที่ 5 :  ข้อมูลระดับจุดสั่งซื้อใหม ่(ROP) ที่ระดับบริการปัจจุบันที่ 76% เปรียบเทียบกับระดับบริการใหม่
ที่ 95% 

 

รายการ 
มูลค่าต่อหน่วย 

(บาท) 

ระดับบริการปจัจุบันที่ 76% ระดับบริการใหม่ที่ 95% 
จุดสั่งซ้ือใหม่

(ROP) 
(ชิ้น) 

มูลค่าอะไหล ่
ที่จุดสั่งซ้ือใหม่ 
(ROP) (บาท) 

จุดสั่งซ้ือใหม่
(ROP) 
(ชิ้น) 

มูลค่าอะไหล ่
ที่จุดสั่งซ้ือใหม่ 
(ROP) (บาท) 

O-Ring No.2 15 1  3 45 
ใบมีดผ่าซอง 25 2  4 100 
Seal UP 95 3  7 665 
Bearing No.2 1,200 4  5 6,000 
Bearing No.1 380 8  17 6,460 

รวม 8,190 บาท 12,070 บาท 
 
ตารางที่ 6 : เปรียบเทียบค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและระดับบริการใหม ่
 

ระดับบริการ 76% (เดิม) 95% (ใหม่) 

ค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้น(บาท) 211,364  44,226  

ค่าเสียโอกาสที่ลดลงได้ (%) - 65% 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. จากการดําเนินการวิจัยเพ่ือกําหนดระดับบริการใหม่ของโรงงานกรณีศึกษา ได้มีการต้ังนโยบาย
ระดับบริการใหม่อยู่ที่ 95% จากปัจจุบันที่ระดับบริการ 76% เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนอะไหล่ซ่อมบํารุง
สํารองของเครื่องบรรจุประเภท Sachet และลดค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการรออะไหล่ซ่อมบํารุงสํารอง
ของเคร่ืองบรรจุประเภท Sachet 

2. ที่ระดับบริการใหม่ 95% โรงงานจะต้องจัดเก็บอะไหล่ซ่อมบํารุงสํารองของเคร่ืองบรรจุประเภท 
Sachet เพ่ิมขึ้นจากเดิม จึงทําให้มีต้นทุนในการจัดเก็บพัสดุคงคลังเพ่ิมขึ้น 3,880 บาท แต่สามารถลดเวลาการ
รอคอยอะไหล่ของเคร่ืองบรรจุประเภท Sachet ทําให้ลดค่าเสียโอกาสในการผลิตได้เป็นมูลค่า 44,226 บาท 
หรือลดลงได้ 65% ซึ่งคิดจากผลกําไรของบริษัทที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการขนย้ายมาการีน จากการศึกษาการ
ทํางานพบว่าขั้นตอนการขนย้ายมาการีนมีขั้นตอนการทํางานที่เกิดความสูญเปล่าจึงทําให้ใช้เวลาการขนย้าย 
110.32 นาที โดยใช้จํานวนพนักงานมากถึง 8 คน  แผนภูมิการไหลของกระบวนการถูกนํามาใช้ในการศึกษา
ขั้นตอนการทํางานเพ่ือหาขั้นตอนที่เกิดความสูญเปล่า ใช้คําถาม WHY-WHY เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมถึงการใช้เทคนิค ECRS มาช่วยในการปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหา  
 จากผลการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นเน่ืองจากอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันไม่เหมาะสม
สําหรับการทํางานทําให้ต้องมีการทํางานหลายขั้นตอน การออกแบบหรือจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมจึงเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการทํางานได้ ซึ่งผลจากการปรับปรุงพบว่าการนํา
อุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในขั้นตอนการขนย้าย สามารถลดขั้นตอนการทํางาน ระยะเวลาที่ใช้ในการทํางาน 
จํานวนพนักงานและระยะทางในการเคลื่อนย้าย จากเดิมมีการทํางาน 10 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 9 ขั้นตอน เวลา
ที่ใช้เตรียมมาการีนจากเดิม 110.32 นาที ลดลงเหลือ 62.18 นาที จํานวนพนักงานที่ใช้จากเดิม 8 คน ลดลง
เหลือ 5 คน และระยะทางในการเคลื่อนย้ายจากเดิม 237 เมตร ลดลงเหลือ 132 เมตร  การลดความสูญเปล่า
ในการเคลื่อนย้ายมาการีน สามารถลดต้นทุนการดําเนินการได้ 139,104 บาท/ปี 

คําสําคัญ: การลดความสูญเปล่า การปรับปรุงกระบวนการผลิต  
 
ABSTRACT 
 This research aims to reduce waste in the process of moving margarines. From the 
study found that the process of moving margarines has many steps that were wasted, so 
moving time was 110.32 minutes by used 8 persons. Flow Process Chart is used to study 
operation steps for fond the waste steps. Used WHY – WHY questions to find a cause of the 
problems and included to use ECRS techniques to improve the problem.    
 From the result of analysis found that the cause of wastes which happened from the 
equipment that used in the present not suitable to work, so there were many steps used to 
work. Design and supply suitable equipment were guideline for solving the problem and 
reduced wastes which happened from operation.  From the results of improvement found 
that bringing the right equipment used in the process of moving can be reduced operation 
steps from 10 steps reduced to 9 steps, time to operation from 110.32 minutes reduced  to 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

G 53 

62.18 minutes, number of employees from 8 persons reduced to 5 persons and distance to 
moving from 237 meters reduced  to 132 meters. Waste reduction in the process of moving 
margarines can be reduced cost of operation 139.104 Baht/year. 

Keywords: Waste Reduction,  Process Improvement.  
 
บทนํา 

ความสูญเสีย คือ สิ่งที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ แต่กลับทําให้
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง โดยสิ่งที่เป็นอาการบ่งบอกให้ทราบว่าจะเกิดความสูญเสียมี 7 ประการ มีดังน้ี 
1. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตเกินจําเป็น (Overproduction) 2. ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บวัสดุคงคลงั 
(Inventory) 3. ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transportation) 4. ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว 
(Motion) 5. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากขั้นตอน (Excess Processing) 6. ความสูญเสียเน่ืองจากการ
รอคอย (Delay) 7. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defects) ความสูญเสียสังเกตได้จากสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ แต่ต้นทุนการผลิตสูง ใช้เวลาผลิตนาน มีของเสียมาก วัสดุอุปกรณ์สูญหายบ่อย หรือใช้
พนักงานมากเกินความจําเป็น ซึ่งการที่มีสูญเปล่ามากมายในกระบวนการทํางานทําให้ทางโรงงานหรือบริษัทมี
ต้นทุนเพ่ิมขึ้นดังน้ันการลดหรือกําจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานจึงเป็นการที่ช่วยให้ทาง
โรงงานหรือบริษัทลดต้นทุนในการผลิตหรือการดําเนินการลงได้ ดังน้ันทางผู้วิจัยได้เล่งเห็นถึงความสําคัญของ
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทํางานที่จะเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ 

สภาพปัจจุบันโรงงานกรณีศึกษา เป็นโรงงานที่มีการผลิตสินค้าประเภทขนมอบสดจําพวกพาย โดยมี
การจัดเก็บวัตถุดิบ (Stock) ไว้ใช้เพียง 1 – 1.5 วัน เท่าน้ัน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบและ
เป็นการใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่าที่สุด จึงทําให้ต้องมีการรับวัตถุดิบเข้ามายังโรงงานทุกวันวันละหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น 
วัตถุดิบจําพวกแป้ง มาการีน สารประกอบ ไส้ที่ใส่ในพาย ชุดผสมโดพาย ชุดผสมไส้และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือ
นํามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า เน่ืองจากทางผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานในส่วนการรับวัตถุดิบ จึงได้ทําการศึกษา
กระบวนการขนย้ายและการรับวัตถุดิบต่างๆที่เข้ามายังโรงงาน พบว่าการขนย้ายมาการีนที่ผู้ส่งมอบสินค้า 
(Supplier) นํามาส่งให้กับทางโรงงาน น้ันมีการทํางานที่ซ้ําๆ เกิดเป็นความสูญเปล่าในการทํางานเกิดขึ้น
มากมาย  อาทิ การใช้จํานวนพนักงานในการขนถ่ายขนย้าย มีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองจึงทําให้เกิดเป็นขยะ 
ขั้นตอนในการขนย้ายและเตรียมมาการีนเพ่ือนําส่งเข้าสายการผลิตมีหลายข้ันตอนจึงทําให้เกิดการทํางานที่ไม่
สะดวกแก่พนักงาน มีการเคล่ือนย้ายเคลื่อนที่มาการีนในมาในระหว่างการเตรียม ซึ่งปัญหาที่เกิดจากมีความ
สูญเปล่าในการทํางานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทํางานโดยมีการใช้เวลาในการขนย้ายและจัดเตรียมถึง 
110.32 นาที อีกทั้งยังส่งผลต่อจํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นโดยมีการใช้พนักงานถึง 8 คน และยังมีการนําวัสดุ
สิ้นเปลืองใช้ก่อให้เกิดเป็นขยะ ทําให้เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถึง 1.28 ล้านบาทต่อปี ดังน้ันการ
กําจัด การลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จําเป็น จะช่วยให้การทํางานไม่เกิดความล่าช้า พนักงานทํางานได้ง่ายขึ้น 
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนลงได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ธนา (2554) ได้ศึกษาระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าล่าช้าของบริษัมผลิตแห-อวน 
ได้ทําการศึกษาระบบโลจิสติกส์โดยรวมของบริษัท พบว่าบริษัทไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันตามเวลาที่กําหนด 
โดยมีความล่าช้าเฉลี่ย 142 วัน จากการวิเคราะห์พบว่าการขนส่งวัตถุดิบจากโรงงานให้เรือนจํา การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์จากเรือนจําให้บริษัทกรณีศึกษา และการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการน้ีเป็น
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กระบวนการที่รอนานที่สุดการขนส่ง จากนั้นได้มีการใช้แผนผังต้นไม้ (วิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why 
Tree) ในการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า การขนส่งโดยใช้รถบรรทุกในการกระจายสินค้าหรือวัตถุดิบไปยังเรือนจํา
แต่ละภูมิภาค ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนทั้งระบบ จึงได้มีการเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง 
จากรถบรรทุกมาเป็นขนส่งโดยรถไฟหรือรถโดยสารประจําทาง ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการขนส่ง
น้ีส่งผลให้สามารถลดเวลาลงได้สูงสุดเฉล่ีย 85.60% 

ธีระยุทธ (2554) ได้ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตแหนม โดยได้มีการนํ้า
เทคนิคการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ (SLP) เทคนิคการเคลื่อนไหวและเวลามาประยุกต์ใช้ช่วยกําจัดความ
สูญเปล่าในการทํางาน รวมถึงการจัดทํามาตรฐานและการจัดสมดุลสายการผลิต ในผลิตภัณฑ์แหนมหมูชีวภาพ
ขนาด 210 กรัม พบว่า ต้องใช้ระยะทางต่อวันประมาณ 3,379 เมตร ใช้เวลาในการขนส่ง 152.97 นาที ในการ
ผลิตแหนมขนาด 210 กรัม จํานวน 800 กิโลกรัม โดยหลังการปรับปรุงพบว่า การออกแบบและปรับปรุงผัง
โรงงานใหม่ทําให้ระยะทางลดลงคิดเป็น 15% เวลาที่ใช้ในการขนส่งลดลง คิดเป็น 12.92% ของเวลาในการ
ขนส่งที่ลดลงต่อการผลิตแหนม 800 กิโลกรัม และการใช้เทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ลดความสูญเสียจาก
การเคลื่อนที่ของวัตถุดิบ ลดความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว การรอคอย ได้อีกด้วย 

ประเคน (2554) ได้ทําการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการลําเลียงและจัดเก็บผลไม้
กระป๋อง โดยได้มีการนําเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวมาใช้ในการศึกษาการทํางานของพนักงาน เครื่องจักร 
และยังศึกษาเวลาในการทํางานในแผนกปิดฝากระป๋องและแผนกจัดเก็บ ซึ่งหลังจากการปรับปรุงแล้วพบว่า  
1. แผนกปิดฝากระป๋อง ได้มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบลมบริเวณหัวและท้ายรางฆ่าเช้ือที่ 3 ทําให้ประสิทธิภาพ
การผลิตเพ่ิมขึ้น 7.41% และ 7.01% ตามลําดับ การติดต้ังอุปกรณ์ระบบลมบริเวณหัวและท้ายรางฆ่าเช้ือที่ 4 
ทําให้ประสิทธิภาพการลําเลียงเพ่ิมขึ้น 10.92% และ 9.48% ตามลําดับ ซึ่งการติดต้ังระบบลมน้ีทําให้สามารถ
ลดจํานวนพนักงานลง 6 คน ทําให้บริษัทลดต้นทุนด้านแรงงานได้ 50.16% ต่อปี 2. แผนกจัดเก็บ ได้มีการ
ออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทํางาน ทําให้การเรียงจัดเก็บลําไยกระป๋องขนาดนํ้าหนัก 6 ออนซ์และ 20 ออนซ์ 
ในจุดงานที่ 1,2,3 และ 4 มีระยะเวลาการผลิตต่อกิโลกรัมลดลง 9.56%, 9.99%,13.33% และ 13.33% 
ตามลําดับ ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 10.59%, 11.08%, 15.42% และ 15.39% ตามลําดับ ประสิทธิภาพการผลิต
เพ่ิมขึ้น 4.77%, 5.06%, 6.82% และ 6.71% ตามลําดับ ซึ่งการออกแบบอุปกรณ์ช่วยน้ีสามารถลดจํานวน
พนักงานจากทั้งหมด 16 คนเหลือ 12 คนทําให้ลดต้นทุนแรงงาน คิดเป็น 25% ต่อปี 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการขนย้ายมาการีน 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ศึกษากระบวนการขนย้ายและการจัดเก็บมาการีน ในการศึกษาได้มีการใช้ Flow Process Chart 
และ Flow Diagram เป็นเคร่ืองมือในการศึกษากระบวนการหรือขั้นตอนการขนย้ายมาการีน พบว่า ขั้นตอน
การทํางานของพนักงานในปัจจุบันมี 10 ช้ันตอน เวลาที่ใช้ 110.32 นาที โดยมีระยะทาง 217 เมตรในการ
เคลื่อนย้าย และมีการใช้จํานวนพนักงานถึง 8 คน ดังรูปที่ 1 
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รูปที ่1: Flow Process Chart การขนย้ายมาการีน (วิธีเดิม) 

 
 จากรูปที่ 1 ขั้นตอนที่ 5 และ 6 มีการทํางานเพียง 15.47 นาทีต่อการทํางาน 7 พาเลท แต่มีการใช้
จํานวนพนักงานถึง 4 คน ทางผู้วิจัยจึงได้นําขั้นตอนที่กล่าวมาเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้การต้ังคําถาม 
5W1H ต่อไป 
 
 2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการศึกษาทําให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนํามาวิเคราะห์
ขั้นตอนการทํางานน้ันเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุอะไร โดยใช้หลักการต้ังคําถาม ( 5W1H) เป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ขั้นตอน และมีการนําหลักการ ECRS มาช่วยในการหาแนวทางในการแก้ไข 
 
ตารางที่ 1: การต้ังคําถาม 5W1H ในขั้นตอนการแกะฟิล์มและกระดาษ 
 

5W1H คําตอบ ปัญหาที่เกิดขึน้ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
What (ทําอะไร) แกะฟิล์มที่พันรอบพาเลทและนํา

กระดาษที่หุ้มออก 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ช้ เ ว ล า
ประมาณ 1.47 นาทีใน
การแกะฟิล์มที่หุ้มและ
ก ร ะ ด าษออก  อี ก ทั้ ง
ก ระดาษที่ หุ้ ม ม า ต้ อ ง
นําไปทิ้งไม่สามารถใช้งาน
อ่ืนได้ต่อ 

ลดการห่อหุ้มโดยการลด
จํานวนกระดาษที่หุ้มมา
จากผู้ส่ งมอบและมี นํา
อุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้
ในการใส่มาการีนเพ่ือลด
กระดาษที่ใช้ในการคั่นแต่
ละช้ัน 

Why (ทําไม) เน่ืองจากมีกระดาษและฟิล์มหุ้ม
มาจึงต้องแกะออกเพราะในพ้ืนที่
การผลิตไม่สามารถนํากระดาษขึ้น
ไปได้ 

When (เมื่อไหร่) เมื่อมีมาการีนมาส่ง 
How(ทําอย่างไร) ใช้แรงงานคนในการทํางาน 

                                                FLOW PROCESS CHART

เอกสารเลขที ่…………
กระบวนการ ขนยา้ยมาการีน วันที ่………….……..…………………………...………
ชือ่ผูป้ฏบัิตงิาน….……..……………………………. ชือ่ผูบั้นทกึ ………………….…….……………………..
หน่วยงาน ลาดโหลดวัตถุดบิ แผนก สนับสนุนการผลติ             วธิเีดมิ           วธิปีรับปรุง

ระยะทาง เวลา จํานวนพนง.
(เมตร) (นาท)ี (คน)

1 พนักงานใชF้orklift ตักพาเลทจากรถ 9.1

2 เคลือ่นมาวางพืน้ทีโ่หลดของ 49 0.91

3 พนักงานนําhand jack เสยีบเพือ่เคลือ่นยา้ย 1.05

4 ลากพาเลทมาการีนเขา้คลัง 42 2.45

5 แกะฟิลม์ทีพั่นรอบและกระดาษทีหุ่ม้ 1.47

6 ถ่ายพาเลทมาการีน 14

7 ตดิสติ๊กเกอร์lot ทุกกอ้น 4.34

8 รอลฟิทเ์พือ่เข็นเขา้ลฟิทข์ ึน้ไปชัน้ 3 56 42

9 ขนพาเลทออกจากลฟิทน์ําไปทีห่อ้งเย็น 70 35

10 เก็บทีห่อ้งเย็น 5 องศา

                                                รวม 5 3 1 0 1 217 110.32 8
*วันละ 7 พาเลทต่อวัน

ลําดับที่ ขัน้ตอนงาน

1

1

4

2
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ตารางที่ 2: การต้ังคําถาม 5W1H ในขั้นตอนการถ่ายพาเลท 
 

5W1H คําตอบ ปัญหาที่เกิดขึน้ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
What (ทําอะไร) เปลี่ยนถ่ายพาเลทจากของซัพ

พลายเออร์ เ ป็นพาเลทของ
โรงงาน จากพาเลทละ 54 ก้อน
เหลือเพียพาเลทละ 27 ก้อน 

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ช้ เ ว ล า
ประมาณ 14 นาทีในการ
ขนย้ายมาการีนจากพา
เลทของผู้ส่งมอบมาเป็น
พาเลทของทางโรงงาน 
อีกทั้ ง ยั ง ต้องมีพา เลท
รองรับการถ่ายมาการีน
ด้วย 

นํ า อุ ป ก ร ณ์ ที่ มี ค ว า ม
เหมาะสมมาใช้ในการใส่
มาการีนเพ่ือลดขั้นตอน
การถ่ายพาเลท 

Why (ทําไม) 1. ต้องมีการตรวจสอบการ
นําส่งพาเลทคืนทุกครั้งและพา
เลทซัพพลายเออร์ขอย้ายยาก 
2. มีกระดาษคั่นระหว่างช้ันใน
การวางมาการีน 
3. การถ่ายเหลือ 27 ก้อน
สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและ
ไม่ทําให้มาการีนไหลไปมา 

When (เมื่อไหร่) เมื่อมีมาการีนมาส่ง 
How (ทําอย่างไร) ใช้แรงงานคนในการทํางาน 
 
   3. กําหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา ได้มีการออกแบบทั้งหมด 3 ครั้ง โดยการออกแบบน้ี
สามารถตอบสนองต่อพ้ืนที่การจัดเก็บโดยเก็บวางซ้อน 2 ช้ัน และลักษณะการวางมาการีนยังสามารถทําให้
อากาศไหลผ่านได้ทุกก้อนอีกด้วย  
 

 
 

 
ลักษณะโครงสร้าง 

 

 
ลักษณะการวางมาการีน 

รูปที่ 2:  ลักษณะแบบที่ได้นําเสนอ (ที่นําไปทําตัวต้นแบบ) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการนําอุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายจะทําให้สามารถลดขั้นตอนการถ่ายพาเลทลงได้ และยัง
สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานได้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้จากแผนภูมิกระบวนการผลิตก่อน
และหลังปรับปรุง โดยสามารถลดขั้นตอนการทํางานจากเดิม 10 ขั้นตอน เหลือ 9 ขั้นตอนลดเวลาในการ
ปฏิบัติงานจาก 110.32 นาที เหลือ 62.18 นาที รวมถึงการลดจํานวนพนักงานจากเดิม 8 คน เหลือ 5 คน  ซึ่ง
แสดงดังตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 และสามารถเพ่ิมจํานวนก้อนมาการีนที่ใช้ในการขนส่งในแต่ละรอบได้
อีกด้วย จากเดิมจะมีการนํามาการีนมาส่ง 7 พาเลทต่อวัน พาเลทละ 54 ก้อน จะทําให้ต้องมีมาการีนที่นํามา
ส่งทั้งหมด 378 ก้อน หลังการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ออกแบบสามารถจุใส่มาการีนได้ถึง 72 ก้อนต่อพาเลททําให้
ในการขนส่งแต่ละครั้งสามารถลดจํานวนพาเลทท่ีต้องขนส่งได้ถึง 1 พาเลท และสามารถเพ่ิมจํานวนก้อนมากา
รีนที่จัดเก็บได้อีกด้วยโดยพื้นที่จัดเก็บมีขนาด 38.70 ตารางเมตร สามารถเก็บพาเลทขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 
1 เมตร ได้จํานวน 21 ทําให้จากเดิมสามารถเก็บมาการีนได้สูงสุดเพียง 567 ก้อน หลังการปรับปรุงจะสามารถ
เก็บมาการีนได้มากถึง 1,500 ก้อน 
 

วิธีเดิม 
 

 
ขั้นตอนการทํางาน 10 ขั้นตอน ใช้เวลาในการทํางาน
ประมาณ 110.32 นาที มีระยะทางในการขนย้าย
ประมาณ 237 เมตร และจํานวนพนักงานมากถึง 8 
คน 
 

วิธีใหม่ 
 

 
 

ขั้นตอนการทํางาน 9 ขั้นตอน ใช้เวลาในการทํางาน
ประมาณ 62.18 นาที มีระยะทางในการขนย้าย
ประมาณ 132 เมตร และจํานวนพนักงาน 5 คน โดย
สามารถลดจํานวนพนักงานในขั้นตอนการถ่ายพาเลท
ได้ถึง 3 คน 

 
รูปที่ 3: เปรียบเทียบผลก่อน และหลังการปรับปรุง  
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วิธีเดิม 
ขั้นตอนการแกะฟิล์มและกระดาษ 

 
 

วิธีใหม่ 
 

 
แกะฟิล์มและกระดาษหุ้มบางส่วนออกแล้วสามารถ

นําส่งขึ้นไปเก็บได้ 
ขั้นตอนการถ่ายพาเลท 

 
 

รูปที่ 4: เปรียบเทียบขั้นตอนการทํางานที่ลดลง 
 

สรุป 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การลดความสูญเปล่าในกระบวนการขนย้ายมาการีน สามารถ

สรุปได้ว่า การศึกษาการทํางานแล้วนํามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ซึ่ง
เป็นการทํางานที่แฝงอยู่ในกระบวนการทํางาน ในการดําเนินงานวิจัยได้ใช้เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมอุตสา
หการเข้ามาช่วยในการปรับปรุงเพ่ือลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการทํางาน โดยจากสาเหตุที่ทําให้เกิดความสูญ
เปล่า คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทํางานน้ันไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จึงทําให้ทางผู้วิจัยและทีมงานของ
ทางโรงงานได้ร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุง โดยได้มีการออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยในการทํางาน ซึ่งผลจาก
การนําอุปกรณ์ที่ช่วยในการขนย้ายมาการีนมาทดลองใช้สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. สามารถลดข้ันตอนการทํางานจากเดิม 10 ขั้นตอน เหลือ 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 10 ยังทําให้
เวลาในการปฏิบัติงานลดลงจาก 110.32 นาที เหลือ 62.18 นาที คิดเป็นร้อยละ 43.64 รวมถึงส่งผลให้จํานวน
พนักงานลดลงจากเดิม 8 คน เหลือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
 2. สามารถลดจํานวนครั้งในการเคลื่อนย้ายเน่ืองจากเดิมมีการถ่ายพาเลททําให้จํานวนในการ
เคลื่อนย้ายพาเลทเพิ่มขึ้นในขั้นตอนที่จะต้องนําส่งขึ้นไปเก็บช้ันที่ 3 แต่หลังจากการปรับปรุงสามารถทําให้ลด
จํานวนครั้งในการเคลื่อนย้ายลงได้จาก 42 ครั้ง ระยะทาง 217 เมตร เหลือ 24 ครั้ง ระยะทาง 132 เมตร คิด
เป็นร้อยละ 44.3  
 3. สามารถเพ่ิมจํานวนก้อนมาการีนที่ใช้ในการขนส่งในแต่ละรอบได้อีกด้วย จากเดิมจะมีการนํามากา
รีนมาส่ง 7 พาเลทต่อวัน พาเลทละ 54 ก้อน จะทําให้ต้องมีมาการีนที่นํามาส่งทั้งหมด 378 ก้อน หลังการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ออกแบบสามารถจุใส่มาการีนได้ถึง 72 ก้อนต่อพาเลททําให้ในการขนส่งแต่ละครั้งสามารถ
ลดจํานวนพาเลทท่ีต้องขนส่งได้ถึง 1 พาเลทต่อการส่ง 1รอบ และยังส่งผลต่อปริมาณในการจัดเก็บที่เพ่ิมขึ้นอีก
ด้วย 
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 4. สามารถลดต้นทุนในกระบวนการทํางานได้ถึง 582,175 บาทต่อปี ซึ่งเกิดจากลดต้นทุนด้านค่าแรง 
511,000 บาทต่อปี และต้นทุนที่เกิดจากวัสดุสิ้นเปลือง 71,175 บาทต่อปี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การใช้งานในระยะสั้นของพนักงานยังไม่เหมาะสมกับหลักการยศาสตร์เน่ืองจากยังมีการก้มหยิบของ
ช้ันล่างสุด การเอ้ือมหยิบช้ินข้างในสุด ควรมีกลไกหรืออุปกรณ์มาช่วยในการหยิบจับขึ้นมา โครงสร้างมีนํ้าหนัก
มากควรหาวัสดุที่แข็งแรง นํ้าหนักเบา และยังไม่ปนเป้ือนในอาหารมาใช้แทน 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของการ
ประกอบรีโมทคอนโทรลแอร์ โดยการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบคุณภาพ สร้างอุปกรณ์ช่วย
ตรวจสอบแทนการทํางานของพนักงานเพ่ือลดปัญหาข้อผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานเร่ิมจากศึกษากระบวนการผลิต รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในปัจจุบัน เพ่ือทําการ
ออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามความต้องการโดยมีแนวคิดของการใช้ระบบนิวเมติกส์แทนการ
ใช้น้ิวมือกด ระบบการตรวจสอบโดยใช้กล้องถ่ายภาพเพ่ือเปรียบเทียบกับภาพผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สั่งการและ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมควบคุม เพ่ือตัดสินคุณภาพของรีโมทคอนโทรลแอร์ที่ตรวจสอบ ทําการสร้างและ
ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ จากน้ันทดสอบการตรวจสอบคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างของรีโมทคอนโทรล
แอร์เพ่ือประเมินผล พบว่าวิธีการทดสอบโดยพนักงานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 88% เมื่อทํา
การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้น ประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพ
เพ่ิมขึ้นเป็น 100% สามารถลดการทํางานได้ 2 ขั้นตอน และลดพนักงานได้ 2 คน    

คําสําคัญ: ปรับปรุงกระบวนการ ออกแบบอุปกรณ์ ตรวจสอบคุณภาพ 
 
ABSTRACT  

This study aims to provide solutions for improving the quality inspection of air 
conditioner remote control assembly by using an automated system, generating equipment 
applied to check the quality instead of employees’ work process for reducing the error of 
quality check. The methodology was begun by studying the production process including 
the present quality inspection process in order to design quality check equipment to meet 
the requirement, the concept is using pneumatic system instead of finger pressing, the 
monitoring system is based on camera to compare the images with accurate results, under 
the command and control by minicom. According to the quality check of A/C remote 
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controls conducted by workers, the quality check efficiency is 88% when the inspection 
process was improved based on the built equipment, the efficiency was increased to 100% 
with reduction of 2 work steps and 2 employees. 

Keywords: Process Improvement, Equipment Design, Quality Inspection 
 
บทนํา  

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน ทําให้ความต้องการของการใช้อุปกรณ์ควบคุมหรือ
รีโมทคอนโทรลสูงขึ้นตามมา ปัจจุบันมีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีจํานวนมาก ทําให้มีการ
แข่งขันกันสูง บริษัทผู้ผลิตจึงต้องการการยอมรับและความเช่ือมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องการให้
ผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพหลุดออกไปถึงมือลูกค้า กระบวนการผลิตรีโมทคอนโทรลแอร์มีขั้นตอนการทํางานที่
เก่ียวข้องกับการประกอบและบัดกรีช้ินส่วนต่าง ๆ ขนาดเล็กลงบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือแผ่นปรินต์ 
(Printed Circuit Board : PCB) ซึ่งต้องใช้ความละเอียดและความชํานาญเป็นอย่างสูง กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์แบบ 100% หลังการประกอบเสร็จจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญเพ่ือให้ทราบผลการตอบสนองใน
การส่ังการทํางานของอุปกรณ์ ขั้นตอนน้ีจะใช้พนักงานในการตรวจสอบโดยการกดรีโมทด้วยมือและสายตา
มองการทํางานฟังก์ช่ันต่าง ๆ ของรีโมท การท่ีพนักงานต้องใช้สายตาในการตรวจสอบเป็นเวลานาน ๆ ทําให้
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพลงหรือมีความผิดพลาด (Human Error) จึงทําให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพส่งไปถึงลูกค้า จากการทดสอบในการตรวจสอบคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างรีโมท
คอนโทรลแอร์ พบว่า วิธีการทดสอบโดยพนักงานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 88% จึงมีความ
ต้องการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของรีโมทคอนโทรลแอร์ให้มีความถูกต้องแม่นยําหรือมี
ประสิทธิภาพ 100% เพ่ือส่งแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถึงมือลูกค้า ทําให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ 
และมียอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นไปด้วย  

 
ทบทวนวรรณกรรม  

1. เนื้อหาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1.1 ทฤษฎี 4 M  

เป็นหลักบริหารจัดการที่เน้นปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ Man การบริหารกําลังคนจะทํา
อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด Money การบริหารเงินจะจัดสรรเงินอย่างไร
ให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล Materials การบริหารวัสดุในการดําเนินงานว่า
จะทําอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดหรือเกิดประโยชน์สูงสุด Management กระบวนการจัดการบริหารควบคุม
เพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 

1.2 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 
ระบบอัตโนมัติ (Automation) คือ ระบบใด ๆ หรือกลไกที่สามารถเริ่มทํางานได้ด้วยตัวเอง 

โดยทํางานตามโปรแกรมที่วางไว้ อาจเป็นการใช้กลไกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม การ
ทํางานจะถูกต้องต่อเมื่อมีการวางแผนหรือโปรแกรมโดยมนุษย์ทั้งสิ้น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ระบบ
การขับเคลื่อน ระบบการวัดหรือตรวจสอบ และระบบการควบคุมสั่งการ 
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1.3 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิง่ที่ต้องคํานึงถึงดังน้ี  
ก) หน้าทีใ่ช้สอย ผลิตภัณฑ์ทกุชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  
ข) ความปลอดภัย  
ค) ความแข็งแรง  
ง) ความสะดวกสบายในการใช้  
จ) ความสวยงาม  
ฉ) ราคาพอสมควร  
ช) วัสดุและวิธีการผลิต  

สําหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์มีขั้นตอนดังน้ี  
1. ระบุความต้องการของลูกค้า  
2. ระบุข้อกําหนดของแบบผลิตภัณฑ์  
3. สร้างแนวคดิของผลิตภัณฑ์  
4. เลือกแนวคดิที่ดีที่สุด  
5. ทดสอบแนวคิดและสร้างข้อกําหนดของระบบย่อย  
6. สร้างแบบในรายละเอียด  
7. ทดสอบและสร้างต้นแบบ 

2. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ชิดณรงค์, พีรวุฒิ และมงกุฎ (2554) ทําการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบอัตโนมัติสําหรับ

แผ่นกรองพลาสติกเหลวโดยใช้แรงดันลม ให้มีขั้นตอนการทํางานคล้ายคลึงกับวิธีการทํางานแบบเดิมในบริษัท 
แลบเทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งจะต้องใช้พนักงานป้อนแผ่นกรองตลอดเวลา หลังจากได้ทําการออกแบบ สร้าง 
และทดสอบเครื่องตรวจสอบอัตโนมัติสําหรับแผ่นกรองพลาสติกเหลวน้ี พบว่า เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติ
สําหรับแผ่นกรองสามารถเข้ามามีบทบาทในการลดการใช้แรงงานคนและลดระยะเวลาในการตรวจสอบลงได้ 
15.16% ตัวเครื่องสามารถรองรับช้ินงานที่จะทําการตรวจสอบได้ 2 ขนาด และ 5 ความละเอียดระดับ
ไมโครเมตร ซึ่งทํางานอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี (Programmable Logic Controller : PLC) ควบคุมขั้นตอน
การตรวจสอบ และสามารถแยกแผ่นกรองที่สามารถนําไปใช้งานและไม่สามารถนําไปใช้งานได้ตามมาตรฐาน
โรงงานกําหนด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ 
2. เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานการตรวจสอบคุณภาพรีโมทคอนโทรลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ศึกษากระบวนการผลิตรีโมทคอนโทรลแอร์ เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงช้ินส่วนประกอบและวิธีการ
ผลิตอย่างละเอียด  

2. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือให้ทราบถึงรายการตรวจสอบ 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ของการพิจารณางานดีและงานเสีย รายละเอียดขั้นตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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3. กําหนดแนวทางในการปรับปรุงโดยการใช้เครื่องในการตรวจสอบแทนการทํางานของพนักงาน 
สร้างแนวคิดของอุปกรณ์โดยใช้โปรแกรม Solid work แสดงรูปแบบจําลองและส่วนประกอบของเครื่อง 
หน้าที่การทํางานและคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ประกอบ ภายใต้ข้อกําหนดของการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์รีโมทคอนโทรลแอร์ 

4. ออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพรีโมท โดยออกแบบช้ินส่วนประกอบ การเขียนแบบด้วย
โปรแกรม Autocad เลือกวัสดุที่ใช้ กําหนดการวางตําแหน่งช้ินส่วนประกอบ ขนาดช้ินงานและโครงเครื่อง 
วิธีการผลิตและการประกอบ 

 5. สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ นําผลจากการออกแบบ มาทําการสร้างเครื่อง
ตรวจสอบคุณภาพรีโมทเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและตรงตามเง่ือนไขที่บริษัทกําหนด โดย
จัดซื้อวัสดุ และใช้เครื่องจักร-อุปกรณ์ที่มีในโรงงานทําการผลิตและประกอบตัวเคร่ือง ภายใต้การสนับสนุนของ
บริษัท 

 6. ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ นําเครื่องที่สร้างเสร็จแล้วมา
ทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับซอฟแวร์ของบริษัทเพ่ือหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ จากนั้นทดสอบ
การตรวจสอบคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างของรีโมทคอนโทรลแอร์เพ่ือประเมินผลและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

1. ขั้นตอนการประกอบรีโมท จะแบ่งออกของเป็น 2 ส่วนคือ Touch up 1-6 และ Assembly   
7-12 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

Touch up 1  ใส่ Jumper เบอร์ 1, 3, 4, 5 นําไปบัดกรี และตัดขาส่วนที่เกินออก 
Touch up 2  ใส่ขดลวด X1, X2 และ Spring ที่รังถ่านขั้ว +,- นําไปบัดกรี และตัดขาสว่นที่เกินออก 
Touch up 3  ใส่หลอด LED นําไปบัดกรี และตัดขาส่วนที่เกินออก 
Touch up 4  ใส่ตัวตัวเก็บประจุ C1 ขดลวด L1 นําไปบัดกรี และตัดขาส่วนที่เกินออก 
Touch up 5  ติดเทปโฟม และหยอดกาวที่ขดลวด X2 
Touch up 6  ติดแผ่นเรืองแสงอิเล็กทรอนิกส์ (Electroluminescent Layer : EL) แผ่นรอง

หน้าจอ และทาํการตรวจหน้าจอ Display 
Assembly 7  ติด Bar Code ใส่กระจกหน้าจอและเป่าฝุ่น ใส่จอ LCD และติดแผ่น Zebra เพ่ือ

ล็อคหน้าจอใหอ้ยู่กับที่ 
Assembly 8  ประกอบ Spring ขั้ว - ใส่ปุ่มกด ประกอบบอร์ดเข้ากับฝาหน้า ยึดด้วยสกรู จํานวน 2 

ตัวและยิง Bar Code 
Assembly 9  ประกอบฝาหลังยึดด้วยสกรูจํานวน 4 ตัว และติดสต๊ิกเกอร์ 
Assembly 10  ใส่ถ่าน และทดสอบการทํางานของนาฬิกา 
Assembly 11  ทดสอบการทํางานด้วยเครื่องรับสัญญาณโดยใช้มือกดแล้วเอาถ่านออก 
Assembly 12  ติดสต๊ิกเกอร์ Bar Code ที่บรเิวณด้านในฝารังถ่านปิดฝา แล้วนํามาช่ังนํ้าหนัก 
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2. ขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพรีโมท  
การตรวจสอบคุณภาพน้ันอยู่ในขั้นตอน Assembly 10 และ Assembly 11 พนักงานจะ

ตรวจสอบการทํางานของหน้าจอโดยใช้สายตาและใช้มือในการทดสอบการทํางานของปุ่มกดรีโมท ดังรูปที่ 1 
 

 
 
รูปที่ 1: ขั้นตอน Assembly 10 และ Assembly 11 ของการทดสอบคุณภาพ 
 

พนักงานจะต้องทําการทดสอบเพ่ือให้รู้ว่าการทํางานของหน้าจอสมบูรณ์หรือไม่ ถ้ามีอาการที่
ผิดปกติให้นําช้ินงานน้ันออกทันที และต้องทดสอบปุ่มกดทั้ง 16 ปุ่มของรีโมท ถ้าปุ่มใดปุ่มหน่ึงไม่สามารถ
ทํางานได้ รีโมทช้ินน้ันจะเป็นงานเสียทันที ตัวอย่างของการทดสอบปุ่มกดรีโมทในขั้นตอนย่อยที่ 1-2 เป็นดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อกดปุ่ม    1ครั้ง เครื่องรับสัญญาณจะมีเสียงเตือนจากการรับสัญญาณจาก
รีโมท 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิและสถานะการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดปุ่ม    15 ครั้ง เครื่องรับสัญญาณจะมีเสียงเตือนจากการรับสัญญาณ
จากรีโมท 15 ครั้งหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศ เริ่มต้นที่ 15°-30° 

ขั้นตอนย่อยทั้งหมด 16 ขั้นที่พนักงานต้องตรวจสอบน้ันมีรายละเอียดที่มาก จึงมีโอกาสสูงที่จะ
เกิดความผิดพลาดเมื่อต้องทํางานตลอดทั้งวันเป็นเวลานานๆ ด้วยเหตุน้ีจึงต้องการการปรับปรุงกระบวนการ
โดยจะทําการสร้างอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบคุณภาพรีโมทข้ึนมา เพ่ือใช้แทนการทํางานของพนักงาน 

3. การสร้างแนวคิดของอุปกรณ์ 
คํานึงถึงหลักในการทํางานเปรียบเสมือนการทํางานของพนักงาน โดยจะใช้กระบอกลมนิวเมติกส์

ในการทดสอบปุ่มกดรีโมทแทนน้ิวมือของพนักงาน ใช้กล้องในการตรวจสอบจอภาพของรีโมทแทนสายตาของ
พนักงาน และจะใช้ Minicom ในการควบคุมการทํางาน อุปกรณ์น้ีต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพของรีโมทได้
อย่างเที่ยงตรงและแม่นยํามากกว่าคนโดยที่ทําการติดต้ัง เคลื่อนย้าย และประกอบได้ง่ายโดยให้การทํางานของ
เครื่องสอดคล้องกับซอฟแวร์ของบริษัทและพ้ืนที่ที่ใช้ในการทํางาน 

4. การออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพรีโมท 
ใช้โปรแกรม Autocad ช่วยในการเขียนแบบช้ินส่วนประกอบของแผ่นอะคริลิคซึ่งจะเป็นโครง

ของตัวเคร่ือง ออกแบบถาดใส่รีโมทให้มีขนาดที่สามารถจับยึดรีโมทได้ ใช้กระบอกลมนิวเมติกส์ขนาด 2.5 
mm จํานวน 16 กระบอก วางตําแหน่งให้ตรงกับปุ่มของรีโมท ฐานของอุปกรณ์มีขนาดเหมาะสมกับขนาดโต๊ะ
ทํางาน ในการตรวจสอบหน้าจอจะจับภาพหน้าจอรีโมทที่ทดสอบด้วยกล้องเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับภาพ
หน้าจอที่ถูกต้องซึ่งจะสั่งการทํางานด้วยชุดคําสั่งในโปรแกรม Python ที่ทางบริษัทได้เขียนไว้และประมวลเป็น
ผลลัพธ์ออกมา 
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รูปที่ 2: แบบจาํลองและส่วนประกอบเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพรีโมท   
 

5. การสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ 
ใช้เครื่อง Cutting Laser ในการตัดอะคริลิกให้ได้ขนาดตามแบบที่เขียนไว้ นําช้ินส่วนอะคริลิกมา

ประกอบกันช่ัวคราวโดยใช้เทปกาวจับยึด และใช้ตะไบเล็กลบเหลี่ยมในช้ินส่วนที่ไม่สามารถประกอบเข้าได้ ยึด
โครงสร้างอะคริลิกด้วยนํ้ายาประสานพลาสติก ใช้น็อตจับยึดชุดจ่ายลม ประกอบชุดจ่ายลมและกระบอกลม
เข้าด้วยกัน จากน้ันประกอบ Raspberry Pi (Minicom) กล้อง Full HD กระจก LED Super Bright สวิตซ์ 
ON/OFF  Buzzer และชุดจ่ายลมเข้าด้วยกัน จะได้ดังรูปที่ 3 

 

 
 
รูปที่ 3: เครื่องทดสอบคุณภาพที่สร้างขึ้นและการทดลองใช้งานเคร่ือง 
 

ส่วนประกอบของเคร่ืองจักร 
1) ไฟเขียวแสดงว่าช้ินงานผ่านการทดสอบ 
2) ไฟแดงแสดงว่าช้ินงานไม่ผ่านการทดสอบ 
3) Buzzer เสียงเตือนเมื่อมีช้ินงานไม่ผ่าน 
4) สวิตซ์ ON/OFF 
5) ชุดจ่ายลม Solenoid 

 10 
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6) ชุดอุปกรณ์ควบคุม Terminal 
7) กระบอกนิวเมติกส์ 
8) ช่องใส่รีโมทเพ่ือทําการทดสอบ 
9) ชุดประมวลผลการทดสอบของรีโมท (มินิคอมพิวเตอร์) 
10) กล้อง Full HD 1080p 

 
6. การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพรีโมท 

เตรียมเคร่ืองให้พร้อมใช้งานโดยทําการจําลองให้เหมือนการทํางานจริง และทดสอบการทํางาน
ของเคร่ืองว่าทํางานได้สมบูรณ์ตามท่ีต้องการหรือไม่ ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ว่าการกดของกระบอกลมตรง
ตามท่ีออกแบบไว้หรือเปล่า ทดสอบมุมกล้องว่าสามารถส่องฟังช่ันต่าง ๆ ที่หน้าจอรีโมทได้ชัดหรือไม่ นํา
ซอฟต์แวร์มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นว่าสามารถตรวจสอบตัวเลขบนหน้าจอรีโมทและตรวจสอบฟังช่ัน
ต่าง ๆ ของรีโมทได้ครบถ้วนหรือเปล่า ในการทดสอบขั้นตอนสุดท้าย คือการนํางานที่เสียมาตรวจสอบที่
เครื่องจักร และดูว่าเคร่ืองที่สร้างขึ้นมาสามารถทําการตรวจสอบได้100 % หรือไม่ ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1: ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบคุณภาพระหว่างพนักงานกับเคร่ืองจักร 

การตรวจสอบคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

ค่าเฉล่ีย 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

พนักงาน 1 86% 90% 88% 

พนักงาน 2 88 90% 89% 

เคร่ืองจักร 100% 100% 100% 

 
สรุป  

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพ เป็นแนวความคิด
ในการปรับปรุงเพ่ือลดปัญหาข้อผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพ โดยได้ทําการสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบ
อัตโนมัติขึ้นมาแทนการปฏิบัติงานของพนักงานตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทต้องการ ซึ่งความแตกต่างของวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพแสดงดังตารางที่ 2 มีค่าใช้จ่ายของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําเคร่ืองประมาณ 24,595 บาท 
สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

ก)  เครื่องมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพได้ 100%  
ข)  สามารถลดการทํางานได้ 2 ขั้นตอน ลดพนักงานได้ 2 คนและทําให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่นในตัว

ผลิตภัณฑ์มากขึ้น  
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ตารางที่ 2: เปรียบเทียบวิธีในการตรวจสอบคุณภาพ 

ก่อนปรับปรุง (การตรวจสอบโดยพนักงาน) หลังปรับปรุง (การตรวจสอบโดยเครื่องจักร) 

ใช้มือในการตรวจสอบการทํางานของปุ่มกดรีโมท ใช้กระบอกลมนิวเมติกส์ในการตรวจสอบการทํางานของ
ปุ่มกดรีโมท 

ใช้สายตาในการตรวจสอบการทํางานของหน้าจอรีโมท ใช้กล้องในการตรวจสอบการทํางานของหน้าจอรีโมท 

ใช้สมองในการประมวลผลและตัดสิน คุณภาพของรีโมท ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคุณภาพของรีโมท 

 
เอกสารอ้างอิง  
ชิดณรงค์ เขม้นเขตการ, พีรวุฒิ พลายเพลิด และมงกุฎ สารเจริญ. (2554). ออกแบบและสร้างเครื่อง

ตรวจสอบอัตโนมัติสําหรับแผ่นกรอง พลาสติกเหลวโดยใช้แรงดันดันลม.  
ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554. 

ชูชีพ เขียวอุบล. (2555). การออกแบบวิศวกรรมด้วย Solidwork. ศูนย์ผลิตตําราเรียน. 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

ธนรัตน์ แต้วัฒนา และมณฑล แสงประไพทิพย์. (2546). กรรมวิธีการผลิต. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

ภูวนัย สงวนวรรณ. (2553). คู่มือการใช้งานโปรแกรม Autocad 2011. บริษัท เอส.พี.ซี.บุ๊คส์ จํากัด. 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การจัดการทางวิศวกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 11.  

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
มณฑลี ศาสนนันทน์. (2550). การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย.

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สภาวิศวกร. (2553). ระบบนิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม. สืบค้นวันที ่10 มกราคม 2558  

จากเว็บไซต์: http://www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?id=13 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

G 68 

 
การพัฒนาแอปพลิเคชันลงชื่อเข้าเรียนโดยใช้คิวอาร์โคด้เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษา
ต่อแอปพลิเคชัน 
Class Attendance Application Using QR-Code Application Development for 
Study of Student Satisfaction in Application 

 
ศรัญญา เกิดขาว 

Saranya Kerdkhao 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
Faculty of Science and Technology, Bangkok University 

E-mail: saranya.ke@bu.ac.th 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับให้นักศึกษาลงช่ือเข้าเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด 
และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแอปพิลเคชัน ทั้งน้ีในการพัฒนาแอปพลิเคชันมีขั้นตอนพ้ืนฐาน คือ   
1) กําหนดกลุ่มวิชา 2) สแกนคิวอาร์โค้ดของนักศึกษาและบันทึกข้อมูลของนักศึกษา และ 3) ส่งข้อมูลที่บันทึก
ไว้เข้าอีเมลของอาจารย์ผู้สอน โดยผลที่ได้ พบว่า แอปพลิเคชันสามารถทํางานได้เป็นอย่างดีและระบุข้อมูลได้
ถูกต้อง ขณะที่การประเมินความพึงพอใจในงานน้ีได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 130 คน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการนําแอปพลิเคชันมาใช้งานอยู่ในระดับมาก 

คําสําคัญ: การลงช่ือเข้าเรียน สมาร์ทโฟน คิวอาร์โค้ด  
 
ABSTRACT 

The objective of this research is to develop application for class attendance 
application using QR Code and the study of student satisfaction in application. The process 
of this application is as follows: 1) set the subject 2) scan QR Code and saving student’s 
information and 3) send the data to instructor’s email.  The samples in this research were 
130 students from Information Technology and the Future World course of Bangkok 
University. The result were showed that students have good level of satisfactions. 

Keywords: Class Attendance, Smart Phone, QR Code 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

G 69 

บทนํา 
เด็กวัยรุ่นที่มีอายุต้ังแต่ 12-19 ปี ในปัจจุบันน้ัน มีพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใน

วัยดังกล่าวจัดเป็นวัยที่อยู่ในช่วงที่เรียกว่า วัยกําลังศึกษา และการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการปรับตัวและการ
เข้าสังคมของเด็ก ซึ่งเด็กบางคนอาจเกิดความเครียดและแสดงออกในลักษณะต่างๆ เช่น การฝ่าฝืนกฎระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ของสังคม หรือบางคนจะเริ่มก่อกวนสร้างความรําคาญให้คนรอบข้าง หรือกระทั่งการไม่ชอบเข้า
เรียนทําให้เด็กเหล่าน้ันเข้าเรียนสายหรือขาดเรียน เป็นต้น (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2538) ขณะที่ความต้องการ
พ้ืนฐานทางจิตใจของวัยรุ่น คือ ความต้องการอิสระและเป็นตัวของตัวเอง อยากทดสอบพลังความสามารถของ
ตนเองในทุกเรื่อง ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล อาทิ บางคนเข้าร่วมทํากิจกรรม
ทุกอย่าง บางคนต้ังใจเรียนทําคะแนนสอบได้อย่างดี หรือบางคนอาจแสดงออกโดยการเข้าเรียนสายและไม่
สนใจใคร บางคนส่งเสียงดังรบกวนในช้ันเรียน หรือการกระทําอ่ืนๆ เป็นต้น ฉะน้ันเพ่ือให้เด็กวัยรุ่นเหล่าน้ีได้
เรียนรู้ ปรับตัวได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนรักษากฎเกณฑ์พ้ืนฐานของสังคม ครูอาจารย์จําเป็นต้องหาสิ่งที่เด็ก
วัยรุ่นน้ันรู้สึกช่ืนชอบ สนใจ และสนุกเข้ามามีบทบาท และสอดแทรกอยู่ในกระบวนการการเรียนการสอนมาก
ขึ้น  

ขณะเดียวกันที่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกลุ่มวัยรุ่น ทําให้ปัจจุบันวัยรุ่นเกือบทุกคน
รู้จักเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟน และใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเทคโนโลยีเหล่าน้ันมากกว่าการให้ความสนใจคน
รอบข้างและการเรียนในช้ันเรียน รวมถึงเด็กได้รับการปลูกฝังในการใช้เทคโนโลยีอย่างชอบธรรม แต่ขณะ 
เดียวกันเด็กไม่ได้รับการปลูกฝังให้รู้จักความรับผิดชอบในตนเองและการยับย้ังช่ังใจ ทําให้เด็กใช้เทคโนโลยี
ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การฟังเพลง การเล่นเกม และการแชทในช้ันเรียน เป็นต้น (MGR Online, 2556) 

จากเหตุน้ีเพ่ือให้กระบวนการการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มวิชาของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึง
นักศึกษาได้และมีความน่าสนใจมากขึ้น มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งจึงได้นําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท เช่น การ
ตอบคําถามผ่านแอปพลิเคชัน การสอนผ่านสื่อการเรียนการสอน หรือกระทั่งการยืนยันตัวตนของนักศึกษาจาก
แอปพลิเคชัน เป็นต้น แต่ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ในช้ันเรียนโดยมากสิ่งแรกที่นํามาใช้คือปลูกฝังให้
นักศึกษาได้รู้จักการรักษาเวลาตามที่ตกลงกันไว้ เน่ืองจากเป็นมารยาทพ้ืนฐานในสังคม ซึ่งผลท่ีได้พบว่าทั้งการ
เรียกช่ือหรือการลงช่ือในกระดาษในเวลาที่กําหนด เพ่ือตรวจสอบนักศึกษาที่เข้าเรียนจะเกิดความไม่เป็นธรรม
สําหรับนักศึกษาที่อยู่ในลําดับแรกๆ หรือกระทั่งการอ้างเร่ืองของเวลาที่ไม่ตรงกันของแต่ละบุคคล รวมทั้งเกิด
ความล่าช้าในห้องเรียนที่มีนักศึกษาจํานวนมาก ด้ังน้ันเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว ในการศึกษาครั้งน้ีจึงได้พัฒนา
แอปพลิเคชันสําหรับลงช่ือเข้าเรียนผ่านสมาร์ทโฟนด้วย QR Code ที่สามารถยืนยันตามข้อมูลที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันพร้อมบันทึกเวลาจริงที่นักศึกษามาเข้าเรียนได้ และศึกษาถึงความพึงพอใจของ
นักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างสําหรับนําไปใช้ปรับปรุงการทํางานของแอปพลิเคชันให้เหมาะสม สร้างความเช่ือมั่น
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
QR Code คือบาร์โค้ด 2 มิติที่เก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ด 1 มิติ ซึ่งเป็นการแปลงรหัสให้ออกมาเป็น

ข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยเคร่ืองสแกน โดยปัจจุบันในสมาร์ทโฟนมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า QR Code 
Reader ติดต้ังอยู่ ทําให้ถอดรหัสข้อมูลในรูปของข้อความได้ง่าย ในด้านการนํา QR Code ไปประยุกต์ใช้น้ัน 
ทางการตลาดมีการนํามาใช้กับสินค้าร่วมกับสื่อโฆษณา ขณะที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคมากขึ้น ดังน้ันหลายองค์กรจึงนํา QR Code มาใช้เก็บ URL ของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ และคลิปวิดีโอต่างๆ ได้โดยง่าย (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2555) 
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ภาษา Swift เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพ่ือนักพัฒนาโปรแกรมบน Mac OS X และ iOS 
ซึ่งภาษา Swift เป็นภาษาที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการพัฒนา รวมทั้งถูกออกแบบให้มีความ
ปลอดภัยในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น ส่งผลให้ลดข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ (MacThai, 2014) 

ภาษา PHP เป็นภาษา Server-Side Script ที่ทํางานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรูปแบบคําสั่งมีลักษณะ
คล้ายกับภาษา Perl หรือภาษา C และทํางานร่วมกับภาษา HTML ได้เป็นอย่างดี ความสามารถของ PHP 
สามารถจะทํางานในลักษณะ Dynamic Web ได้ทุกรูปแบบเหมือน CGI หรือ ASP (ปริญญา น้อยดอนไพร, 
2556) 

การใช้ Script ในการสร้างเว็บมีการใช้ Script อยู่ 2 แบบ คือ Server-Side Script เป็นลักษณะการ
ทํางานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และแปลเป็นภาษา HTML และ Client-Side Script เป็นลักษณะการทํางานบน
เครื่องผู้ใช้น่ันเอง (ปริญญา น้อยดอนไพร, 2556) 

บทความและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
หลายปีที่ผ่านมามีนักวิจัยและนักพัฒนาหลายท่านให้ความสนใจกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ร่วมในการ

เรียนการสอนโดยการเริ่มจากการศึกษาถึงพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ อาทิ ในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ที่ได้ศึกษา
เรื่องจริยธรรมกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ, 2555) โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ได้แก่ สาระวิชาแกน หัวข้อสําหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ และระบบการสนับสนุนในการจัด
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ซึ่งเด็กยุคใหม่ควรมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรอบรู้ในสังคมท่ีมีข้อมูล 
ข่าวสารท่ีมากมาย ดังน้ันจะทําอย่างไรให้เด็กมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประเด็นหน่ึงไม่ว่า
ครูจะออกแบบการสอนอย่างไรแต่ต้องสอนให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม และในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ศึกษาพฤติกรรม
และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พัชนา 
สุวรรณแสน วิวรรณ กาญจนวจี และกนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์, 2557) ซึ่งในการศึกษามีปัจจัยเรื่องสาเหตุการ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ผลที่ได้พบว่า มีอยู่ 5 ปัจจัย คือ ด้านการใช้งาน ด้านสังคม ด้านรูปลักษณ์ 
ด้านบริการ และด้านการติดต่อสื่อสาร ทั้งน้ีส่วนใหญ่มีพฤติกรรมและวัตถุประสงค์หลัก คือ การติดต่อสื่อสาร 
รองลงมา คือ เพ่ือความบันเทิง เป็นต้น 

ขณะที่การนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนอย่างหน่ึงน้ันคือการนําเทคโนโลยี QR 
Code เข้ามาประยุกต์ใช้ อย่างในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ศึกษาในหัวข้อการประยุกต์ใช้ QR Code ในการบันทึก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสําเร็จการศึกษา (นฤเทพ สุวรรณธาดา สมคิด แซ่หลี และสรเดช ครุฑจ้อน, 
2556) โดยนําเข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้ QR Code ในการ
บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือศึกษาวิธีการลดและแก้ไขปัญหาในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานระบบ ซึ่งผลท่ีได้พบว่าการนําระบบมาใช้
สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง และความพึงพอใจของคณะกรรมการนักศึกษาอยู่ในระดับดี โดยการทํางาน
จะมีการเช่ือมโยงสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและฝากไว้ที่ Dropbox จากน้ันจึงเช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
Electronic Diamon Book ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษาต่อไป 

ในปี ค.ศ. 2014 ยังมีผู้ที่ได้ศึกษาเรื่อง A Students Attendance System Using QR Code (Fadi 
Masalha และ Nael Hirzallah, 2014) โดยเป็นการศึกษาถึงกระบวนการการพัฒนาแอปพลิเคชันและ
ขั้นตอนการลงเวลาเรียนของนักศึกษาด้วย QR Code ซึ่งการทํางานจะแบ่งเป็นส่วนของอาจารย์ผู้สอนที่จะ
สร้าง QR Code สําหรับวิชาและเก็บไว้ยังเซิร์ฟเวอร์ และส่วนของนักศึกษาเมื่อลงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่แล้วจะ Scan QR Code ที่อาจารย์ผู้สอนเปิดแสดงให้เห็น และจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เพ่ือบันทึก
ข้อมูล 
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และในปี ค.ศ. 2015 มีผู้ศึกษาเรื่องระบบการตรวจสอบการเข้าเรียนของนิสิตโดยใช้ QR Code กรณี 
ศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โป่งลาง เพ็ชรรุ่ง และประเสริฐศักด์ิ    
อู่อรุณ, 2015) โดยประยุกต์ใช้รหัส QR Code ร่วมกับข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา ซึ่งผลการทํางาน
พบว่า การทํางานสามารถช่วยให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งการออกแบบการทําของแอปพลิเคชันในงานน้ี
สําหรับ Android SDK เวอร์ชัน 4.2.2 (API 17) เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเดิมที่
นักศึกษามีอยู่ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการนําแอปพลิเคชันเข้ามาใช้ในการลงเวลาเข้าเรียน
เปรียบเทียบกับการใช้กระดาษเพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปพัฒนาต่อในอนาคต 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยน้ีมุ่งเน้นที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการนําแอปพลิเคชันมาใช้ในการลงเวลาเข้า
เรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่นํามาใช้ในงานน้ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช้ันปีที่ 1 ที่เรียนวิชา GE112 
Information Technology and the Future World จํานวน 130 คน  

ขอบเขตการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ในส่วนของงานนี้ได้สร้างแอปพลิเคชันสําหรับไอโฟน 
เพ่ือทดสอบการทํางานและความพึงพอใจของนักศึกษา โดยมีส่วนของการทํางานดังน้ี  

1. Scan QR Code ของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาผู้ใช้งาน BU Mobile แอปพลิเคชันจะมีอยู่แล้ว หรือ
ค้นหาจากรหัสประจําตัวของนักศึกษาและนําข้อมูลที่ค้นหาได้บันทึกไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟน 

2. ส่งข้อมูลของนักศึกษาที่บันทึกไว้ไปยังอีเมลของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่ต้องการข้อมูล โดยเลือก
ตามรหัสวิชาและเลขกลุ่มตามที่ต้องการ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

เก็บรวบรวมขอ้มูล 
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในงานน้ีแบ่งเป็น  
1) การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในวิชา GE112 ซึ่งในรายวิชา GE112 น้ัน มีระเบียบให้

นักศึกษาปฏิบัติ คือ นักศึกษาต้องเข้าเรียนให้ทัน 15 นาทีแรกหลังจากเร่ิมช่ัวโมงเรียน เพ่ือเป็นการสอนให้
นักศึกษารู้จักการรักษาเวลา ความรับผิดชอบ และการวางแผนในการเข้าเรียนให้ทันเวลา  

2) ศึกษาแอปพลิเคชัน BU Mobile ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไป
ดูและแสดงข้อมูลส่วนตัวได้ โดยภายในแอปพลิเคชันมีส่วนของ QR Code ที่เก็บข้อมูลเบ้ืองต้นของนักศึกษาไว้  

3) ศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันสําหรับไอโฟนด้วยภาษา Swift 2.0 เพ่ือตรวจสอบว่านักศึกษาได้
ลงทะเบียนในวิชา GE112 ไว้หรือไม่  ด้วยการ Scan QR Code และบันทึกข้อมูลไว้ภายในเคร่ือง  

วิเคราะห์และกําหนดขอบเขต 
จากการศึกษากระบวนการการเรียนการสอนในการตรวจสอบนักศึกษาที่เข้าเรียนของวิชา GE112 

พบว่า การตรวจสอบการเข้าเรียนของวิชาน้ีใช้การลงช่ือผ่านกระดาษ ซึ่งนักศึกษาบางส่วนลงช่ือเข้าเรียนทัน 
15 นาทีแรก ขณะที่นักศึกษาบางส่วนเข้าเรียนช้ากว่าที่กําหนดแล้วมีข้อโต้แย้งในเรื่องเวลาที่เข้าเรียน รวมท้ัง
บางคนให้เพ่ือนลงช่ือแทนกัน จึงสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษายังไม่รักษาเวลา ขาดความรับผิดชอบ และความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ขณะที่การศึกษาแอปพลิเคชัน BU Mobile ที่นักศึกษาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลตนเองผ่าน
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สมาร์ทโฟนน้ันมีส่วนของ QR Code ที่เป็นข้อมูลของนักศึกษาเอง ดังน้ันผู้วิจัยจึงสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่
ที่ Scan QR Code ของนักศึกษา และมีการบันทึกเวลาเข้าเรียนผ่านสมาร์ทโฟนด้วยเวลาจริง เพ่ือนํามาใช้ใน
การแก้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องเวลา ตลอดจนสามารถยืนยันตัวตนเพ่ือป้องกันการลงช่ือแทนกันของนักศึกษา
ของนักศึกษา หลังจากสร้างแอปพลิเคชันเรียบร้อยผู้วิจัยจึงได้นําแอปพลิเคชันไปทดลองและศึกษาผลตอบรับ
จากนักศึกษาต่อไป 

การออกแบบแอปพลเิคชนั 
สําหรับแอปพลิเคชัน (Scan Students) ที่จะนํามาใช้ในการศึกษานั้นจะต้องมีความง่ายต่อการใช้งาน 

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และต้องมีความถูกต้องแม่นยําในเรื่องของการบันทึกข้อมูล ด้วยเหตุน้ีใน
การออกแบบขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันจึงมีเพียง 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

1. กําหนดรหสัวิชา (Course Code) และกลุ่มของนักศึกษา (Section)  
ในการทํางานของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานต้องกําหนดรหัสวิชาและกลุ่มของนักศึกษาก่อน ดังรูปที่ 

1 เพ่ือให้สามารถจัดกลุ่มของนักศึกษาในการบันทึกข้อมูล 
 

  
รูปที่ 1: การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันด้วยการกําหนดรหัสวิชาและกลุ่มของนักศึกษา 
 

2. ค้นหาข้อมูลของนักศึกษา 
การค้นหาข้อมูลของนักศึกษาจะส่งข้อมูลไปยังเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพ่ือเทียบกับรายช่ือนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนวิชาน้ันๆ หากพบข้อมูลของนักศึกษา แอปพลิเคชันจะแสดงช่ือของนักศึกษาให้ทราบ ดังรูปที่ 2 แต่
หากไม่พบข้อมูลจะมีแจ้งเตือนผ่านหน้าแอปพลิเคชันเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนที่ใช้แอปพลิเคชัน (Scan Students) 
แจ้งให้นักศึกษาสามารถและตรวจสอบกลุ่มที่เข้าเรียนให้ถูกต้องต่อไป 
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รูปที่ 2: Scan QR Code ของนักศึกษาในกรณีที่มีช่ือลงทะเบียนวิชาน้ันๆ 
 

การค้นหาข้อมูลของนักศึกษานั้น จะใช้ QR Code ส่วนตัวของนักศึกษาที่อยู่ในแอปพลิเคชัน BU 
Mobile โดยนักศึกษาแต่ละคนจะมีสิทธ์ิใช้งาน BU Mobile ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สําหรับให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีแอปพลิเคชัน BU Mobile ผู้วิจัยได้ออกแบบแอป
พลิเคชันให้สามารถระบุรหัสประจํานักศึกษาแทนการใช้งาน QR Code ได้ หลังจากพบข้อมูลแล้วผู้ใช้งานจะ
บันทึกข้อมูลและค้นหาข้อมูลของนักศึกษาคนต่อไปได้ 

3. รายการการบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลผา่นอีเมล 
ในการบันทึกข้อมูลจะเก็บวันที่ เวลา และรหัสประจําตัวของนักศึกษาไว้ในแอปพลิเคชัน (Scan 

Students) เพ่ือลดการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน (Scan Students) จะใช้ข้อมูลที่บันทึก
ไว้ อาจารย์ผู้สอนที่ใช้งานสามารถเลือกวิชาและกลุ่มของนักศึกษาแล้วส่งไปยังอีเมลตามที่ต้องการ หรือจะ
เลือกลบข้อมูลของนักศึกษาในกลุ่มวิชาที่เลือกได้เช่นกัน ดังรูปที่ 3  
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รูปที่ 3: การสง่ข้อมูลไปยังอีเมลหรือลบข้อมูลของนักศึกษาที่ได้บันทึกการลงเวลาเข้าเรียนด้วย QR Code 
 

การพัฒนาแอปพลเิคชัน 
การศึกษาในงานวิจัยน้ี แบ่งการพัฒนาเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งงานวิจัยน้ีจะใช้การพัฒนาสําหรับไอโฟนเป็น

กรณีศึกษา แอปพลิเคชัน Scan Students พัฒนาด้วยภาษา Swift ร่วมกับ Objective-C ซึ่งรองรับการ
ทํางาน iOS 8 ขึ้นไป และจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาที่บันทึกไว้ด้วย SQLite เพ่ือให้ง่ายต่อการนําข้อมูลออกมา
ใช้ต่อไปในอนาคต 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาส่วนของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงข้อมูลของ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ิมและลดการแก้ไขแอปพลิเคชัน รวมท้ังสามารถนําไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน
สําหรับสมาร์ทโฟนท่ีรองรับระบบปฏิบัติการ Android ต่อไป ดังน้ันการพัฒนาแอปพลิเคชันจึงสร้างไฟล์ด้วย
ภาษา php สําหรับอ่านข้อมูลจากไฟล์ Text  

การทดลองและวัดผล 
การทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชัน ได้ทดสอบการทํางานเบ้ืองต้นและปรับแก้จนสามารถนําไป 

ใช้งานได้จริง หลังจากน้ันผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 
กลุ่มประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GE112 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชา GE112 จํานวน 130 คน 
หลังจากทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน Scan Students แล้วให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม

ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชัน Scan Students ในด้านของความน่าเช่ือถือ ความทันสมัย ความช่ืน
ชอบของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาหากมีการนําแอปพลิเคชันลงช่ือเข้าเรียนด้วย QR Code 
มาแทนการลงช่ือผ่านกระดาษ  
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การวิเคราะหแ์ละสรปุผล 
จากการนําวิธีการลงช่ือเข้าเรียนแบบเดิมที่ให้นักศึกษาลงชื่อด้วยกระดาษมาทดลองใช้กับนักศึกษาใน

ช้ันเรียนในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ แล้วเปลี่ยนเป็นการนําแอปพลิเคชัน Scan Students ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ร่วมกับการใช้ QR Code ของนักศึกษาในระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยทดลองใช้กับนักศึกษาวิชา GE112 จํานวน 
130 คน และให้นักศึกษาทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อการนําแอปพลิเคชันลงช่ือเข้าเรียนด้วย QR Code 
(Scan Students) เทียบกับการลงช่ือเข้าเรียนผ่านกระดาษ ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ 

4.50 - 5.00  หมายถึง  พึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.50 - 4.49  หมายถึง  พึงพอใจระดับมาก 
2.50 - 3.49  หมายถึง  พึงพอใจระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49  หมายถึง  พึงพอใจระดับน้อย 
1.00 - 1.49  หมายถึง  พึงพอใจระดับน้อยที่สุด  

จากน้ันนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ผลเพ่ือนําไปสรุปผลและปรับปรุงการทํางานของแอปพลิเคชันให้
ตอบสนองต่อความพึงพอใจในการนําแอปพลิเคชันลงช่ือเข้าเรียนด้วย QR Code (Scan Students) ไปใช้ใน
กระบวนการการเรียนการสอนและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการเข้าเรียนเมื่อนําแอปพลิเคชันมาใช้งาน 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

เมื่อสร้างแอปพลิเคชันลงช่ือเข้าเรียนด้วย QR Code (Scan Students) พร้อมทดสอบการลําดับการ
ทํางานของแอปพลิเคชันแล้วจึงนําแอปพลิเคชันไปใช้งานกับนักศึกษาวิชา GE112 Information Technology 
and the Future World จํานวน 130 คน โดยช่วง 4 สัปดาห์แรกให้นักศึกษาลงช่ือเข้าเรียนผ่านกระดาษผลท่ี
ได้พบว่า นักศึกษาบางส่วนขอลงช่ือหลัง 15 นาทีแรก โดยแจ้งว่าตนเองมาภายใน 15 นาที และมีส่วนหน่ึง
หลังจากการตรวจสอบจากลายมือที่ลงช่ือผ่านกระดาษและสอบถามจากเพ่ือนพบว่า นักศึกษาลงช่ือแทนกัน 
โดยมีจํานวนที่เพ่ิมขึ้นในทุกสัปดาห์ หลังจากน้ันผู้วิจัยจึงนําแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาน้ันมาทดลองใช้งานใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์เช่นกัน แล้วให้นักศึกษาทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อการนําแอปพลิเคชันลงช่ือเข้า
เรียนมาใช้งานเปรียบเทียบกับการใช้การลงชื่อผ่านกระดาษในด้านความเช่ือมั่นของนักศึกษาต่อการใช้งาน
ระบบ และความน่าสนใจในการใช้งานของนักศึกษา ซึ่งผลท่ีได้เป็นดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบการลงช่ือเข้าเรียนของนักศึกษาด้วย
การใช้ QR Code และกระดาษ 

ความเห็น ค่าเฉล่ีย ระดับ 
ความเชื่อม่ันต่อการลงเวลาเข้าห้องเรียน ด้านความแม่นยําของเวลา 4.28 มาก 
ความยุติธรรมเพราะไม่มีการลงชื่อแทนกัน 4.40 มาก 
ความชื่นชอบการลงชื่อผ่านระบบมากกว่าแบบเดิม 4.00 มาก 
ความน่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกับยุคสมัย 4.38 มาก 
ความรวดเร็วในการลงช่ือเข้าเรียน 4.26 มาก 
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จากผลการประเมิน พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 130 คน มีความเห็นต่อความเช่ือมั่นในการ
ลงเวลาเข้าเรียนผ่านระบบ ความยุติธรรม และความช่ืนชอบต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก รวมถึงความ
น่าสนใจ ทันสมัยเหมาะกับนักศึกษา และความรวดเร็วในการลงช่ืออยู่ในระดับพึงพอใจมากเช่นกัน และการนํา
แอปพลิเคชันมาใช้ยังพบว่า นักศึกษาไม่มีการโต้แย้งเร่ืองเวลาและการลงช่ือแทนกันตลอด 4 สัปดาห์ที่ทดลอง
ใช้แอปพลิเคชัน นอกเหนือจากน้ี นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (ร้อยละ 35.4) ยังมีความเห็นว่า อยาก
ให้นําไปใช้กับทุกรายวิชาอยู่ในระดับมาก แต่มีนักศึกษาบางคนที่ได้แสดงความเห็นว่าการนําระบบลงชื่อเข้า
เรียนด้วย QR Code มาใช้น้ันยังมีข้อเสียในเรื่องของความล่าช้าอยู่บ้าง ทําให้นักศึกษาบางส่วนต้องรอ จึง
เหมาะกับการนําไปใช้ในช้ันเรียนที่มีจํานวนผู้เรียนไม่มากนัก ขณะที่การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความต่ืนตัวในการเข้าเรียนมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการมาลงช่ือด้วยตนเอง
มากกว่าการลงช่ือผ่านกระดาษ 
 
สรุป 

ในการสร้างแอปพลิเคชันลงช่ือเข้าเรียนด้วย QR Code (Scan Students) ผลที่ได้พบว่า การทํางาน
ของแอปพลิเคชันสามารถทํางานได้เป็นอย่างดี ข้อมูลที่บันทึกไว้ถูกต้อง และเวลาเข้าเรียนของนักศึกษาแต่ละ
คนถูกต้อง แต่ปัญหาที่พบ คือ อาจารย์ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจะต้องแก้ไขรายช่ือของนักศึกษาในช้ันเรียนของ
ตนให้เป็นปัจจุบันเสมอ จึงจําเป็นต้องเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลของสํานักทะเบียนเพ่ือนําข้อมูลของนักศึกษาที่เป็น
ปัจจุบันมาใช้งานได้ทันทีที่ลงทะเบียน  

สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการลงช่ือเช้าเรียนด้วย QR Code 
เปรียบเทียบกับการลงช่ือผ่านกระดาษ ผลที่ได้พบว่า นักศึกษาส่วนมากรู้สึกพึงพอใจและเช่ือมั่นต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันมากกว่าการลงช่ือผ่านกระดาษ รวมทั้งสร้างความน่าสนใจให้กับนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์ และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าเรียนก่อนใช้งานแอปพลิเคชันและ
หลังใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า นักศึกษามีความต่ืนตัวในการเข้าเรียนให้ทันเวลามากขึ้น มีความรับผิดชอบ 
เข้าเรียนด้วยตนเอง และเป็นที่พึงพอใจชองเพ่ือนในช้ันเรียน ดังน้ันการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาเพ่ิมเติมในด้าน
ของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการนําแอปพลิเคชันลงช่ือเข้าเรียนไปใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน 
และการนําเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 
แนวทางการศกึษาต่อในอนาคต 

เน่ืองจากการทํางานของแอปพลิเคชันไม่ได้เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตรง ทําให้
อาจารย์ผู้สอนจะต้องแก้ไขรายช่ือนักเรียนนักศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือให้แอปพลิเคชันมีความง่ายและสะดวกต่อ
ผู้ใช้งานจึงควรเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาจากจากฐานข้อมูลของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
การใช้งานแอปพลิเคชันในช้ันเรียนที่มีจํานวนผู้เรียนมากๆ ส่งผลให้เสียเวลาในการบันทึกข้อมูลและผู้เรียน
จะต้องใช้เวลาเข้าแถวรอ จึงควรมีเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ช่วยในให้ผู้เรียนสามารถบันทึกเวลาได้โดยไม่ต้องรอ 

สําหรับการศึกษาด้านการนําไปใช้งาน จากงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาแนวโน้มของการนําแอปพลิเคชัน
ไปใช้งาน ซึ่งในอนาคตจะมีการนําไปทดลองใช้กับนักศึกษาในหลายๆ กลุ่มวิชาที่มีจํานวนที่คนที่แตกต่างกัน 
และช่วงเวลาที่แตกต่างกันมากขึ้น รวมทั้งรูปแบบการใช้งานท่ีหลากหลายกว่าเดิม เพ่ือให้สามารถนําไป
ปรับปรุงรูปแบบของแอปพลิเคชันและกระบวนการการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพทางปาล์มนํ้ามันด้วยกรด
ซัลฟิวริกเจือจาง โดยศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง
ทางวิศวกรรม (DOE) โดยใช้การทดลองแบบแฟคทอเรียลดีไซด์ 3k เพ่ือหาปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดนํ้าตาลกลูโคส 
ซึ่งกระบวนการปรับสภาพทําที่สภาวะอุณหภูมิคงที่คือ 125 องศาเซลเซียส ที่ (X1) คือ เวลา 45, 60, และ 90 
นาที และ (X2) คือ ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 2.0, 4.0, และ 6.0 % v/v จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยวิธีพ้ืนที่ผิวตอบสนอง (RSM) มีปัจจัยที่เก่ียวข้อง 2 ปัจจัย คือ เวลา และ ความเข้มข้น โดยแต่ละปัจจัยมี 3 
ระดับ (-1, 0, และ 1) การประมวลผลข้อมูลทําให้ได้แผนการทดลองที่เหมาะสมในศึกษาการปรับสภาพทาง
ปาล์มนํ้ามัน ทดลองซ้ํา 2 ครั้ง ได้ 18 การทดลอง จากน้ันทําการทดลองตามทั้ง 18 แผนการทดลอง นําค่า
นํ้าตาลกลูโคสท่ีได้จากการทดลองมาใช้ในการสร้างสมการถดถอย ได้สมการ คือ Y2 = 3.1078 + 2.0458(X1) 
+ 3.5715(X2) + 1.4077(X2

2)+1.7319(X1X2) และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ R2
Adj เท่ากับ 98.76% 

สภาวะที่มีค่านํ้าตาลกลูโคสมากที่สุดที่ได้จากสมการถดถอย คือ สภาวะที่ใช้ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 90 
นาที ความเข้มข้น H2SO4 6.0 %(v/v) ได้ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสมากที่สุดคือ 3.46 g/L เมื่อเปรียบเทียบค่า
ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสที่ได้จากการประมวลผล และจากการทดลองจริงพบว่าทั้งสองวิธีให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน 

คําสําคัญ: สภาวะที่เหมาะสม, การปรับสภาพ, ทางปาล์มนํ้ามัน, พ้ืนที่ผิวตอบสนอง 
 

ABSTRACT 
The aim of this research is to study the optimal conditions in the pretreatment of oil 

palm frond with dilute sulfuric acid. The relationship among variables of interest is examined 
through the Design of experiments (DOE) with 3-level factorial design (3k) in order to find the 
main factors that significantly cause glucose. Temperature of the pretreatment is controlled 
at 125°C. The pretreatment time (X1) is investigated at 45, 60 and 90 minutes and the 
concentration of sulfuric acid (X2) is varied to test at 2.0, 4.0 and 6.0% v/v. In the study, the 
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three-level factors (-1, 0, and 1) in the experiment of the pretreatment conditions of oil 
palm have 2-replicate experiments: a total of 18 runs. The statistical result of response 
surface methodology (RSM) indicates that the two factors of time and concentration are 
significant upon the amount of glucose. The responses (glucose) from the experiments are 
used to generate the regression equation as follows: Y2 = 3.1078 + 2.0458(X1) + 3.5715(X2) + 
1.4077(X2

2) + 1.7319(X1X2). The coefficient of determination (R2
Adj) = 98.76%. Based on the 

prediction by regression model, it is found that the maximum quantity of glucose (3.46 g/L) 
would be obtained under the pretreatment conditions of 90 minutes and 6.0% (v/v) H2SO4. 
Comparing the glucose from the prediction and that from the confirmation experiments 
indicates that the two values are almost exactly the same. 

Keywords: Optimal conditions, Pretreatment, Oil palm frond, response surface 
 
บทนํา  

พลังงานเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประชากรโลกและเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้โลกพัฒนา และยังเป็นปัจจัย 
พ้ืนฐานที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นทุกปี ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางด้าน
พลังงานงานน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งนับวันจะมีความต้องการ
สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากสถิติการใช้เช้ือเพลิงเหลว
ของประเทศไทย ในปัจจุบันมีการใช้เบนซินประมาณปีละ 7,000 ล้านลิตร และใช้นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วประมาณ
ปีละ 16,000 ล้านลิตร (เฉพาะภาคการขนส่งประมาณปีละ 14,000 ล้านลิตร) ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมาก ในขณะ
ที่อัตราการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี การแสวงหาแหล่งเช้ือเพลิงและพลังงานจาก
ทรัพยากรแหล่งใหม่ที่มีอยู่ เพ่ือทดแทนนํ้ามันปิโตรเลียมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเร่งดําเนินการโดยด่วน การที่
ใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นในขณะที่การจัดหาและการเตรียมพลังงานสํารองเริ่มมีข้อจํากัด ประกอบกับการใช้พลังงาน
ของประเทศต้องพ่ึงพาพลังงานนําเข้าจากต่างประเทศในระดับสูง โดยการนําเข้าพลังงานในรูปตัวเงินมีสัดส่วน
ถึงร้อยละ 25.8 ของความต้องการพลังงานในประเทศท้ังหมด ทําให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศในแต่ละปีเป็น
จํานวนมาก และส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจส่วนรวมในอนาคต ดังน้ันจึงต้องมีการจัดหาพลังงานหลาก 
หลายแนวทางเพื่อให้มีปริมาณที่มากเพียงพอต่อการใช้ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ กัน วัตถุดิบอีกอย่างที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือ วัสดุชีวมวล
จากปาล์มนํ้ามัน 

ปาล์มนํ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ปลูกมากในจังหวัดภาคใต้ของไทย ซึ่งจังหวัดที่ถือว่าเป็นเขต
เศรษฐกิจปาล์มนํ้ามัน ได้แก่ จังหวัดกระบ่ี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สงขลา 
นครศรีธรรมราช และพังงา โดยในปี 2552 พบว่ามีพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันทั้งสิ้นประมาณ 3.5 ล้านไร่ จากการ 
ศึกษา พบว่า ทางใบปาล์มเป็นชีวมวลที่ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ เน่ืองจากการเก็บเก่ียวปาล์มนํ้ามันทุกครั้ง
ของชาวสวนปาล์มน้ันจะมีการตัดแต่งทางใบปาล์มเพ่ือเร่งให้มีการแทงออกของทะลายปาล์มอยู่แล้ว ซึ่งทางใบ
ปาล์มเหล่าน้ีก็จะถูกทิ้งไว้ในร่องปาล์มเพ่ือเป็นปุ๋ยให้ต้นปาล์มเท่าน้ัน ถ้ามีการนําเอาทางใบปาล์มเหล่าน้ีมาใช้
ประโยชน์ในการผลิตเป็นเอทานอลก็จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าได้อย่างมหาศาล (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2553) 
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ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. ทางปาล์มน้ํามัน 

ทางใบปาล์มเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของปาล์มนํ้ามัน (oil palm) เป็นพืชที่มีแหล่งกําเนิดใน
ทวีปแอฟริกา อยู่ในตระกูล Palmae ช่ือพฤกษศาสตร์ Elaeis guineensis Jacq. ลักษณะทางกายภาพ ใบ
ปาล์มน้ํามันมีลักษณะคล้ายใบมะพร้าว สละ และจาก ซึ่งเป็นแบบทางใบและมีใบประกอบ ใบปาล์มน้ํามันจะ
ถูกพัฒนาจากเน้ือเย่ือในส่วนของ terminal bud ของ apical meristematic tissue การผลิตทางใบข้ึนอยู่
กับอายุของปาล์มน้ํามัน ในปาล์มอายุน้อยจะมีการผลิตทางใบในรอบปีสูงกว่าปาล์มน้ํามันอายุมาก โดยที่ต้น
อายุน้อย 3 ปีแรกจะมีอัตราการผลิตทางใบ 3-4 ทาง/เดือน หรือประมาณปีละ 36-48 ทาง ในขณะที่ปาล์มน้ํา
มันอายุเกิน 3 ปีไปแล้ว จะมีอัตราการผลิตทางใบช้าลงเป็น 2-3 ทาง/เดือน หรือประมาณปีละ 24-36 ทาง 

 

 
รูปที่ 1: ทางปาล์มนํ้ามัน 
ที่มา: http://shadowtantai.blogspot.com/2012/07/blog-post_19.html 
 

2. วิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง 
วิธีพ้ืนที่ผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์

และสถิติ ที่นํามาใช้ในการสร้างแบบจําลองและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปรหลายตัว
แปร เพ่ือหาค่าที่ดีที่สุด (Optimization) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรต้น (Input Variable) และตัวแปรตาม (Output Variable) หรือที่เราเรียกว่าค่าผลตอบ 
สนอง (Response Variable) ทั้งน้ีหากกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตลอดพ้ืนที่ผิวทั้งหมดมีขนาด
ใหญ่ การเลือกการออกแบบแผนการทดลองเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ผิวทั้งหมด สําหรับนํามาใช้ในการหาค่าที่ดี
ที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจึงเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึง 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

G 81 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ทัศนีย์ และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาการผลิตเอทานอลและมีเทนจากวัสดุชีวมวลทางปาล์มนํ้ามัน

โดยใช้กระบวนการหมักแบบ SSF ซึ่งก่อนที่จะทําการหมักได้ทําการปรับสภาพทางปาล์มนํ้ามันด้วยไมโครเวฟ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ทําการปรับสภาพทางปาล์มนํ้ามันโดยใช้กรดซัลฟิวริก
ร่วมกับการให้ความร้อนด้วย โดยทําการลดขนาดและนําไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 90°C ที่เวลา 24 ช่ัวโมง และทํา
การลดขนาดให้เล็กลงประมาณ 0.2-2 มิลลิเมตร และเตรียมทางปาล์มอบแห้งในปริมาณ 10 กรัมของนํ้าหนัก
แห้ง: สารละลายเจือจาง 250 มิลลิลิตร ทําการปรับสภาพด้วยความเข้มข้น 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 %(v/v) H2SO4 
ที่เวลา 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 นาที ไมโครเวฟขนาด 500 วัตต์ 

Rahman และคณะ (2006) ได้ทําการศึกษากระบวนการปรับสภาพทะลายปาล์มนํ้ามัน โดยใช้กรด
ซัลฟิวริกทําการปรับสภาพด้วยความเข้มข้น 2.0, 4.0, 6.0 %(v/v) H2SO4 ที่อุณหภูมิ 120°C เวลา 15, 30, 
45, 60, 75, 90 นาที พบว่าที่ความเข้มข้น 6%v/v ที่เวลา 90 นาที อุณหภูมิ 120°C มีปริมาณนํ้าตาลกลูโคส
สูงสุด คือ 4.0 g/L 

Kassim และคณะ (2011) ทําการศึกษากระบวนการไฮโดรไลซิสทะลายปาล์มนํ้ามัน โดยก่อนทําการ
ไฮโดรไลซิสได้ทําการปรับสภาพทะลายปาล์มนํ้ามันโดยใช้กรดซัลฟิวริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ในกระบวนการ
ปรับสภาพทะลายปาล์มนํ้ามัน โดยลดขนาดทะลายปาล์มนํ้ามันเท่ากับ 91-106 μm และนําไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ 100±5°C และเตรียมทะลายปาล์มนํ้ามันที่ผ่านการรอบแห้งในอัตราส่วน 1:10 ทําการปรับสภาพด้วย 
1%(w/v) NaOH ที่เวลา 100°C เวลา 120 นาที และ 0.7%(v/v) H2SO4 โดยทําการให้ความร้อนและระเบิด
ด้วยไอนํ้ากระทําในหม้อน่ึงไอนํ้าที่อุณหภูมิ 125°C เวลา 120 นาที หลังผ่านกระบวนการปรับสภาพนําของแข็ง
ไม่ละลายนํ้าไปล้างและอบแห้งที่อุณหภูมิ 103°C เวลา 24 ช่ัวโมง ผลการทดลอง พบว่า หลังนําทะลายปาล์มที่
ผ่านการปรับสภาพไปทําการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์พบว่า ที่ 1%(w/v) NaOH มีปริมาณน้ําตาลไซโลส 
13.38±0.18 g/L, กลูโคส 0.54±0.18g/L และ 0.7%(v/v) H2SO4 มีปริมาณนํ้าตาลกลูโคส 16.40±3.86 g/L, 
ไซโลส 3.85±2.20g/L 

Akhtar และคณะ (2014) ทําการศึกษากระบวนการปรับสภาพทะลายปาล์มนํ้ามันโดยวิธีการปรับ
สภาพด้วยกรดเจือจางร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ โดยลดขนาดทะลายปาล์มนํ้ามันให้มีขนาด 0.5-
1.0 เซนติเมตร และนําไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากอบแห้งเสร็จทําการเตรียม
ทะลายปาล์มนํ้ามันปริมาณที่ใช้ 20% w/v ทดลองที่ 8.0%(v/v) H2SO4 และให้ความร้อนโดยหม้อน่ึงแรงดัน
ไอนํ้าที่อุณหภูมิ 121°C ความดัน 15 psi เวลา 1 ช่ัวโมง หลังจากปรับสภาพเสร็จนําของแข็งไปล้างนํ้าแล้ว
นําไปอบแห้งด้วยตู้อบหลังจากน้ันช่ังนํ้าหนักทะลายปาล์มนํ้ามันอัตราส่วน 10:1 (NaOH:EFB) ย่อยด้วย NaOH 
2.5 M และให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟขนาด 700-1000 วัตต์ อุณหภูมิ 80-90°C เวลา 60-90 นาที ผลการ
ทดลอง พบว่า ในขั้นแรกของการปรับสภาพด้วยกรดสามารถสลาย 10% ลิกนิน และ 90% เฮมิเซลลูโลส ขั้นที่
สองของการปรับสภาพด้วยด่างร่วมกับการให้ความร้อนโดยไมโครเวฟพบว่าที่ 900 วัตต์ เวลา 80 นาที 
อุณหภูมิ 110°C สามารถสลาย 71% ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในขั้นตอนการย่อยสลายทางปาล์มเบ้ืองต้น (pretreatment) เพ่ือทําลาย

โครงสร้างลิกโนเซลลูโลส 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยและสภาวะที่มีผลต่อนํ้าตาลกลูโคสสําหรับกระบวนการปรับสภาพด้วยกรดเจือจาง

เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพก่อนทําการไฮโดรไลซิส 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
1. ประเภทของการวิจัย 

ใช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยการทดลองร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทํานายผล 

2. วัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่ 
ทางปาล์มนํ้ามัน นํ้ากลั่น เครื่อง High Performance Liquid Chromatography หม้อน่ึงไอนํ้า 

Hammer mill เครื่องช่ังนํ้าหนักแบบทศนิยม 4 ตําแหน่ง Knife Grinder ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร 
ขวดวัดปริมาตร 50 มิลลิลิตร ไมโครปิเปต 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี คือ 
3.1 การปรับสภาพทางปาล์มน้ํามัน 

1) ลดขนาดวัตถุดิบทางปาล์มขนาดเล็กลง 30-40 เซนติเมตร หลังจากน้ันนํามาตากให้แห้ง
ที่อุณหภูมิห้องและนําไปลดความช้ืนด้วยเคร่ืองอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เวลา 24 ช่ัวโมง 
(Mohd Asyraf Kassim, 2011: 1-14) 

2) นําวัตถุดิบทางปาล์มบดด้วยเครื่อง Hammer mill ให้มีขนาดเล็กที่สุดประมาณ 0.20-
2.0 มิลลิเมตร (Tussanee, 2014: 352-361) โดยมีลําดับขั้นตอนการบด 3 ระดับ ใส่ในถุงที่ปิดอย่างดีจนกว่า
จะถูกนําไปใช้ในการทดลอง 

I ใช้เครื่อง Hammer mill บด ขนาด 25 hp ด้วยจํานวนรอบตํ่า 1,000 รอบ/นาที 
II ใช้เครื่อง Knife Grinder บด ขนาด 10 hp เพ่ือทําให้เกิดการบดหยาบ ด้วยจํานวน

รอบสูง 2,500 รอบ/นาที 
III ใช้เครื่อง Hammer mill บด ขนาด 25 hp โดยเปลี่ยนใบมีดเป็นแบบบดละเอียด 

ด้วยจํานวนรอบตํ่า 1,000 รอบ/นาที 
3) เตรียมวัตถุดิบทางปาล์ม โดยมีอัตราส่วนนํ้าหนักแห้งต่อปริมาตรสารละลาย 1:15 มา

จากวัตถุดิบต้ังต้น 10 กรัมต่อสารละลาย 150 มิลลิลิตร ปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิวริกความเข้มข้นของกรดที่ใช้ 
คือ 2.0, 4.0, 6.0 % v/v และให้ความร้อนโดยหม้อน่ึงแรงดันไอนํ้าที่สภาวะการปรับสภาพวัตถุดิบกําหนด
อุณหภูมิคงที่ 125 องศาเซลเซียส (Mohd Asyraf Kassim, 2011: 1-14) ความดัน 15 psi (Junaid Akhtar 
และคณะ, 2014: 155-157) เวลาที่ใช้คือ 45, 60, 90 นาที (Rahman และคณะ, 2006: 97-103) เมื่อครบ
ตามเวลาให้วางทิ้งไว้สักพักรอจนกระทั่งอุณหภูมิถึงประมาณ 40 องศาเซลเซียส ใช้เครื่องกรองสุญญากาศ
กรองแยกส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลวออกจากกัน 

4) นําของเหลวมาวิเคราะห์ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสด้วยเครื่องมือวัดที่ใช้เทคนิค High 
performance liquid chromatography (HPLC) ย่ีห้อ Waters รุ่น 2690 

สภาวะที่ใช้ทดสอบ 
 Column  : SH1011, 8.0 X 300 nm, Shodex 
 Detector  : Refractive Index Detector, Temp 50°C 
 Mobile Phase  : 0.04 N H2SO4 
 Flow rate  : 1.0 ml/min 
 Injection Volumn : 5.0 μl 
 Runtime  : 15 min, delayed 3 min 
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3.2 การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง มีการดําเนินการ คือ 
1) กําหนดระดับปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง 

การทดลองมีปัจจัยควบคุม 2 ปัจจัย คือ เวลาและความเข้มข้น ผู้วิจัยได้กําหนดระดับ
ของปัจจัยในการทดลองดังน้ี 

- เวลา มี 3 ระดับ คือ 45 นาที, 60 นาที, และ 90 นาที 
- ความเขม้ข้น H2SO4 มี 3 ระดับ คือ 2.0 %v/v, 4.0 %v/v, และ 6.0 %v/v 
ดังน้ันในการออกแบบทดลองแบบแฟกทอเรียลเต็มรูป (Full Factorial Design) แบบ 

3k โดยทําซ้ํา 2 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 18 การทดลอง 
2) สร้างสมการทํานายค่าปริมาณนํ้าตาลกลูโคสที่สกัดได้จากทางปาล์มนํ้ามัน 
3) นําข้อมูลที่ได้ไปสร้างกราฟพ้ืนที่ผิวตอบสนอง โดยใช้โปรแกรม Minitab Version 16 

 
ตารางที ่1: กําหนดปัจจัย ระดับขอบเขต และสญัลักษณเ์พ่ือวิเคราะห์สมการถดถอย โดยปัจจัยมี 3 ระดับคือ  
-1.0, 0, +1.0 

ปัจจัย ระดับ สัญลักษณ์ 
-1 0 +1 

เวลา 45 60 90 X1 
ความเข้มข้น 2 4 6 X2 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

1. การวิเคราะหส์ัดส่วนตกค้าง 
 

ตารางที ่2: ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสของกระบวนการปรับสภาพทางปาล์มนํ้ามัน 

เวลา  
(นาที) 

ความเข้มข้น H2SO4  
%(v/v) 

ปริมาณน้ําตาลกลูโคส (g/l) เฉลี่ย 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

45 2.0 0.92 0.80 0.86 
4.0 1.14 1.17 1.16 
6.0 2.19 2.02 2.11 

60 2.0 1.14 0.94 1.04 
4.0 1.42 1.41 1.42 
6.0 2.74 2.57 2.66 

90 2.0 1.12 1.12 1.12 
4.0 2.43 2.33 2.38 
6.0 3.48 3.41 3.45 

 

จากข้อมูลที่ได้จากการทดลองนํามาวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม Minitab Version 16 โดยแสดงผล
ความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2: กราฟวิเคราะห์ส่วนตกค้างของข้อมูล 
 

พิจารณาจากรูปแบบการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residual) ตามรูปที่ 2 พบว่า มีการ
กระจายแบบปกติ ลักษณะจุดของส่วนตกค้างบนกราฟเรียงตัวกัน มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง มีความเป็นอิสระต่อ
กัน และจากการพล็อตกราฟระหว่างค่าของส่วนตกค้างกับลําดับการทดลองพบว่ากราฟไม่มีลักษณะความเป็น
แนวโน้มเกิดขึ้น ดังน้ันจะสามารถสรุปได้ว่าลักษณะการกระจายตัวเป็นแบบอิสระ 

2. การวิเคราะหค์วามแปรปรวน เพื่อหาปัจจัยหลักที่มีผลต่อน้ําตาลกลูโคส 
การหาปัจจัยหลักมีผลต่อนํ้าตาลสําหรับกระบวนการปรับสภาพด้วยกรดเจือจาง แล้วนํามาสร้าง

สมการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือใช้หาจุดเหมาะสมของปัจจัย 
 

ตารางที ่3: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพ่ือหาปัจจัยหลักที่มผีลต่อนํ้าตาลกลูโคส 

Estimated Regression Coefficients for glucose 

Term Coef SE Coef T P 
constant 3.1078 0.2347 13.239 0.000 
time 2.0458 0.1171 17.475 0.000 
conc 3.5715 0.1181 30.239 0.000 
time*time 0.1715 0.2323 0.738 0.475 
conc*conc 1.4077 0.2028 6.942 0.000 
time*conc 1.7319 0.1408 12.301 0.000 
S = 0.405539                     PRESS = 4.24826 
R-Sq = 99.12 %                R-Sq (pred) = 98.11%      R-Sq (pred) = 98.76% 
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Analysis of Variance for glucose 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 
Regression 5 222.839 222.839 44.568 270.99 0.000 
Linear 2 189.938 200.608 100.304 609.89 0.000 
time 1 52.919 50.224 50.224 305.38 0.000 
conc 1 137.019 150.384 150.384 914.40 0.000 
Square 2 8.016 8.016 4.008 24.37 0.000 
time*time 1 0.090 0.090 0.090 0.54 0.475 
conc*conc 1 7.926 7.926 7.926 48.20 0.000 
Interaction 1 24.885 24.885 24.885 151.31 0.000 
time*conc 1 24.885 24.884 24.885 151.31 0.000 
Residual Error 12 1.974 1.974 0.164   
Lack-of-Fit 3 0.970 0.970 0.323 2.90 0.094 
Pure Error 9 1.004 1.004 0.112   
Total 17 224.813     

 
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิรูปแบบสมการ Full Quadratic พบว่า ปัจจัยด้าน

เวลา ความเข้มข้น และปัจจัยร่วม มีค่า P-Value <  ( = 0.05) ดังน้ันแสดงว่าปัจจัยด้านเวลา ความเข้มข้น
และปัจจัยร่วม มีผลต่อนํ้าตาลกลูโคส เมื่อตรวจสอบสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจให้ค่า R2

Adj = 98.76% จึง
เป็นสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่ยังน่าพอใจ ค่า Lack-of-Fit  มีค่า P-Value > 0.05 ดังน้ันแสดงว่าแบบจําลอง
ที่สร้างขึ้นมีความเพียงพอที่ใช้ในการทํานายนํ้าตาลกลูโคส ดังน้ันจึงได้ทําการสร้างสมการถดถอยของนํ้าตาล
กลูโคส ดังสมการท่ี (1) และเมื่อการวิเคราะห์หาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ และหาสมการถดถอยได้แล้ว จากน้ัน
ใช้ฟังก์ชัน Response Optimization ในโปรแกรม Minitab Version 16 เพ่ือคํานวณหาค่าที่เหมาะสมที่เวลา 
90 นาที และความเข้มข้น H2SO4 6.0 %(v/v) ได้ปัจจัยตามที่เหมาะสมปริมาณนํ้าตาลกลูโคสมีค่าสูงสุด คือ 
3.469 ดังตารางที่ 4 
 

Y2 = 3.1078 + 2.0458(X1) + 3.5715(X2) + 1.4077(X2
2) + 1.7319(X1X2)                (1) 

 
ตารางที ่4: Response Optimization ของนํ้าตาลกลูโคสนํ้าตาลกลูโคส 

Parameters 
 Goal Lower Target Upper Weight Import 
glucose Maximum 0 12 12 1 1 
Global Solution 
time       = 90      
conc       = 6      
Predicted Responses 
glucose    = 12.0362 , Desirability  = 1.000000   
Composite Desirability = 1.000000     
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รูปที่ 3: Contour Surface ระหว่างปัจจัยเวลาและความเข้มข้นของกระบวนการปรับสภาพ 
 
ตารางที ่5: เปรียบเทียบปริมาณนํ้าตาลที่ได้กับวัตถุดิบลิกโนเซลลูโลสชนิดอ่ืนที่สภาวะแตกต่างกัน 

วัตถุดิบ 
ลิกโนเซลลโูลส 

สารเคมี ความเข้มข้น 
%(v/v) 

เวลา  
(นาที) 

อุณหภูมิ  
(°C) 

ปริมาณน้ําตาล
กลูโคส (g/L) 

อ้างอิง 

ทางปาล์มนํ้ามัน H2SO4 2.0-6.0 45-90 125°C 3.48 This Study 

ทลายปาล์มนํ้ามัน H2SO4 2.0-6.0 15-90 120°C 4.0 Rahman et al., 
(2006) 

ข้าวฟา่งหวาน H2SO4 3.0 - 120°C 3.11 พรเทพ และคณะ 
(2551) 

ไม้ไผ ่ H2SO4 0.6-1.2 30-90 120-140°C 3.45 วิไลวรรณ ลีนะกุล 
(2552) 

หน่อไม ้ H2SO4 0.4-1.6 45-135 140°C 25.83 ณัฐิดา จันหอม 
(2553) 

 
จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าทางปาล์มนํ้ามันเมื่อนํามาปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิวริก

เจือจางที่สภาวะต่างๆ สามารถสลายเป็นนํ้าตาลกลูโคสได้ ถึงแม้ว่าผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบ 
ลิกโนเซลลูโลสชนิดอ่ืนจะมีค่าน้อยกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากการมีลิกนินในองค์ประกอบของทางปาล์มนํ้ามันน้ันมี
มากเมื่อเทียบกับพืชชนิดต่างๆ การจะทําลายโครงสร้างที่เป็นลิกนินน้ันต้องใช้เง่ือนไขที่รุนแรง และเมื่อ
พิจารณาผลจากการปรับสภาพด้วยกรดเจือจางของหน่อไม้จะเห็นได้ว่ามีค่าปริมาณกลูโคสสูงที่สุด เน่ืองจาก
พืชที่มีอายุน้อยจะมีองค์ประกอบของลิกนินไม่มากเมื่อเทียบกับพืชที่มีอายุการเจริญเติบโตท่ีนานกว่า ส่งผลให้
กรดปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําลายโครงสร้างของเซลลูโลสให้แตกออกกลายเป็นนํ้าตาลกลูโคสได้ 
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สรุป  
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพทางปาล์มนํ้ามันจากตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ 

ระยะเวลาในการสกัด (X1) และความเข้มข้นกรด (X2) ผลของสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพดูจากค่า
ผลตอบสนองที่มากท่ีสุดที่เวลา 90 นาที และความเข้มข้น H2SO4 6.0 %(v/v) ซึ่งวัดด้วยเคร่ือง High 
Performance Liquid Chromatography โดยประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยวิธี
พ้ืนที่ผิวตอบสนอง (RSM) พบว่า ตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถแสดงในรูปของ
สมการสําหรับพยากรณ์ค่านํ้าตาลกลูโคส ของกระบวนการปรับสภาพทางปาล์มนํ้ามัน คือ Y2 = 3.1078 + 
2.0458(X1) + 3.5715(X2) + 1.4077(X2

2) + 1.7319(X1X2) และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ R2
Adj เท่ากับ 

98.76% เมื่อนํามาหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมท่ีสุด (Optimization) พบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการปรับ
สภาพทางปาล์มนํ้ามันคือที่เวลา 90 นาที และความเข้มข้น H2SO4 6.0 %(v/v) จะได้ปริมาณนํ้าตาลกลูโคส
สูงสุดคือ 3.48 g/L ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการประมวลผลจากโปรแกรม (3.469 g/L) เมื่อเปรียบเทียบค่า
ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสที่ได้จากการประมวลผล และจากการทดลองจริงพบว่าทั้งสองวิธีให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน 
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บทคัดย่อ   

จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมส่งผลทําให้สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนมีบทบาทท้ังต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และต่อภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก ดังจะเห็นได้จากการท่ี 
ภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากการที่ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาท ต่อ
ตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การติดต่อ ทําธุรกิจ
ค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนที่มีอัตราส่วนการทําธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําให้มี ความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว  

ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอน 
ดรอยด์ โดยแอพพลิเคช่ันที่จะพัฒนาขึ้นมาน้ันจะเป็นไปในแนวทางของแอพพลิเคช่ันเชิงการศึกษา โดย
แอพพลิเคช่ันน้ีประกอบไปด้วยบทเรียนต่าง ๆ แบ่งเป็นทั้งหมด 8 บทเรียนที่ครอบคลุมเน้ือหาที่จําเป็นในการ
สื่อสารในการทํางานจริง โดยในแต่ละบทเรียนจะมีคําศัพท์ ประโยคสนทนาท่ีพบเจอได้ในชีวิตประจําวันในการ
ทํางาน โดยจะมีเสียงภาษาจีนให้ ฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษา และยังมีแบบทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจใน
เน้ือหาอีกด้วย โดยในแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นมาจะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
ภาษาจีนได้สะดวก รวดเร็ว ผ่าน สมาร์ทโฟนและแท็บเลตได้ตลอดเวลา เพ่ือทําให้การสื่อสารในการทํางานจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: แอพพลิเคช่ัน ภาษาจีน แอนดรอยด์ การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ABSTRACT  

Since continuing the expansion of economic, social, technology and cultural, China 
has been active in both Southeast Asia and other regions of the world. This can be seen 
from the popularity of study Chinese language. Due to Chinese people take the major role 
of Thailand in the labor market at all levels, tourism and trade market. The demand of 
personnel with knowledge of the Chinese language is increasing rapidly.  
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Therefore in this work, we develop the mobile application on Android operating 
system for students who use Chinese language as their regular basis in order to 
communicate to Chinese customers in modern retail stores. The application consists of a 
total of 8 lessons which covered all lessons that needed; each lesson has related 
vocabularies, conversations that found in a real work environment and also provided 
Chinese language sounds from native speakers to let students practice their spelling. There 
are also exercises to measure their understanding of the lesson. The application was 
developed to help facilitate the students to learn Chinese quickly and easily with smart 
phones and tablets at any time.  

Keywords: Application, Chinese Language, Android, E-Learning 
 
บทนํา  

ปัจจุบันการสื่อสารมีความหลากหลายทางภาษามากขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาษาสําคัญเป็น
อันดับแรกที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจตรงกันในหลาย ๆ ประเทศ และภาษาที่เริ่มเข้ามามี
บทบาทมากย่ิงขึ้น ก็คือ ภาษาจีน และเน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศมหาอํานาจมีประชากรจํานวนมาก มี
ความมั่งคั่งทางการค้าขาย เศรษฐกิจที่รุ่งเรือง ประชากรเริ่มมีฐานะดีขึ้นจึงทําให้ชาวจีนเริ่มออกมาเท่ียว
ต่างประเทศมากข้ึน  

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมเข้ามาเที่ยวชมความงามของประเทศไทย ประเทศไทยไม่เพียงแต่จะมี 
สถานที่ท่องเท่ียวไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่าน้ัน ยังมีร้านค้า สินค้าและบริการต่าง ๆ ไว้คอยบริการ 
นักท่องเที่ยวอีกด้วย จากการที่สังเกตบริการจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ทําให้ได้สังเกตเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จาก
การเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวจีน ปัญหาที่สําคัญที่สุดคือการสื่อสาร พนักงานไม่สามารถส่ือสารกับ
ลูกค้าชาวจีนได้ เมื่อมองเห็นถึงปัญหาในจุดน้ี จึงเกิดความคิดว่าที่จะทําให้พนักงานสามารถสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้บริการในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้จัดทําวิจัยได้คิดรูปแบบการเรียนรู้การสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประกอบร่วมในการเรียนการสอน โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาช่วยเสริมการสอนในด้าน
การเรียนภาษาจีนให้ดีย่ิงขึ้น กลุ่มนักศึกษาที่เรียนรู้ภาษาจีนเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อน 
ทําให้ต้องการการฝึกฝนเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพในสถานการณ์จริงโดยเน้นให้นักศึกษาได้ไป
ปฎิบัติงานจริง (Work-based Learning: WBL) ผสานกับมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือผสมผสานการเรียน
กับการปฎิบัติงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้จริง (อุราเพ็ญ และ ภณพร, 2557)   

และเน่ืองด้วยภาษาจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากข้ึน ผู้คนส่วนมากก็เริ่มที่จะหันมา 
เรียนรู้ภาษาจีนกันอย่างแพร่หลาย แต่แอพพลิเคช่ันที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันการสอนภาษาจีนน้ีขึ้น 
สําหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เน่ืองจากพบว่านักศึกษาส่วนมากใช้ระบบปฎิบัตการ
แอนดรอยด์ โดยแอพพลิเคช่ันที่จะพัฒนาขึ้นมานั้นจะเป็นไปในแนวทางของส่ือการเรียนการสอนที่จะช่วย
อํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ซึ่งแอพพลิเคช่ันน้ี ประกอบด้วยบทเรียนต่าง ๆ 8 บทที่ครอบคลุมเนื้อหาที่
จําเป็นในการสื่อสารในการเพ่ือใช้ในการทํางานจริง อีกทั้งมีสื่อประสม และมีเสียงภาษาจีนจากเจ้าของภาษา
ให้ฝึกออกเสียงตามอีกด้วย 
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ทบทวนวรรณกรรม  
1. การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 

การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Learning น้ันเป็นรูปแบบการสอน ซึ่งใช้การถ่ายทอดเน้ือหาผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ดาวเทียม เป็นต้น ใช้
รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 
คนส่วนมากจะนึกถึงสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการ
ถ่ายทอดเน่ือหา (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2551)  

ในปัจจุ บันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้การเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีแต่การเรียนการสอนผ่านทางคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน ยังมีอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น 
ซึ่งสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เป็นต้น การใช้
อุปกรณ์เหล่าน้ีมีข้อใดเปรียบคือ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถพกพาติดตัวไปได้ สามารถ
เรียนรู้ได้เมื่อต้องการ  
2. โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) 

การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต จะช่วยตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายย่ิงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ท
โฟนก็ มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่นิยมมากคือระบบ 
Android ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล (Google)  และ ระบบ iOS ที่พัฒนาโดยบริษัทแอปเป้ิล (Apple) 
จึงทําให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ลงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก
อย่างเช่นแผนที่ เกมส์ โปรแกรมส่ือสาร รวมไปถึงโปรแกรมเพ่ือใช้เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ โปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น ต่าง ๆ และหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการ
พัฒนา ทั้งน้ีโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ พัฒนาขึ้นให้ผู้ใช้ในด้านความบันเทิง การสื่อสาร และ การ
เรียนรู้ ดังน้ันการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เป็นการพัฒนา โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
หรือสมาร์ทโฟน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพ่ือให้ เข้าถึงการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่
ต้องการใช้งานได้ 

 

 
รูปที่ 1: โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Android_robot.svg 
 
3. โปรแกรมประยุกต์ที่เก่ียวกับการเรียนรู้ภาษาจีน 
ทางผู้วิจัยได้ทําการศึกษาหาโปรแกรมประยุกต์ที่เก่ียวกับการเรียนรู้ภาษาจีน ซึ่งในท้องตลาดมีการ

ทําโปรแกรมประยุกต์ออกมามากมาย ซึ่งมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินในการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถอ่าน
ภาษาจีนผ่านตัวอักษรพินอินซึ่งเป็นอักษรภาษาอังกฤษแสดงการอ่านของตัวอักษรหรือประโยคต่าง ๆ 
โดยผู้วิจัยขอยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับความนิยมดังน้ี 
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3.1 แอพพลเิคชั่น Learn Chinese Free 
     แอพพลิเคช่ันน้ีมีการรวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาพ้ืนฐานในภาษาจีนที่ใช้เป็นประจํา
มากกว่า 800 รายการ โดยเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เริ่มเรียนในระดับพ้ืนฐาน 
แอพพลิเคช่ันน้ีเป็นการเรียนรู้ภาษาจีนได้ สามารถในการฝึกฝนทักษะการพูดและการฟัง แบ่ง
ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ มีตัวอักษรพินอินประกอบ เหมาะสมกับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศจีน หรือ การเรียนรู้ในระดับพ้ืนฐาน ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2: แอพพลิเคช่ัน Learn Chinese Free แสดงหน้าหมวดคําศัพท์ และ คําศัพท์ต่างๆ พร้อม 
          เสียงพูด 
 
3.2 แอพพลเิคชั่น Mandarin Chinese by Nemo 
     แอพพลิเคช่ันน้ีจะเน้นทางด้านคําศัพท์ รวมไปถึงการฝึกออกเสียงตามตัวอักษรพินอิน โดยใน

เวอร์ช่ันเริ่มซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี มีคําศัพท์และประโยคมาให้ได้เรียนรู้ 200 ประโยค หากผู้ใช้ต้องการ
ใช้งานที่ในส่วนที่เหลือต้องทําการชําระเงินเพ่ิมเติม ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3: แอพพลิเคช่ัน Mandarin Chinese by Nemo เน้นการเรียนรู้คําศัพท์ แต่ต้องชําระเงินถ้า 
          ต้องการเน้ือหาที่เพ่ิมขึ้น 
 
3.3 แอพพลเิคชั่น ChineseSkill 
     แอพพลิเคช่ันน้ีจะมีบทเรียนให้ผู้ใช้งานได้เรียนไปตามบทต่าง ๆ โดยเน้นคําศัพท์ต่าง ๆ เป็น
คําศัพท์พ้ืนฐานทั่วไป โดยต้องผ่านบททดสอบทีละบทเพื่อไปยังบทอ่ืน ๆ มีกราฟิกประกอบ
สวยงาม อีกทั้งมีตัวอักษรพินอินให้อ่านประกอบได้อีกด้วย ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4: แอพพลิเคช่ัน ChineseSkill มีกราฟิกที่สวยงาม 
 

4. แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสอนภาษาจีน 
 จากการสํารวจแอพพลิเคช่ันตามท้องตลาดพบว่า มีแอพพลิเคช่ันมากมายท่ีใช้ในการเรียนรู้
ภาษาจีนด้วยตนเองได้ โดยทุกแอพพลิเคช่ันน้ันมีกราฟิกที่สวยงาม อีกทั้งมีสื่อประสมที่ทําให้ง่ายต่อ
การเรียนรู้ แต่ว่าในการนําไปใช้ในการทํางานจริงของนักศึกษา ต้องมีเน้ือหาที่ออกแบบมาเฉพาะใน
การนําไปใช้ในการทํางาน โดยเฉพาะในการทํางานในสภาวะจริง ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ชาวจีน ทําให้แอพพลิเคช่ันที่มีอยู่ในท้องตลาดน้ันไม่เหมาะกับการใช้งานในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เน้ือหาในแอพพลิเคช่ันดังกล่าวเป็นเน้ือหากว้าง ๆ เน้นบทเรียนทั่ว ๆ ไป จึงไม่สามารถทําให้นักศึกษา
นําไปใช้งานได้จริง อีกทั้งบางแอพพลิเคช่ันน้ันยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน สามารถดูข้อมูลการ
เปรียบเทียบความเหมาะสมของแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 ได้ 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทําให้สรุปได้ว่าแอพพลิเคช่ันที่จะมีการทําขึ้นมา จะต้องเกิดจากการ
สํารวจความต้องการในการใช้งาน การออกแบบเน้ือหาให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานจริงด้วย 
 
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแอพพลิเคช่ันที่สํารวจมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
              แอพพลิเคช่ันสอนภาษาจีนผ่านปัจจัยต่างๆในการพิจารณา และ แนวทางในการพัฒนา 
              ของงานวิจัยน้ี 
 

 แอพพลิเคชั่น 
Learn Chinese 

Free 

แอพพลิเคชั่น 
Mandarin Chinese 

by Nemo 

แอพพลิเคชั่น 
ChineseSkill 

แนวทางการ
พัฒนา 

คําศัพท์ กลุ่มคําศัพท์ท่ัวไป กลุ่มคําศัพท์ท่ัวไป กลุ่มคําศัพท์ท่ัวไป เน้นกลุ่มคําศัพท์
ท่ัวไป และ กลุ่ม
คําศัพท์ท่ีนําไปใช้
ในการทํางานจริง 

บทสนทนา มีบทสนทนาพ้ืนฐาน ไม่มีบทสนทนา 
(ต้องเสียเงินในการนํา
เนื้อหาบทสนทนา) 

ไม่มีบทสนทนา มีบทสนทนาท่ี
เน้นการใช้งานใน
การทํางานจริง 

การใช้งาน ง่าย ง่าย ยาก เนื่องจากการต้อง
เรียนให้ผ่านไปตาม
ระดับ 

ง่าย 
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 แอพพลิเคชั่น 
Learn Chinese 

Free 

แอพพลิเคชั่น 
Mandarin Chinese 

by Nemo 

แอพพลิเคชั่น 
ChineseSkill 

แนวทางการ
พัฒนา 

ความสวยงาม มีการใช้รูปภาพ และ 
สื่อชัดเจน 

มีการใช้รูปภาพ และ สื่อ
ชัดเจน 

มีการใช้รูปภาพ และ 
สื่อชัดเจน 

มีการใช้รูปภาพ 
และ สื่อชัดเจน 

ค่าใช้จ่ายใน
การใช้งาน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
เรียนเนื้อหาท่ีมากข้ึน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานท่ัวไป โดย
เฉพาะท่ีต้องการ
เรียนรู้ภาษาจีนด้วย
ตนเอง และ ผู้ท่ี
ต้องการเดินทางไป
ท่องเที่ยว ณ 
ประเทศจีน 

ผู้ใช้งานท่ัวไป โดย
เฉพาะท่ีต้องการเรียนรู้
ภาษาจีนด้วยตนเอง 

ผู้ใช้งานท่ัวไป โดย
เฉพาะท่ีต้องการเรียนรู้
ภาษาจีนด้วยตนเอง 

กลุ่มนักศึกษาท่ีจะ
นําการเรียนรู้
ภาษาจีนไปใช้ใน
การปฎิบัติงาน
จริง โดยเฉพาะใช้
ในธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ท่ีต้องมี
การสื่อสารกับชาว
จีน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักศึกษาสถาบันการ
ปัญญาภิวัฒน์ที่จะนําไปใช้ในการทํางานในสภาพแวดล้อมจริง 

2. เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมนอกเหนือจากการเรียนในรายวิชา ทําใหส้ามารถศึกษาเพ่ิมเติม 
รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด คําศัพท์ ได้แม้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน 

3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคช่ันสอนภาษาจีน เพ่ือการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนต่อไปในอนาคต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการจัดทําวิจัยในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันการสอนภาษาจีนครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้หลักแนวคิด ADDIE 
Model ซึ่งเป็นการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ได้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
(Shelby Danks, 2011) ดังรูปที่ 5 

 Analysis (การวิเคราะห์) 
 Design (การออกแบบ) 
 Development (การพัฒนา) 
 Implementation (การนําไปใช้งานจริง) 
 Evaluation (การประเมินผล) 
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รูปที่ 5: ภาพแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนต่างๆในแบบจําลอง ADDIE (ADDIE Model) 
 

1. การวิเคราะห์ (Analysis) 
ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนที่สําคัญ ในขั้นตอนน้ีจะระบุถึงปัญหา ที่มาของปัญหา แนว

ทางการแก้ไข ในการดําเนินงานในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ทํางานร่วมกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย อาจารย์
ผู้สอนภาษาจีนเป็นเจ้าของภาษา ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และ ผู้พัฒนาโปรแกรม ได้ทํา
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ถึงปัญหาในการสื่อสารเมื่อ
นักศึกษาไปทํางาน โดยปัญหาคือนักศึกษาที่ไปทํางานในสภาพการทํางานจริงไม่สามารถสื่อสารกับ
ลูกค้าโดยเฉพาะชาวจีนได้ จึงได้เกิดการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีเน้ือหาเฉพาะ
ในการทํางาน โดยใช้หลักเน้นให้นักศึกษาได้ไปปฎิบัติงานจริง (Work-based Learning: WBL) ผสาน
กับมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือผสมผสานการเรียนกับการปฎิบัติงาน (Work Integrated 
Learning: WIL) เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้จริง 
(อุราเพ็ญ และ ภณพร, 2557) จากการวิเคราะห์ทางทีมวิจัยได้มีแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
สอนภาษาจีนเพ่ิมเติม เน่ืองจากการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ ในการทําการวิเคราะห์
ได้ทําการสํารวจนักศึกษาจํานวน 132 คนที่เรียนในวิชาภาษาจีน พบว่านักศึกษาร้อยละ 90 ใช้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในระบบปฎิบัติการณ์แอนดรอยด์ จึงเป็นที่มีในการพัฒนาบนระบบแอนดรอยด์
น่ันเอง 
2. การออกแบบ (Design) 

ขั้นตอนในการออกแบบมีอยู่ 2 ประเภทคือการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน และ การ
ออกแบบแอพพลิเคช่ันบนมือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ในการออกแบบเน้ือหาการเรียนการ
สอนมีหลักการคือสามารถนําเน้ือหาสาระนําไปใช้ได้ในการทํางานจริง โดยผ่านการวิเคราะห์เน้ือหา
ร่วมกันระหว่างอาจารย์เจ้าของภาษา นักศึกษา ผู้ประกอบการ และ ผู้พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคช่ัน 
ตามแบบการผสาน Work Integrated Learning จนได้เน้ือหาที่จําเป็นต้องใช้ใน 8 บทเรียน โดยใน
บทเรียนทุกบทจะมีส่วนหลักคือ บทสนทนา คําศัพท์ แบบฝึกหัด ที่จําเป็น คือ  

 การทักทาย 
 ตัวเลขและสกลุเงิน 
 วัน เดือน ปี 
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 การซื้ออาหาร 
 การซื้อเหล้าและเครื่องด่ืม 
 การซื้อของใช้ในชีวิตประจําวัน 
 การซื้อของใช้สําหรับท่องเที่ยว 
 อาหารอุ่นร้อน 

      สําหรับขั้นตอนในการออกแบบโปรแกรม ทางผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาโปรแกรมบนระบบแอน
ดรอยด์ (Android) โดยได้ออกแบบหน้าตาหลักของโปรแกรม (Main Menu) โดยใช้การวางรูปแบบ
เมนูแบบ กริด (Grid View) โดยใช้แถวแสดงเมนู 2 แถวเพ่ือให้พอดีกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกรุ่น 
โดยจะแสดงตัวเลือกในแต่ละบท เมื่อทําการกดเลือกเน้ือหาก็จะพบหน้าจอเลือกการเรียนรู้ (Chapter 
Menu) ได้แก่ บทสนทนา (Conversation) คําศัพท์ (Vocabularies) และ แบบฝึกหัด (Exercise) ซึ่ง
ใช้การวางรูปแบบแบบแนวนอน (List View) ดังรูปที่ 6 โดยบทสนทนา คําศัพท์ รวมไปถึงแบบฝึกหัด
ได้ออกแบบให้มีเสียงพูดจากเจ้าของภาษาฝังไว้ที่ปุ่มกด 

 
 
 
ก 
 
 
 
 
รูปที่ 6: การออกแบบหน้าจอหลักของโปรแกรม (Main Menu), หน้าจอแสดงการเรียนรู้ (Chapter  
          Menu), หน้าจอคําศัพท์/ประโยคของโปรแกรม 
 
3. การพัฒนา (Development) 
ในการพัฒนา ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคช่ันผ่านโปรแกรม Android Studio ซึ่งเป็น

เครื่องมือหลักในการพัฒนาโปรแกรม ในการทําสื่อเสียงได้ใช้โปรแกรมอัดเสียงโดยเจ้าของภาษา ใน
การทําสื่อภาพใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ จากน้ันผู้วิจัยได้ทําการนําโปรแกรมแอพพลิเคช่ันภาษาจีนขึ้น
ระบบ Google Drive และ Google Play เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถดาวโหลดไปใช้
งานได้ 
4. การนําไปใช้งานจริง (Implementation) 
ในการพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคช่ัน ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถดาว

โหลดโปรแกรมภาษาจีนผ่านระบบ Google Drive และ Google Play ให้นักศึกษาทดลองใช้ ได้ทํา
การสังเกต และ สอบถามนักศึกษาถึงการใช้งาน และ นํามาปรับปรุงให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์ โดยนักศึกษาได้นําไปใช้งานจริง นอกเวลาเรียน สามารถทบทวนบทเรียน มีสื่อเสียง
ที่สามารถฝึกทักษะการพูดตามได้ รวมท้ังมีตัวอักษรพินอินเพ่ือให้นักศึกษาฝึกอ่านออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้อง นอกไปจากน้ันโปรแกรมยังมีรูปแบบสวยงาม และ ใช้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลไม่มาก สามารถ
ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

 

บท1 2 

3 4 

5 6 

บทสนทนา 

ศพัท ์ แบบฝึกหดั 
เลือกบท 

บท1 

เลือกเมนู 

ศพัท/์ประโยค 

ศพัท/์ประโยค 

ศพัท/์ประโยค 

ศพัท/์ประโยค 
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5. การประเมินผลการใช้งาน (Evaluation) 
ในการประเมินผลการใช้งาน ผู้วิจัยได้ทําการสอบถามนักศึกษาจํานวน 132 คนที่ได้เรียนวิชา

ภาษาจีนเพ่ือการทํางานในสภาพงานจริง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปด้วยการ
สํารวจทัศนคติความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอพพลิเคช่ันในด้านต่าง ๆ โดยใช้วิธีแบบ Likert Scale 
รวมท้ังได้ใช้คําถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้นักศึกษาได้แนะนําการใช้งาน รวมไปถึงข้อเสนอแนะ การ
ปรับปรุงต่าง ๆ อีกด้วย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคช่ันการเรียนรู้ภาษาจีน ได้พัฒนาเป็นโปรแกรมแอพพลิเคช่ันที่
นํามาใช้งานจริง โดยมีหน้าตาแอพพลิเคช่ันดังรูปที่ 7 โดยเป็นการแสดงหน้าเมนูหลัก ซึ่งในหน้าน้ีจะเป็น
เน้ือหาต่างๆท่ีจําเป็น โดยแบ่งออกเป็น 8 บทตามเน้ือหา มีรูปกราฟิกที่สวยงาม และในรูปที่ 8 เป็นเมนูเน้ือหา 
ซึ่งมีการใส่เสียงไว้ที่แต่ละปุ่ม 
 

 
รูปที่ 7: แสดงหน้าหลักของแอพพลิเคช่ัน (Main Menu) และ หน้าตาในแต่ละบท (Chapter Menu) 
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รูปที่ 8: เมนูบทเรียน สามารถพูดเสียงตามเจ้าของภาษาออกมาได้ เพ่ือทําให้นักศึกษาได้ฝึกอ่านตาม 
 

นอกไปจากน้ันยังได้ทําการสอบถามจากแบบประเมินความพึงพอใจ (Questionnaire) ของนักศึกษา
จํานวน 132 คน โดยสํารวจจากนักศึกษาที่ใช้โทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ จํานวน 120 คน โดยใช้เกณฑ์แบบ 
Likert Scale เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ โดยเกณฑ์การประเมินมีดังน้ี  
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ระดับคะแนนเฉล่ียจากการประเมินในด้านต่างๆ  
 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  
 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก  
 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย  
 0.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ตารางที ่2: ตารางสรุปผลการประเมินด้านกระบวนการติดต้ังและความเข้าใจในการใช้งานแอพพลิเคช่ัน 
 

รายการประเมิน คะแนน 
ผลการประเมนิ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการติดต้ังและความเข้าใจในการใช้งาน
แอพพลิเคช่ัน 

  

1.1 กระบวนการในการติดต้ังแอพพลิเคช่ัน ง่าย และ
เหมาะสม 

4.17 มาก 

1.2 ท่านสามารถเข้าใจและใช้งานแอพพลิเคช่ันได้อย่าง
รวดเร็ว 

4.13 มาก 

1.3 ท่านคิดว่าผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเรียนรูแ้ละใช้งานได้
อย่างรวดเร็ว 

4.13 มาก 

สรุปรวม 4.14 มาก 
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จากตารางที่ 2 เป็นผลการประเมินในด้านกระบวนการติดต้ังและความเข้าใจในการใช้งาน
แอพพลิเคช่ัน พบว่าการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เน่ืองจากการติดต้ังแอพพลิเคช่ันสามารถทําได้โดย
ผ่านการดาวโหลดจาก Google Drive และ Google Play นอกไปจากน้ันการออกแบบหน้าจอ ที่ยึดหลัก
ความชัดเจน การวางรูปแบบปุ่มต่าง ๆ การใช้รูปสื่อสาร ทําให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและใช้งานแอพพลิเคช่ัน
ได้อย่างรวดเร็ว 

 
ตารางที่ 3: ตารางสรุปผลการประเมินด้านภาพรวมของแอพพลิเคช่ัน 
 

 
 
 
 

        
 
 
 
 

จากตารางที่ 3 เป็นผลการประเมินในด้านภาพรวมของการใช้งานแอพพลิเคช่ัน พบว่าการประเมินอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก เน่ืองจากแอพพลิเคช่ันมีความทันสมัย เป็นการเรียนรู้ภาษาจีนในรูปแบบใหม่ มีสื่อ
ประสมที่น่าสนใจ ทําให้ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก อีกทั้งสามารถใช้งานได้ง่าย 
โดยที่ออกแบบมาให้ไม่มีความซับซ้อนต่อการใช้งาน อีกทั้งแสดงผลภาพ ภาษา เสียง ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย 

 
ตารางที ่4: ตารางสรุปผลการประเมินรูปแบบและภาพลักษณ ์
 

รายการประเมิน คะแนน 
ผลการประเมนิ 
ความพึงพอใจ 

3. ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์   
3.1 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรภายในแอพพลิเคช่ัน มี
ความ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.93 มาก 

3.2 ภาพน่ิงที่ใช้มีความสอดคล้องและเป็นเรื่องที่ตรงกันกับ
เน้ือหา 

4.03 มาก 

3.3 การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนภายในหน้าจอมี
ความ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.93 มาก 

สรุปรวม 3.96 มาก 

รายการประเมิน คะแนน 
ผลการประเมนิ 
ความพึงพอใจ 

2. ด้านภาพรวมของแอพพลิเคช่ัน   
2.1 ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับใดกับความน่าสนใจใน
แอพพลิเคช่ัน 

4.23 มาก 

2.2 ความพึงพอใจในโปรแกรมที่สามารถใช้งานและเข้าใจ
ได้ง่าย ระดับใด 

4.00 มาก 

2.3 ความทันสมัยของรูปแบบแอพพลิเคช่ัน ท่านมีความพึง
พอใจใน ระดับใด 

4.20 มาก 

2.4 แอพพลิเคช่ันสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง 4.07 มาก 
สรุปรวม 4.13 มาก 
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จากตารางที่ 4 เป็นผลการประเมินในด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ของการใช้งานแอพพลิเคช่ัน พบว่า
การประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แม้จะมีผลประเมินในระดับที่ตํ่ากว่า 4.00 อยู่ถึง 2 ตัวแปรในด้านขนาด
และรูปแบบของตัวอักษร และ การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนภายในหน้าจอ เน่ืองจากพบว่าโทรศัพท์ที่ใช้
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์น้ันมีอยู่หลากหลายย่ีห้อ แต่ละย่ีห้อก็จะแบ่งออกเป็นหลายรุ่น ความหลากหลาย
ของรุ่นโทรศัพท์มีผลต่อคะแนนด้านน้ี เน่ืองจากขนาดหน้าจอที่มีขนาดและความละเอียดไม่เท่ากัน เป็นผลทํา
ให้การแสดงภาพในบางรุ่นมีการตกขอบ ตัวอักษรอาจจะตัวเล็กใหญ่ไปในรุ่นมีขนาดจอต่างกัน 

 
ตารางที ่5: ตารางสรุปผลการประเมินด้านการนําไปใช้งานจริง 
 

รายการประเมิน คะแนน 
ผลการประเมนิ 
ความพึงพอใจ 

4. ด้านการนําไปใช้งานจริง   
4.1 แอพพลิเคช่ันสามารถทํางานได้ถูกต้อง ผู้ใช้มีความพึง
พอใจใน ระดับใด 

4.20 มาก 

4.2 ผู้ใช้มีความพึงพอใจกับความเร็วในการตอบสนองของ 
แอพพลิเคช่ันมากน้อยเพียงใด 

4.30 มาก 

4.3 แบ่งหมวดหมู่ในแอพพลิเคช่ันชัดเจน เพียงพอ ใช้งาน
ได้ง่ายจริง 

4.10 มาก 

4.4 แอพพลิเคช่ันมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดใน
การนําไปใช้งานจริง 

4.13 มาก 

4.5 โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันใน
ระดับใด 

3.93 มาก 

สรุปรวม 4.13 มาก 
 

จากตารางที่ 5 เป็นผลการประเมินในด้านการใช้งาน พบว่ามีผลประเมินในระดับพึงพอใจมาก โดย
หัวข้อที่ได้ผลประเมินสูงที่สุดคือความเร็วในการตอบสนองของแอพพลิเคช่ัน เน่ืองจากในการออกแบบ
แอพพลิเคช่ันในตอนแรกได้มีการใส่รูปไปที่คําศัพท์ทุกคํา ทําให้เกิดการใช้พ้ืนที่หน่วยความจําในโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนเป็นจํานวนมาก ทําให้การทํางานช้า อีกทั้งยังเปลืองพ้ืนที่ความจําอีกด้วย ทําให้ทางทีมวิจัยได้ทํา
การตัดรูปภาพที่ไม่จําเป็นทิ้ง ทําให้การใช้งานระบบมีความเร็วขึ้น ตอบสนองได้ทันท่วงที 
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ตารางที ่6: ตารางสรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

รายการประเมิน คะแนน 
ผลการประเมนิ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการติดต้ังและความเข้าใจในการใช้งาน
แอพพลิเคช่ัน 

4.14 มาก 

2. ด้านภาพรวมของแอพพลิเคช่ัน 4.13 มาก 
3. ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ 3.96 มาก 
4. ด้านการนําไปใช้งานจริง 4.13 มาก 

สรุปรวม 4.09 มาก 
 
ผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 4.09 ดังตารางที่ 6 เป็นระดับพึงพอใจมาก จะ

เห็นได้ว่ายังสามารถพัฒนาแอพพลิเคช่ันน้ีต่อไปได้ จากการสํารวจคําถามปลายเปิด ผู้ใช้งานท่ีเป็นนักศึกษา
ต้องการให้มีการพัฒนาลงบนระบบ iOS เพ่ือให้นักศึกษาที่ไม่มีเครื่องบนระบบแอนดรอยด์ได้ใช้ในการเรียนรู้ได้
ด้วย นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จากการสังเกตการใน
การทํางานและการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาสามารถนําไปใช้งานได้จริง มีความครอบคลุมเน้ือหาเพียงพอต่อ
การสื่อสาร  

 
สรุป  

ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันการเรียนรู้ภาษาจีนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สําหรับนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพ่ือใช้สื่อสารในการทํางานจริง ในครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกหัวข้อโครงงานที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของทางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยใช้ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ในการ
พัฒนาเน่ืองจากเป็นมีจํานวนนักศึกษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งพัฒนาง่ายและยังใช้ภาษาโปรแกรมจาวา (Java) 
ในการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานสากล ผู้พัฒนาได้เลือกใช้เครื่องมือ Android Studio เป็นเคร่ืองมือในเขียน
โปรแกรมและดําเนินงานตามรูปแบบของ ADDIE Model ที่แบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอนด้วยกัน 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis), การออกแบบ (Design), การพัฒนา (Development), การนําไปใช้ 
(Implement) และการประเมินผล(Evaluation) เพ่ือลดโอกาสความผิดพลาดในระหว่างการดําเนินงานจนมี
ช้ินงานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ออกมาเป็นแอพพลิเคช่ันสําหรับการเรียนรู้ที่ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาส  

ส่วนของการดําเนินงานของการพัฒนาแอพพลิเคช่ันอยู่ในระดับที่พึงพอใจเน่ืองจากมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมํ่าเสมอ รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการทํางานในแต่ละขั้นตอน แม้ว่าการพัฒนาการทํางาน
ในทุกส่วนต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้แต่ยังมีบางส่วนที่อาจจะต้องปรับปรุง และแก้ไขเพ่ือให้ระบบ
มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและการทํางานที่เช่ือถือได้มากขึ้น โดยในส่วนของการ ทํางานการเช่ือมต่อการ
แสดงผลระหว่างหน้าบทเรียนต่าง ๆ และการแสดงผลในส่วนของประโยค บทสนทนา คําศัพท์ แบบทดสอบ
ของแอพพลิเคช่ันสามารถใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วน การเพ่ิมเน้ือหาบทเรียนในเน้ือหาใหม่ ๆ รวมไปถึงโอกาส
ในการพัฒนาบนระบบ iOS อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

รถไฟฟ้ามหานครเป็นระบบขนส่งที่มีความทันสมัยและยังอํานวยความสะดวกสบายต่อการเดินทางใน
ปัจจุบัน แต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มหน่ึงที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT แล้วพบ
ปัญหาซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการสับสนในเส้นทางเดินรถไฟฟ้าว่าจะต้องลงสถานีใดให้ตรงกับปลายทางมาก
ที่สุด และพบปัญหาเกี่ยวกับทางออกของรถไฟฟ้า MRT ที่มีจํานวนทางออกที่หลากหลายจึงทําให้ผู้ใช้เส้นทาง
เดินรถไฟฟ้าเกิดความสับสับ งานวิจัยน้ีมีจึงวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้า
มหานครบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสที่รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือแนะนําเส้นทางการเดินรถ
ให้กับผู้ใช้บริการซึ่งประกอบด้วยการทํางาน 4 ส่วน ได้แก่ แผนที่เส้นทางเดินรถไฟฟ้า (Map) ข้อมูลสถานี 
(Station) อัตราค่าโดยสาร (Fare) และการค้นหาสถานปลายทาง (Search) พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้แอปพลิเคชันที่มีต่อความสวยงามในการออกแบบ ด้านข้อมูลสถานีรถไฟฟ้า ด้านระบบ และการใช้งาน
โดยรวมของแอปพลิเคชัน โดยกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มคนท่ัวไปที่ใช้อุปกรณ์มือถือไอโฟนใน
ชีวิตประจําวันทั้งเพศชายและเพศหญิงจํานวน 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
สําหรับด้านการออกแบบอยู่ในระดับดีมาก( X =4.55, SD=0.690) ด้านข้อมูลอยู่ในระดับดี ( X =4.46, 
SD=0.759) ด้านระบบอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.76, SD=0.554) ส่งผลให้ความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวม
ของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก 

คําสําคัญ: รถไฟฟ้ามหานคร ไอโอเอส แอปพลิเคชัน 
 
ABSTRACT 

Metropolitan Rapid Transit (MRT) is a most efficient way of transportation system. 
However, many people especially foreigners who use MRT have a problem of finding a correct 
station for a destination. Moreover, several station exits cause in confusion. The objective of this 
research is to develop an application that provides information on how to use MRT in both Thai 
and English languages. There are 4 components of the application which are Map, Station, Fare 
and Search. To evaluate the effectiveness of the application, user satisfaction in terms of user 
interface design, train station information, the application system, and the overall of application 
usage are the metrics. The sample for this study was a group of 30 people who use iPhone on a 
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daily basis, both male and female. The satisfaction results showed that user interface design was 
the best ( X =4.55, SD=0.690), train station information was good ( X =4.46, SD=0.759), and the 
application system was the best ( X =4.76, SD=0.55. Consequently, the satisfaction of the overall 
of application usage was the best. 

Keywords: MRT, iOS, Application 
 
บทนํา 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ รถไฟฟ้า MRT เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของ
ประเทศไทย มีระยะทางทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร เริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลําโพง ผ่านถนนพระรามท่ี 4 เลี้ยวเข้า
ถนนรัชดาภิเษก ผ่านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ถนนอโศก สี่แยกพระราม 9 สี่แยกสุทธิสาร เลี้ยวเข้าถนน
ลาดพร้าวที่แยกรัชดาลาดพร้าว  ผ่านสวนจตุจักรเข้าถนนกําแพงเพชรสิ้นสุดที่สถานีรถไฟบางซื่อ รวมทั้งสิ้น 
18 สถานี ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ซึ่ง
ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาเก่ียวกับเส้นทางว่าจะต้องลงสถานีปลายทางใด และยังพบ
อีกว่ามีปัญหาเก่ียวกับทางออกของรถไฟฟ้า MRT ที่มีจํานวนทางออกท่ีหลากหลายจึงทําให้ผู้ใช้เส้นทางเดิน
รถไฟฟ้าเกิดความสับสน อีกทั้งกรณีที่จะเดินทางไปยังสถานที่บริเวณใกล้เคียงรถไฟฟ้า แต่ไม่พบข้อมูลที่แสดง
บนสถานีจากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT บางราย ต้องใช้เวลานานในการเดินทาง เช่น ลง
ผิดสถานี หรือต้องคอยสอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางท่านก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสถานที่ที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการจะเดินทางไปอยู่ที่สถานีใด จึงทําให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการในการเดินทาง และจาก
การศึกษายังพบว่าแอปพลิเคชันส่วนมากมีฟังก์ชันการงานที่คล้ายคลึงกัน เช่น การแสดงข้อมูลเส้นทางเดินรถ 
การแสดงอัตราค่าบริการ และพบว่าแอปพลิเคชันส่วนมากไม่รองรับการทํางานแบบ 2 ภาษา การคํานวณ
ระยะเวลาการเดินทาง รวมถึงการค้นหาสถานที่ปลายทางเพ่ือหาทางออกที่ใกล้เคียงกับสถานีปลายทางมาก
ที่สุด ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันการทํางานที่ครอบคลุม
เพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มากที่สุด  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ส่วนน้ีผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนไอโฟนพบว่าแอปพลิเคชันค้นหา
โรงพยาบานบนไอโฟน [1] ข้อมูลโรงพยาบาลสามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วพร้อมสามารถค้นหาโรงพยาบาล
ที่ใกล้เคียงในระยะ 15 กิโลเมตร และการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดทริปท่องเที่ยวหัวหินบนไอโฟน [2] พบว่าผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการแนะนําสถานที่ท่องเท่ียวหัวหินพร้อมสามารถจัดทริปท่องเท่ียวหัวหินและ
สามารถคํานวณระยะเวลาโดยรวมได้อยู่ในระดับดี ทั้งน้ีการพัฒนาควรเน้นด้านการออกแบบ การใช้งานง่าย
สะดวกสบายและหากแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการแล้วจะส่งผลให้ความ
พึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี พร้อมสามารถนําแอปพลิเคชันไปงานได้จริง และผู้วิจัยยังได้
ศึกษาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้าจํานวน 2 แอปพลิเคชันเพ่ือนํามาศึกษาและ
วิเคราะห์สําหรับเป็นข้อมูลประกอบกับการพัฒนาเพ่ือการวิจัยแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้าดังน้ี 
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Thai MRT v0.1 Application [3] 
แอปพลิเคชัน  ThaiMRT Version 0.1 เป็นแอปพลิเคชันแสดงแผนที่การเดินรถของรถไฟฟ้าใต้ดินมหา

นคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 18 สถานี ซึ่งมีฟังก์ชัน
การทํางานคือ แสดงแผนที่การเดินทางของรถไฟฟ้า MRT แสดงตําแหน่งของสถานีทั้ง 18 สถานี แสดงแผนที่
ข้อมูลทางออกของทั้ง 18 สถานี และสามารถคํานวณอัตราค่าโดยสารระหว่างสถานี (Version แรกยังเป็นอัตรา
สําหรับเหรียญโดยสารของบุคคลทั่วไป) 

MRT Metro Application[4] 
แอปพลิเคชันค้นหาและแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้า MRT บนโทรศัพท์ iPhone เพ่ือสนับสนุนและสร้าง

ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้า MRT ในการเดินทาง มีฟังก์ชันการทํางาน ได้แก่ การแสดงเส้นทางเดิน
รถไฟฟ้า ข้อมูลการโดยสารของรถไฟฟ้า MRT แสดงจุดสถานีรถไฟฟ้า MRT และสามารถเลือกสถานีต้นทาง 
ปลายทาง คํานวณค่าโดยสาร และบอกทางออกตามหมายเลขและรายละเอียด รถโดยสารที่ว่ิงผ่านสถานที่สําคัญ 
บริเวณโดยรอบของสถานีรถไฟฟ้า MRT 

BKK BTS Fare[5] 
แอปพลิเคชันที่แนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้า MRT แสดงแผนผังของแต่ละสถานี ทางออกของสถานี 

พร้อมทั้งคํานวณอัตราค่าโดยสาร คํานวณเวลาในการเดินรถไฟฟ้า BTS โดยผู้ใช้สามารถกําหนดสถานีต้นทาง และ
ปลายทางบนแผนที่ได้เพ่ือให้แอปพลิเคชันคํานวณเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมแสดงข้อมูลแผนผังของ
ทางออกแต่ของแต่ละสถานีได้ 

จากการศึกษาแอปพลิเคชันทั้ง 3 พบว่าการให้ข้อมูลแนะนําเส้นทางเดินรถด้วยสมาร์ทโฟนมีความ
สะดวกรวดเร็ว มีการแสดงผลด้วยรูปแบบและการออกแบบที่สวยงามทําให้แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ แต่ 
แอปพลิเคชันทั้ง 2 น้ียังขาดในส่วนของการคํานวณระยะเวลา และไม่สามารถรองรับภาษาอังกฤษได้ซึ่งถือว่าเป็น
อีกสิ่งสําคัญเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
ดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังได้วางแผนก่อนการเดินทางด้วยการค้นหาสถานีต้นทาง
ไปยังสถานีปลายทาง หรือค้นหาสถานที่ใกล้เคียงกับสถานีปลายทาง หรือแม้แต่วางแผนขณะเดินทาง ด้วยแอป
พลิเคชันที่ออนไลน์สามารถบอกสถานีปัจจุบันของผู้ใช้และสถานีถัดๆ ไปได้ พร้อมสามารถคํานวณระยะเวลา 
อัตราค่าโดยสาร และเช็คอินสถานีปัจจุบันของผู้ใช้ไปยัง Facebook ได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้แอปพลิเคชันการแนะนํา
เส้นทางการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT มีประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้าพร้อมทั้งสามารถค้นหา
สถานที่ปลายทาง สถานที่ปลายทางที่ต้องการจะไป และแสดงข้อมูลทางออกเพื่อไปยังสถานที่ปลายทางที่ใกล้
ที่สุด รวมถึงระบุตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้เพ่ือคํานวณระยะเวลาการเดินทาง พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันจัดแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้าบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสทั้งด้านความ
สวยงามของการออกแบบ ด้านข้อมูลแนะนําเส้นทางเดินรถ การค้นหาสถานีหรือสถานที่ปลายทางและการใช้งาน
โดยรวมของแอปพลิเคชัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า MRT เพ่ือนํามาศึกษาความ

พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้า MRT บนไอโฟน ทั้งในด้านความ
สวยงามของการออกแบบ ด้านข้อมูลแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้า ด้านระบบ และการใช้งานโดยรวมของ 
แอปพลิเคชัน โดยกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มคนทั่วไปที่ใช้อุปกรณ์มือถือไอโฟนและใช้การ
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ในชีวิตประจําวันทั้งเพศชายและเพศหญิงจํานวน 30 คน ขอบเขตการพัฒนา 
แอปพลิเคชันการแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้า MRT เพ่ือนํามาศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งแบ่งการ
พัฒนาแอปพลิเคชันออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังน้ี 

1. ส่วนของแผนที่ (Map) 
แสดงเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานครบนแผนที่ที่มีการปักหมุดเพ่ือตําแหน่งของสถานีรถไฟฟ้า MRT 

ทั้ง 18 สถานี และรูปภาพแสดงตําแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน และแสดงตําแหน่งของสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่
ใกล้ตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 

2. ส่วนแนะนําสถานีบนเส้นทางเดินรถไฟฟ้า MRT (Station) 
แสดงรายช่ือสถานีรถไฟฟ้า MRT จํานวน 18 สถานีโดยการแสดงผล เรียงตามลําดับเส้นทางการ

เดินของรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งรายละเอียดแต่ละสถานทีจะแสดงเกี่ยวกับข้อมูลทางออก (Exit) เพ่ือไปยังสถานี
ใกล้เคียงต่างๆ พร้อมบอกรายละเอียดเก่ียวกับระบบขนส่งเช่น รถเมล์ รถไฟลอยฟ้า (BST) หรือเรือโดยสารท่ี
เช่ือมต่อของแต่ละสถานี 

3. ส่วนของการคํานวณอัตราค่าโดยสาร (Fare) 
เริ่มจากผู้ใช้เลือกสถานีรถไฟฟ้า MRT ต้นทาง และสถานีรถไฟฟ้า MRT ปลายทาง จากน้ันแอป

พลิเคชันจะแสดงอัตราค่าโดยสารทุกประเภท และเวลาโดยประมาณสําหรับการเดินทาง 
4. ส่วนของการค้นหาจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทาง (Search) 

เมื่อเข้าเมนู Search ระบบจะมีแถบสําหรับการค้นหา แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ผู้ใช้พิมพ์ช่ือ
สถานที่ระบบจะแสดงผลการค้นหาเป็นสถานที่ที่มีคําใกล้เคียงคําค้นหา กรณีที่สองคือผู้ใช้พิมพ์ช่ือสถานี
รถไฟฟ้า MRT ที่ต้องการทําการค้นหา และระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นช่ือสถานี 

ส่วนของการประเมินเพ่ือนํามาศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ใช้การประเมิน
จากแบบสอบถามที่ครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านข้อมูล ด้านระบบ และความพึง
พอใจโดยรวมของแอปพลิเคชัน ดังน้ันในส่วนแรกการวิจัยคร้ังน้ีจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับแนะนํา
เส้นทางเดินรถไฟฟ้าบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ด้วยกระบวนการพัฒนาทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 18 สถานี สถานที่ใกล้เคียงของแต่ละ

สถานีในระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ของเส้นทางเดินรถไฟฟ้า MRT จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และเดินทางไปยัง
สถานที่จริง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็น เช่น สถานที่ใกล้เคียงต่างๆ รายละเอียดสถานที่ใกล้เคียงกับ
สถานีน้ันๆ และเส้นทางการรถไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือนํามาพิจารณาให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้ 
รวมถึงได้ศึกษาเครื่องมือ และภาษาที่จะนํามาพัฒนาแอปพลิเคชันบนไอโฟนนี้ คือ โปรแกรม X-code กับภาษา 
Objective-C 

2. วิเคราะห์และกําหนดขอบเขตแอปพลิเคชัน 
ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นและทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือกําหนดขอบเขตการ

พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหมดโดยผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเรียกดูตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ ข้อมูลเส้นทางเดินรถสถานี
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รถไฟฟ้าพร้อมแบ่งปันผ่านสื่อออนไลน์ Facebook คํานวณอัตราค่าโดยสาร และสามารถค้นหาสถานี
ปลายทาง หรือสถานที่ปลายทางเพ่ือบอกสถานทีปลายทางที่ใกล้ที่สุดได้  

3. การออกแบบแอปพลิเคชัน 
เมื่อกําหนดขอบเขตของแอปพลิเคชันถัดมาเป็นกระบวนการออกแบบแอปพลิเคชันโดยใช้ 

Wireframe ทําให้ได้หน้าหลัก ได้แก่ หน้าแสดงแผนที่ (Map) หน้าแสดงสถานี (Station) หน้าแสดงอัตราค่า
โดยสาร และหน้าการค้นหา (Search) และออกแบบหน้าถัดๆ ไปอยู่อยู่ภายใต้หน้าหลัก ซึ่งผลการออกแบบ
โดยการนําข้อมูลมาเขียนความสัมพันธ์ซึ่งสามารถเขียนแผนภาพ E-R Diagram สําหรับบอกความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่างๆ ในแอปพลิเคชันได้ดังน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 1:  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลสถานี สถานที่ และทางออก (ER-Diagram) 
 

4. การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
การพัฒนาแอพพลิเคชันเร่ิมแรกมีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้การวาด Wireframe 

เพ่ือให้ฟังก์ชันการทํางานของแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานคร ในขั้นตอนต่อมาใช้ Interface 
Builder ทําส่วนติดต่อของผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรม Xcode และเริ่มการพัฒนาแอปพลิเคชันก่อนการนํา
ทดสอบไปใช้จริงจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบโดยเบ้ืองต้นผู้พัฒนาเป็นผู้ทดสอบโดยเร่ิมทดสอบต้ังแต่ส่วน
ของหน้าหลัก เมนูต่างๆ การเข้าถึงหน้าจออ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การทํางาน 
กระบวนการค้นหา หลังจากผ่านการทดสอบเบ้ืองต้นก็จะเป็นการทดสอบจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้งจนได้แอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ก่อนนําไปใช้จริง 

5. การทดสอบการใช้งานและการประเมินแอปพลิเคชัน 
สําหรับการทดสอบแอปพลิเคชันโดยมีการลงทะเบียนแอปพลิเคชันใน App Store และงานวิจัยน้ี

ใช้แบบสอบถามเพ่ือสํารวจประกอบกับการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชัน เพ่ือนําข้อมูลมา
วิเคราะห์และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  
1) ด้านความสวยงามของการออกแบบ 2) ด้านข้อมูลของสถานท่ีท่องเที่ยว และ 3) ด้านการใช้งานของระบบ 
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รวม 11 ข้อ โดยให้กลุ่มผู้ใช้งานใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วทําการประเมิน จากน้ันนําผลการประเมินจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้เส้นทางเดินรถไฟฟ้า MRT และใช้โทรศัพท์มือถือไอโพนจํานวน 25 คน เมื่อได้ข้อมูล
ครบถ้วนแล้วจะมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉลี่ยด้านต่างๆ จากน้ันจึงหาค่าเฉล่ียรวมเพื่อประเมินถึงการออกแบบ 
ด้านข้อมูล ด้านการใช้งานและความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อแอปพลิเคชันซึ่งเกณฑ์ที่ใช้สําหรับการประเมินผลมี 
5 ระดับ (Rating Scale) ดังน้ี 

 
ระดับคะแนน 5 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
ระดับคะแนน 4 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
ระดับคะแนน 3 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.39 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
ระดับคะแนน 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานครบนระบบปฏิบัติการ 

ไอโอเอสซึ่งประกอบด้วย ภาพแผนที่แสดงเส้นทางเดินรถไฟฟ้าและสามารถบอกจุดปัจจุบันของผู้ใช้ ข้อมูล
สถานรถไฟฟ้าซึ่งนําเสนอด้วยภาพ ตัวอักษรท่ีมีสีสันประกอบ  การค้นหาสถานีปลายทางโดยสามารถระบุคําที่
ปรากฏในช่ือสถานี เป็นต้น โดยใช้โปรแกรมโปรแกรม X-code กับภาษา Objective-C ในการพัฒนา 
แอปพลิเคชัน ซึ่งตัวอย่างของแอปพลิเคชันมีดังต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 2:  หน้าแผน (Map) หรือหน้าหลักของแอปพลิเคชัน 
 
สําหรับหน้าหลักจะแสดงหมุดที่มีการระบุตําแหน่งของสถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 18 สถานีอยู่บนแผนที่ 

และรูปภาพแสดงตําแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน และจะมีการแสดง Pop Up ตําแหน่งของสถานีรถไฟใต้
ดินที่อยู่ใกล้ตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ จากหน้าหลักผู้ใช้สามารถเลือกการทํางานไปยังส่วนอ่ืนๆ ที่ต้องการ เช่น 
หน้าสถานี (Station) หน้าอัตราค่าโดยสาร (Fare) และหน้าค้นหา (Search)  
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รูปที่ 3: หน้าแสดงรายการสถานี (Stations) 

รูปที่ 3 แสดงรายช่ือสถานีรถไฟฟ้า MRT จํานวน 18 สถานีโดยการแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเรียงตามลําดับเส้นทางการเดินของรถไฟฟ้าใต้ดิน (บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน), 
2551) โดยมีปุ่มเปลี่ยนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มุมบนซ้าย เมื่อคลิกไปเข้าไปที่สถานีจะเข้าสู่หน้าแสดง
รายละเอียดทางออกของสถานีนั้นๆ พร้อมแสดงสถานที่ใกล้เคียงกับทางออกในระยะประมาณ 20 กิโลเมตร 
และหากคลิกที่สถานที่ใกล้เคียงดังกล่าวจะปรากฏข้อมูลของสถานที่นั้น ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4: หน้าแสดงทางออกและข้อมูลสถานที่ใกล้เคียงของแต่ละสถานี (Exit) 
 
สําหรับหน้าแสดงข้อมูลอัตราค่าโดยสารพร้อมคํานวณระยะเวลาการเดินทางโดยผู้ใช้เลือกสถานี

รถไฟฟ้า MRT ต้นทาง และสถานีรถไฟฟ้า MRT ปลายทาง จากน้ันแอปพลิเคชันจะแสดงอัตราค่าโดยสารทุก
ประเภท และเวลาโดยประมาณในการเดินทาง ในกรณีผู้ใช้ไม่ทราบสถานีปลายทางจะมีปุ่มสําหรับค้นหาไว้
สําหรับให้ผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้อาจทราบสถานที่ ระบบจึงให้ผู้ใช้ใส่ช่ือสถานที่ลงในช่องการค้นหา ช่ือสถานที่จะแสดง
เป็นผลลัพธ์ในการค้นหา ให้ผู้ใช้สัมผัสที่ช่ือ และระบบจะแสดงผลสถานีรถไฟฟ้า MRT ปลายทางแบบอัตโนมัติ 
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รูปที่ 5: หน้าแสดงอัตราค่าโดยสารพร้อมการคํานวณระยะเวลาการเดินทาง 
 
ส่วนการค้นหาน้ีสําหรับให้ผู้ใช้พิมพ์ช่ือสถานที่ ช่ือสถานีรถไฟฟ้า MRT หรือคําที่ใกล้เคียงช่ือสถานที่ 

จากน้ันผลลัพธ์ในการค้นหาจะแสดงบนพ้ืนที่แสดงผลลัพธ์ โดยแบ่งการแสดงผลลัพธ์ในการค้นหาออกเป็นสอง
รูปแบบ คือ แสดงผลลัพธ์การค้นหาสถานีรถไฟฟ้า MRT (Station Result) และแสดงผลลัพธ์การค้นหา
สถานที่ (Place Result) โดยการแสดงผลลัพธ์กรณีค้นหาสถานที่ คือแสดงผลลัพธ์การค้นหาสถานีรถไฟฟ้า 
MRT (Station Result) โดยเวลาที่ผู้ใช้พิมพ์คําค้นหา ผลลัพธ์ที่แสดงจะมีตัวอักษร หรือคํา ตามท่ีผู้ใช้ทําการ
ค้นหา ในช่อง Station Result ดังรูปที่ 6 

 

 
 

รูปที่ 6: หน้าแสดงส่วนการค้นหาและหน้าแสดงผลลัพธ์ของการค้นหา 
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ส่วนของผลการทดลองแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานครที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้นํา 
แอปพลิเคชันให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการแจกแบบสํารวจความพึงพอใจท่ีผู้ใช้มีต่อแอปพลิเคชันจํานวน 25 คน 
และผู้เช่ียวชาญอีก 5 คน โดยแบ่งหัวข้อด้านการสํารวจออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบ 2) ด้านข้อมูล 
และ 3) ด้านระบบ เพ่ือนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน เมื่อได้ค่าเฉล่ียแล้วจึงนํามาหาค่าเฉลี่ยรวม
เพ่ือสรุปผล จากตารางที่ 1  ผลการประเมินเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อแอปพลิเคชันด้านการออกแบบ ด้าน
ข้อมูล และด้านระบบพบว่าด้านการออกแบบพบว่าอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.690 ด้านข้อมูลของเส้นทางเดินรถพบว่าอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.759 และด้านการใช้งานระบบพบว่าอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.76 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.554 ส่งผลให้ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี
มาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.668 
 
ตารางท่ี 1: ผลการประเมนิเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อแอปพลิเคชันด้านการออกแบบ ด้านข้อมลู และด้านระบบ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

X  

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ความหมาย 

ด้านการออกแบบ 4.55 0. 690 ดีมาก 
ด้านข้อมูล 4.46 0. 759 ดี 
ด้านระบบ 4.76 0. 554 ดีมาก 
ความพึงพอใจโดยรวมของแอปพลิเคชัน 4.59 0. 668 ดีมาก 
 
สรุป 

จากผลการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานครบนระบบปฏิบัติการไอโอ
เอสพบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันในด้านการออกแบบ ด้านข้อมูล ด้านระบบ พบว่าอยู่ใน
ระดับดีมาก ดี และดีมาก ตามลําดับ ส่งผลให้ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก ทั้งน้ี
สอดคล้องกับงานวิจัยของศรัญญา เกิดขาว [1] ทั้งน้ีการนําเสนอข้อมูลที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
บนระบบปฏิบัติการไอโอเอสด้วยการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการ
ออกแบบที่สวยงามน่าสนใจ การใช้งานที่มีความสะดวกสบายไม่ซับซ้อนทําให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกสบายเหมือนใช้
แอปพลิเคชันทั่วๆ ไป  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินธร จียาศักด์ิ [2] การพัฒนาแอปพลิเคชันบนไอโฟนที่
เน้นด้านการออกแบบ ด้านการนําเสนอข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ อีกทั้งข้อมูลยังช่วยสนับสนุน
ประกอบการตัดสินใจหรือการอํานวยความสะดวกต่อการดําเนินชีวิตในยุคสังคมเร่งรีบปัจจุบันทําให้ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจท่ีดีต่อแอปพลิเคชันระดับดี ซึ่งสามารถนํามาช่วยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวาง
แผนการเดินทางได้  
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บทคัดย่อ  

ระบบการค้าปลีกสมัยใหม่มีการนําระบบอินเตอร์เนตเข้ามาช่วยในการทําธุรกรรมต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก 
การตรวจสอบการทํางานของระบบเพ่ือให้สามารถแจ้งเตือน เมื่อระบบเกิดความเสียหายจําเป็นซอฟแวร์บริหาร
จัดการโครงข่ายที่ใช้มาตรฐานการทํางานของ SNMP แต่การใช้ชุดคําสั่งที่สร้างขึ้นจากซอฟแวร์จัดการโครงข่ายน้ัน 
จําเป็นต้องจัดทําให้เหมาะสมกับสภาพโครงข่าย เพ่ือให้ปริมาณของชุดคําสั่งข้อมูลตรวจสอบไม่ไปรบกวนการ
ทํางานของระบบการทําธุรกรรมต่าง ๆ การศึกษาชุดคําสั่งการทํางานของโปรแกรมเฝ้าระวังและเลือกใช้ชุดคําสั่งที่
เหมาะสมเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์โครงข่ายประจําร้านสาขาน้ี ได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณ
ข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นตามจํานวนอุปกรณ์และชุดคําสั่ง และเมื่อปรับการทํางานของ SNMP ให้เหมาะสมได้ จะทําให้
ระบบการตรวจสอบทํางานได้เพียงพอ และไม่ไปทําให้ระบบการทําธุรกรรมต่าง ๆ เกิดความล่าช้าได้ เมื่อเลือกใช้
ชุดคําสั่งอย่างเหมาะสม 

คําสําคญั: การเฝ้าระวังโครงข่าย เพ่ิมประสทิธิภาพ  
 
ABSTRACT  

In a resent retail business, entrepreneurs exploit the internet system in order to service 
their customers. Hence, the operation of network system needs to be monitored continually in 
order to remain the service reliability. There should be the notification when there is a system 
failure. A management software — monitoring function — which provides the notification, is 
based on SNMP protocol. To avoid the interrupt to network system, the amount of data must 
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be managed carefully and those amount should be appropriated to the operating network.  
In this paper, we study the pattern of data transmission in order to reduce a size of data 

by ignoring wasted transmitted data and to utilize only the appropriate instructions for 
monitoring the operation of network devices. From the experimental results, we found that 
when the number of data in the network increases, the number of the transmitted data packet 
increases. Therefore, after the wasted data is reduced, there is more opportunities to transmit 
other important data. 

Keywords: SNMP, Network Monitoring, Optimization 
 

 
บทนํา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เนตมีความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก อันเน่ืองมาจากความ
สะดวกในการใช้เทคโนโลยี ความหลากหลายของรูปแบบเทคโนโลยี และความเร็วของการส่งข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
มาก ทําให้สามารถตอบโจทย์การดําเนินธุรกิจได้อย่าง เพ่ือให้การดําเดินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีก ยกตัวอย่างร้านสะดวกซื้อ 7-11 การที่จะทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อน้ัน จําเป็นต้อง
อาศัยการเพ่ิมจํานวนสาขาให้เข้าไปถึงชุมชนให้มากที่สุด ในทําธุรกรรมต่าง ๆ ของร้านสาขาในปัจจุบันได้มีการใช้
ประโยชน์ของโครงข่ายอินเตอร์เนตด้วย เช่นการชําระค่าบริการสาธารณูปโภค การจองต๋ัวเครื่องบินโดยสาร การ
จองบัตรชมการแสดง การใช้บัตรสมาชิกในการชําระสินค้า ฯลฯ จะเห็นได้ว่าโครงข่ายอินเตอร์เนตน้ันมีความ
จําเป็นในการดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อเป็นอย่างมาก ดังน้ันหากเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ระบบโครงข่ายไม่สามารถ
ให้บริการได้หรือหยุดการให้บริการ จะทําให้เกิดการเสียโอกาสในการทําธุรกรรมต่าง ๆ ในร้านสาขาร้านน้ันๆที่ไม่
สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เนตได้ ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงกับร้านสาขาโดยทําให้รายได้ลดลงจากธรุกรรมที่ต้องใช้
โครงข่ายอินเตอร์เนตเก่ียวข้อง การจะทําให้ระบบโครงข่ายมีความพร้อมใช้งานน้ันจําเป็นจะต้องมีบุคลากรและ
ระบบการบริหารจัดการระบบโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถทราบถึงปัญหาที่หากเกิดขึ้นได้ทันท่วงที  

การใช้งานระบบบริหารการจัดการเครือข่าย ระบบเฝ้าระวังเครือข่าย โดยอาศัยโปรโตคอล SNMP น้ันมี
ระบบให้เลือกใช้อยู่เป็นอย่างมาก ทั้งซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิมีค่าใช้จ่ายในการทํางานต่อเครืองที่ราคาสูงและซอฟแวร์แบบ
เปิดเผยรหัสที่สามารถใช้ได้ตามสิทธ์ิของการเผยแพร่ การทํางานของโปรโตคอล SNMP จะอาศัยการทํางานแบบ 
pulling ที่จะมีตัวจัดการคอยทําหน้าที่สอบถาม และให้เครื่องลูกข่ายตอบ ซึ่งจะลดเวลาของการตรวจสอบปัญหา
โดยใช้เจ้าหน้าที่ได้อย่างมาก    

เมื่อโครงข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณข้อมูลที่ส่งระหว่างเครื่อง SNMP Manager และ SNMP Agent ก็จะ
เพ่ิมมากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาของปริมาณข้อมูลที่มากเกินความจําเป็น ทําให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล
การเช่ือมต่อซึ่งจะส่งผลให้เมื่อมีปัญหาระบบจะได้รับการซ่อมแซมล่าช้าไปด้วย และข้อมูลที่มีปริมาณมากน้ัน ก็ยัง
ไม่แทรกการทํางานของระบบธุรกรรมต่าง ๆ ในร้านค้าปลีกอีกด้วย ทําให้ระบบการทํางานโดยรวมเกิดความล่าช้า 
ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาของปริมาณของข้อมูลจึงได้ศึกษาวิธีการทํางาน และลดขนาดลง จากการลดปริมาณการส่งให้
เหมาะสม และลดขนาดของ packet size เพ่ือให้รอบการทํางานเร็วขึ้น  

จากปัญหาข้างต้นจึงได้ทําการศึกษาการทํางานของระบบท่ีใช้ protocol SNMP ในการบริหารจัดการ
โครงข่าย พัฒนาระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานบนระบบ Network โดยใช้โปรโตคอล SNMP ซึ่ง
เป็นโปรโตคอลประยุกต์ที่กําหนดรูปแบบและขั้นตอนวิธีการร้องขอข้อมูลจากเครือข่าย ร่วมกับโปรแกรม 
PowerSNMP Free Manager ซึ่งสามารถสร้างแบบจําลองการทํางานของระบบเฝ้าระวังได้ และนําข้อมูลจาก 
Traffic ที่เกิดขึ้นจริงที่ว่ิงบนระบบโครงข่าย เพ่ือนําไปทําการวิเคราะห์ หาการทํางานที่เหมาะสมในการตรวจจับ
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การทํางาน เพ่ือลดระยะเวลาการแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งยังผลไปถึงการความเช่ือมั่นในการให้บริการและ
ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานว่าหากเกิดปัญหาผู้ดูแลระบบจะสามารถควบคุมปัญหาน้ันได้โดยเร็ว และให้ส่งผล
กระทบต่อการให้บริการภายในร้านสาขาที่ประสบเหตุการโครงข่ายมีปัญหาอย่างน้อยที่สุด 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

Simple Network Management Protocol (SNMP) เป็นมาตรฐานที่ Internet Engineering Task 
Force (IETF) SNMPv1 ได้ออกแบบตาม RFC 1157 และมีการพัฒนาเป็น SNMP v2 (RFC 1908) และ SNMP 
v3 (RFC3416) ประกอบด้วยการทํางานหลัก 4 ส่วนด้วยกันคือ  Management Station หรือ SNMP Manager 
สําหรับทําหน้าที่ในการบริหารอุปกรณ์ Management Agent หรือ SNMP Agent คือชุดการทํางานที่ไปฝังตัวยัง
อุปกรณ์ที่รอการบริการจัดการ Mananagement Information Base:MIB สําหรับเก็บโครงสร้างการบริหาร
จัดการ และ Network Management Protocal มาตรฐานการติดต่อสื่อสาร โดยมีการทํางานที่อาศัยของการส่ง
ข้อมูลระหว่าง SNMP Manager และ SNMP Agent โดยใช้วิธีการ Polling จากอุปกรณ์ที่ม ีSNMP Agent ติดต้ัง
อยู่ โดยจะทําการสอบถามขอ้มูลตามช่วงเวลาที่กําหนด เช่น ทุก ๆ 5นาที ซึ่งวิธีการน้ีจะทําให้เกิดจํานวนของแพค
เก๊ตในระบบรวมเป็นจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีรูปแบบการทํางานอีกแบบคือ การใช้คําสั่ง Trap ซึ่งจะทําการส่งข้อมูล
หรือการแจ้งเตือนบางอย่างโดยที่ SNMP Manager ไม่ต้องมีการร้องขอ ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงในการบริการ
จัดการโครงข่าย ดังแสดงในรปูที่ 1 

 

 
รูปที่ 1: ภาพรวมขององค์ประกอบการบริหารจัดการเครือข่ายด้วย SNMP 

 
การทํางานของ SNMP Manager จะมีการใช้ใช้ฐานข้อมูลในการเลือกมาเพ่ือสอบถามข้อมูลอยู่ 2 รูปแบบ

คือ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้ในการเก็บค่าของข้อมูลที่นับได้จาก SNMP  Agent ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสําหรับ
เก็บภาพรวมของระบบเพ่ือเป็นประวัติการทํางานให้กับผู้ดูละระบบบ ทําให้ฐานข้อมูลน้ีมีขนาดใหญ่ และ
ฐานข้อมูลอีกรูปแบบคือฐานข้อมูลแบบเสมือน คือ MIB โดย MIB จะถูกนําไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถาม
ตอบของการทํางานของ SNMP Manager และ SNMP Agent ในรูปแบบของobject ซึ่งรูปแบบของ MIB จะไม่
เปลี่ยนแปลง เพ่ือใช้สําหรับอ้างอิงค่าของข้อมูลที่จ้องการระหว่าง  SNMP Manager และ SNMP Agent ดังแสดง
โครงสร้างต้นไม้ดังรูปที่ 2 ในการเข้าถึงข้อมูลก็จะทําการอ้างอิงผ่าน Objectเป็นลําดับจาก Root ยกตัวอย่างเช่น 
การเข้าถึงข้อมูลการเช่ือมต่อแต่ละการเช่ือมต่อจะอ้างอิง .1.3.6.1.2.1.2.0 ซึ่งรายละเอียดของหมายเลขแต่ละ
ลําดับแสดงดังน้ี 
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- .1 คือ iso 
- .1.3 คือ org 
- .1.3.5 คือ dod 
- .1.3.6.1 คือ  interface 
- .1.3.6.1.2 คือ mgmt 
- .1.3.6.1.2.1 คือ MIB2 
- .1.3.6.1.2.1.2 คือ interface 

คําสั่งพ้ืนฐานที่ใช้ในการจัดการเครือข่ายของ SNMP มีคําสั่งเบ้ืองต้น ที่ประกอบด้วย get-request, get-
next-request, get-bulk-request, get-response, set-request, ในกระบวนการร้องขอข้อมูล SNMP 
manager จะทําการร้องขอข้อมูลโดยใช้ข้อคําสั่งชนิด get-request และข้อมูลชนิด get-response เพ่ือให้
อุปกรณ์ที่ถูกร้องขอส่งข้อมูลที่ร้องขอกลับมา โดยข้อมูลทั้งสองคําสั่งน้ีเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ของระบบการจัดการ 
(Schonwalder, 2007) กระบวนการร้องขอจะเร่ิมต้นจาก SNMP manager ร้องขอไปยังอุปกรณ์ตามลําดับ
อุปกรณ์ตามคาบเวลาที่กําหนดจนครบจํานวนของอุปกรณ์ (Sam Mohan, 2008) สุรเดช วัฒนอุดมโรจน์ (2556) 
ได้เสนอเทคนิคการลดปริมาณข้อมูลการร้องขอด้วยการสร้างแบบจําลองและทดสอบสามารถลดปริมาณการร้องขอ
ข้อมูลได้ร้อยละ 71.25 ถึง 75 โดยมีความล่าช้าในโครงข่าย เป็นปัจจัยที่ทําให้คาบเวลาที่ต้องการใช้มีค่าสูงขึ้น  

ปัญหาของการทํางานด้วย SNMP Protocol จะเกิดขึ้นจากปริมาณข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ต้องบริหาร
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดอีกหลายปัญหาตามมา เข่น ภาวะการสูญหายของข้อมูลที่ทําการน้อง
ขอ และภาวะสูญหายของข้อมูลการตรวจสอบเครือข่าย ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับ
รูปแบบของการเลือกรูปแบบการตรวจสอบ (MIB) เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้การทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ซอฟแวร์ในการเฝ้าระวังโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานกับโครงข่ายขนาดใหญโ่ดยอาศัยการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่
เหมาะสม 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยน้ีจึงเป็นการศึกษาการส่งข้อมูลด้วยมาตรฐาน SNMP ที่ใช้ระบบจัดการ PowerSNMP Free 
Manager ซึ่งเป็นระบบบริหารโปรโทคอล SNMP ชนิดฟรีแวร์ ที่สามารถปรับรูปแบบการการตรวจจับการทํางาน
ของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็น SNMP Agent ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้มีการทํางานของระบบโดยรวมที่ดีขึ้นใช้เวลาใน
การรับส่งชุดคําสั่งน้อยลง วิธีการในงานวิจัยน้ี จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักดังน้ี   

1. รูปแบบการเช่ือมของร้านสาขากับส่วนบริหารจัดการในการทดลอง 
รูปแบบโครงข่ายของร้านค้าปลีกจะเลือกทดลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 12 เครื่อง ผ่านอุปกรณ์

switch cisco 2960 24 port โดยใช้รูปแบบการเช่ือมต่อแบบดาว (star topology) เพ่ือทดสอบการส่งชุดคําสั่ง 
MIB จาก SNMP Manager ไปยังอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็น SNMP Agent เพ่ือตรวจจับขนาดของชุดข้อมูลตาม
รูปแบบการวางโครงข่ายดังแสดงในรูปที่ 2  
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รูปที่ 2: การเช่ือมต่อของโครงข่ายแบบดาว ในการใช้ SNMP Protocol 
 

2. ขั้นตอนการพิจารณาเลือกรูปแบบของMIBที่เหมาะสมในการทํางาน 

จากการศึกษาการทํางานของ SNMP กลุ่มชุดข้อมูล MIB ที่แบ่งชุดข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ ตามโครงสร้างต้นไม้ 
ดังรูปที่ 3 การทํางานของ SNMP Manager จะทําการส่งชุดคําสั่งจาก MIB ไปยัง SNMP Agent ตามโครงสร้างที่
ทางผู้ดูแลระบบได้กําหนดไว้ โดยปกติการตรวจสอบการทํางานของโครงข่ายจะเลือกสอบถามถึงการทํางานของ
อุปกรณ์ ตามความต้องการโดยรวมของระบบ เช่นถามเวลาการทํางานของของระบบที่ทํางานมาแล้ว system up 
time (อยู่ในชุดคําสั่ง 1.3.6.1.2.1.1.3) และคําสั่งอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบโครงข่ายข้อมูลของ
ผู้ดูแลระบบ ซึ่งเมื่อนําข้อมูลที่ได้รับจากการสอบถามและตอบกลับมาจาก SNMP Agent มาวิเคราะห์ด้วยซอฟแวร์
สําเร็จรูปปอ่ืน เช่น Zabix จะแสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดที่สําคัญให้กับผู้บริหารระบบได้เป็นอย่างดี แต่ก็ต้องมา
แลกกับการเวลาที่เสียไปในการทํางานของชุดการทํางานในแต่ละชุด ดังแสดงในรูปที่ 4 ที่แสดงให้เห็นว่า ปริมาร
รอบของการถามตอบจะมีมากข้ึนต่อการทํางาน 1 รอบของการตรวจสอบอุปกรณ์ แต่ข้อจํากัดของเครือข่ายร้าน
สาขาน้ันมีหลายข้อจํากัด เช่นร้านสาขาที่ใช้ Asymmetric digital subscriber line (ADSL) ทําให้มีการส่งข้อมูล
อยู่ในโครงข่ายเดียวกับผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งบางช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานในโครงข่ายเดียวกันเป็นจํานวนมาก อาจเกิดความ
ล่าช้าในการส่งข้อมูลจากร้านสาขามายังส่วนกลางได้ เพ่ือลดขนาดของขนาดแพคเก็ตของระบบโดยรวม โดยการ
พิจารณาจากการใช้ชุดข้อมูลของ MIB ที่เหมาะสมกับการทํางานในการบริหารจัดการร้านสาขาที่มีสาขาจํานวน
มาก จากกลุ่มของ Object ของ MIB แสดงในรูปที่ 3 ผู้วิจัยได้ทดสอบทําการจับขนาดของข้อมูลของแต่ละกลุ่ม
คําสั่งด้วยซอฟแวร์ wire shark เพ่ือหาขนาดของแต่ละชุดคําสั่ง และเวลาที่แต่ละชุดคําสั่งใช้ในการทํางาน ดัง
แสดงในรูปที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แต่ละชุดคําสั่งของ MIB ขนาดแต่ละชุดคําสั่งมีขนาดของข้อมูลที่ไม่เท่ากันในการ
ทํางาน  
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รูปที่ 3: ระดับช้ันและรูปแบบของ SNMP MIB Object  
 

3. ขั้นตอนการทดลอง  
เมื่อได้รูปแบบของการทํางานของชุดคําสั่ง MIB ที่ ผู้วิจัยจึงลด ปรับการทํางานของ MIB Object ในแต่ละ

ชุดคําสั่ง เพ่ือหาขนาดชองแต่ละชุดการทํางาน และหาที่มีค่าในการรับส่งข้อมูลที่มีขนาดน้อย ที่สามารถทํางานได้
จาก MIB Object ดังแสดงค่าในรูปที่ 5 เมื่อได้รูปแบบของ MIB ที่เล็กที่สุดของชุดการทํางาน ที่ใช้โปรแกรม 
PowerSNMP Free Manager มาแล้ว จึงทําการทดสอบ กับ SNMP Agent จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือหาเวลา ต่อ
รอบต่อชุดของการทํางาน และเพ่ิมเป็น 12 เครื่อง โดยใช้ชุด MIB เดียวกันทั้งหมด เพ่ือหาเวลาต่อรอบการทํางาน  
 

 
รูปที ่3: ขนาดของข้อมูล ด้วยโปรแกรมดักจับข้อมูล wire shark 

 

 

 
รูปที่ 4: แสดงการทํางานตรวจสอบอุปกรณ์จํานวน 1 อุปกรณ์ 
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รูปที่ 5: ขนาดของข้อมูลในแต่ละชุดคําสั่ง ด้วยโปรแกรมดักจับข้อมูล wire shark 
 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาการการส่งข้อมูลของ SNMP Manager ไปยัง SNMP Agent โดยผ่านโครงข่ายแบบดาว การ
ดักจับข้อมูลที่ส่งระหว่าง SNMP Manager และ SNMP Agent ที่ทํางานเป็นรอบ (pulling) โดยเรียงลําดับการส่ง
จากอุปกรณ์ที่จัดการตามชุดคําสั่งแต่ละชุดคําสั่งตามคาบเวลาท่ีกําหนดไว้ ในการทดลอง ผู้วิจัยได้กําหนดคาบเวลา
ในการสั่งทํางานเป็นคาบการทํางานคาบละ 5 วินาที โดยผลท่ีได้เมื่อทดลองส่งชุดคําสั่งไปยังอุปกรณ์อุปกรณ์จะใช้
เวลาเฉล่ียประมาณ ประมาณ 0.0012 วินาที (คิดเวลาที่ขนาดของข้อมูล 79 byte) หาก ขนาดของชุดข้อมูลของชุด
MIB ที่ใหญ่ขึ้นก็จะทําให้ผลของรอบเวลาในการตรวจสอบ (Time Interval) ส่งใน 1 ชุดคําสั่งต่ออุปกรณ์มากขึ้น
ด้วย และผู้วิจัยได้ทดลองเพ่ิมจํานวนอุปกรณ์มากขึ้น ค่าเวลาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อ
นําค่าที่ได้มาแสดงผลในรูปของกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 6 แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าจะมีการใช้เวลาในการทํางานต่อ1
รอบต่ออุปกรณ์ที่มากขึ้น เมื่อมีจํานวนอุปกรณ์ที่เป็น SNMP Agent เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากเวลาที่นับจากเมื่อเริ่มส่ง
จากอุปกรณ์ที่เป็น SNMP Manager ไปยัง อุปกรณ์ SNMP Agent เวลาที่ใช้ในการส่งและรอการตอบกลับมานั้น 
เวลาที่นับเวลารวมนั้น ได้มีการรวมเวลาของชุดข้อมูลอ่ืน ๆ ที่โปรแกรมดักจับข้อมูลได้นํามาคิดเวลาซึ่งจะแทรกอยู่
ระหว่างการทํางานด้วย โดยข้อมูลที่รวมเข้ามานี้เป็นปกติของอุปกรณ์ที่ส่งไปทํางานเพ่ือตรวจสอบข้อมูลอ่ืน ๆ ด้วย 
เช่น ARP, Spanning tree, CDP  ซึ่งเป็นโปรทคอลที่ใช้ในระบบการทํางานของโครงข่ายปกติ ทั้งน้ียังไม่ได้รวมชุด
ของการใช้งานธุรกรรมในการทํางานของระบบการซื้อขายผ่านโครงข่ายจากร้านสาขามายังศูนย์เฝ้าระวัง ซึ่งได้ได้
เห็นขนาดของชุดข้อมุลเมื่อระบบทํางานปกติได้ ดังน้ันการที่เวลาเพ่ิมขึ้น เมื่อจํานวนอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็น SNMP 
Agent มีความต้องการตรวจจับเพ่ิมขึ้นน้ัน จะส่งผลให้รอบของการส่งค่าคําสั่งการตรวจสอบต้องอาศัยระยะเวลา
ยาวมากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้ ระบบเฝ้าระวังจะได้รับข้อมูลเมื่อระบบเกิดความเสียหายได้ช้าลงด้วย 

 
ตารางที่ 2: แสดงรายละเอียดอัตราการเพ่ิมขึ้นของเวลา เมื่อปริมาณอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

Number of 
SNMP Agent 1 2 3 4 5 6 

Time(sec) 0.000299 0.00283 0.004325 0.005998 0.007634 1.022377 
Number of 
SNMP Agent 7 8 9 10 11 12 

Time(sec) 2.030334 2.031848 2.033378 2.034883 2.036521 2.042111 
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รูปที่ 6: เวลาที่ใช้ในการส่งเมื่อเพ่ิมอุปกรณ์ขึ้น  
 
สรุป 

จากการทดลองการทํางานของระบบเฝ้าระวังด้วยมาตรฐาน SNMP ระบบที่จําลองขึ้นน้ัน มีค่าของความ
ล่าช้าในระบบ (delay) ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับระบบโครงข่ายที่ร้านค้าปลีกใช้อยู่ ผลของการศึกษาเร่ืองเวลาของ
การส่งชุดข้อมูลเมื่อเทียบเป็นเวลา จะเห็นว่าการมีชุดข้อมูลจํานวนมากต่อการทํางานของอุปกรณ์ที่ทําการ
ตรวจสอบจะทําให้ปริมาณของเวลาที่ใช้ในการรอถึงช่วงเวลาในการส่งมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลทําให้
รอบของการสอบถามข้อมูลไปยังอุปกรณ์ (Update Interval) มีช่วงเวลาที่ยาวขึ้นเพ่ือจะได้ทํางานครบตามจํานวน
อุปกรณ์ อันเป็นผลให้ถ้ารอบของการรอบเวลาในการรับส่งข้อมูลช้า ระบบการเฝ้าระวัง ก็จะช้าในการแจ้งเตือนไป
ด้วย ซึ่งการใช้งานซอฟแวร์บริหารจัดการโครงข่ายระบบจริงน้ัน ชุดคําสั่งที่เหมาะสมก็เพียงพอในการตรวจสอบ
ระบบได้แล้ว เพ่ือให้ปริมาณข้อมูลไม่รบกวนการส่งค่าในการทําธุรกรรมต่าง ๆ ในระบบเพ่ือตอบสนองการใช้งาน
ของลูกค้าให้มากที่สุด โดยเฉพาะธุรกิจการบริการ การลดเวลาในการบริการลูกค้าต่อคนลงได้จะทําให้สามารถเพ่ิม
โอกาสในการรับลูกค้าคนต่อไปมากขึ้นได้  
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บทคัดย่อ 

 มาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องมีแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการศึกษาและวางแผนในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และ ประสบการณ์ของ
ภาคสนาม ซึ่งเป็นรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ดังน้ันทางหลักสูตรของคณะนวัตกรรม
การจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ยึดแนวทาง work based leaning เรียนรู้ คู่กับการ
ปฏิบัติ จึงจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จํานวน 36 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรที่สถานประกอบการต้องการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดัง
อุดมศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดทํางานวิจัยฉบับน้ี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ สถาน
ประกอบการและตําแหน่งงานที่นักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เข้าฝึกภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร จํานวน 6 แห่ง โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถามความพึงพอใจจาก 
(Questionnaires) สถานประกอบการที่นักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร เข้าฝึกภาคปฏิบัติด้าน
นวัตกรรมการจัดการเกษตร จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
นวัตกรรมการจัดการเกษตรของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ตามคุณลักษณะ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification Framework - TQF) พบว่าสถานประกอบการต้องการ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ที่มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรก (4.41) รองลงมาเป็น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.29) ลําดับที่สาม คือ ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.24) ลําดับที่สี่ คือ ด้านความรู้ (4.04) ซึ่งทั้งหมดที่ได้
กล่าวมาแล้วความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านสุดท้าย คือ ด้านทักษะทางปัญญา (3.97) อยู่ในระดับปาน
กลาง งานวิจัยฉบับน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการเกษตร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่สถานประกอบการต้องการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดัง
อุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ผู้ประกอบการ การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
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ABSTRACT 
The standard of education in the higher education standards into practice in higher 

education institutions is substantial. Therefore the university must be followed qualifications 
framework in term of study and plan for the preparation of coursework and field experience. 
Thus, the course of the Factory of Innovative Agricultural Management (IAM), Panyapiwat 
Institute of Management (PIM), Thailand has been establish and follow by work based 
leaning policy of PIM. There was for internship with 3rd year (36 person) IAM student for 3 
mouths. The objectives were develop IAM curriculum and survey the entrepreneur’s 
satisfaction of Work Based Learning in Innovative Agricultural Management Student 
Internship Program with 6 companies. The results of questionnaires followed by Thai 
Qualification Framework – TQF 5 parts conclusion that the first topic was ethical and moral 
development (4.41), Analytical and communication skills (4.29), Interpersonal skills and 
responsibility (4.24), Knowledge (4.04). There were highly satisfaction and moderately was 
Cognitive skill (3.97) respectively. This research can be apply to develop IAM curriculum and 
more benefit for another curriculum that have internship program.  

Keywords: Satisfaction Entrepreneurs, Work Based Learning, internship program 
 
บทนํา  

ปัจจุบันกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก นานาประเทศต่าง
มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน จําเป็นต้องอาศัยการศึกษา
ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ทําให้การศึกษาน้ันสามารถ
พัฒนาคนได้อย่างแท้จริง พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 เป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกซึ่งนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับและส่งเสริมการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดทํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ ประเทศไทยเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการนํานโยบายท่ีปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา โดยมีการศึกษา
และวางแผนในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และ ประสบการณ์ของภาคสนาม ซึ่งเป็นรายวิชาหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน พร้อมทั้งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนให้สอดคล้อง และเป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (เด่นชัย, 2556) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เล็งเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษานอกจากกําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาแล้วยังเห็นถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็น
ระบบก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification Framework - 
TQF) 5 ด้าน คือ  



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

H 3 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethical and moral development) 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skill) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

responsibility)  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Analytical and 

communication skills) 
 ดังน้ันทางหลักสูตรของคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ยึด
แนวทาง work based leaning เรียนรู้ คู่กับการปฏิบัติ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามให้กับนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 3 จํานวน 36 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึง
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรท่ีสถาน
ประกอบการต้องการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดังอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดทํางานวิจัยฉบับน้ี 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

ปัจจุบันกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก นานาประเทศต่าง
มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน จําเป็นต้องอาศัยการศึกษา
ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ทําให้การศึกษาน้ันสามารถ
พัฒนาคนได้อย่างแท้จริง พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 เป็นกฎหมายการศึกษาฉบับ แรกซึ่งนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับและส่งเสริมการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดทํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ ประเทศไทยเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการนํานโยบายท่ีปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ได้มีแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา โดยมีการศึกษา
และวางแผนในการจัดทํา รายละเอียดของรายวิชา และ ประสบการณ์ของภาคสนาม ซึ่งเป็นรายวิชาหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน พร้อมทั้งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนให้สอดคล้อง และเป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (เด่นชัย, 2556) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา
นอกจากกําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ให้เป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาแล้วยังเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็น
ระบบก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ ให้เป็นนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification 
Framework - TQF) 5 ด้าน คือ  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethical and moral development) 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skill) 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
responsibility)  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Analytical and 
communication skills) 

คําว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่ว ๆ ไปว่า 
“ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง” ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาส เกตุแก้ว (2546) และ      
สุกัญญา และคณะ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับ อารมณ์จาก
การได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งแสดงออกมาทางพฤติกรรมซึ่งสังเกตได้จากสายตา คําพูด และ การ
แสดงออกทางพฤติกรรม (กรวิทย์ ไชยสุ, 2558) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรที่สถาน
ประกอบการต้องการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดังอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ สถานประกอบการและตําแหน่งงานที่
นักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าฝึกภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรม
การจัดการเกษตร ทั้งหมด 36 คน จํานวน 6 แห่ง โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือสถานประกอบการที่นักศึกษานักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัด
การเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าฝึกภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร และตัวแปร
ตาม คือ คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยลักษณะของแบบสอบถาม
มีโครงสร้างรายละเอียดของคําถามที่ระบุคําถามชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ประกอบไปด้วยคําถาม 
3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของสถานประกอบการ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification Framework - TQF) 5 ด้าน ดังน้ี  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethical and moral development) มีลักษณะย่อย 3 ด้าน คือ 

1.1 ตระหนักในคณุค่าและจริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตย์สุจรติ 
1.2 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 
1.3 เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) มีลักษณะย่อย 4 ด้าน คือ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญของการบริหารจัดการในงานท่ี

เก่ียวข้อง 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตรกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่ 
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เก่ียวข้อง 
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ได้อย่างต่อเน่ือง 
2.4 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skill) มีลักษณะย่อย 2 ด้าน คือ 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่ เหมาะสมกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย และการแก้ไขปัญหา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and  
   responsibility) มีลักษณะย่อย 3 ด้าน คือ 

4.1 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ตาม รวมทั้งทํางานเป็นทีมได้  
4.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา สถานการณ์ต่างๆ

ทั้งในบทบาทของผู้นําและบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Analytical 

and Communication skills) มีลักษณะย่อย 3 ด้าน คือ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางาน 
5.2 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 โดยลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละคําถามมีคําตอบให้
เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด 2538 : 99) ซึ่งมีเกณฑ์
แต่ละระดับดังน้ี  

   5   มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  
    4   มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
    3   มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
    2   มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 

            1   มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัด
การเกษตรของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ของนักศึกษาคณะนวัตกรรการจัดการเกษตร สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่สถานประกอบการต้องการ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะของ
นักศึกษาฝึกงาน ดังตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1: ค่าเฉล่ียคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม คณะนวัตกรรมการการจัดการเกษตร  
     ที่สถานประกอบการพึงพอใจ 
 

คุณลักษณะ 5 ด้าน สถานประกอบการ 
ระดับความ 
พึงพอใจ ข้อที่ หัวข้อ 

 
X S.D. 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม     4.41 0.54 มาก 
2 ด้านความรู้     4.04 0.75 มาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา    3.97 0.57 ปานกลาง 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    4.24 0.56 มาก 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ    
4.29 0.61 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.29 0.61 มาก 
  

จากรูปที่ 1 พบว่าทั้งโดยภาพรวมและรายด้านสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของคณะนวัตกรรมการการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อยู่
ในระดับมาก โดยด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉล่ียสูงสุด (4.41)  รองลงมาเป็นด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.29) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (4.24) ด้านความรู้ (4.04) และด้านทักษะทางปัญญา (3.97) ตามลําดับ โดยรายละเอียดของแต่ละ
ด้านสรุปได้ดังน้ี  
 ลําดับที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของคณะ
นวัตกรรมการการจัดการเกษตร ที่สถานประกอบการมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก ซึ่งสถานประกอบการให้
ความสําคัญเรื่อง การตระหนักในคุณค่าและจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นอันดับแรก (4.47) 
รองลงมาคือเรื่องเคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร (4.41) และมีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
ตรงต่อเวลา (4.35) ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับปราณี คูเจริญไพศาล (2543) ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า
คุณสมบัติของบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่เป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ คือต้องมีความรับผิดชอบ และมี
จริยธรรม 
 ลําดับที่ 2 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของคณะนวัตกรรมการการจัดการเกษตร ที่สถาน
ประกอบการพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง ซึ่งสถานประกอบการณ์ให้ความสําคัญเร่ือง การใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยี สื่อสารอย่างเหมาะสม (4.41) เป็นอันดับแรก รองลงมาสถานประกอบการให้ความสําคัญกับ
ความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม (4.35) และ มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางาน (4.12) 
ตามลําดับ 
 ลําดับที่ 3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะของนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของคณะนวัตกรรมการการจัดการเกษตร ที่สถานประกอบการพึงพอใจเป็นอันดับที่
สาม ซึ่งสถานประกอบการให้ความสําคัญกับเรื่อง มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนและรับผิดชอบงาน
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ในกลุ่มเป็นอันดับแรก (4.41) และให้ความสําคัญเท่ากันคือ สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหา สถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผู้นําและบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน และมีภาวะความ
เป็นผู้นําและผู้ตาม รวมทั้งทํางานเป็นทีมได้ (4.24) ตามลําดับ   
  ลําดับที่ 4 ด้านความรู้เป็นคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของคณะนวัตกรรมการ
การจัดการเกษตร ที่สถานประกอบการมีความพึงพอใจป็นอันดับที่สี่  ซึ่งสถานประกอบการณ์ให้ความสําคัญ
กับเรื่องมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ได้อย่างต่อเน่ือง (4.18) รองลงมา คือมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญของการบริหารจัดการในงานที่เก่ียวข้อง  (4.06) )  สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.00) และสามารถบูรณาการ
ความรู้ในด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตรกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง (3.94) ตามลําดับ   
 และลําดับสุดท้าย ด้านทักษะทางปัญญา เป็นคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของ
คณะนวัตกรรมการการจัดการเกษตร ที่สถานประกอบการพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งสถานประกอบการณ์
ให้ความสําคัญเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบเป็นอันดับแรก (4.00) และรองลงมา คือสามารถ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขปัญหา (3.94)  
ซึ่งได้ผลการประเมินในระดับปานกลาง แนวทางในการพัฒนาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะทาง
ปัญญา รวมถึงปรึกษา และร่วมกันวางแผนกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายบุคคลของสถาน
ประกอบการ ก่อนส่งนักศึกษาฝึกงานไปตามสถานประกอบการต่างๆ ตามลําดับต่อไป 
 

 
รูปที่ 1: คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม คณะนวัตกรรมการการจัดการเกษตร ที่สถาน
 ประกอบการพึงพอใจ 
 
สรุป 

จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัด
การเกษตรของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ตามคุณลักษณะ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification Framework - TQF) พบว่าสถานประกอบการต้องการนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ที่มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับที่สาม คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ลําดับที่สี่ คือ ด้านความรู้ และด้านสุดท้าย คือ ด้านทักษะทางปัญญา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ที่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัย   
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรู้เชิงรุก 2) ศึกษาระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้เชิงรุกของ 3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชาภูมิอากาศเกษตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะนวัตกรรมการจัด
การเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในรายวิชาภูมิอากาศเกษตร จํานวน 37 คน ใช้ระยะเวลาทดลอง 
45 ช่ัวโมง   

ผลการวิจัยพบว่าพบว่าการเรียนรู้เชิงรุกสามารถเพ่ิมคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาได้ 
โดย ภายหลังการจัดการะบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น ร้อยละ 29 
และจากการสอบถามพบว่าผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมมากกว่าการน่ังฟังบรรยาย 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียนพบว่ามีระดับคะแนนความพึง พอใจภาพรวมเท่ากับ 
4.45 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสุขและชอบการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
มากกว่าแบบการบรรยายเพียงอย่างเดียว  

 คําสําคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT  
 This study aimed at 1) Studying student’s learning achievement on studying the 
Agricultural Climatology by Active Learning Method. 2) Studying the 2nd year student’s 
satisfaction on studying the Agricultural Climatology by Active Learning Method. 3) Suggesting 
guidelines to develop the learning of students from studying the Agricultural Climatology by 
Active Learning Method. The total sample was 37 second year student of Innovative 
Agricultural Management Faculty, Panyapiwat Institute of Management. The period of 
research was lasted 45 hours.   

The research finding revealed as follows: Studying student’s learning achievement 
from studying the Agricultural Climatology by Active Learning Method resulted in increasing 
of the learning achievement score approximately 29%. The learning satisfaction of the 
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students whose study was conducted by the active learning method  was 4.45 which is in 
the highest level of the evaluation. 

Keywords: Active Learning, Learning Achievement, Satisfaction 
 
บทนํา 

วิชาภูมิอากาศเกษตรเป็นวิชาที่มีความสําคัญสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ เน่ืองจากเป็นรายวิชาที่เรียนรู้เก่ียวกับบริบทที่เหมาะสมในการเพาะปลูก ดูแลรักษาและจัดการ
พืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  

โดยในรายวิชาน้ีได้มีรูปแบบการเรียนการสอนผ่านการบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง และการจัดทํา
รายงานรวมถึงการนําเสนอเน้ือหาของรายงานซึ่งเก่ียวข้องกับเน้ือหาท่ีเรียนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยง
องค์ความรู้และทราบแนวทางของการนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

อย่างไรก็ตามพบว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักศึกษาส่วนหนึ่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับตํ่า ซึ่งจาก
การวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาขาดทักษะในการจดบันทึกระหว่างเรียน 
ขาดความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม รวมถึงขาดการคิดวิเคราะห์และการจับประเด็น ทําให้
นักศึกษายังไม่สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ได้มากเท่าที่ควร 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้พยายามออกแบบการเรียนรู้แบบการ
มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เน้ือหาท่ี
เรียนได้รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้เพ่ิมมากขึ้น  

 
ทบทวนวรรณกรรม 
การจัดการเรียนการสอบเชิงรุก (Active learning)  
         Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทํา
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และ
การวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทําและได้
ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 
ประการคือ (1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 
ลักษณะของ Active Learning (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) 
       ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ได้อธิบายถึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ดังน้ี 

(1) เป็นการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหาและการนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ 

(2) เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
(3) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(4) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
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(5) ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

(6) เป็นการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะจัดระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

(7) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
(8) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้าง

ความคิดรวบยอด 
(9) ผู้สอนจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
(10) ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

       บทบาทของครูกับ Active Learning (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังน้ี 

(1) จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนและเน้นการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 

(2) สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้สอนและเพ่ือนในช้ันเรียน 

(3)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ 

(4)จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
(5)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 
(6)วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเน้ือหาและกิจกรรม 
(7) ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของผู้เรียน 

รูปแบบของ Active Learning  
ประภัสรา โคตะขุน (2554) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ 
ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ McKinney (2008) ได้
เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่ 

(1) การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนคิดเก่ียวกับประเด็นที่กําหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากน้ันให้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนอีกคน 
3-5 นาที (Pair) และนําเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) 

(2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน โดยจัดกลุ่มๆ ละ 3-6 คน 

(3) การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา 

(4) การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนําเกมเข้าบูรณาการในการ
เรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนําเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้นการประเมินผล 
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(5) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้ดู 
อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 

(6) การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้
นําเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 

(7) การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 

(8) การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกําหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน 
สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้หรืออาจเรียกว่าการสอนแบบโครงงาน 
(project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) 

(9) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากน้ันให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทาง
แก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนําเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 

(10) การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนจดบันทึกเร่ืองราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันรวมทั้งเสนอความคิดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับบันทึกที่เขียน 

(11) การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร 
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอ่ืนๆ 

(12) การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ออกแบบแผนผังความคิด เพ่ือนําเสนอความคิดรวบยอด และความเช่ือมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช้
เส้นเป็นตัวเช่ือมโยง อาจจัดทําเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วนําเสนอผลงานต่อผู้เรียนอ่ืนๆ จากน้ันเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนคนอ่ืนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. หาผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรู้เชิงรุก 
2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้เชิงรุก 
3. เสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาภูมิอากาศเกษตร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภูมิอากาศเกษตรในภาคการศึกษาที่ 1.2/2558 จํานวน 37 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ความพึงพอใจทางด้านผู้เรียน ผู้สอน ปัจจัยสนับสนุน
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การเรียนการสอน รูปแบบกิจกรรม ความพึงพอใจโดยรวม และข้อเสนอแนะ มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
คือ5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ มีเกณฑ์ในการตัดสินดังน้ี 

ค่าคะแนน   ระดับความพึงพอใจ  
1.00-1.79   น้อยที่สุด  
1.80-2.59   น้อย  
2.60-3.39   ปานกลาง  
3.40-4.19   มาก  
4.20-5.00   มากที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างการเรียนการสอนตลอดเทอม 2.1 ปีการศึกษา 

2558 เช่น การเล่นเกมใบ้คําศัพท์ การสรุปสาระสําคัญท้ายคาบโดยใช้ Concept maps การสอบย่อยในแต่ละ
คาบ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อออนไลน์ (FACEBOOK) โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสมาถาม
คําถามที่ไม่เข้าใจในแต่ละคาบและอาจารย์หรือเพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืน ๆ สามารถมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และร่วมกันหาคําตอบได้ 

2. รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย โดยในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน จะทําการประเมินโดยใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. จัดทํารูปเล่มรายงาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยศรั้งน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิอากาศเกษตร ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภูมิอากาศเกษตร 
โดยในการจัดการเรียนการสอนจะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 9-10 คน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนไปพร้อม ๆ กัน และทําให้นักศึกษาเกิดความสนุกที่จะเรียนรู้ สามารถ
แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ได้ 

1. ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้เชิงรุก 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาภายหลังการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วน

ร่วมสูงกว่าก่อนการจัดกกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 29 ซึ่งช้ีให้เห็นว่านักศึกษาสามารถ
เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น โดยในการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมได้ทําขึ้นโดยผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม 
ดังน้ี  

1.1 การเล่นเกมใบ้คําศัพท์  
กิจกรรมน้ีได้จัดทําขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้คําศัพท์จากการเล่นเกมและมีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 

โดยให้จับคู่ทํากิจกรรมคร้ังละสองกลุ่ม เมื่อกลุ่มหน่ึงเป็นผู้ใบ้คํา อีกกลุ่มจะต้ตองเป็นผู้ทายคําศัพท์ หลังจากน้ัน
ก็สลับบทบาทกัน คําศัพท์ที่ใช้ในการทํากิจกรรมเป็นคําศัพท์เทคนิคที่จําเป็นต้องเรียนรู้ทั้งหมดจากรายวิชาน้ี 
จากกิจกรรมการเล่นเกมส์ใบ้คําศัพท์ พบว่านักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นร้อยละ 30 โดยวัดจากจํานวน
คําศัพท์ที่จําได้ 
 จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิที่เพ่ิมขึ้นสามารถอภิปรายได้ว่า นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยอารมณ์ผ่อนคลาย นอกจากน้ีการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน ๆ ทําให้นักศึกษาไม่รู้สึกท้อแท้ สามารถ
ช่วยกันระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม และสามารถให้กําลังใจเพ่ือน ๆ คนที่ต้องใช้เวลาในการจําคําศัพท์อีกด้วย 
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นอกจากน้ียังพบว่าการจัดกิจกรรมโดยให้มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มทําให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
จดจําคําศัพท์และความหมายของคําเหล่าน้ันอีกด้วย   

1.2 การสรุปบทเรียนผ่านการทํา Mind map  
กิจกรรมน้ีได้จัดทําขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเช่ือมโยงความรู้จากในห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้ 

ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงผ่านการทํา  Mind map ซึ่งเป็นการสรุปประเด็นสําคัญผ่านการเช่ือมโยงผ่านคํา
สําคัญ โดยให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้าง Mind map สรุปบทเรียนจากเน้ือหาทั้งหมดที่ได้เรียนไปใน
รายวิชาน้ี จากกิจกรรมการสรุปบทเรียนผ่านการทํา Mind map พบว่านักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นร้อย
ละ 35 โดยวัดจาก ความครบถ้วนของเน้ือหา ความเช่ือมโยงของเน้ือหาและการนําไปใช้ประโยชน์ และความ
เข้าใจซึ่งวัดจากการตอบคําถาม 

จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิที่เพ่ิมขึ้นสามารถอภิปรายได้ว่า การสรุปบทเรียนผ่านการทํา Mind map จะ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกจับประเด็นสําคัญ รวมถึงคําสําคัญที่จะสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาของบทที่เรียนได้ 
นอกจากกน้ีการทํา Mind map ยังช่วยให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายจากการ ออกแบบ วาดภาพและระบายสี 
Mind map ของกลุ่มตนเอง ที่สําคัญคือ นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะและแยกแยกประเด็นสําคัญออกมาจาก
บทเรียนด้วยตนเอง โดยมีเพ่ือนต่างกลุ่มและอาจารย์ประจําวิชาคอยให้คําแนะนําและสรุปบทเรียนทั้งหมด
ร่วมกัน ทําให้อาจารย์ทราบได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจเน้ือหามากน้อยเพียงใด 

1.3 การนําเสนอการสรุปบทเรียน 
กิจกรรมน้ีได้จัดทําขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสรุปประเด็นสําคัญจากเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ไป

ตลอดระยะเวลา 45 ช่ัวโมง และเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการเช่ือมโยงความรู้จากในห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้
ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงผ่านการนําเสนองาน ซึ่งสามารถเสริมสร้างทักษะทางด้านการนําเสนอให้กับ
นักศึกษาอีกด้วย จากกิจกรรมการนําเสนอการสรุปบทเรียนตลอด 45 ช่ัวโมง พบว่านักศึกษามีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นร้อยละ 18.75 โดยวัดจาก ความครบถ้วนของเน้ือหา ความเช่ือมโยงของเน้ือหาและการ
นําไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจซึ่งวัดจากการตอบคําถาม และทักษะการนําเสนอ 

จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิที่เพ่ิมขึ้นสามารถอภิปรายได้ว่า กิจกรรมสรุปประเด็นสําคัญจากเนื้อหาทั้งหมด
ที่ได้เรียนรู้ไปตลอดระยะเวลา 45 ช่ัวโมงผ่านการนําเสนอหน้าช้ันเรียนเป็นผลมากจากการท่ีนักศึกษาได้ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่มและได้มีการวิจารณ์ถึงประเด็นสําคัญเหล่าน้ันร่วมกัน นอกจากน้ีการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองโดยใช้สื่อออนไลน์จะทําให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งที่น่าเช่ือถือมาประกอบการนําเสนอ สิ่งที่สําคัญที่สุดของกิจกรรมน้ีคือการฝึกให้นักศึกษาได้อธิบายเน้ือหา
ในรายวิชาที่เรียนไป ซึ่งนักศึกษาที่สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดและเข้าใจจะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน
เน้ือหาที่ได้เรียนรู้ไป   นอกจากน้ีการเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมกลุ่มจะทําให้นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนรู้
ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการทํางานเป็นทีมอีกด้วย ซึ่ง
สามารถลดแรงกดดันและความเครียดในการเรียนรู้ทําให้มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมมากขึ้น 

2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้เชิงรุก 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษามีคะแนนความถึงพอใจในภาพรวม (x̄ =  

4.45) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
แบบมีส่วนร่วมในด้านผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.72) ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนการสอนเชิงรุกทําให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ได้แสดงความสามารถ ทําให้เกิดความสนุกสนาน ลดความน่าเบ่ือในการเรียน ทําให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเล่นเกมส์เพ่ือเก็บคะแนนแข่งกับเพ่ือนต่างกลุ่ม จึงทําให้นักศึกษามีความพึง
พอใจในด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ความถึงพอใจในด้านผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด           
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(x̄ = 4.43) ซึ่งเป็นผลมาจากผู้สอนได้ทําการถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่ต่ืนเต้นและสนุกสนาน สร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้สนุก ลดความตึงเครียด รวมถึงสร้างความเป็นกันเองกับนักศึกษาทําให้นักศึกษากล้า
ที่จะถามคําถามในหัวข้อที่ต้องการจะทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้อย่างสบายใจ ความถึงพอใจในด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.22) ซึ่งเป็นผลมาจากห้องเรียนที่ค่อนข้างเล็กทําให้มี
พ้ืนที่ทํากิจกรรมอย่างจํากัด ความพึงพอใจในด้านด้านรูปแบบกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.33)  ซึ่ง
เป็นผลมาจากการคัดเลือกกิจกรรมท่ีมีความต่ืนเต้น ไม่ยากจนเกินไป และสนับสนุนการทํางานเป็นทีม 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู้ในห้องเรียน 

3. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาภูมิอากาศเกษตร 
 จากการศึกษาพบว่าควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิอากาศเกษตร
ดังน้ี 

 ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นกับการเรียนและสนุก
กับการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดีขึ้น 

 ผู้สอนควรหากิจกรรมมาประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือไม่ให้ผู้เรียน
รู้สึกเบ่ือหน่ายเมื่อต้องเรียนรู้เน้ือหารายวิชาน้ัน ๆ 

 ผู้สอนควรหาสื่อวีดีทัศน์ หรือ สื่ออ่ืน ๆ ที่จะสามารถทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเน้ือหาได้มาก
ขึ้น 

 ผู้สอนควรชมเชยผู้เรียนเสมอในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างกําลังใจและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนุกกับการมีส่วนร่วม 

 
สรุป 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภูมิอากาศเกษตร
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่าการเรียนรู้เชิงรุกสามารถเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาได้ 
โดย ภายหลังการจัดการะบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น ร้อยละ 29 
และจากการสอบถามพบว่าผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมมากกว่าการน่ังฟังบรรยาย 
เน่ืองจากทําให้นักศึกษาเกิดความต่ืนตัวและสนุกไปกับการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ีรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมทําให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหารายวิชา และสามารถจดจําข้อมูลสําคัญของ
รายวิชาได้มากขึ้น 
 โดยในการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมได้ทําขึ้นโดยผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ การเล่น
เกมใบ้คําศัพท์ การสรุปบทเรียนผ่านการทํา Mind map และการนําเสนอบทเรียนตลอด 45 ช่ัวโมง โดยในแต่
ละกิจกรรมจะเน้นการเสริมสร้างทักษะที่ต่างกันออกไปรวมถึงมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่
ต่างกันออกไปอีกด้วยดังน้ี 
 การเล่นเกมใบ้คําศัพท์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจดจําคําศัพท์ที่จําเป็นผ่านกิจกรรม
การเล่นเกม 

การสรุปบทเรียนผ่านการทํา Mind map เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเช่ือมโยง
ความรู้จากในห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการสรุปประเด็นสําคัญผ่านการเช่ือมโยงผ่านคําสําคัญจาก
กิจกรรมการสรุปบทเรียนผ่านการทํา Mind map 
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การนําเสนอบทเรียนตลอด 45 ช่ัวโมง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสรุปประเด็น
สําคัญจากเน้ือหาทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ไปตลอดระยะเวลา 45 ช่ัวโมง และเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการเช่ือมโยง
ความรู้จากในห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงผ่านการนําเสนองาน ซึ่งสามารถเสริมสร้าง
ทักษะทางด้านการนําเสนอให้กับนักศึกษาอีกด้วย 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียนพบว่ามีระดับคะแนนความพึงพอใจ
ภาพรวมเท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสุขและชอบการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมมากกว่าแบบการบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากพิจาณาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 
พบว่ามีระดับคะแนนความพึงพอใจในทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน ที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุกไปใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในรายวิชาน้ัน ๆ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมรูปแบบการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือ
เปรียบเทียบและหากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบถึงปัจจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพของ
กระบวนการผลิต จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิมอบแห้งหรือไม่ โดยท าการวิเคราะห์รายละเอียด
ต่างๆ ในเรื่อง ด้านส่วนผสมทางการตลาด หรือ 4P และคุณภาพของกระบวนการผลิต เพ่ือน าไปสร้างกลยุทธ์
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิม
อบแห้งในเขตจัหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการประมวลผล โดยใช้ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม มาเป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษาพบ ปัยจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิมอบแห้ง 
ได้แก่ ปัจจัยด้านรสชาติกลมกล่อมเป็นอันดับหนึ่งที่ค่าเฉลี่ย 4.72 รองลงมาคือด้านราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินค้ามีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือด้านมีสถานที่จัดหน่ายที่หาซื้อได้สะดวกมีค่าเฉลี่ย 4.48 และ
ด้านมีบริการส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์เป็นปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิมแห้งน้อยที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 
3.65 และในส่วนของปัจจัยด้านคุณภาพของกระบวนการผลิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิมอบแห้ง 
ได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้ามีการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP เป็นอันดับหนึ่งที่ค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือด้าน
การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แทนการตากมีค่าเฉลี่ย 4.23 

 
ABSTRACT 

This research study aimed to investigate the factors in terms of marketing mix, and 
the quality of the production process that influenced the decision to buy dehydrated 
tamarind. The study also analyzed the details of the marketing mix or 4P and the quality of 
the production process in order to create a strategy that can meet the needs of their 
customers. In this case, the researcher examined the factors that influenced the decision to 
buy dehydrated tamarind, in Phetchabun province, with 150 participants. The tools used in 
this research were a questionnaire created by the researcher, including statistical software to 
collect and calculate data in the study. The statistical data was aimed to show the scores of 
frequency, percentage, average, median and mode.  
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The result of this study was revealed that it was related to the current marketing mix 
which influenced purchase decisions of dehydrated tamarind as following. Firstly, the flavor 
was one of the factors that contained the averages score at 4.72. Secondly, it was the 
proper price with the quality of the product, with an average score at 4.50. Next, it was a 
distribution place that can be easily purchased with an average of 4.48, and a delivery 
service through the mail as a factor affecting the purchase of dehydrated tamarind 
contained the least at an average score of 3.65. Regarding the factors of production process 
that affected the decision to buy dehydrated tamarind, the customers were interested in the 
goods certified by GMP manufacturing primacy averaging at 4.39. The second factor was the 
use of solar drying instead of airing which contained average score at 4.23. 
 
บทน า 

 มะขามแช่อิ่มแห้งเป็นผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตมะขามแปรรูปได้ไม่
น้อย และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่จากการสอบถามผู้ผลิตมะขามแปรรูป พบว่า การผลิตมะขาม
แช่อิ่มแห้งจะมีปัญหาเก่ียวกับการผลิตคือ 

 1. การผลิตมะขามแช่อิ่มแห้งไม่สามารถที่จะผลิตได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมะขามที่เป็นวัตถุดิบหลักนั้น
เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ออกผลตามฤดูกาลเพียงปีละ 1 ครั้งและจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม
เท่านั้น แต่ความต้องการของตลาดนั้นมีอยู่ทั้งปี และมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  ๆ ซึ่งจากกการ
ด าเนินการที่ผ่านมามะขามแช่อ่ิมแห้งที่มีอยู่ใน สต๊อกสินค้าหมดก่อนที่จะเริ่มผลิตมะขามแช่อ่ิมแห้งในฤดูกาล
ถัดไป 

 2. ขั้นตอนการตากแห้งมะขามแช่อ่ิมท าให้กระบวนการผลิตช้าลง เนื่องจากช่วงที่ผลิตนั้นอยู่ระหว่าง
ช่วงปลายฝน - ต้นหนาว ส่งผลให้ช่วงนี้มีฝนตก ท าให้ ไม่สามารถที่จะน ามะขามแช่อ่ิมที่อ่ิมตัวแล้วออกมาตาก
แห้งได้และยังส่งผลต่อมะขามแช่อิ่มท่ีรอจะตากในวันต่อ ๆ ไปอีกด้วย 

 3. คู่แข่งขันมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตอยู่ตลอดเวลา 
 ในเขตอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ผลิตมะขามแช่อ่ิมเป็นจ านวนมาก มีการพัฒนา

กระบวนการผลิตกันอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ตนเองนั้นสามารถอยู่ในตลาดได้ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าและขยายฐานลูกค้าได้ดีอีกด้วย 

 จากปัญหาดังกล่าว กระผมได้หาวิธีการแก้ไข และพัฒนาให้กับการผลิตมะขามแช่อ่ิมแห้งให้เป็นไป
อย่างสมบูรณ์ ตามเจตนารมณ์ของกระผมที่อยากจะพัฒนาและผลักดันให้สินค้าท้องถิ่นไปสู่ระดับประเทศให้ได้ 
โดยเลือกใช้วิธีการอบแห้งแบบกล้วยตากของจังหวัดพิษณุโลก คือการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือ 
Parabola Dome ที่น ามาแทนการตากแห้งแบบดั่งเดิม เพ่ือลดปัญหาในด้านการกระบวนการผลิต และท าให้
กระบวนการผลิตมีมาตรฐานด้านความสะอาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระผมคิดว่าการปรับกระบวนผลิตแบบใหม่นี้จะ
ช่วยให้ผู้บริโภคมีความสนใจ และตัดสินใจซื้อมะขามแช่อิ่มอบแห้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคิด และทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดา
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ (ศุภร เสรีรัตน์, 2550: 49) 

 การตัดสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบัติหลาย ๆ อย่างที่มีอยู่ (สุทามาศ 
จันทรถาวร, 2556: 623) 

 การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา (สุทามาศ จันทรถาวร, 2556: 623) 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใด
ทางหนึ่งเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

1.1 การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิด
ขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก 

1.1.1 สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน้ า เป็น
ต้น 

1.1.2 สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วน
ประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น 

1.2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้า
หรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ โดย
แหล่งข้อมูลของผู้บริโภค แบ่งเป็น 

1.2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว      
คนรู้จักที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ 

1.2.2 แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณา
ตามสื่อต่าง ๆ พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์ 

1.2.3 แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของ
สินค้าหรือบริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

1.2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์
ส่วนตัวของผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมาก่อน 
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1.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 
แล้ว ในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนด
เกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย 
เป็นต้น 

1.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว 
ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.4.1 ตรายี่ห้อที่ซื้อ (Brand Decision) 

1.4.2 ร้านค้าที่ซื้อ (Vendor Decision) 

1.4.3 ปริมาณที่ซ้ือ (Quantity Decision) 

1.4.4 เวลาที่ซื้อ (Timing Decision) 

1.4.5 วิธีการในการช าระเงิน (Payment-Method Decision) 

1.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ท าการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ 
ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท าการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของ
สินค้าหรือบริการที่ได้รับจริงตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจใน
สินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ าหรือบอกต่อ เป็นต้น แต่
เมื่อใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีได้รับจริงต่ ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็
คือลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอ่ืนๆ ด้วยด้วยเหตุนี้นักการ
ตลาดจึงต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะ
ท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจหรือจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของลูกค้า  (Call Center) เป็นต้น 
(แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ, ม.ป.ป.) 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (Marketing Mixes) 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจ
ต้องใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือเพ่ือกระตุ้นให้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้า และบริการของตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550: 35 - 36) 
ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ประการคือ 

2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายผลิตภัณฑ์โดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุ
ภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย 

2.2 ราคา (Price) หมายถึงจ านวนเงินที่จ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือหมายถึง คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า 
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ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูง
กว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

2.3 การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ ช่องทางหรือสถานที่ที่ในการจัด
จ าหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งประกอบ การขนส่ง การคลังสินค้า และสถานที่จ าหน่ายสินค้า 

2.4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการ เพ่ือ
เตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ หรือเป็นการติดต่อ สื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย 
(Personal Selling) ท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (No person Selling) เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการองค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ 

3. การแปรรูปมะขามดิบ 

มะขามดิบสามารถน ามาท าผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด ได้แก่มะขามแช่อ่ิมสด แช่อ่ิมแห้ง มะขามหยี และ
ไวน์มะขาม ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค มะขามแช่อ่ิมแห้งสามารถน าไปท าผลิตภัณฑ์อ่ืน
ต่อได้อีก เช่น คลุกกี้มะขาม เค้กมะขาม แยมมะขาม เป็นต้น ปัจจุบันท าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สร้าง
งานสร้างรายได้อย่างเป็นล่ าเป็นสัน ขั้นตอนวิธีการมีดังนี้ 

3.1 มะขามแช่อ่ิมสด มะขามที่สามารถใช้ท ามะขามแช่อ่ิมคือมะขามเปรี้ยวที่มีเนื้อสีขาว เนื้อสีแดงจะ
แช่อ่ิมไม่ได้เนื้อจะแห้ง มะขามหวานก็ไม่สามารถน ามาท าได้ เพราะไม่ดูดซึมน้ าตาล แช่แล้วเนื้อมะขามจะมี
ลักษณะด้านๆ ไม่สวยใสเหมือนมะขามเปรี้ยว ขนาดของมะขามที่ใช้ท า ตั้งแต่อายุประมาณ 4 เดือน ฝักยังแบน
อยู่แต่มีเมล็ด เมล็ดเล็กๆ เหมือนเมล็ดแตง แต่ช่วงนี้เนื้อยังไม่มากสามารถน ามาท าแช่อ่ิมได้จนกระทั้งเมล็ดโต
เต็มที่เนื้อแข็ง สีของเปลือก เมล็ดเริ่มเปลี่ยนจากเขียวเป็นสีน้ าตาล เนื้อยังไม่แยกออกจากเปลือก ก่อนมะขาม
จะห่ามหรือ “เป็นคาบหมู” ถ้า มะขามห่ามแล้วเนื้อแยกจากเปลือก ไม่สามารถน ามาใช้ได้ เวลาลวกเนื้อ
มะขามจะเละ 

วิธีการท า น ามะขามเปรี้ยวดิบ มาแช่ในน้า เย็นประมาณ 20 นาที – 6 ชม. แล้วน ามาลวกในน้ าเดือด
ประมาณ 5 นาที ลองดึงตรงขั้ว เปลือกจะแยกออกจากเนื้อได้ถือว่าใช้ได้ ถ้าลวกนานเกินไปเนื้อจะเละ ถ้าเร็ว
เกินไปจะแกะเปลือกไม่ออกและยาก ท าให้เสียเวลา หลังจากลวกแล้วน ามาแช่น้ าเย็นทันที วิธีแกะเปลือกให้ดึง
ที่ข้ัวฝัก เปลือกจะหลุดออกมาพร้อมรก น ามะขามที่ได้มาแช่ในน้ าปูน หรือ แคลเซียมคลอไรด์ (cacl) 0.1% ทั้ง
ครึ่งกะละมังใหญ่ใส่ปูนขาว (ปูนกินหมาก) 2 ขีด แช่ประมาณ 20 นาที สีของเนื้อมะขามจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆ 
หากแกะทิ้งไว้ ถูกลมสีจะออกแดง การแช่น้ าปูนท าให้เนื้อมะขามกรอบไม่เละ เปลี่ยนมาแช่ในน้า เกลือ 5% น้า 
1 กะละมังใหญ่ใส่เกลือ 3 ถ้วยตวง คนให้เกลือละลาย น ามะขามมาแช่นาน 30 นาที จากนั้นใช้มีดคมๆ ผ่า
ด้านข้างแกะเอาเมล็ดออก ถ้าขายเป็นมะขามดองไม่ต้องเอาเมล็ดออก น ามะขามที่ได้ไปแช่ในน้ าเชื่อม 35% 
เทน้ าเชื่อมมาอุ่น และเติมน้ าตาล ทุกวัน แช่ 3 วัน จะได้มะขามแช่อ่ิมสด หรือมะขามดอง ซึ่งมีรสเปรี้ยวอม
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หวานเวลารับประทานจิ้มพริกกับเกลือ 

3.2 มะขามแช่อิ่มแห้ง ขั้นตอนการท าเช่นเดียวกับแช่อ่ิมสด แต่จะแช่นาน 5 วัน ทุกวันต้องท าน้ าเชื่อม
มาอุ่นและเติมน้ าตาลลงไปอีก ส่วนใหญ่ท าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน จะรับซื้อมะขามที่แกะเปลือก และ
เมล็ดออก ผ่านการแช่น้ าปูน และน้ าเกลือมาแล้ว น ามาดองในน้ าเชื่อมได้เลย ขั้นตอนการท า มีดังนี้ 

3.2.1 เคี่ยวน้ าเชื่อมจนเป็นยางมะตูม (อัตราน้า ½ หม้อ + น้า ตาล 12 กก.) 

3.2.2 แช่มะขามในน้ าเชื่อมที่เย็นแล้ว 1 คืน (มะขาม 100 กก.) 

3.2.3 เทน้ าเชื่อมออกต้มเติมน้ าตาล 12 กก. (ท าทุกวันแช่เป็นเวลา 5 คืน) 

3.2.4 น าไปตากแดด 3 แดด จะแห้งพอดี 

3.2.5 ดึงรกท่ีติดค้างออก คัดแยกฝักข้อออก 

3.2.6 บรรจุถุงพลาสติก ถุงละ 10 กก. 

3.2.7 ขายส่งตามร้านขายของฝาก 

3.2.8 แช่เย็นเก็บไว้ขายตลอดปี สีจะไม่เปลี่ยน 

4. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Parabola Dome) 

 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีลักษณะเป็นเรือนกระจก (green house) ซึ่งปิดคลุมด้วยวัสดุ
โปร่งแสง เช่น กระจก หรือพลาสติกชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้งจะวางบนชั้นภายในเรือนกระจก 
โดยมีพัดลมดูดอากาศเพ่ือระบายความชื้นที่ระเหยจากผลิตภัณฑ์ออกมาสู่  อากาศแวดล้อมภายนอก 
ผลิตภัณฑ์ไม่เปียกฝน และไม่ถูกแมลงรบกวน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสิ้นเปลือง และเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยหลักการท างานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้หลักการของเรือนกระจก กล่าวคือ 
เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ส่งผ่านกระจกหรือพลาสติกใสเข้าไปภายในจะถูกพืชและองค์ประกอบต่าง  ๆ ภายใน
โรงเรือนกระจกดูดกลืนแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน วัสดุภายในโรงเรือนจะแผ่รังสีอินฟาเรดออกมา แต่ไม่
สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอกได้ท าให้อากาศในเรือนกระจกร้อนขึ้นและถ่ายเทความร้อนให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องอบแห้งแบบเรือนกระจกที่พัฒนาขึ้นนี้จะใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตแทนกระจกเนื่องจากสามารถ
ดัดโค้งได้ง่าย น้ าหนักเบา และแสงอาทิตย์ผ่านได้ดี มีพัดลมระบายอากาศซึ่งท างานด้วยโซลาร์เซลล์ (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ธิติยา ทองเกิน (2548) ได้ศึกษาการตลาดมะขามเปรี้ยวในการพัฒนาสู่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์มะขาม
เปรี้ยวส าเร็จรูป (บทคัดย่อ) เพ่ือศึกษาแนวความคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์จากมะขามเปรี้ยวส าเร็จรูป พบว่า กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทผงมะขามเปรี้ยว
ส าเร็จรูป และน้ ามะขามเปรี้ยวส าเร็จรูปอยู่ในระดับสูง จะใช้เวลาท าอาหารน้อยกว่า 30 นาที/ครั้ง เป็นกลุ่มที่
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ให้ความส าคัญกับความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแนวคิดผลิตภัณฑ์มะขามเปรี้ยวเข้มข้นซึ่งมุ่งที่การใช้
ประโยชน์เป็นเครื่องส าอางร่วมด้วย เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ยังไม่สมรส ไม่มีบุตร/หลาน มีรายได้ปานกลาง และให้
ความส าคัญกับความสะดวกในระดับปานกลาง 

 เทพ เพียมะลัง และจินตนา สนามชัยสกุล (2555) ได้ท าการวิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1. 
เพ่ือศึกษาพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่เกษตรกรนิยมปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เพ่ือศึกษาความต้องการมะขาม
เปรี้ยว 3. เพ่ือศึกษาเทคนิควิธีการต่อยอดมะขามเปรี้ยวแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรบ้าน เหมืองแบ่ง โดยเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มผู้ประกอบการโรงงานแช่อ่ิมทั้งหมด 8 ราย เกษตรกรผู้ปลูกมะขาม
เปรี้ยวจ านวน 67 ราย และพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อมะขามเปรี้ยวดิบจ านวน 39 ราย ประชากรทั้งหมดใน
หมู่บ้านเหมืองแบ่ง และบ้านขีน้าค ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความต้องการมะขามเปรี้ยวส าหรับแช่อ่ิมของโรงงานแช่อ่ิมในเขตอ าเภอหล่มเก่า 2554 มีทั้งหมด 
8 ราย ผลิตมะขามหวานแช่อ่ิมทั้งหมด 710 ตัน ปริมาณที่สามารถผลิตเพ่ิมได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ท้องตลาด ราคาขายส่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 87.5 บาท ด้านต้นทุนพบปัญหาคือ ค่าน้ าตาลและแรงงานสูงมาก 
ส่วนปริมาณฝักดิบที่พ่อค้าคนกลางทั้งหมด 39 ราย ต้องการรวม 1,165 ตัน มีความต้องการเพ่ิมขึ้นอีกเท่าตัว 
คุณลักษณะที่ต้องการคือ ฝักตรงเพราะปลอกเปลือกง่าย และแกะเมล็ดง่าย ฝักยาวใหญ่ 

 2. ปริมาณมะขามเปรี้ยวที่เกษตรกรบ้านเหมืองแบ่งและบ้านขี้นาค ปลูกทั้งหมด 12,315 ต้น อายุ 1-7 
ปี ผลผลิตที่ได้ในปี 2554 จ านวน 105.8 ตัน ผลผลิตสูงสุดที่คาดว่าจะได้คือ 4,310 ตัน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
10 บาท พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ พันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ มีลักษณะของฝักโค้งน้อย 

 3. เทคนิควิธีการต่อยอดมะขามที่เกษตรกรเคยท าคือ การต่อยอดแบบเสียบเปลือกโดยตัดกิ่งพันธุ์ดีมา
เสียบกิ่งมะขามที่ต้องการเปลี่ยนยอด วิธีนี้ได้ผลไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ วิธีที่ได้ผลดีคือ การทาบกิ่งกับต้นที่
ต้องการเปลี่ยนยอด ซึ่งท าได้ง่าย ประหยัดเวลา และได้ผลมากถึง 90 เปอร์เซ็นต ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือทราบถึงปัจจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพของกระบวนการผลิต มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อมะขามแช่อิ่มอบแห้งหรือไม่ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินงานวิจัยเริ่มจากการเก็บข้อมูลจาก กลุ่มผู้บริโภคมะขามแช่อ่ิมอบแห้งในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยใช้แบบสอบถาม 150 ชุด เพ่ือทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคมะขามแช่อ่ิมอบแห้งภายใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ใช้วิธีการสุ่ม /
เลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากหน่วยย่อยของประชากรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยย่อยของประชากรทุกหน่วยมีสิทธิ์ได้รับการเลือกเท่า ๆ กัน และ
ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม มาเป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการแบ่งการเก็บจาก กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 150 ชุด 
โดยมีการแบบซึ่งได้ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean SD แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ์       
คุณภาพของสินค้า 150 1 5 4.40 .794 ดี 
มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี 150 3 5 4.46 .631 ดี 
รสชาติที่กลมกล่อม 150 3 5 4.72 .532 ดีมาก 
ชื่อเสียงของร้าน 150 2 5 4.15 .849 ดี 
ด้านราคา       
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 150 2 5 4.50 .610 ดีมาก 
ราคาที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของ
บรรจุภัณฑ์ 

150 2 5 4.39 .704 ดี 

มีส่วนลดในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ 150 1 5 4.17 .937 ดี 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย       
มีสถานที่จัดหน่ายที่หาซื้อได้สะดวก 150 1 5 4.48 .739 ดี 
มีการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางสื่อ 
Online 

150 1 5 3.67 1.180 ปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด       
มีบริการส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ 150 1 5 3.65 1.269 ปานกลาง 
เมื่อสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนคืนได้ 150 1 5 4.01 1.065 ดี 
สามารถสั่งบรรจุสินค้าตามน้ าหนักที่
ต้องการได้ 

150 1 5 4.27 .864 ดี 

มีของแจกของแถม 150 1 5 4.05 1.083 ดี 
Valid N (listwise) 150      

 
จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิมแห้ง ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

โดยมีปัจจัยด้านรสชาติกลมกล่อมเป็นอันดับหนึ่งที่ค่าเฉลี่ย 4.72 รองลงมาคือด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้ามีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือด้านมีสถานที่จัดหน่ายที่หาซื้อได้สะดวกมีค่าเฉลี่ย 4.48 และด้านมี
บริการส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์เป็นปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิมแห้งน้อยที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 3.65 
แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิมแห้งจากรสชาติเป็นหลัก หากผู้ผลิตสามารถผลิต
มะขามแช่อ่ิมให้มีรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภค ก็จะสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของราคานั้น
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่า ถ้าสินค้ามีรสชาติที่ดี มีคุณภาพ การตั้งราคาก็ควรจะให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะได้รับ 
และถ้ามีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าของเราได้ง่าย 
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แต่กรณีที่ผู้บริโภคอยู่นอกพ้ืนที่หรือต่างจังหวัด ก็ควรจะมีบริการรับส่งสินค้าไว้คอยบริการด้วย 

ตารางท่ี 2 ตารางปัจจัยด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean SD แปลผล 
สินค้ามีการรับรองมาตรฐานการ
ผลิต GMP 

150 1 5 4.39 .768 ดี 

ใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แทนการตาก 

150 2 5 4.23 .823 ดี 

Valid N (listwise) 150      

 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิมแห้ง ด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยมีปัจจัย
ด้านสินค้ามีการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP เป็นอันดับหนึ่งที่ค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือด้านการใช้ระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แทนการตากมีค่าเฉลี่ย 4.23 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 ปัจจัย มีความส าคัญอยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกัน หากผู้ผลิตสามารถท าให้สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และน าระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนการตากได้ ก็จะสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจสินค้าของเรามากยิ่งขึ้น 
สรุป 

จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพของกระบวนการผลิต คุณภาพ
ของกระบวนการผลิตมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อ่ิมแห้งของประชากรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งถือว่า
เป็นแนวทางที่ดีให้กับผู้ผลิตมะขามแปรรูปน ามาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจของตนเอง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับรสชาติให้กลมกล่อม มีราคาที่น่าสนใจ บ่งบอกได้ถึง
คุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงลูกค้าเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้ลูกค้าและมีบริการจัดส่ง
สินค้าผ่านทางไปรษณีย์ ในส่วนของการผลิต หากผู้ผลิตสามารถปรับให้กระบวนการผลิตได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิต GMP และสามารถใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Parabola Dome) แทนการตาก 
ก็จะสามารถท าให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจมโนทัศน์เก่ียวกับอาหารที่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์ 
และศาสนาอิสลาม และเพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทาง
ศาสนาของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
 ผลการวิจัยพบว่าแม้ศาสนาทั้งสามจะปรากฏการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ที่
แตกต่างกัน  แต่ก็ปรากฏลักษณะร่วมของการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนา 3 
ประการคือ ประการแรกคือการเชื่อมโยงอาหารกับความหมายที่เป็นคู่ตรงข้าม ประการที่สองคือการเชื่อมโยง
อาหารกับมโนทัศน์เรื่องความศรัทธา และประการที่สามการเชื่อมโยงอาหารกับมโนทัศน์เรื่องความบริสุทธิ์ 
ลักษณะร่วมในการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนา แสดงให้เห็นว่าการเ ชื่อมโยง
ความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางแสดงให้เห็น “วิธีคิดสากล” ของมนุษย์ 

ค าส าคัญ อาหาร ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
 

ABSTRACT  
 This article aims to explore the concepts of food which appear in Brahmanism, 
Christianity, as well as Islam and to compare and analyze the coherence between food and 
religious concepts of Brahmanism, Christianity, as well as Islam. 
 The study reveals that the coherences between food and religious concepts in 
Brahmanism, Christianity, as well as Islam are different from each other; nevertheless there 
are three similarities of coherence between food and religious concepts. Firstly, the meaning 
of food connected to religious concepts is binary opposition; secondly, food in three 
religions is related to faith in Gods; and thirdly, food in three religions is related to the purity. 
Theses similarities indicate that the coherence between food and religious concept is the 
universal conceptualization of human  

Keywords Food Brahmanism Christianity and Islam 
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บทน า 
 อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ อาหารมิได้เป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์หากแต่ยัง
เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในมิติต่าง ๆ อาทิ ในมิติทางเศรษฐกิจอาหารเป็นเครื่องแสดง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนแทนเงินตราในสังคมบรรพกาล ในมิติทางวัฒนธรรมอาหาร
สัมพันธ์กับประเพณีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด  

 กล่าวโดยเฉพาะในมิติของศาสนา อาหารเชื่อมโยงกับแนวคิดของศาสนาอย่างแนบแน่น กล่าวคือ
อาหารเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในบางศาสนาพบข้อห้ามเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
บางประเภท ในที่นี้จะกล่าวถึงความส าคัญและความหมายของอาหารที่ปรากฏในศาสนาต่าง  ๆ คือศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามเนื่องจากศาสนาทั้งสามเป็นศาสนาหลักของโลก อีกทั้งยังเป็น
ศาสนาที่มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้า (เทวนิยม) เหมือนกัน โดยพยายามอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
อาหารกับความหมายที่ปรากฏ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนา
เป็น “วิธีคิดสากล” ของมนุษย์  

ทบทวนวรรณกรรม   
 การศึกษาความหมายและความส าคัญของอาหารในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลามมีจ านวนมาก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามการศึกษาเหล่านี้มักจะเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์เฉพาะอาหารกับมโนทัศน์ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพียงศาสนาเดียว และมักจะเป็นศึกษาที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของศาสนิกของศาสนานั้น  ๆ โดยแบ่งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

 กลุ่มงานวิจัยที่ศึกษามโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารในศาสนาพราหมณ์ ได้แก่ Toomey, Paul Michael 
(1994) พระราชครูวามเทพมุนี (2552-2553) Mark Beilby (2007)  
 กลุ่มงานวิจัยที่ศึกษามโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารในศาสนาคริสต์  งานวิจัยกลุ่มนี้มีจ านวนมากใน
ภาษาอังกฤษโดยมากเป็นงานวิจัยที่ได้ผลงานวิจัยคล้ายคลึงกัน กล่าวคืออาหารในพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ที่
แตกต่างกันเป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เจ้าของวัฒนธรรม เช่น Brittany D. Willoughby 
(2011) Virginia Elizabeth Anderson (2013)   

 กลุ่มงานวิจัยที่ศึกษามโนทัศน์เก่ียวกับอาหารในศาสนาอิสลาม เนื่องจากศาสนาอิสลามปรากฏข้อห้าม
ในการรับประทานอาหารที่เด่นชัดจึงปรากฏงานวิจัยในประเด็นนี้มากที่สุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ สรรค์สะคราญ เชี่ยวนาวิน (2544) วินัย ดะห์ลัน (2552-2553) จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ (มปป.) Carolyn 
Rouse and Janet Hoskins (2004), Roger Kershaw (2002)  

 ส าหรับงานวิจัยที่ศึกษาความหมายของอาหารที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์ของศาสนาในเชิงเปรียบเทียบ มี
จ านวนน้อยมาก เช่นงานวิจัยของ Heather A. Dixon (2003) ที่ศึกษาความหมายของถวายภัตตาหารใน
ศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดู 

 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า ยังไม่ปรากฏงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษา  เปรียบเทียบ และ
วิเคราะหค์วามหมายและความส าคัญของอาหารในศาสนาพราหมณ์ คริสต์ และอิสลามท้ังสามศาสนา  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือส ารวจมโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารที่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม                                                                                                                  
2. เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนาของศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร (documentary 
research) ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ และน าเสนอผลงานวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลักอันสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการวิจัย ประเด็น
แรกคือ มโนทัศน์เก่ียวกับอาหารที่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม และประเด็นที่
สองคือ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนาของศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. มโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารที่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม  

          1.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารในศาสนาพราหมณ์ (รัชนีกร รัชตกรตระกูล, 2556) 

 ศาสนาพราหมณ์ปรากฏแนวคิดเกี่ยวกับอาหารที่เชื่อมโยงกับแนวคิดหลักของศาสนาคือเรื่องวรรณะ
อย่างเด่นชัด แนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่างอาหารกับวรรณะจึงสัมพันธ์กับการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอีก
ประการหนึ่ง ในศาสนาพราหมณ์ปรากฏแนวคิดเก่ียวกับอาหารที่เชื่อมโยงกับแนวคิดของศาสนาดังนี้   

              1.1.2 อาหารจากการบูชายัญของพราหมณ์: เครื่องหล่อเลี้ยงเทพเจ้าและยาวิเศษของ
มนุษย์ 

  ประเทศอินเดียโบราณ มีการแบ่งวรรณะของคนในสังคมเนื่องมาจากความแตกต่างเรื่องผิว
ระหว่างชาวอารยันผิวขาวที่เข้ามาในอินเดียกับชาวพ้ืนเมืองเดิม คือพวกทราวิทหรือดราวิเดียน และโกลาเรียน
ซึ่งมีผิวด า ต่อมาภายหลังพวกอารยันได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพหลายอย่าง จึงเกิดการแบ่งชนชั้นอัน
เนื่องมาจากอาชีพและฐานะทางสังคมขึ้นเป็น 4 วรรณะคือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ สามวรรณะนี้เป็นพวก
อารยัน และวรรณะศูทรเป็นชนพ้ืนเมือง ความคิดเรื่องวรรณะปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทความว่า “ปากของบุรุษ
เป็นพราหมณ์ แขนทั้งสองเป็นราชันย์ ขาทั้งสองเป็นไวศยะ และพวกศูทรได้มาจากเท้าทั้งสอง” (คัมภีร์ฤคเวท 
มณฑลที่ 10 สูกตะที่ 90 มันตระท่ี 12 อ้างใน สุกัญญา ห่อประทุม, 2531: 16) 

  จากแนวคิดเรื่องวรรณะข้างต้น พราหมณ์ผู้ก าเนิดจากโอษฐ์ของพระพรหมจึงมีโอกาสเรียน
พระเวทและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูชายัญ ซึ่งหมายถึง “1) การถวายของบางสิ่งแด่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2) การท าพิธีเซ่นสรวงสังเวย, การบ าเพ็ญศาสนาอย่างเคร่งครัด หรือการบ าเพ็ญศาสนาด้วยความ
ศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งยวด ตามที่ระบุนามไว้ คือภูตยชฺญ, มนุษฺยยชฺญ,ปิตฤยชฺญ, เทวยชฺญ และพรหฺมยัชฺญ 
ซึ่งเรียกรวมๆว่า ปยฺจมหายชฺญ” (V.S. Apte อ้างใน พระมหามานพ เจือจันทร์, 2540: 5) โดยในการบูชายัญ
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นั้นอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการประกอบพิธี อาหารในการบูชายัญนั้นมีการเชื่อมโยงความหมายหลายประการ
คือ 

ประการแรกอาหารในยัญพิธีถือเป็นการถวายของบูชาอย่างสามัญเพ่ือขอบคุณเทพเจ้า 
นอกจากนีอ้าหารยังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเทพเจ้า เพ่ือให้เทพเจ้าแข็งแรงเพ่ือหน้าที่ประจ าวันของเทพเจ้าที่ต้อง
คงความเป็นไปของจักรวาล (Monier – Williams, 1981: 22) 

ประการต่อมาอาหารในยัญพิธีถือเป็นยาวิเศษ การที่มนุษย์ได้ลิ้มรสอาหารจากการบูชายัญท า
ให้เทพเจ้าเกิดความพอใจ การกระท าเช่นนี้ถือเป็นการที่มนุษย์ได้เติมเต็มคุณวิเศษ และสื่อสารให้ใกล้ชิดเทพ
เจ้า ถือได้ว่าเป็นยาวิเศษที่มนุษย์ดูดซึมผ่านอาหาร (Hermann Oldenberg translated by Shridhar B. 
Shotri, 1988: 191)  

1.1.3 อาหารกับวรรณะ: อาหารบริสุทธิ์หรือสกปรกตามแต่วรรณะ 

นอกจากอาหารในยัญพิธีจะมีความหมายต่อทั้งเทพเจ้าและมนุษย์แล้ว อาหารที่คนในสังคม
อินเดียโบราณบริโภคยังสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์ของชนชั้นอย่างเด่นชัด เนื่องจาก“วรรณะเป็น
ปรากฏการณ์ทางศาสนาหรืออุดมการณ์ซึ่งวางอยู่บนฐานของระบบล าดับชั้นและเชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์กับ
การท าให้สกปรก” (Gail Omvedt, 2003 : 128) อาหารที่สัมพันธ์กับวรรณะจึงเชื่อมโยงความหมายทั้งความ
บริสุทธิ์และความสกปรกดังนี้  

อาหารของพราหมณ์คือสิ่งบริสุทธิ์ สังคมอินเดียโบราณมีแนวคิดเรื่องการรับประทานอาหาร
ในชนชั้นเดียวกันหรือชนชั้นสูงกว่าเท่านั้น (A.L. Basham,1967: 148-149) พราหมณ์ที่เป็นวรรณะสูงสุดจึงคง
ความบริสุทธิ์ของตนด้วยการหลีกเลี่ยงอาหารซึ่งผ่านมือชนชั้นต่ า แต่พราหมณ์สามารถเตรียมอาหารให้ชนทุก
วรรณะได้ (Soloman H. Katz ,Weaver William Woys, 2003:171) โดยนัยนี้อาหารของพราหมณ์จึง
เชื่อมโยงความหมายได้กับความบริสุทธิ์เหมาะส าหรับชนทุกวรรณะ 

อาหารของชนวรรณะต่ าคือสิ่งสกปรก ทั้งนี้สัมพันธ์กับแนวคิดเก่ียวกับอาหารกับชนในวรรณะ
ต่ าในสังคมอินเดียโบราณที่มีหลายประการ เช่น “การช าเลืองมองของชนชั้นต่ าท าให้อาหารสกปรก” (Emile 
Senart, 1977: 93) หรือ “การเปรียบอาหารของศูทรเท่ากับอาหารจากที่ฝังศพ หรืออาหารของโจร 
(Budhayana Dharmastra อ้างในจริยา เจรีรัตน์, 2522: 43) ดังนั้นอาหารของศูทรจึงถือเป็นของสกปรก ผู้ที่
อยู่ในวรรณะท่ีสูงกว่าเช่นพราหมณ์จึงหลีกเลี่ยงอาหารของศูทรดังที่ได้กล่าวข้างต้น อาหารของชนวรรณะต่ าจึง
เชื่อมโยงความหมายกับความสกปรก 

  ในเวลาต่อมาเมื่อพุทธศาสนาและศาสนาเชนได้ถือก าเนิดและเติบโตในสังคมอินเดีย  แนวคิด
เรื่องอาหารที่สัมพันธ์กับวรรณะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดของพุทธศาสนาและ
ศาสนาเชนมากขึ้น  จากบันทึกของภิกษุฟาเหียนที่เดินทางไปอินเดียพบว่า  ชนชั้นสูงเป็นพวกมังสวิรัตและชน
ชั้นต่ าเป็นพวกรับประทานเนื้อสัตว์ (A.L. Basham,1967:215) อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ยัง
แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเก่ียวกับอาหารในสังคมอินเดียยังเกี่ยวข้องกับเรื่องวรรณะซึ่งเป็นแนวคิดหลักของศาสนา
พราหมณ์อย่างแนบแน่น 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

I 15 

 

 1.2 มโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารที่ปรากฏในศาสนาคริสต์ 

 ศาสนาคริสต์ปรากฏมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารในหลายมิติ ทั้งในเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา  ข้อ
ห้ามของศาสนา นอกจากนี้อาหารยังเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมของคริสต์ศาสนา อาหารเหล่านี้ล้วน
มีนัยเชื่อมโยงถึงหลักปฏิบัติ ความศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    1.2.1 การรับประทานผลไม้ต้องห้าม: บาปแต่ก าเนิด 

  ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ (คัมภีร์ไบเบิล) ภาคพันธสัญญาเก่ากล่าวถึงการเกิดของมนุษย์คู่แรก
ของโลกคืออดัมกับอีฟที่ถูกไล่ออกจากสวนเอเดนของพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ เพราะอีฟเชื่อค ายุยงของงูจึง
รับประทานผลไม้ต้องห้าม ทั้งยังชักชวนให้อดัมผู้เป็นสามีรับประทานด้วย 

  พระองค์จึงตรัสแก่อดัมว่า “เพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังค าพูดของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้าม  
แผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้า เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดิน ด้วยความทุกข์ยากล าบากจนตลอดชีวิต  
แผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้า  และเจ้าจะกินพืชต่าง ๆ ของทุ่งนา  เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบ
หน้าเจ้าจนกลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดิน  เจ้าเป็นผงคลีดิน และจะต้องกลับเป็นผงคลีดินดังเดิม 

    (พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่, 2531: 5) 

  จากพฤติกรรมการรับประทานผลไม้ต้องห้ามแล้วท าให้อดัมกับอีฟต้องลงมาเป็นมนุษย์ ท าให้
มีผู้ตีความหมายของผลไม้ต้องห้ามหรือผลแอบเปิลที่อีฟและอดัมรับประทานไว้หลายประการ ทั้งความหมาย
ของการเป็นต้นไมแ้ห่งความส านึกความดีและความชั่ว และความหมายของบาป 

  แอปเปิล (Apple) ในภาษาละติน ค าที่มีความหมายว่าแอปเปิลและความชั่วร้ายสะกดว่า 
“malum” เหมือนกนัด้วยเหตุนี้จึงเกิดต านานว่าแอปเปิลเป็นผลของต้นไม้แห่งความส านึกในความดีและความ
ชั่ว (Tree of Knowledge of Good and Evil) …นอกจากนี้แอปเปิลยังอาจใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์ผู้
ทรงเป็นอาดัมคนใหม่ที่จะแบกรับบาปแทนมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้เมื่อแอปเปิลอยู่ในมือของอาดัมจึงหมายถึง
บาป แต่เมื่ออยู่ในพระหัตถ์จะหมายถึงการไถ่บาป 

                            (จอร์จ เฟอร์กูสัน, กุลวดี มกราภิรมย์ แปล, 2542: 27) 

  1.2.2 การห้ามรับประทานเลือด: พระโลหิตของพระเยซู  

  นอกจากความหมายของผลไม้ต้องห้ามแล้วในพระคริสตธรรมคัมภีร์ (คัมภีร์ไบเบิล) ภาคพันธ
สัญญาใหม่ ยังปรากฏข้อห้ามในการรับประทานอาหารที่ได้น าไปบูชารูปเคารพอ่ืน ๆ การรับประทานเลือด คือ
ว่าให้ท่านทั้งหลายงดการรับประทานสิ่งของซึ่งเขาได้บูชาแก่รูปเคารพ  และการรับประทานเลือด และการ
รับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งถูกรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าท่านทั้งหลายการเหล่านี้ก็จะเป็นการดี ขอให้อยู่
เป็นสุขเถิด (พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่, 2531: 325) 

  การห้ามรับประทานเลือดมีเหตุมาจากโลหิต “เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและวิญญาณของ
มนุษย์ พระคริสต์ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน” (จอร์จ เฟอร์กูสัน, กุลวดี มกราภิรมย์ แปล, 
2542: 39) การห้ามรับประทานเลือดจึงหมายถึงการระลึกถึงความเสียสละของพระเยซูที่หลั่งพระโลหิตของ
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พระองค์เพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ความหมายของการรับประทานโลหิตยังสัมพันธ์กับความหมายที่ปรากฏใน
พิธีกรรมของศาสนาดังจะกล่าวต่อไป 

  1.2.3 ก้อนขนมปังและเหล้าองุ่นในพิธีศีลมหาสนิท: พระกายและพระโลหิตของพระเยซูที่
อยู่กับมนุษย์ 

  นอกจากอาหารจะเชื่อมโยงกับทั้งเรื่องเล่าและข้อห้ามในศาสนาคริสต์แล้ว แนวคิดเกี่ยวกับ
อาหารยังปรากฏอย่างเด่นชัดในพิธีกรรมของต้องปฏิบัติ1 เป็นพิธีกรรมที่กระท า “เพ่ือแสดงความมั่นคงแห่ง
จิตใจที่มีต่อพระจิต หรือเป็นพิธีรับพระจิต (Holy Ghost หรือ Holy Spirit) ให้มาอยู่ในตน” (เสฐียร พันธรังษี, 
2516: 315)     

  ในการประกอบพิธีศีลมหาสนิท ผู้กระท าพิธีต้องเป็นผู้ที่ เชื่อหรือยอมรับว่าพระเยซู
สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนพวกเขา และแสดงว่าเป็นการร่วมกับฝ่ายจิตและวิญญาณระหว่างพระเยซูกับ
ชาวคริสต์ เป็นการยอมรับว่าพระเยซูมาสถิตอยู่ในกายตน ก่อนเข้าพิธีต้องมีการเตรียมใจ มีเจตจ านงซื่อตรง  
แต่งกายสุภาพ และต้องอดอาหารเพ่ือรับศีล ก่อนรับศีลต้องสวดมนต์ภาวนาโดยสวดบทแสดงความเชื่อ และ
แสดงความวางใจในศีล บทแสดงถึงความทุกข์ถึงบาป และความรักต่อพระองค์ ตลอดจนความปรารถนาดีที่จะ
รับศีล พระผู้ท าพิธีจะแจกขนมปังและเหล้าองุ่น ซึ่งมีความหมายถึงเนื้อและเลือดของพระเยซู (สุจิตรา รณรื่น, 
2527: 237-238) 

  การให้ความหมายของก้อนขนมปังและเหล้าองุ่นที่รับประทานในพิธีศีลมหาสนิทว่าเป็นเนื้อ
และเลือดของพระเยซูเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคือการรับประทานอาหารมื้อสุดท้าย (The 
Last Supper) ที่พระเยซูรับประทานร่วมกับสานุศิษย์ 12 คน การรับประทานขนมปังและเหล้าองุ่นจึงโยง
ความหมายถึงช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์  และการรับพระจิตของพระเยซูไว้ในตัวของคริสต์ศาสนิกชนผ่านการ
รับประทานอาหาร อันน าไปสู่การได้อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ (Soloman H. Katz ,Weaver William Woys, 
2003: 172)    

  จากความหมายข้างต้นของก้อนขนมปังและเหล้าองุ่น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเชื่อมโยง
ความหมายของอาหารกับหลักปฏิบัติในพิธีกรรมได้อย่างงดงาม อันน าไปสู่จุดมุ่งหมายของสูงสุดของศาสนาคือ
การได้ไปอยู่ร่วมกับพระเจ้า อาหารในคริสต์ศาสนามีนัยของความหมายที่เชื่อมร้อยกันอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่
ความหมายของบาปแต่ก าเนิดที่ท าให้มนุษย์ต้องเกิดและไม่ได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าในสวรรค์ ข้อห้ามในการปฏิบัติ
เพ่ือให้คริสต์ศาสนิกชนทุกคนระลึกถึงความเสียสละของพระเยซู และสุดท้ายอาหารก็เป็นสิ่งน าพาจิตวิญญาณ
ของพระเจ้ามาอยู่ร่วมกับคริสต์ศาสนิกชน    

1.3 มโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารในศาสนาอิสลาม 

 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ปรากฏข้อห้ามเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเด่นชัดที่สุดศาสนาหนึ่ง   นั่นคือ
ข้อห้ามในการบริโภคเนื้อสุกร อย่างไรก็ตามหากศึกษาหลักปฏิบัติในการบริโภคอาหารในศาสนาอิสลาม จะ

                                                           
1
 ศาสนาคริสต์แต่ละนิกายมีพิธีกรรมไม่เท่ากัน  นิกายโรมันคาทอลิกจะมีพิธีกรรมมากที่สุดคือ 7 พิธีหรือ 7 ศีลได้แก่ ศีลล้างบาป ศีลก าลัง  ศีล

มหาสนิท  ศีลสารภาพบาป ศีลเจิมผู้ป่วย ศีลบวช  และศีลสมรส  ในขณะที่นิกายโปรแตสแตนท์จะมีพิธีกรรมเพียง 2 ศีลคือ ศีลล้างบาปกับศีล
มหาสนิท (สุจิตรา รณร่ืน: 2527.237-238) 
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พบว่าในศาสนาอิสลามปรากฏแนวคิดเกี่ยวกับอาหารที่เชื่อมโยงกับหลักปฏิบัติ  และความศรัทธาของมุสลิมผู้
นับถือศาสนาหลายประการดังนี้ 

  1.3.1 การถือศีลอด: การอดอารมณ์ 

  การถือศีลอดเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 5 ประการของมุสลิมคือ “การปฏิญาณตน การละหมาด 
การถือศีลอด การบริจาคซะกาต และการประกอบพิธีฮัจญ์” (สุจิตรา รณรื่น, 2527: 253-258) มุสลิมเรียก
เทศกาลอดอาหารว่า “การถือสีลอดเดือนรอมฎอน” อิสลามว่างหลักการให้มุสลิมท าการถือศีลอดในเดือ
รอมฎอน (เราะมะดอน) ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ของปีทางจันทรคติของอาหรับ เดือนอาหรับมี 29-30 วัน ใช้การดู
การขึ้นของเดือนเสี้ยวหลังผ่านพ้นแรม 14-15 ค่ าเป็นการก าหนดวันแรกของเดือนทุกเดือน ในเดือนรอมฎอน
ซึ่งเลื่อนเร็วขึ้นประมาณ 5 วันของทุกปี (วินัย ดะห์ลัน, 2548:79) 

  การถือศีลอดเป็นหลักปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายหลายประการกล่าวคือ “จุดมุ่งหมายของการถือ
ศีลอดเพ่ือฝึกฝนทางด้านร่างกายและจิตใจ  ให้มีความหนักแน่น อดทนให้ทุกคนรู้จักรสชาติของความหิวโหย
จะได้เห็นอกเห็นใจคนจนและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน” (สุจิตรา รณรื่น, 2527:256)  นอกจากนี้แล้วจุดมุ่งหมายอีก
ประการหนึ่งของการถือศีลอดคือการอดอารมณ์ทั้งหลาย  โดยนัยนี้อาหารที่มุสลิมละในการถือศีลอดจึงมีนัย
เชื่อมโยงกับอารมณ์  หรือแม้แต่ประเวณีท่ีต้องละเว้นในระหว่างการถือศีลอดเช่นเดียวกัน 

  วิธีการถือศีลอดนั้นมุสลิมจะอดอาหาร น้ า และละเว้นการร่วมประเวณี  ตั้งแต่แสงเงินแสงทอง
แรกจับท้องฟ้าซึ่งเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์ ท าการอดกระทั่งถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก หรือ
ตั้งแต่เวลาประมาณตี 5 ยาวนานประมาณ 6 โมงเย็นใช้เวลาอดอาหาร 13 ชั่วโมง ส่วนในช่วงเวลากลางคืนนั้น
รับประทานอาหารได้ตามปกติ การถือศีลอดในภาษาอาหรับใช้ค าว่า “อัสศิยาม” หมายถึงการอดกลั้นจาก
อาหาร จากน้ า จากการร่วมประเวณี จากอารมณ์ใฝ่ต่ าทั้งปวง หยุดการนินทาว่าร้าย การโกหก ให้ปฏิบัติตนยึด
มั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นการถือศีลอดจึงไม่ได้หมายถึงการอดอาหารและน้ าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องอด
อารมณ์ด้วย                                                        

          (วินัย ดะห์ลัน, 2548: 79-80) 

  1.3.2 นญิส: สิ่งสกปรกที่ห้ามบริโภค 

  ในคัมภีร์อังกุรอานได้ก าหนดอาหารที่พระอัลเลาะห์ทรงไม่อนุมัติให้มุสลิมรับประทาน 4 
อย่างคือ “1. เนื้อเน่าหรือสัตว์ตายเอง 2. เลือด 3. เนื้อหมู 4. สัตว์ที่ถูกฆ่าเพ่ือการบูชาเทวรูป” (เทวัญ หมัด
มณี, แปล: 2522, 56) เนื่องจากอาหารทั้ง 4 อย่างนี้จัดว่าเป็นสิ่งไม่สะอาด ไม่ควรบริโภค อย่างไรก็ตาม
ภายหลังได้มีการตีความและขยายความอาหารที่ห้ามบริโภคเพ่ิมขึ้นเป็น 7 อย่างโดยก าหนดว่าเป็น“นญิส” 
หรือสิ่งที่สกปรกตามนิติศาสตร์อิสลาม 

  นญิส หากพิจารณาตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม หมายถึงสิ่งที่ตัวมันเองมีความสกปรก (ตามที่
อิสลามก าหนด) และไม่สามารถท าความสะอาดได้ ดังเช่นสุกร เลือด และซากของสัตว์ หรืออาหารที่อนุมัติตาม
หลักการอิสลามที่ปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกที่อิสลามก าหนด หรืออาหารอนุมัติที่สัมผัสกับสิ่งสกปรก โดยค าว่า
สกปรกนี้ให้เป็นไปตามทีน่ิติศาสตร์อิสลามก าหนดไว้ ซึ่งมีอยู่ 7 ชนิดได้แก ่(วินัย ดะห์ลัน, 2553-2554: 80-81) 

1. สนัขและสุกร 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

I 18 

 

2. สุราและของมึนเมา 
3. ซากสัตว์ หมายถึงสัตว์ที่ตายโดยไม่ได้เชือดตามหลักการอิสลาม ยกเว้นปลาและตั๊กแตน (เนื้อ

มนุษย์ไม่เป็นนญิส แต่ห้ามการบริโภคเนื้อมนุษย์) 
4. เลือดที่หลั่งริน น้ าเหลือง น้ าหนอง ยกเว้นอวัยวะ เช่น ตับและม้าม 
5. ปัสสาวะและอุจจาระของมนุษย์และสัตว์ 
6. ส่วนที่แยกออกจากสัตว์ขณะที่สัตว์ยังมีชีวิต (ยกเว้นผมและขน) 
7. นมสัตว์ที่เนื้อของมันไม่อนุญาตให้รับประทาน เช่น นมลา นมแมว นมสุกร โดยน้ านมของมัน

ย่อมเปรียบเสมือนเนื้อของมัน นั่นคือเป็นนญิส  
     

  1.3.3 อาหารฮาหาล: ความศรัทธาต่อพระเจ้า 
  ตามหลักการบริโภคอาหารของมุสลิม หลักการบริโภคมิได้จ ากัดเพียงแค่ “นญิส” หรือสิ่ง
สกปรกที่ห้ามมิให้รับประทานเท่านั้น ผู้เป็นมุสลิมทุกคนยังต้องยึดหลักการบริโภคอาหารที่ได้รับอนุญาตให้
บริโภคหรือ “ฮาลาล” ด้วยเช่นกัน     
  ค าว่า “ฮาลาล” (Halal) เป็นภาษาอาหรับอ่านออกเสียงจริงว่า “หะล้าล” มีความหมายว่า
เป็นสิ่งที่อนุมัติจาก “อัลลอฮ์” หรือพระผู้เป็นเจ้าให้มุสลิมน าไปใช้ประโยชน์ได้  มีค าในภาษาอาหรับอีกค าหนึ่ง
ที่มีความหมายตรงกันข้ามกับฮาลาลคือ “หะรอม”(Haram) หมายถึงต้องห้ามมิให้กระท า  ให้หลีกเลี่ยงหรือให้
หลีกหนี ฮาลาลและฮารอม เป็นข้อก าหนดของศาสนาหลายด้าน ทั้งเรื่องการปพระพฤติปฏิบัติ การพูดจา … 
จนกระทั่งถึงการบริโภค ในกรณีของอาหารอิสลามมีข้อก าหนดให้มุสลิมเลือกรับประทานอาหารเฉพาะที่ฮา
ลาลและหลีกเลี่ยงอาหารหะรอม อาหารฮาลาลจึงหมายถึงอาหารที่มุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถ
บริโภคได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางศาสนา (วินัย ดะห์ลัน, 2548: 81-82) 
  หลักการของอาหารฮาลาลมีหลายประการทั้งการชนิดของเนื้อสัตว์ที่เป็นหะรอม (สิ่งที่
เป็นนญิสย่อมเป็นหะรอม  เนื้อสัตว์ที่ไม่ได้เป็นหะรอมจึงเป็นอาหารฮาลาล) วิธีการเชือด  วิธีการขนส่ง แปรรูป 
ฯลฯ 2 การรับประทานอาหารฮาลาลเชื่อมโยงกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม  กล่าวคือการด าเนินชีวิตตาม
โองการของพระอัลเลาะห์  มิได้มีการตั้งค าถามว่าเพราะเหตุใดจึงห้ามมิให้บริโภคหรืออนุญาตให้บริโภค แต่
เป็นไปตามศรัทธาและเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้บริโภคย่อมมีคุณค่า “พระองค์ทรงห้ามดื่มสิ่งมึนเมาเพ่ือ
ที่ว่าพวกเขาจะได้ดื่มสิ่งอ่ืนที่อร่อยกว่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  และพระองค์ได้ทรงห้ามอาหารที่ไม่
สะอาด  แต่ได้จัดหาอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไว้ให้เลือก” (ยูซุฟ ก็อรฺฏอวี บรรจล บินกาซิน แปล
,2539:49) วิถีในการบริโภคตามหลักฮาลาลนี้จึงเป็นความหมายแทนความศรัทธา หรือ “การยอมมอบต่อพระ
เจ้า”ซึ่งเป็นความหมายของค าว่ามุสลิม 

  การถือศีลอด อาหารที่เป็นนญิส และอาหารฮาลาล ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของอาหารที่เชื่อมโยง
กับทั้งความสกปรกและความสะอาด นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นหลักการส าคัญของศาสนาคือความศรัทธา  
ทั้งนี้เป็นเพราะศาสนาอิสลามมิได้แยกศาสนาออกจากวิถีชีวิต  อิสลามแทรกหลักการต่าง ๆ ไว้ในทุกส่วนของ
การด ารงชีวิต การบริโภคอาหารจึงนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักศรัทธา  มุสลิมจะต้องเลือกบริโภคอาหารเฉพาะที่

                                                           
2

 ดูรายละเอียดเรื่องอาหารฮาลาลได้ใน ยูซุฟ ก็อรฺฏอวี บรรจล บินกาซิน แปล.2539. หะลาลและหะรอมในอิสลาม กรุงเทพฯ: 
ศูนย์หนังสืออิสลาม.  



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

I 19 

 

อิสลามอนุมัติให้บริโภค  อิสลามถือว่าอาหารเป็นส่วนส าคัญในการสร้างเลือดเนื้อและชีวิต การเลือกบริโภค
อาหารจึงมีผลต่อการปฏิบัติภารกิจและศาสนกิจในส่วนอื่น 

 จากการส ารวจการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์ คริสต์ 
และอิสลาม จะเห็นได้ว่าศาสนาทั้งสามเชื่อมโยงอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนาอย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม
ก็พบว่าการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนามีลักษณะร่วม ดังจะแสดงการเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ในประเด็นต่อไป 

2. การเปรียบเทียบและสังเคราะห์การเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนาของศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 

 เพ่ือให้การเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์เด่นชัดขึ้น ในที่นี้จะน าเสนอ
ลักษณะของการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนาในรูปตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบมโนทัศน์เก่ียวกับอาหารในศาสนาพราหมณ์ คริสต์ และอิสลาม 

ศาสนา มโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารที่ปรากฏ 
ความหมายในเชิงบวก ความหมายในเชิงลบ 

พราหมณ ์ เครื่องหล่อเลี้ยงเทพเจ้า 
ยาวิเศษของมนุษย์ 
ความบริสุทธิ์ 

 
 
ความไม่บริสุทธิ์ 

คริสต์ การไถ่บาปให้มวลมนุษย์ 
การรับพระจิตของพระเจ้า 

บาปแต่ก าเนิด 

อิสลาม ความศรัทธาต่อพระเจ้า 
ความสะอาด 

อารมณ์ใฝ่ต่ า 
ความสกปรก 

 จากตารางที่ 1 สังเกตได้ว่า ศาสนาทั้งสามมีลักษณะร่วมในการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโน
ทัศน์ทางศาสนาสอดคล้องกัน 3 ประการดังนี้ 

 ประการแรกการเชื่อมโยงอาหารกับความหมายแบบคู่ตรงข้าม  กล่าวคืออาหารถูกเชื่อมโยง
ความหมายทัง้เชิงบวกและเชิงลบ กล่าวคืออาหารหนึ่งอย่างสามารถเชื่อมโยงความหมายที่เป็นคู่ตรงข้ามกันได้ 
เช่น อาหารในศาสนาพราหมณ์ที่สามารถเชื่อมโยงความได้ทั้งความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับแอบเปิ้ล
ในศาสนาคริสต์ที่เป็นได้บาปและการไถ่บาป หรืออาหารในศาสนาอิสลามที่มีความหมายทั้งความสะอาดและ
ความสกปรก วิธีคิดแบบ “คู่ตรงข้าม” นี้เป็นวิธีคิดสากลของมนุษย์ที่ปรากฏในต านานของมนุษย์หลายชนชาติ3  

 ประการที่สองการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับความศรัทธา  กล่าวคือทั้งสามศาสนาต่าง
เชื่อมโยงความหมายหรือสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่มนุษยพึ์งจะได้รับ  อาจกล่าวได้ว่าการประกอบสร้างความหมาย
ของอาหารกับคุณพิเศษ มาจากการเพ่ิมความหมายประจ าค าของค าว่าอาหารที่แปลว่า “เครื่องค้ าจุน เครื่อง
หล่อเลี้ยงชีวิต” (ราชบัณฑิตยสถาน,2556: 1412) ให้มีความหมายในแง่ดีมากขึ้นโดยอยู่บนฐานของความ
                                                           
3
 ดูรายละเอียดวิธีคิดแบบคู่ตรงข้ามได้ใน ศิราพร ณ ถลาง. (2557). ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต านาน-นิทานพ้ืนบ้าน. 

กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ศรัทธา  กล่าวคือเพราะมนุษย์มีความศรัทธาต่อพระเจ้า มนุษย์จึงเชื่อว่าอาหารที่ถวายพระเจ้า อาหารที่
เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าของพระเจ้า หรือชนิดอาหารที่พระเจ้าเลือก ล้วนแต่ให้คุณอันพิเศษต่อตน โดยนัยนี้อาหาร
เชื่อมโยงความหมายของมโนทัศน์เรื่องความศรัทธาอย่างเด่นชัด  

 ประการที่สามการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับความบริสุทธิ์  กล่าวคือศาสนาทั้งสามต่าง
เชื่อมโยงบทบาทของอาหารในการเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอันสืบเนื่องมาจากการเชื่อมโยง
ความหมายของอาหารกับมโนทัศน์เรื่องความบริสุทธิ์   อาหารอันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมย่อมปรุงอย่าง
ประณีต เมื่ออาหารนั้นผ่านพิธีกรรมทางศาสนา (ในกรณีของศาสนาพราหมณ์และศาสนาคริสต์) หรือถูกท าให้
สะอาดด้วยความเชื่อทางศาสนา(ในกรณีของศาสนาอิสลาม) อาหารนั้นย่อมท าให้มนุษย์อยู่ในภาวะที่สะอาดทั้ง
กายและใจ อันเป็นภาวะที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกับพระเจ้า    

สรุป 

 จากการส ารวจการเชื่อมโยงความหมายของอาหารกับมโนทัศน์ทางศาสนา และการเปรียบเทียบ
วิเคราะห์มโนทัศน์ทางศาสนากับอาหารในศาสนาทั้งสามข้างต้น จะเห็นได้ว่ามนุษย์ได้ประกอบสร้าง
ความหมายของอาหารที่มากกว่าการเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ท าให้อาหารมีบทบาทนอกเหนือจาก
การให้พลังงานหล่อเลี้ยงร่างกาย คือการเป็นพลังแห่งความศรัทธา ความบริสุทธิ์หล่อเลี้ยงใจ  การเชื่อมโยง
ความหมายของอาหารในศาสนาทั้งสามเป็นความศรัทธาเป็นผลมาจากลักษณะของศาสนาที่นับถือเทพเจ้า
(เทวนิยม) อาหารจึงเชื่อมโยงความหมายกับความศรัทธาซึ่งเป็นแกนกลางของศาสนา 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของบทความวิจัยนี้กับงานวิจัยที่ได้ศึกษาความหมายของอาหารใน
ศาสนาพุทธ เช่นงานวิจัยของ วิโรจ นาคชาตรี (2555) รัชนีกร รัชตกรตระกูล (2556) จะเห็นได้ว่าอาหารใน
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มีความเป็นสากลปรากฏอยู่ทั้งศาสนาแบบเทวนิยม และอเทวนิยมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของอาหารกับ
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บทคัดย่อ  

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS กรณีศึกษาพ้ืนที่
ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยุทธศาสตร์ The gate of DUSK Model) พัฒนามาจากการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ด่านข้ามแดนช่ัวคราวด่านสิงขรเป็นด่านถาวร โดยยุทธศาสตร์น้ีได้สร้างขึ้นจากการศึกษาใน
แนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร การประชุมกลุ่มผู้เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การลงพ้ืนที่ และประมวลผลจากอัตลักษณ์ของพื้นที่ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง นํามา
ผสมผสานกันเป็นตัวแบบที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ด่านสิงขรโดยเฉพาะ  

ยุทธศาสตร์ The gate of DUSK Model มุ่งประเด็นในการสร้างอัตลักษณ์ของด่านสิงขรให้เป็นด่าน
ถาวรที่มีเอกลักษณ์ โดยมีความมุ่งหมายในการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ตะวันตกแห่งใหม่ ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และการขนส่งของประเทศไทยและ
สหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งยังมีเป้าหมายท่ีสําคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ด่านสิงขร
แบบ 3 มิติ ได้แก่มิติสังคม, มิติวัฒนธรรมและมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาพ้ืนที่อย่างย่ังยืน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วย  

กรอบของตัวแบบมีดังน้ี D : Development U : Understanding S : Security K : Knowledge 
กล่าวคือยุทธศาสตร์จะมีพันธกิจที่สําคัญ 4 ข้อ คือ “สร้างรากฐานการพัฒนา พัฒนาความเข้าใจ อยู่

ได้อย่างมั่นคง ธํารงภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
คําสําคัญ: ยุทธศาสตร์ DUSK Model การพัฒนาสังคม ชายแดน ด่านสิงขร 

 
ABSTRACT  
 The gate of DUSK Strategy Model, a case study of Dan Singha Khon, 
Prachuabkhirikhan Province has been developed from the study which has intention to 
develop the area to be a permanent checkpoint. The strategy is set out from qualitative 
research by collecting data from documents, meeting stakeholders, conducting in-depth 
interviews and conducting field study in this area. The data is processed from the identity of 
the area, community and its people. 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

J 2 

 The gate of DUSK Model strategy comes from the concept that focuses on creating 
identity in order to develop Dan Singha Khon to be a permanent checkpoint. The concept is 
to develop the checkpoint to be the new gateway to the west which has potential to 
develop new economy according to GMS, such as international trade, tourism and 
transportation between Thailand and Myanmar and also between other ASEAN countries. 
The strategy also the goal to develop Dan Singha Khon in three dimensions – society, 
culture, and environment which are the foundation of sustainable development that are in 
line with economic development. Framework model is D : Development U : Understanding S 
: Security K : Knowledge. There are 4 missions in this strategy: build foundation for 
development, develop understanding, live sustainably and uphold local wisdom. 

Keywords: Strategy, DUSK Model, Social Development, Border, Dan Singha Khon 
 
บทนํา  

การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง GMS (Greater Mekong Sub region-GMS) กรณีศึกษา พ้ืนที่ด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีความจําเป็นที่ต้องมีแนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างความร่วมมือร่วมกันในภูมิภาค รวมถึง
สร้างความได้เปรียบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน
ด้วยความสําคัญของกรอบความร่วมมือดังกล่าว สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS กรณีศึกษา
พ้ืนที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือให้การพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขับเคลื่อน
งานอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งน้ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับสหภาพเมียนมาร์และอยู่ในแผนการ
พัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ (Southern Economic Corridor) ในอนาคต โดยมีการเช่ือมโยงกับเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจถือเป็นความแข็งแกร่งของกรอบความร่วมมือ GMS ในด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและด้วยศักยภาพหลักของประจวบคีรีขันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
ทั้งในภาคการท่องเที่ยว ในลําดับต้น ๆ ของประเทศ มีจุดแข็งในด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการ
ท่องเที่ยวช้ันดี การทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมไปถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ นอกจากน้ียังเป็นเมืองชายแดน
ติดประเทศกับเมียนมาร์หน่ึงในประเทศสมาชิก GMS ที่มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน ล่าสุดศักยภาพของ
จังหวัดที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก คือ เรื่องการค้าชายแดนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
แผนที่จะพัฒนาให้เช่ือมโยงกับเร่ืองการค้า การลงทุน ที่มีมูลค่าการค้าการลงทุน และการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ได้เริ่มต้นในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 

พ้ืนที่ศึกษาอยู่บริเวณด่านสิงขร (ซึ่งมีสถานภาพเป็นด่านช่ัวคราว) เป็นพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่ง
ในปัจจุบันพ้ืนที่ชุมชนบริเวณด่านสิงขร  ฝั่งไทยและเมียนมาร์มีการดําเนินการเพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร  ขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินงานในการยกระดับจุดผ่อนปรนด่านสิงขรให้เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนาการค้า
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ชายแดนท่ีจะเกิดขึ้น ขณะน้ีดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาด่านสิงขรและทางฝั่งสหภาพ
เมียนมาร์  ในชุมชนหมู่บ้านมูด่อง ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกันกับบ้านด่านสิงขรของไทย ทางการของสหภาพเมียนมาร์ได้มี
การกําหนดผังเมืองเพ่ือก่อสร้างศูนย์ราชการต่าง ๆ เช่น ด่านศุลกากร จุดตรวจคนเข้าเมือง  รวมทั้งมีการ
ขยายตัวของชุมชนในหมู่บ้านมูด่อง จากเดิมในปี 2552  มีประชากรประมาณ 1,000 คน ได้เพ่ิมเป็น 4,500 
คน ในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นตามการขยายตัวของเมือง 

จากความสําคัญดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวตามกรอบ 
ความร่วมมือ GMS ในพ้ืนที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใหม่ที่กําลังเติบโตขึ้นมารองรับ 
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว จากทั้งฝั่งประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงนานาประเทศที่จะเข้ามา
ติดต่อและดําเนินกิจการต่าง ๆ ในเขตนี้ ทางคณะผู้ศึกษาจึงมีความจําเป็นที่ต้องศึกษาในระดับพ้ืนที่เพ่ือนําไปสู่
การวางกลยุทธ์และนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือยกระดับ
การท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกตลอดจนสอดคล้องกับวิถีชุมชนและ
มีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสืบไป โดยการศึกษาดังกล่าวจึงเป็น
ที่มาของการพัฒนายุทธศาสตร์ The gate of DUSK Model ซึ่งสามารถนําไปบูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนได้ตามบริบทแวดล้อมของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS 
กรณีศึกษาพื้นที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกรอบ
ความร่วมมือ GMS ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ โดยมีรากฐานความมั่นคงด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมเช่ือมต่อกันซึ่งในการพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการ
ท่องเท่ียวน้ี จําเป็นที่จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร ต่าง ๆ วรรณกรรม บทความทางวิชาการ รวมทั้ง
งานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือนํามาเป็นฐานในการวิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกรอบความร่วมมือ GMS 
โดยมีสาระที่เก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 

 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง GMS (Greater Mekong Sub region-
GMS) 

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ๖ ประเทศ (Greater  Mekong 
Sub region-GMS) อันได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 
โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก เป็นตัวขับเคลื่อน 
การพัฒนาอนุภูมิภาคเริ่มจากการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่ง
และพลังงาน โดยจะครอบคลุมเน้ือที่ 2.34 ล้านตารางกิโลเมตร  มีประชากรรวม 257.5 ล้านคน และมี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเช่ือมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ 
เอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โครงการ GMS มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม 
การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริม
และพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริม
กันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก 
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สาขาความร่วมมือของ GMS มี 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การ
ลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนงานลําดับความสําคัญสูง 
(Flagship Programs) จํานวน 11 แผนงาน 

 
ข้อมูลพื้นฐานของบริเวณด่านสิงขรและพื้นที่ใกล้เคียง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1: แผนทีท่างอากาศแสดงที่ต้ังด่านสิงขร 
ที่มา: สํานักคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ด่านสิงขรในอดีตอยู่ใน “เส้นทางข้ามคาบสมุทร” ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่นิยมของนักเดินทาง

ค้าขายทางทะเล ใช้เพ่ือข้ามชายฝั่งทะเลอีกด้านหน่ึง (อ่าวไทย) ไปยังชายฝั่งทะเลอีกด้านหน่ึง (อันดามัน)  
ด่านสิงขรยังมีช่ืออีกช่ือหน่ึงว่า “ช่องสันพราน หรือ ช่องสันพร้าว” ด้วยมีลักษณะเป็นช่องของเส้นทาง

ลัดมาแต่สมัยโบราณรวมทั้งเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและเมียนมาร์หลายครั้งในอดีต และในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นยกพลข้ึนบกเข้ายึดเมืองประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 (ช่วง
เกิดวีรกรรม  อ่าวมะนาว) ญี่ปุ่นได้ก่อสร้างถนนยุทธศาสตร์ข้ามคาบสมุทรช่องสิงขรจากฝั่งอ่าวไทย ที่เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ไปยังฝั่งทะเลอันดามันที่เมืองมะริด และภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เส้นทางข้ามคาบสมุทร
จึงได้ปิดตัวลง 
 ทั้งน้ี เขตแดนปัจจุบันระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ถูกกําหนดจากการทํา
สนธิสัญญากําหนดเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับมนฑลตะนาวศรี ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2410 โดย
บริเวณท่ีเป็นจุดตรวจร่วมกันระหว่างสองประเทศมีศาลเจ้าพ่อหินกองต้ังอยู่ ว่ากันว่าในสมัยโบราณผู้เดิน
ทางผ่านทางเส้นน้ี มีธรรมเนียมการนําก้อนหินมาวางคนละก้อนแทนเคร่ืองบูชาเทวดาอารักษ์ เพ่ือคุ้มครองการ
เดินทางให้ปลอดภัย ต่อมาจึงมีผู้สร้างศาลแห่งน้ีขึ้น ซึ่งเดิมเป็นศาลไม้เก่า มีสองหลังหันหลังชนกัน โดยหันหน้า
ศาลไปยังแต่ละประเทศภายหลังได้มีผู้สร้างศาลข้ึนใหม่ทดแทน 
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ลักษณะภูมิประเทศ  
 1)  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศบริเวณด่านสิงขรและพ้ืนที่โดยรอบส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นที่ลาดเชิงเขา เริ่มจากทิศตะวันตกบริเวณบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ลาดเทไปทางทิศตะวันออกของ
พ้ืนที่ มีลําดับช้ันความสูงสุด 280 เมตร และตํ่าสุด 160 เมตร ตามลําดับ 
 2)  ลําคลองสายสําคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บนํ้า ห้วยเคราเป็นคลองที่ไหลเข้าหาพ้ืนที่ศึกษาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ โดยไหลลงไปรวมในอ่างเก็บนํ้าวังตะเคียนทางทิศใต้ 
 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่บริเวณด่านสิงขรและพ้ืนที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและป่า
ไม้เป็นหลัก ส่วนพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าด่านสิงขร และตามเส้นทางสัญจรมีรายละเอียดด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยสังเขปดังน้ี 
 1)  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยโดยมีอาคารบ้านเรือนต้ังอยู่
หนาแน่นบริเวณชุมชนบ้านด่านสิงขร และกระจายตามเส้นทางสัญจรทางหลวงหมายเลข 1039 โดยมีพ้ืนที่
พาณิชย์กรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าที่เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน สินค้าอุปโภค บริโภค และร้าน
ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนด่านสิงขร และโรงเรียนอุดมราชภักดี ซึ่งต้ังห่างจากชุมชนด่านสิงขรประมาณ 5 
กิโลเมตร  
 3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ประชากรพ้ืนที่โดยรอบด่านสิงขรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ได้แก่ วัดด่านสิงขร ต้ังอยู่บริเวณชุมชนมีระยะห่างจากด่านสิงขรประมาณ 7 กิโลเมตร 
 4)  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ ส่วนใหญ่เป็นที่ต้ังของสํานักงาน เช่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองวาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ช่ัวคราว และในอนาคตจะมีการจัดต้ังด่านศุลกากรอย่างถาวร เป็นต้น 
 5)  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของการใช้ที่ดินบริเวณด่านสิงขร
และพ้ืนที่โดยรอบ เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย มี
การระบายนํ้าได้ดี มีความสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะสําหรับปลูกพืช เช่น สับปะรด มันเทศ ยางพารา ปาล์ม
นํ้ามัน มะพร้าว เป็นต้น 
 6)  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ ที่ว่าง ถนน ลําคลองต่าง ๆ พ้ืนที่ที่มีความสําคัญ
ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าเขาคันหอก อ่างเก็บนํ้าวังตะเคียน เป็นต้น  
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ความสําคัญเชิงพื้นที่ของด่านสิงขรและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ด่านสิงขร 
ความเป็นมาเชิงประวัติศาสตร์ เมืองทวาย-มะริด-ตะนาวศรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2: The Royal Coast และพ้ืนที่เช่ือมโยงในแผนที่โบราณระวางที่ค้นพบล่าสุดบนตําหนักพระองค์เจ้า 
          อัพภันตรีปชา 
ที่มา: Santanee Phasuk and Philip Stott, 2004 

 
ในหลักศิลาจารึกมีบันทึกว่า ดินแดนของอาณาจักรไทยทางฝั่งตะวันตกในรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหง

มหาราช ได้แผ่ขยายไปจนถึงหงสาวดีจรดอ่าวเบงกอล และในบันทึกของมิชชันนารีที่เข้ามาติดต่อกับไทยสมัย
กรุงศรีอยุธยา ก็ได้บันทึกช่ือของเมืองทวายและตะนาวศรีว่าเป็นเมืองในอาณาจักรสยาม ตามปรากฏใน
พงศาวดาร 

ในด้านประวัติศาสตร์ตะนาวศรีปรากฏตัวและมีฐานะเป็นรัฐอิสระก่อนการเกิดอาณาจักรพะโค เมาะ
ตะมะ อังวะ สุโขทัย และอยุธยา เอกสารประวัติศาสตร์หลายช้ินระบุว่า ตะนาวศรีเป็นเมืองที่ก่อต้ังโดยกลุ่มคน
สยามชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสยามสมัยอยุธยาระบุว่า มะริดและตะนาวศรีเป็นสมบัติของกษัตริย์สยาม  
สยามสมัยพระนารายณ์มหาราชมีอาณาเขตแผ่ถึงปัตตานี ลาว ภูเขียว เขมร อังวะ พะโค และมะละกา มีเมือง
ท่าสําคัญคือมะริด และภูเก็ต และมีจังหวัดสําคัญคือ พิษณุโลก ตะนาวศรี กรุงเทพฯ และเพชรบุรี เอกสารบาง
ช้ินระบุการดํารงอยู่ของชาวสยามในมณฑลตะนาวศรี อาทิคณะราชทูตจากเปอร์เซียที่กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 
2228 "ตะนาวศรีเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์มีพลเมืองที่เป็นคนสยามประมาณ 5-6 พันครัว" 

ในอดีตที่ผ่านมา เช่นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือง
มะริด และตะนาวศรี ถือเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากของไทย เน่ืองจากเป็นเมืองที่พ่อค้าต่างประเทศทาง
อินเดีย และยุโรปนําสินค้าจากทางเรือขึ้นมาค้าขายในไทย ถึงกับมีการแต่งต้ังเจ้าเมืองที่มีความรู้ความสามารถ
ให้ปกครองดูแล และด้วยความสําคัญทางยุทธศาสตร์เช่นน้ี ในอดีตไทยกับเมียนมาร์จึงมักมีศึกชิงเมืองมะริด 
ตะนาวศรี กันบ่อยคร้ัง 
  ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ไทยและเมียนมาร์ ได้ผลัดกันเข้าครอบครองดินแดนทั้ง 3 น้ี แม้บาง
ช่วงจะอยู่ในฐานะหัวเมืองที่ไม่ขึ้นกับใครโดยตรง เช่นในปี พ.ศ. 1883 ที่พระยาเลอไทย ราชโอรสของพระเจ้า
รามคําแหงได้ขึ้นครองราชย์สมบัติแทน หัวเมืองมอญได้ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับไทย และได้มาตีเอาเมือง
ทะวายและตะนาวศรีจากไทยไปได้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

J 7 

  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย เคยได้ให้ทัศนะว่า เมืองตะนาวศรี และเมือง
ทวายเป็นเมืองขึ้นของไทยมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย เมียนมาร์ชิงเอาไปในสมัยพระเจ้าหงสาวดี บุเรงนองได้กรุงศรี
อยุธยา เมืองทวายมีไพร่บ้านพลเมืองเป็นทวาย เมืองตะนาวศรีมีไพร่บ้านพลเมืองมีทั้งพวกเม็งหรือมอญและ
ไทยปะปนกัน ผู้คนเมืองมะริดมีญาติพ่ีน้องอยู่ในกรุงศรีอยุธยา หรือในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๓๐๒ สมัยพระเจ้าเอกทัศ พระเจ้าอลองพญากษัตริย์เมียนมาร์ได้ยกกองทัพมาตีเมืองทวายซึ่งขณะน้ัน
แข็งเมืองอยู่ และได้ยกพลตามมาตีเมืองมะริดและตะนาวศรีของไทยไปได้ด้วย หลังจากน้ันในปี พ.ศ. 2330 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้พยายามยกทัพไปตีเมืองทวายคืน
จากเมียนมาร์ แม้จะไม่สําเร็จ แต่ในอีก 4 ปีต่อมา คือ พ.ศ. 2334 เมืองทะวาย ตะนาวศรี และมะริด ก็มา
สวามิภักด์ิขอขึ้นกับไทย 

ในปี พ.ศ. 2366 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อังกฤษเร่ิมเข้ายึดหัวเมือง
ชายฝั่งทะเลของเมียนมาร์ รวมท้ังตะนาวศรี มะริด และทวาย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของภาคตะนาวศรี พร้อมทั้งได้
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสํารวจทําแผนที่ เพ่ือจะได้รู้จักสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร และขอบเขตของเมืองที่ตนยึดได้ 
เมื่อมาถึงทิวเขาตะนาวศรีจึงได้ทราบว่าฝั่งตะวันออกของทิวเขาตะนาวศรีเป็นอาณาเขตของประเทศไทย 

ภายหลังในปี พ.ศ. 2408 จึงได้ส่งข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจําอินเดียมาติดต่อกับรัฐบาลไทยเพ่ือขอให้
มีการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ของอังกฤษเป็นการถาวร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
  การปักปันเขตแดนไทย-เมียนมาร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของไทย ในการให้สัตยาบันครั้งน้ีถือเป็น
การยอมรับอย่างเป็นทางการตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าเมืองมะริด ทะวาย และตะนาวศรี เป็นดินแดน
ของสหภาพเมียนมาร์ที่อยู่ในบังคับของอังกฤษ นับต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2411 เป็นต้นมา 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2408 – 2410 มีการต้ังคณะข้าหลวงปักปันเขตแดน เพ่ือดําเนินการร่วมสํารวจและช้ี
แนวเขตแดนของตนต้ังแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงจังหวัดระนอง โดยฝ่ายไทยได้แต่งต้ังเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ 
สมุหกลาโหม ผู้บังคับหัวเมืองฝ่ายใต้เฉียงตะวันตก เป็นข้าหลวงมีอํานาจเต็ม รับผิดชอบต้ังแต่เขตจังหวัด
กาญจนบุรี ถึงจังหวัดระนอง ส่วนอังกฤษได้ต้ัง Lieutenant Arthur Herbert Bagge เป็นข้าหลวงมีอํานาจ
เต็ม 
  เมื่อการสํารวจทําแผนที่ และทําบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับที่หมายเขตแดนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้มี
การประชุมจัดทําอนุสัญญา (Convention) ขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2411 และได้มีการให้
สัตยาบันกัน ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2411 ภายหลังจากฝ่ายไทยได้ตรวจสอบเห็นว่าแผนที่ 
The Map of Tenasserim and the adjacent provinces of the Kingdom of Siam ที่อังกฤษจัดทําขึ้น
ใหม่น้ันถูกต้องแล้ว นับแต่นั้นแนวพรมแดนระหว่างไทยเมียนมาร์ต้ังแต่สบเมยถึงปากแม่นํ้ากระบุรี จึงได้
เปลี่ยนจากเส้นเขตแดนท่ียอมรับโดยพฤตินัย มาเป็นเส้นเขตแดนท่ีกําหนดขึ้นโดยอนุสัญญา บัญชีที่หมายเขต
แดนแนบท้ายอนุสัญญา และแผนที่แนบท้ายอนุสัญญา 
  ในอนุสัญญา ได้ระบุเส้นเขตแดนตรงแม่นํ้ากระบุรีว่า “...ต้ังแต่เขาถ้ําแดงตามเขาแดนใหญ่มาจนถึง
ปลายนํ้ากระใน เป็นเขตแดนจนถึงปากนํ้าปากจั่น ลําแม่นํ้าเป็นกลาง เขตแดนฝ่ายละฟาก เกาะในแม่นํ้าปาก
จั่นริมฝั่งข้างอังกฤษเป็นของอังกฤษ ริมฝั่งข้างไทยเป็นของไทย เกาะขวางหน้ามลิวันเป็นของไทย แม่นํ้าปากจ่ัน
ฝั่งตะวันตกเป็นของอังกฤษ ตลอดจนถึงปลายแหลมวิคตอเรีย ฝั่งตะวันออกตลอดไปเป็นของไทยทั้งสิ้น...” 

สรุปว่า ในครั้งน้ันกําหนดให้แม่นํ้าเป็นกลาง ให้ฝั่งเป็นเขตแดน ฝั่งด้านตะวันตกเป็นของเมียนมาร์ ฝั่ง
ด้านตะวันออกเป็นของไทย สําหรับเกาะในแม่นํ้าถ้าชิดฝั่งตะวันตกก็ให้เป็นของอังกฤษ ถ้าชิดฝั่งตะวันออกก็ให้
เป็นของไทย สําหรับเกาะขวางให้เป็นของไทย 
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  กล่าวได้ว่า ในการให้สัตยาบันครั้งน้ีถือเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ว่าเมืองมะริด ทวาย และตะนาวศรี เป็นดินแดนของสหภาพเมียนมาร์ที่อยู่ในบังคับของอังกฤษ นับต้ังแต่วันที่ 
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2411 เป็นต้นมา 
  เซอร์เจมส์ สก๊อตต์ ระบุว่า ประชากรสยามในมณฑลตะนาวศรีภายใต้จักรวรรดิอังกฤษมีประมาณ 
19,631 คน คนสยามอาศัยอยู่ในอําเภอทวาย อัมเฮิสต์ และมะริด (Scott 1999: 115) กลุ่มคนสยามอาศัยอยู่
ในเขตตะนาวศรีในช่วงน้ันตะนาวศรีมีฐานะเป็นมณฑล ประชากรปี พ.ศ. 2444 มีประมาณ 1,159,558 คน 
ประกอบด้วยคนเมียนมาร์ กะเหรี่ยง มอญ ฉาน จีน และสยาม คนสยามอาศัยอยู่บริเวณพรมแดนทางตอนใต้
ของเมียนมาร์ โดยเฉพาะอําเภอมะริด อัมเฮิสต์ และทวาย มะริดอยู่ใต้สุดของเมียนมาร์ ในปี พ.ศ. 2444 มะริด
มีประชากรประมาณ 88,744 คน ในจํานวนน้ีมีคนสยามอาศัยอยู่ในตัวเมืองมะริดประมาณ 9,000 คน มะริด
ในตอนต้นศตวรรศที่ 20 แบ่งการปกครองเป็น 5 ตําบล (Township) คือ มะริด ปะลอ (Palaw) ตะนาวศรี ปก
เป้ียน (Bokpyin) และมะลิวัลย์ (Maliwun) ปกเป้ียนมีประชากร เมื่อปี พ.ศ. 2444 ราว 7,255 คน ร้อยละ 18 
พูดภาษาเมียนมาร์ ร้อยละ 53 พูดภาษาสยาม ร้อยละ 20 พูดภาษามลายูตําบลมะลิวัลย์มีประชากรประมาณ 
7,719 คน ประกอบไปด้วยชาวสยาม ชาวจีน และมลายู และคนเมียนมาร์แทบหาไม่พบ ตําบลตะนาวศรีต้ังอยู่
ทางตะวันออกสุดของอําเภอมะริด และอยู่ติดแดนสยาม ประชากรปี พ.ศ. 2434 มีประมาณ 8,389 คน 
เพ่ิมขึ้นเป็น 10,712 คน ในปี พ.ศ. 2444 ในจํานวนน้ีร้อยละ 40 พูดภาษาสยาม [15] เมืองสะเทิมอยู่ติดทะเล 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าสาละวิน ครอบคลุมพ้ืนที่อาณาจักรมอญเดิม ปี พ.ศ. 2444 มีประชากร 
343,510 คน ในจํานวนน้ีมีชาวสยามประมาณ 10,000 คน 

ในหนังสือ Imperial Gazetteer of India ระบุว่าชาวสยามกระจายเป็นคนส่วนน้อยในอําเภออ่ืนของ
มณฑลตะนาวศรี เช่นอัมเฮิสต์ และทวาย ในอัมเฮิสต์ (ปัจจุบันคือเมืองไจก์กามี) สยามต้ังอาณานิคมขนาดเล็ก
ของตนทวายปี พ.ศ. 2444 มีประชากรประมาณ 109,979 คน และเพียง 200 คนเท่าน้ันที่แสดงตนเป็นคน
สยาม 

แม้ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวจะกลายเป็นพ้ืนที่ของสหภาพเมียนมาร์ไปแล้วแต่ชาวไทยในเขตตะนาวศรียัง
มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับคนไทย และรัฐบาลเมียนมาร์ก็มิได้มีการเข้ามาแทรกแซงในวิถีชีวิตของ
ไทยในพ้ืนที่ดังกล่าว จนกระทั่งมีการสู้รบกันในสหภาพเมียนมาร์ ทําให้ชาวไทยพลัดถิ่นในตะนาวศรีอพยพ
กลับมาในฝั่งไทย และได้ร้องขอสัญชาติไทยจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลไทยได้ออกบัตรประจําตัวผู้พลัดถิ่นให้
ถือระหว่างที่รอขอสถานะการเป็นคนไทย อย่างไรก็ตามยังมีคนไทยพลัดถิ่นจํานวนไม่น้อยที่ตกสํารวจทําให้ไม่มี
บัตรประจําตัวผู้พลัดถิ่นดังกล่าว  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS 
2. เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS 
3. เพ่ือกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเท่ียว การพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ  
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วิธีดําเนินการวิจัย  
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ่านเอกสาร วรรณกรรม บทความทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ  เวปไซต์ 

เพ่ือทําการวิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในกรอบความร่วมมือ GMS  
2. สัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเก็บรายละเอียดในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS พ้ืนที่ ด่านสิงขร            
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวและกีฬาตา
กรอบความร่วมมือ GMS กรณีศึกษาพ้ืนที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4. สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวและ
กีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS ของพ้ืนที่ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

5. จัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS 
กรณีศึกษาพ้ืนทีด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นหลังจากได้ทําการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS กรณีศึกษาพ้ืนที่

ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประมวลมาจากการศึกษาข้อมูลทั้งจากเอกสาร ข้อมูล งานวิจัย การ
สัมภาษณ์ และการจัดประชุมที่เก่ียวข้อง ตามเง่ือนไขระยะเวลา ๑๒๐ วัน เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบริเวณใกล้เคียงเป็นหลัก ทั้งน้ีมีการกําหนดกรอบของการ
กําหนดยุทธศาสตร์ภายใต้อัตลักษณ์และการจัดการใน ๓ มิติที่สําคัญ อันได้แก่ 

1.1 มิติเศรษฐกิจ 
1.2 มิติสังคมและวัฒนธรรม 
1.3 มิติสิ่งแวดล้อม 
กล่าวคือในบริบทของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์น้ีจะมีการเช่ือมโยงกันของ 3 มิติหลักข้างต้น โดยมี

ที่มาจากการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว พบว่า 3 มิติน้ี มีความสําคัญเป็นลําดับแรกที่ผู้ที่เก่ียวข้อง อันมีส่วนสําคัญ
ในการพัฒนาโครงการที่สืบเน่ืองจากการพัฒนาในการวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวและกีฬา
ตามกรอบความร่วมมือ GMS กรณีศึกษาพื้นที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความจําเป็นอย่างย่ิงใน
การตระหนักถึงความสําคัญของทั้ง 3 มิติน้ีอย่างรอบคอบ โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 1.1 มิติเศรษฐกิจ ตามกรอบความร่วมมือ GMS มีการระบุถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ทั้งน้ีด้วยการผลักดันจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการวางแผนที่จะยกระดับด่านสิงขร ชายแดนแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและสหภาพเมียนมาร์ ที่มีอาณาเขตติดกันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเข้าเง่ือนไขของ
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกตามกรอบความร่วมมือ GMS ที่สามารถให้การ
สนับสนุนได้ จึงเป็นนิมิตรหมายอันดีในการเปิดด่านระหว่างประเทศน้ีเป็นด่านถาวร 

จากการศึกษาพบว่า สําหรับด่านสิงขรมีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและจากสหภาพเมียนมาร์
เดินทางมาใช้บริการ ตลอดจนจับจ่ายสินค้าราคาถูกอยู่เป็นนิจและมีผู้ผ่านด่านเป็นจํานวนมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ด่านยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก การค้าขายหรือการเก็บค่าผ่านด่านจึงเป็นไปตามสภาพที่จะเอ้ืออํานวย 
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กล่าวคือ ยังไม่เป็นที่นิยมสําหรับนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และนักลงทุนมากนัก ทั้งที่มีพ้ืนที่เช่ือมต่อระหว่าง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก และมีการส่งสินค้าประมงจากเมืองมะริด(Mergui) เข้า
มายังประเทศไทยพอสมควร แต่เน่ืองด้วยขาดการพัฒนาพ้ืนที่ที่ได้มาตรฐานเพียงพอ จึงทําให้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจน้ันยังมีอัตราการเจริญเติบโตไม่สูงเท่ากับศักยภาพของด่าน 

อาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การปลูกสับปะรดพันธ์
พ้ืนเมือง หาของป่าล่าสัตว์ และการทําเกษตรกรรมอ่ืน ๆ อาทิ การปลูกยางพารา มะพร้าว เป็นต้น โดยรายได้
ส่วนใหญ่มาจากการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร ส่วนหน่ึงได้จับจองพ้ืนที่ตลาดในการจําหน่ายสินค้าบริเวณ
ด่านสิงขร ซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่น หรือซื้อมาขายไปเสียเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมิใช้สินค้าจากแรงงานฝีมือ จึงมี
ราคาถูกแต่มาตรฐานค่อนข้างตํ่าอีกด้วย 

นอกจากน้ี ประชาชนในเขตสหภาพเมียนมาร์ในพ้ืนที่ติดกันก็มีอาชีพในการทําเกษตรกรรม ประมง 
หาของป่า ล่าสัตว์เป็นหลัก และเป็นแรงงานข้ามชาติ โดยส่วนหน่ึงจะส่งสินค้ามายังฝั่งไทยเพ่ือจําหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง 

จากการศึกษาข้างต้นจึงสามารถนําเสนอแนวทางในการวางแผนในการพัฒนามิติเศรษฐกิจของพ้ืนที่
บริเวณด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังน้ี 

ทําความเข้าใจกับกลุ่มประชาชน ผู้นําชุมชน สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา 
ภาครัฐและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน
จะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนามิติเศรษฐกิจในพ้ืนที่ โดยมีการกําหนดแผนในการ
พัฒนาสําหรับการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว เน่ืองด้วยด่านสิงขร กําลังอยู่ในระหว่างการเสนอตัวเพ่ือ
ยกระดับเป็นด่านถาวร และยังไม่สามารถกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้อย่างชัดเจน จึงจําเป็นที่จะกําหนด
แผนระยะสั้นเพ่ือรองรับการพัฒนามิติเศรษฐกิจอันเป็นพ้ืนฐานเพ่ือรอการกําหนดยุทธศาสตร์หลักหลังจากการ
ยกระดับในลําดับต่อไป ทั้งน้ี เป้าหมายของการพัฒนามิติเศรษฐกิจในเบ้ืองต้นของแผนระยะสั้นควรจะมีการ
กําหนดกรอบที่สอดคล้องกับการศึกษา กล่าวคือ เป้าหมายของแผนในการพัฒนามิติเศรษฐกิจในระยะสั้น
จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
   A. จะต้องธํารงระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น หมายถึง ควรจะมี
การสงวน รักษาอาชีพเดิมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยไม่ควรชักชวนให้ประชาชนเปล่ียนอาชีพหรือละทิ้งอาชีพ
เดิมในทันที แต่ผู้ที่เก่ียวข้องจําเป็นจะต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ว่ามีรายได้มากน้อยเพียงใด เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและคุ้มทุนหรือไม่ อย่างไร 
เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชนให้มีมากขึ้น สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ ค่าครองชีพกลางของจังหวัดและ
ประเทศ รวมไปถึงตลาดโลก ทั้งน้ีควรคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพ เช่น การจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร, การแปรรปูเพ่ือการเก็บรักษาผลผลิตและเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนการ
สร้างตราสินค้าเพ่ือการจําหน่าย ทั้งน้ี ควรคํานึงถึงเรื่อง “คุณภาพ” ของการผลิตเป็นที่ต้ัง 
   B. การพัฒนาตลาดท้องถิ่นให้มีมาตรฐานของการจัดการพ้ืนที่และสาธารณูปโภคท่ี
เหมาะสม เป็นอีกประเด็นสําคัญที่ผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องเร่งทําความเข้าใจกับผู้ค้า โดยขอความร่วมมือในการ
รักษาความสะอาดเป็นหลักสําคัญ โดยร่วมมือกับเทศบาล ทั้งน้ีนอกเหนือจากการรักษาความสะอาดและ
จัดการขยะมูลฝอยแล้ว การจัดพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนและสร้างระเบียบในการต้ังร้านค้าให้น่ามอง น่าเดิน และ
เหมาะแก่การจําหน่ายสินค้า โดยต้องคํานึงถึงความสะอาด ปลอดภัยแก่ผู้ผ่านด่านและนักท่องเที่ยว เป็นส่วน
หลักที่สามารถปรับปรุงได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากเทศบาล ผู้ดูแลพ้ืนที่ และกลุ่มผู้ค้า อาทิเช่น การจัด
ระเบียบลานจอดรถให้เรียบร้อยและมีโซนที่ขัดเจน การจัดสุขาถูกสุขลักษณะและมีนํ้าสะอาดพอเพียง การ
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จัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ผู้ค้ายังจําเป็นที่จะต้องจําหน่ายสินค้า ที่ต้องยึดถือความ
ซื่อสัตย์ และคุณภาพของสินค้า ที่นอกเหนือจากราคาถูกแล้ว ยังต้องมีคุณภาพที่ดีอีกด้วย เพ่ือเป็นการรักษา
ช่ือเสียงของตลาดการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ทั้งน้ีอาจจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการอย่างมี
ขั้นตอน ว่าจะสามารถพัฒนาร้านค้าอย่างไรให้เหมาะสม ตลอดจนผู้ดูแลพ้ืนที่ อาจมีการจัดทําป้ายร้านค้า ดูแล
สาธารณูปโภค และความปลอดภัยให้เอ้ือต่อการพัฒนาตลาด ทั้งน้ีอาจมีการจัดประกวดร้านค้าน่ามอง 
โครงการของถูกและดีมีที่ด่านสิงขร เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหน่ึงด้วย ทั้งน้ียังสามารถเช่ือมโยงไปยัง
ตลาดสําคัญในพ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างตัวเมืองประจวบฯ ให้มีการพัฒนาคู่ขนานไปได้เช่นกัน 
   C. เน้นการพัฒนาทั้ง ๒ ฝั่ง ตามกรอบของ GMS ช้ีให้เห็นแนวทางของการพัฒนาว่า 
การเอ้ืออาทรถ้อยทีถ้อย อาศัยระหว่างมิตรประเทศ จะสามารถทําให้เกิดประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย หรือมากกว่า 
ทั้งน้ีตามกรอบของการวางยุทธศาสตร์ จําเป็นจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการแลกเปล่ียน เรียนรู้และการ
พัฒนาคู่ขนาน และไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือการพัฒนาที่สอดรับกันทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความเท่าเทียมกัน อาทิ 
ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการตลาดการค้า การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การพัฒนาทางด้าน
ภาษา เป็นต้น 

โดยมุ่งเน้นการสํารวจพ้ืนฐานของประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง 2 ฝั่ง และสร้างแนวทางร่วมกันในการกําหนด
เป้าหมายอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาทางมิติเศรษฐกิจร่วมกันอย่างย่ังยืน เป้าหมายของแผนในการพัฒนามิติ
เศรษฐกิจในระยะยาวจะต้องมีลักษณะอันมีรากฐานมาจากแผนการพัฒนามิติเศรษฐกิจในระยะสั้น กล่าวคือ 
เมื่อมีการยกระดับด่านเป็นด่านถาวรแล้ว การลงทุนในการก่อสร้างด่านถาวรและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็จะเข้า
มา ทั้งน้ีควรจะมีการวางแผนท่ีสอดรับกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อาทิ การเกิดตลาด
การค้าชายแดนขนาดใหญ่ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การข้ามแดน การขนส่งสินค้า ซึ่งการพัฒนา
โครงสร้างที่สอดรับกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะต้องอยู่ในแนวคิดในการสร้าง
เอกลักษณ์ให้กับด่าน อันมีความสําคัญอย่างย่ิง โดยสามารถแจกแจงได้พอสังเขปดังน้ี 

 1. การสร้างเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมให้กับด่าน จากการศึกษาพบว่า จากประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ทําให้พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรมและศิลปะอันหลอมรวมมาจาก
พ้ืนฐานทางประวัต์ศาสตร์ชาติพันธ์ุ ทั้งน้ี การพัฒนาเศรษฐกิจ จําเป็นต้องมองในมิติอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ทั้งน้ี
การสร้างความแตกต่าง จึงเป็นที่มาของการออกแบบด่านที่มีความแตกต่างจากด่านอ่ืน ๆ ในประเทศ แม้แต่
สถาปัตยกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ โคโลเนียล ของหัวหินก็ไม่ควรนํามาใช้เท่าที่ควร ทั้งน้ีการผสมผสาน
สถาปัตยกรรมของทั้ง 2 ประเทศ น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมในการวางแผนการก่อสร้าง ทั้งน้ีควรจะต้อง
ดํารงอัตลักษณ์ของชุมชน และทําให้เกิดภาพจําของด่านที่ชัดเจน กล่าวคือ เป็น Landmark ที่นักท่องเที่ยวต่ืน
ตาต่ืนใจและประทับใจ สามารถจดจําได้ว่าที่น่ีคือด่านสิงขร ตลอดจนการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ อาทิ วัด
หรือพระพุทธรูป ที่ผสมผสานศิลปะของทั้ง 2 ประเทศ บนเทือกเขาตะนาวศรี เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยการส่งเสริมทุนทางสังคมอีกทางหน่ึงด้วย 

 2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 3. การจัดผังเมืองให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ 

 1.2 มิติสังคมและวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่ามิติสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีความเป็นวิถีพุทธ
อยู่อย่างแน่นแฟ้น โดยมีวัดพุทธ อยู่ทั้ง 2 ฝั่ง โดยมีการทํานุบํารุงในวันสําคัญทางศาสนาอยู่เป็นนิจ 
นอกเหนือจากน้ีก็จะมีกลุ่มศาสนาอิสลามที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ในเขนพ้ืนที่ โดยจุดเด่นของวัฒนธรรมคือ
เป็นสังคมเกษตรกรรม รักสงบ แต่มีจิตใจดี ยินดีต้อนรับคนต่างพ้ืนที่ได้ด้วยความจริงใจ โดยการวางแผน
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ยุทธศาสตร์ จึงจําเป็นต้องตระหนักถึงธรรมชาติของคนในพ้ืนที่ ที่ในบางส่วนต้องการสงวนรักษาความเป็น
ส่วนตัว การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิถีชีวิตของตนเองไว้ ดังน้ันการจัดพ้ืนที่และการวางแผนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง 
มิติสังคมและวัฒนธรรมต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจของคนทั้ง 2 ฝั่ง และที่สําคัญคือคนในพ้ืนที่เอง 
จะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มาจากความต้องการของคนในพ้ืนที่ได้จริง 
ทั้งน้ีอาจมีการทําความเข้าใจในการก้าวไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่กําลังจะ
มาถึง ทั้งตามกรอบประชาคมอาเซียน หรือ GMS เพ่ือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการเติบโตอย่างย่ังยืน 
และยังธํารงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ไว้ได้อีกด้วย 

การวางแผนระยะสั้น ในการพัฒนามิติทางสังคมและวัฒนธรรม ชุมชน จังหวัด สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษา และผู้เก่ียวข้อง ต้องมีการประชุมกันเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีมีอยู่เดิม 
อาทิ กิจกรรมทางศาสนาของวัดทั้ง 2 ฝั่ง ให้มีความย่ิงใหญ่มากข้ึน หรือประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสําคัญในวง
กว้าง ตลอดจนพยายามสงวนความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตามประวัติศาสตร์ให้ดํารงอยู่ ทั้งน้ีก็เพ่ือ
การสร้างความภูมิใจในชาติพันธ์ุของทั้งสองชาติ เพ่ือการพัฒนาต่อไปในแผนระยะยาวให้มีความย่ิงใหญ่และ
รองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 
 1.3 มิติสิ่งแวดล้อม บริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษามีความอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาตะนาวศรี และใกล้เคียงกับ
เขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อันเปรียบเสมือนปอดของภูมิภาค ดังน้ันการจัดการในแผนระยะสั้น จึงจําเป็น
จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ชัดเจนและแผนการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในระยะยาว ตลอดจนการสร้างระบบที่
สามารถยืดหยุ่นต่อการขยายตัวของการรุกของการท่องเที่ยวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยการควบคุมของ
รัฐจะต้องมีประสิทธิภาพ อาทิ การวางผังเมือง การรุกพ้ืนที่ป่า การปล่อยนํ้าเสียลงแหล่งนํ้า การจัดการขยะ 
โดยมุ่งประเด็นในการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการรักษาความสะอาดของน้ําทะเลใน
บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบท่ีมีแพปลา โดยมีการวางแผนระบบการจัดการเกษตรแบบอินทรีย์ พ่วงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและราคาไม่สูงในเบ้ืองต้น อาทิ การจัดการวงจรการกําจัดขยะเปียกจากตลาด
สดเช่น ปลา เศษผัก เปลือกสัปปะรดที่มีอยู่มากในพ้ืนที่ ก็จัดการนําไปย่อยเป็นปุ๋ยชีวภาพ หรือ ปุ๋ยมูลไส้เดือน 
หลังจากน้ันนําไปใช้จัดการนํ้าเสีย ขยะและเป็นปุ๋ยแก่เกษตรกร และทําให้เกิดวงจรท่ีเกิดผลดีกับสิ่งแวดล้อม 
หรืออาจจะเป็นโครงการในพระราชดําริการอนุรักษ์แหล่งต้นนํ้า หรือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน ก็เป็นโครงการที่
จําเป็นจะต้องใช้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาอย่างย่ังยืนไปพร้อม ๆ กันกับ
การพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ของพ้ืนที่ 

 
ยุทธศาสตร์ The gate of DUSK Model (ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวและกีฬาตามกรอบ
ความร่วมมือ GMS กรณีศึกษาพื้นที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากการศึกษาในคร้ังน้ี โดยกําหนดขึ้นจากการศึกษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่
และการประมวลองค์ประกอบต่างๆ จากการศึกษาดังที่กล่าวในข้างต้น นํามาผสานกันเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ส่วนหนึ่งที่สําคัญมาจากชุมชนหรือประชากรในท้องถิ่นเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นส่วน
สําคัญในการช้ีวัดศักยภาพในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือ GMS และอ่ืน ๆ 

ยุทธศาสตร์ The gate of DUSK Model มาจากแนวคิดที่มุ่งประเด็นในการสร้าง          อัตลักษณ์
ของด่านสิงขรให้เป็นด่านถาวรที่มีเอกลักษณ์ โดยมีแนวทางในการสร้างให้เป็นประตูสู่ตะวันตกแห่งใหม่ ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญตามกรอบความร่วมมือ GMS ตลอดจนการพัฒนามิติสังคม
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และวัฒนธรรมและมิติสิ่งแวดล้อม อันเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ควบคู่ไปด้วย โดยมีกรอบของ 
Model หรือรูปแบบดังน้ี 
  D : Development 
  U : Understanding 
  S : Security 
  K : Knowledge 

กล่าวคือยุทธศาสตร์จะต้องตอบโจทย์ที่สําคัญทั้ง 4 ข้อข้างต้น คือ “สร้างรากฐานการพัฒนา พัฒนา
ความเข้าใจ อยู่ได้อย่างมั่นคง ธํารงภูมิปัญญา” โดยมีลักษณะของการพัฒนาแผนอันสามารถอธิบายได้
ดังต่อไปน้ี 
 Development (สร้างรากฐานการพัฒนา) 

ดังที่กล่าวในกรอบของการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ, สังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม มีความจําเป็นเป็นอย่างย่ิงที่จะวางโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบของการพัฒนาทั้ง 3 
มิติ ออกมาเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว สําหรับเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว อันเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศชาติในอนาคตน้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
ตระหนักถึงตัวตนของชุมชน ที่พึงระลึกถึงไว้เสมอว่า ทุกพ้ืนที่มีอัตลักษณ์ของตน ดังน้ันการจัดการจาก
ส่วนกลางไปสู่ชายขอบ ไม่สามารถท่ีจะเป็นกลยุทธ์สําคัญของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพ้ืนที่ ดังน้ันประเด็นที่
จําเป็นจะต้องพิจารณาส่วนแรกคือ อะไร คืออัตลักษณ์ของพ้ืนที่ศึกษา และทําความเข้าใจกับประชาชน พ้ืนที่ 
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บข้อมูลเพ่ือทําตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือนํามาวาง
แผนการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

นอกจากน้ีเมื่อสร้างรากฐานการพัฒนาบนพ้ืนฐานความเข้าใจแล้ว การวางแผนของแต่ละภาคส่วน
จะต้องตอบสนองโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นจะต้องพร้อมและมีความยืดหยุ่นพอต่อการรับการเปลี่ยนแปลง
ของการท่องเที่ยว อันส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ และนํามาซึ่งปัญหา อาทิ การวางผังเมือง การจราจร 
มลพิษ อาชญากรรม เป็นต้น  โดยเส้นทางการคมนาคม ทั้งอากาศยาน ถนน ท่าเรือ จะต้องเช่ือมโยงกันอย่างมี
ระบบ และมีแผนการพัฒนาที่สามารถผสานกับแผนการเปิดด่านเพ่ือการค้า การลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ท่องเที่ยวและการขนส่ง นอกจากน้ี ระบบโทรคมนาคมก็ต้องดีเพียงพอต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยวและนัก
ลงทุน สิ่งเหล่าน้ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะเป็นตัวนํามาสู่การพัฒนาเส้นทางเดินรถ เรือ และเคร่ืองบิน สําหรับ
นักท่องเท่ียวและการขนส่ง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สําหรับการท่องเท่ียว การค้าตามแนวชายแดน เป็น
ต้น โดยจะต้องวางแผนพัฒนาทั้ง 2 ฝั่งเช่นกัน 
 Understanding (พัฒนาความเข้าใจ) 

การวางแผนยุทธศาสตร์มีความจําเป็นที่จะวางแผนจัดทําโครงการจากภาคส่วนที่เก่ียวข้องโดยการทํา
ความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นที่มีความจําเป็นต้องทําก่อนการดําเนินการโครงการใด ๆ ก็ตามท่ีมีการก่อสร้าง
ลงในพ้ืนที่ที่ทําการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการต่อต้าน หรือความไม่เข้าใจ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
อันเป็นอุปสรรคในการพัฒนา ซึ่งนํามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรหลายอย่าง และไม่เกิดผลดีต่อฝ่ายใดเลย 
 การทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน จําเป็นจะต้องมีโครงการย่อยเพ่ือสร้างและพัฒนาพ้ืนฐานความเข้าใจ
ในหลายระดับ ต้ังแต่ความเข้าใจในระดับครอบครัว ชุมชน โดยมีผู้นําชุมชนเป็นผู้ดูแลและพยายามสร้างฐาน
แห่งความเข้าใจด้วยการสื่อสารในกลุ่มย่อย ผ่านกิจกรรม เช่น เวทีชุมชน หรือการประชุมหมู่บ้าน เพ่ือให้ได้รับ
เสียงสะท้อนจากคนในพ้ืนที่จริง ๆ เพ่ือนํามาสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป ในขณะเดียวกัน มุมมองจาก
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ภาครัฐก็จําเป็นจะต้องสื่อสารไปยังชุมชนเพ่ือสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของ
ชุมชนอีกด้วย เพ่ือกําหนดทิศทางของแผน หลังจากน้ันก็จะต้องทําความเข้าใจกับประชาชนในประเทศเพ่ือน
บ้าน รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ นักธุรกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยว และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในทิศ
ทางการพัฒนาพ้ืนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจมาท่องเที่ยว 
 Security (อยู่ได้อย่างม่ันคง) 

ในพ้ืนที่ชายแดนทุกแห่ง ย่อมมีความเสี่ยงในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านความปลอดภัย ผู้ที่
เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันวางแผนในการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาความม่ันคงในพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
อาชญากรรม การข้ามแดน และอ่ืน ๆ เพ่ือความม่ันใจในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว รวมไปถึงความมั่นใจ
ของนักลงทุน ซึ่งถือว่าสําคัญมาก ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากการวางแผนข้างต้นที่ได้กล่าวไป โดยกรอบความ
มั่นคงจะเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยสามารถแจงแจงตัวอย่างความมั่นคง
พอสังเขปได้ดังน้ี 

 เปลี่ยนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเป็นโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 

 เปลี่ยนเมืองอันรกร้างให้เป็นเมืองที่สงบสุขและเป็นส่วนตัว 
 เปลี่ยนการค้าผิดกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภาษี 
 เปลี่ยนจากด่านช่ัวคราวของจังหวัดให้เป็นด่านถาวรสู่ตะวันตกของภูมิภาค เป็นต้น 

 Knowledge (ธํารงภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่ได้รับกระแสพระราชดํารัส ก่อให้เกิดการดําเนินโครงการตาม

แนวทางในพระราชดําริเป็นจํานวนมาก ราวกับเป็นร่มโพธ์ิท้องแผ่ร่มครึ้มคลุมจังหวัดไว้โดยรอบ นอกจากน้ีใน
เขตพ้ืนที่ยังมีองค์ความรู้ทั้งทางการเกษตร วิถีชีวิต ผสมผสานกันระหว่าง 2 ประเทศ อันเห็นควรว่าควรมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ ทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งน้ีก็สามารถเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาอื่น ๆ ได้
เช่นกัน อันเป็นที่มาของการวางยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 
 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวและกีฬาตามกรอบความ
ร่วมมือ GMS กรณีศึกษาพื้นที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS กรณีศึกษาพ้ืนที่
ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยมีการวางแผนโครงการขนาดใหญ่
เป็นร่มที่ครอบคลุมโครงการย่อยอันเป็นร่มเล็กภายใต้โครงการใหญ่ โดยกระจายความรับผิดชอบไปตามหน้าที่
ของแต่ละองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการแบ่งโครงการที่สามารถบูรณาการได้ตามลําดับความสําคัญ 
แบ่งตามแผนการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการจัดหมวดหมู่การพัฒนาไปตามประเภทของ
โครงการ โดยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา The gate of DUSK Model สามารถนําเสนอแนวทางในการวาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ด่านสิงขร สามารถประมวลเป็นตัวอย่างการวางแผนโครงการได้ดังต่อไปน้ี 
แผนระยะสั้น 

หมายถึง แผนที่สามารถดําเนินการได้ในระยะสั้น ความยาวของแผนไม่เกิน 1 ปี โดยไม่จําเป็นต้องรอ
กําหนดการยกระดับด่านเป็นด่านถาวร และสามารถดําเนินการได้เลยทันที 

ประเภท : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ช่ือโครงการ : การพัฒนาพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บริเวณด่านสิงขรและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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รายละเอียดโครงการ 
เป็นโครงการที่สามารถดําเนินการวางแผนต่อเน่ืองจากแผนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือเช่ือมต่อเส้นทางไป

ยังเมืองมะริด จะเห็นได้ว่าภายใต้โครงการเดียวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตําบลคลองวาฬทําหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสามารถท่ีจะเตกเป็นโครงการย่อยได้หลายโครงการเพ่ือสอดรับกับโครงการใหญ่ โดยสามารถ
แตกผู้รับผิดชอบในโครงการย่อยได้ ดังตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

1. โครงการวางผังเมืองเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บริเวณด่านสิงขรและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย กรมการผังเมือง 

2. โครงการซ่อมบํารุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน บริเวณด่านสิงขรและพ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย กรมทางหลวง 

3. โครงการเก็บสายไฟลงดินบริเวณด่านสิงขรและพื้นที่ตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์เพ่ือการพัฒนา
ทัศนียภาพเพ่ือการพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บริเวณด่านสิงขรและพ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและองค์การโทรศัพท์ 

4. โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บริเวณ
ด่านสิงขรและพ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย กสทช. และองค์การโทรศัพท์ ตลอดจนบริษัทเอกชน 

5. โครงการพัฒนาระบบประปาด่ืมได้และได้มาตรฐานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน บริเวณด่านสิงขรและพ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย การประปา 

อันจะเห็นได้ว่าภายใต้ร่มของโครงการหลักจะสามารถแตกเป็นโครงการย่อยที่สามารถระบุ
ผู้รับผิดชอบตามสายงานที่ตนถนัด และเมื่อโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นก็จะมีการประกอบกันเป็นแผนใหญ่ที่มี
ประสิทธิภาพไปสู่การพัฒนาที่รวดเร็วและรองรับการพัฒนาได้อย่างทันท่วงที 

 
ประเภท : การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ช่ือโครงการ : โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ใฝ่พัฒนาบ้านเกิด พ้ืนที่ด่านสิงขรและหมู่บ้านมูด่อง 
รายละเอียดโครงการ 
 ดําเนินการให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือแสวงหาความต้องการของชุมชนเพ่ือสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ โดยมาจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง 2 ประเทศ เพ่ือ
สร้างทิศทางความเข้าใจและพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจอันเป็นรากฐานในการพัฒนาในลําดับต่อไป โดย
สามารถแจกแจงเป็นโครงการย่อยที่เก่ียวข้องกับร่มใหญ่ได้ดังต่อไปน้ี 
  1. โครงการผู้นํายุคใหม่เรียนรู้ เข้าใจ ใฝ่พัฒนาบ้านเกิด โดย กรมการพัฒนาสังคม 
  2. โครงการเวทีประชาชนเพ่ือการพัฒนาบ้านเกิด โดย ตําบลคลองวาฬและจังหวัด 
  3. โครงการต้นกล้าเยาวชนรักษ์บ้านเกิด โดย สถานศึกษาในท้องถิ่นและจังหวัด 
  4. โครงการศึกษาวิจัยพ้ืนที่ด่านสิงขรและบริเวณใกล้เคียงเพ่ือการพัฒนา โดย โครงการชัย
พัฒนานุรักษ์ 
  5. โครงการเปิดพรมแดนสายสัมพันธ์แห่งศรัทธา ไหว้พระ ประสานใจ โดย วัดในท้องถิ่นและ
ตําบลคลองวาฬ ร่วมมือกับสหภาพเมียนมาร์ 

อันจะเห็นถึงความครอบคลุมและเปรียบเสมือนส่วนเติมเต็มให้การประสานประโยชน์ในโครงการใหญ่
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถที่จะบูรณาการให้เกิดพลังแห่งการพัฒนาได้มากขึ้นและมีการวางแผน
ร่วมกัน 
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แผนระยะยาว 
หมายถึง แผนที่มีการวางแผน และหวังผลในระยะยาวและมีการทําต่อเน่ือง เพ่ือเป็นแผนที่จัดทําทุกปี 

หรือเป็นแผนหลังจากมีการเปิดพ้ืนที่เป็นด่านถาวร อันจะต้องมีการรอการดําเนินการที่ยังไม่แน่นอน แต่
อย่างไรก็ตามต้องมีการดําเนินการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินการมากกว่า 1 ปี 
รายละเอียดโครงการ 

ด่านสิงขรเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการค้าอันเป็นที่ประจักษ์ ดังน้ันการพัฒนาพ้ืนที่
มิสามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังมีปัจจัยหลายประการที่ทําให้ต้องมีการวางแผนระยะยาว อาทิ 
การสร้างความเข้าใจกับนักลงทุนที่จะเข้ามาดําเนินธุรกิจในพ้ืนที่ ระยะเวลาการก่อสร้าง และการวางระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสอดคล้องกับการจัดการการท่องเที่ยว อันสามารถแจกแจง เป็นโครงการย่อยได้ดังต่อไปน้ี 

1. โครงการเปิดพ้ืนที่ด่านสิงขรเพ่ือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน โดย กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัด 

2. โครงการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวด่านสิงขรและสหภาพเมียนมาร์ โดย จังหวัด และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

3. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมบริเวณด่านสิงขร โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งสอง
ประเทศและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่องค์พระพุทธสนธยา บนเทือกเขาตะนาวศรีเพ่ือเป็นที่สักการะ
ของประชาชนทั้งสองประเทศ โดย จังหวัดและกรมศิลปากร 

5. โครงการเปิดเส้นทางสายอร่อย โดย จังหวัด กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
6. โครงการเปิดตลาดด่านสิงขรถาวร โดยมีอัตลักษณ์อันชัดเจน ในการจัดการด้านสถาปัตยกรรมและ

การบริหารจัดการ โดย จังหวัด, ด่านตรวจคนเข้าเมืองและผู้เก่ียวข้อง 
7. โครงการเปิดพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเป็นแหล่งที่พัก รีสอร์ท และสปาริมเขาตะนาวศรี โดย 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
8. โครงการปอดแห่งภูมิภาค โดย กรมป่าไม้ กรมอุทยาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง

สาธารณสุขและจังหวัด 
9. โครงการตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัด 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
จากการสํารวจพ้ืนที่ด่านสิงขรในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2557 และการศึกษาต่อเน่ืองในปี พ.ศ.

2558 พบว่า บนถนนเพชรเกษมจนถึงด่านสิงขร ตลอดจนการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ชาวบ้านได้ข้อเสนอแนะที่
น่าสนใจและสามารถนํามาปรับปรุงโครงการการพัฒนาด่านสิงขรในเวลาต่อไปได้เป็นอย่างดี อันจะสามารถ
สรุปได้พอสังเขปดังต่อไปน้ี 

ป้ายชื่อและสัญลักษณ์บอกระยะทางบนทางหลวง 
จากการเดินทางจากกรุงเทพมหานครจนถึงถนนเพชรเกษมมีป้ายบอกว่าใกล้ถึงด่านสิงขรจํานวนน้อย

มาก จะมีก็แต่เพียงระยะที่ใกล้ถึงด่านเท่านั้น ซึ่งหากต้องการเปิดด่านสิงขรให้เป็นด่านถาวร ควรจะมีป้ายบอก
ทิศทางและสัญลักษณ์บอกระยะทางเป็นระยะ เพ่ือการระลึกถึงและเป็นที่รู้จักและสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยวว่ามาถูกทางแล้ว ตลอดจนเมื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนท่ีมุ่งหน้าสู่ด่านสิงขร ควรมีป้ายบอกระยะทางเป็น
ระยะ รวมไปถึงควรมีป้ายรวมสถานท่ีท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อาทิ ตําแหน่งที่ต้ังของจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
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อาทิ ไร่สับปะรดสําคัญ ทางไปวัด สถานีตํารวจ สถานพยาบาล ตลาด และอ่ืน ๆ ที่มีช่ือเสียง พร้อมเส้นทางไป 
และควรมีการประสานงานเรื่องไฟถนนอย่างทั่วถึง เพราะมีช่วงถนนที่มืดและอันตรายเป็นระยะทางที่ยาว 
การจัดระเบียบสายไฟและการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางและภายในด่าน 

เน่ืองด้วยระบบสาธารณูปโภคที่กําลังพัฒนาเข้าไปสู่ด่านสิงขร ตลอดจนการพัฒนาตลาดการค้าขนาด
ใหญ่และเพ่ิมเติมเป็นแห่งใหม่ซึ่งดําเนินการโดยเอกชน และการพัฒนาชุมชนชาวไทยสิงขรและบุคคลภายนอก
พ้ืนที่ จึงทําให้มีการโยงสายไฟระเกะระกะ ซึ่งหากมีการจัดการนําสายไฟลงใต้ดินและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้
ใหญ่อันเป็นพืชพ้ืนถิ่นจะทําให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบและสามารถฟื้นฟูธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์
ตลอดจนป้องการการพังทลายของหน้าดินและนํ้าหลากได้อีกทางหน่ึงด้วย 

การจัดการตลาดและบริเวณพื้นที่โดยรอบ 
ตลาดด่านสิงขรเดิมที่มีทางเดินดินและยังมีต้นไม้ใหญ่ ที่มุงหลังคาจากได้ถูกรื้อถอนไปหมดและมีการ

ก่อสร้างในแนวทางที่เป็นพ้ืนปูนและปูกระเบ้ือง ซึ่งมีแนวโน้มว่าเมื่อฝนตกหนักจะทําให้นํ้าไหลแรงลงสู่แหล่งนํ้า
ที่อยู่ด้านล่าง เน่ืองจากไม่มีต้นไม้คอยชะลอกระแสน้ําแล้ว ดังน้ันในเขตตลาดเดิม จําเป็นต้องจัดการระบบการ
ระบายนํ้าให้ดีเพราะมิเช่นน้ันจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวได้ และย่ิงไปกว่าน้ัน
ตลาดขาดอัตลักษณ์ของความเป็นด่านสิงขรไปหมดเน่ืองด้วยสิ่งก่อสร้างมิได้มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
ด้ังเดิมหลงเหลืออยู่ 

สิ่งที่สามารถจัดการได้เป็นอย่างแรก ในส่วนตลาดที่จังหวัดเข้ามาสร้างเพ่ิมเติม ควรมีการจัดหมวดหมู่
ร้านค้าและทําป้ายแสดงหมวดหมู่ร้านค้าให้สามารถง่ายต่อการเดินจับจ่าย นอกจากน้ียังควรมีโครงการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและเร่งสร้างมาตรฐานสินค้าในด่านสิงขร เนื่องจากจะต้องลบภาพความด้อยคุณภาพของสินค้า
ภายในด่านซึ่งทําลายช่ือเสียงของด่านมาอย่างต่อเน่ือง แต่จุดแข็งที่สําคัญคือมีราคาถูกและของป่าที่หาซื้อได้
ยาก อาทิ กล้วยไม้ป่า และ ณ ปัจจุบันความหลากหลายของสินค้าไม่ได้มีเท่าที่ควร จนเรียกได้ว่าไม่มีความ
น่าสนใจ ทั้งที่มีจุดแข็งคือคณะทัวร์เริ่มมาลงแล้ว ดังน้ันระหว่างการเปิดเป็นด่านถาวร ควรมีการพัฒนาให้
เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดท่ีควรจะเป็นดังที่กล่าวไปในข้างต้น 

หากสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์และใช้ช่างฝีมือในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตลอดจนหากปรับปรุง
สถาปัตยกรรม อาทิ หลังคา ป้ายต่าง ๆ ให้เหมาะสม ดูมีเอกลักษณ์ จะช่วยภาพลักษณ์ให้ตลาดมีความ
น่าสนใจมากขึ้น 

นอกจากน้ีพ้ืนที่ที่เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมได้หลากหลาย อาทิ 
เทศกาลอาหารนานาชาติ ตลาดนัดอาหาร การจัดงานกีฬา โดยมีการใช้เวทีจัดการแสดงทางวัฒนธรรม หรือ
อ่ืน ๆ ดีกว่าปล่อยว่างดังเช่นในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งจัดตลาดนัดแก่ชาวบ้านเพ่ือจําหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรท้องถิ่น อาทิ สับปะรด มะพร้าว เป็นต้น ในวันสุดสัปดาห์ที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก 
ตลอดจนควรมีการปรับจุดแวะชมและถ่ายภาพท่ีระลึกให้สามารถจอดรถได้โดยสะดวก มีการจัดสวนและ
บริเวณโดยรอบให้ย่ิงใหญ่ อาทิ ป้ายจุดที่แคบที่สุดในสยาม และการจัดสรรงบประมาณสร้างเจดีย์ 2 ชาติ พระ
พุทธสนธยา เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนด่านสิงขรเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ชาติและให้
เป็นที่สักการะของนักท่องเท่ียว ชาวไทยสิงขร และคนทั้ง 2 ชาติดูแลร่วมกัน โดยต้ังอยู่บนเขาเหนือด่าน ซึ่งจะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถชมทัศนียภาพโดยรอบได้อีกด้วย และคาดว่าจะเป็นจุดดึงดูดที่สําคัญในอนาคต
ของด่านสิงขร ตลอดจนทางกั้นเข้าออกควรปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากกว่าการใช้แผงเหล็กก้ันอีกด้วย 
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สรุป  
ยุทธศาสตร์ The gate of DUSK Model มาจากแนวคิดรวบยอดจากการศึกษาเชิงคุณภาพที่ได้

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การประชุม 2 ครั้ง และการสัมภาษณ์เจาะลึกที่มุ่งประเด็นในการสร้างอัตลักษณ์
ของด่านสิงขรให้เป็นด่านถาวรที่มีเอกลักษณ์ โดยมีแนวทางในการสร้างให้เป็นประตูสู่ตะวันตกแห่งใหม่ ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญตามกรอบความร่วมมือ GMS ตลอดจนการพัฒนามิติสังคม
และวัฒนธรรมและมิติสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและสอดคล้องกับบริบททางสังคมอันเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา
อย่างย่ังยืนควบคู่ไปด้วย ทั้งน้ีแนวทางการบริหารจัดการจําเป็นจะต้องมีความเช่ือมโยงกับนโยบายของรัฐบาล
ของทั้ง 2 ประเทศ เพ่ือการพัฒนาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัยและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยเปิดการค้าบริเวณพ้ืนที่ชายแดนด่านสิงขรซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการยกระดับเป็นด่านถาวรเป็น
สิ่งที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันมีผลต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวิภาคี ตลอดจนประชาคมอาเซียนในเวลาต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาคุณสมบัติของถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) จากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
คุณสมบัติทางเคมี และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช จากการวิเคราะห์ค่าทางเคมี พบว่า ค่าไนโตรเจน 
(N) มีค่าเท่ากับ 0.44% ค่าฟอสฟอรัส (P) มีค่าเท่ากับ 0.32% ค่าโปแตสเซียม (K) มีค่าเท่ากับ 7.20 และค่า
ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 9.6 ถ่านน้ีมีค่าความเป็นด่างสูงจึงเหมาะสมที่จะนําไปปรับสภาพดินที่เป็นกรด 
รองลงมาคือค่าโปแตสเซียม (K) สูงมีผลทําให้พืชมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทนทานต่อ
โรคต่าง ๆ ทําให้รากดูดซับนํ้าดี ผลการเจริญเติบโตของต้นคะน้า พบว่า ต้นคะน้าที่ปลูกโดยใช้ถ่านชีวภาพจาก
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 อัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ถ่าน และจากการทดลองดูการเก็บกัก
ความช้ืนของถ่านด้วยการงดการลดน้ําเป็นเวลา 4 วัน พบว่า ภาชนะที่ปลูกผักคะน้าโดยการใช้ถ่านชีวภาพยังมี
การเจริญเติบโตตามปกติ แต่ภาชนะที่ไม่ใช้ถ่านชีวภาพ พบว่า ตายหมดทุกต้น แสดงว่าถ่านมีผลต่อการเก็บกัก
ความช้ืนได้ดี  

คําสําคัญ: ไบโอชาร์ ถ่านชีวภาพ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  
 
ABSTRACT  

The study property of Biochar from Pak-Chong 1 grass. The purpose to study 
chemistry properties and result absorb water of  Biochar in soil. The analysis result of the 
chemical found Nitrogen (N) is 0.44, Phosphorus (P) was 0.32%, Potassium (K) was 7.20 and 
the acidity -pH value was 9.6, which this biochar has high alkaline. so it suitable to be used 
to improve acidic soils. Subordinate is Potassium high rate help plants to resist the climate 
change, disease resistance, roots water absorb well. Result from grow up of Kale is if it using 
soil mixing with biochar will be effect growth rate faster than grown by without biochar 
using. Base on result found moisture absorb of biochar by without water for four days 
showed that Kale still is growing normally. But in case of without Biochar plants found all 
died. That is Biochar absorb water well. 

Keywords: Biochar, grass Nepai pakchong 1 
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บทนํา  
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีหลายชนิด เช่น 

วัว ควาย ไก่ หมู ปลา ฯลฯ จากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรกรจึงเร่ง
เพ่ิมผลผลิตเพ่ือให้เพียงพอต่อการบริโภคท้ังภายในประเทศและส่งออก ปัญหาที่ตามมาคือ วิกฤติการขาด
แคลนอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะฤดูหนาวและฤดูร้อน จึงจําเป็นต้องซื้ออาหารสัตว์ตามท้องตลาดที่มี
ราคาสูง ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนจากต้นทุนอาหารสัตว์  

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (วราพร, 2556) เป็นพืชอาหารสัตว์ เช่น วัว ควาย ม้า แพะ หมู ไก่ ปลา ฯลฯ 
มีคุณค่าทางอาหารสูง เจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตตลอดทั้งปี ตอบสนองต่อการให้นํ้าและปุ๋ย ต้นทุนในการปลูกตํ่า 
แรกเร่ิมมีความสูง 1 เมตร ถึง 4 เมตร ตามสภาพของดินและการดูแล เมื่อผ่านไป 1 ปี ผลผลิตจะสูงขึ้นเป็น
เท่าตัว สามารถนํามาแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหม้ จึงกลายเป็นพืชชีวมวล นอกจากน้ียังพบว่ามีนํ้าตาล
จากใบและลําต้นสูงสามารถนํามาทําหญ้าหมักได้โดยไม่ต้องเติมสารใด ๆ สามารถปรับตัวได้ดีในหลายสภาพ 
ขยายพันธ์ุโดยใช้ท่อนพันธ์ุ มีคุณค่าทางอาหารคือ โปรตีน 15.9% ไขมัน 1.3% เย่ือใยรวม 35.8% เถ้า 14.5% 
คาร์โบไฮเดรต 36.5% ทําให้มีเกษตรกรบางกลุ่มนิยมปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพ่ือลดต้นทุนอาหารสัตว์ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องสับหญ้าจําเป็นต้องให้เฉพาะที่เป็นใบ ส่วนลําต้นต้องตัดทิ้งไปโดยเสียเปล่า (กมล, 
2554) 

ปัจจุบันนอกจากการเลี้ยงสัตว์แล้วเกษตรกรยังนิยมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกพริก มะเขือเทศ 
ต้นหอม ยางพารา ฯลฯ เพ่ือให้เพียงพอต่อการขยายตัวของตลาด จึงเร่งใช้สารเคมีอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว พบสารปนเป้ือนในนํ้าใต้ดิน คลอง รวมถึงสุขภาพของคนใน
ชุมชนก็ทรุดโทรมลงจากการใช้สารเคมีน้ีด้วย 

ถ่านชีวภาพ คือ ถ่านที่ได้จากการเผาไหม้แบบไม่มีอากาศหรือให้อากาศเข้าน้อยที่สุด (Pyrolysis) 
สามารถบํารุงดินที่เสื่อมสภาพให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากมีโครงสร้างลักษณะเป็นรูพรุน สะสมอยู่ในดิน
ได้นาน เก็บกัก จุลินทรีย์ ธาตุอาหาร คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ความช้ืนได้ มีผลทําให้ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เป็นสาเหตุทําให้โลกร้อนอีกด้วย ถ่านชีวภาพจากวัตถุดิบที่ต่างกันจะทําให้คุณสมบัติทางเคมีต่างกัน มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันด้วย (อรสา, 2552)  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพ่ือวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และประเมินผลของถ่านชีวภาพต่อความ 
สามารถในการอุ้มความช้ืนในดิน นอกจากน้ีผลที่ได้ยังใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเกษตรกร
อินทรีย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่สนใจในการใช้ประโยชน์จากหญ้าเนเปียร์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ให้
ครอบครัวอย่างย่ังยืน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ศุภชัย (2558) ได้ศึกษาการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 พบว่า เช้ือเพลิงอัดแท่ง
ที่มีสัดส่วนของหญ้าเนเปียร์ต่อแป้งมันสําปะหลังเท่ากับ 100:0 เมื่ออัดแล้วไม่สามารถคงรูปได้ สัดส่วนที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งคือ 90:10 เน่ืองจากให้ค่าความร้อนสูงสุดคือ 3,887.1 แคลอรี่ต่อ
กรัม มีค่าต้นทางแรงกดสูง 24.727 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แท่งเช้ือเพลิงมีความแข็งแรง มีความ
หนาแน่นเท่ากับ 0.723 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีดัชนีการแตกร่วนเท่ากับ 0.942 แสดงให้เห็นว่าสามารถ
นําหญ้าเนเปียร์มาผลิตเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่ง เป็นการนําแหล่งชีวมวลใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิตสูงเป็นแหล่ง
เช้ือเพลิง 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

J 21 

เตือนใจ (2557) ได้ศึกษาผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มนํ้ามันต่อการเพ่ิมผลผลิตและการเติบโต
ของปาล์มนํ้ามัน พบว่า ชุดการทดลองที่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับถ่านชีวภาพจากปาล์มนํ้ามันสามารถเพ่ิมการเจริญ 
เติบโต เพ่ิมผลผลิตปาล์มนํ้ามัน โดยปริมาณผงถ่านชีวภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต
ปาล์มนํ้ามัน มีปริมาณ 15 กิโลกรัม/ต้น รองลงมา 10 กิโลกรัมต่อต้น  

ทัพไท (2554) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอชาร์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในระบบการผลิตข้าวนา
สวน พบว่า การใส่ไบโอชาร์ในอัตรา 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพ่ิมจํานวนหน่อข้าวอย่างมีนัยสําคัญ เป็น
ผลให้มีจํานวนรวงข้าวมากกว่าการไม่ใส่ใบโอชาร์อย่างมีนัยสําคัญ การใส่ใบโอชาร์ที่อัตรา 1,280 และ 2,560 
กิโลกรัม ทําให้ดินนาสามารถรักษาแอมโมเนี่ยมไอออนได้มากกว่าอย่างมีนัยสําคัญ จากการผลิตถ่านไบโอชาร์
ด้วยถัง 200 ลิตร พบว่า การเผาเศษไม้ที่ระยะเวลา 2, 3 ช่ัวโมง ใช้เศษไม้หนัก 50.5+5.2 และ  44.4+10.4 
กิโลกรัม ตามลําดับ สามารถผลิตไบโอชาร์ได้ 10.3+2.8 และ 4.8+1.3 กิโลกรัมตามลําดับ  
 
ตารางที่ 1: คุณภาพหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 

รายการ 
 

วัตถุแห้ง 
% 

% วัตถุแห้ง 
โปรตีน ไขมัน เยื่อใยรวม เถ้า คาร์โบไฮเดรต 

ท่ีละลายได้ 
หญ้าสด 

ตัดอายุ 45 วัน 
ตัดอายุ 60 วัน 

 
11.9 
17.3 

 
11.9 
10.6 

 
1.3 
1.2 

 
35.8 
42.6 

 
14.5 
12.3 

 
36.5 
33.3 

ที่มา: กมล. (2554) 
 
อรสา (2552) การผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธีการแยกสลายอย่างช้าที่อุณหภูมิเฉลี่ย 500๐C จะได้ผลผลิต

ของถ่านชีวภาพมากกว่า 50% ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ซึ่งต่างจากการแยกสลายเร็วที่อุณหภูมิ 700๐C ใช้
เวลาเป็นวินาที ซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็นนํ้ามันชีวภาพ 60% แก๊สสังเคราะห์ 20% และถ่านชีวภาพ 20% 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  
2) เพ่ือศึกษาผลของถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อความสามารถในการการอุ้มความช้ืน

ในดิน  
 
ขอบเขตที่ศึกษา 

1) ชีวมวลที่ใช้ คือ ท่อนพันธ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  
2) หญ้าเนเปียร์ที่นํามาทดสอบ คือ ท่อนพันธ์ุหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 อายุ ไม่ตํ่ากว่า 2 เดือน 
3) คุณสมบัติของถ่านชีวภาพที่ศึกษาคือ N, P, K, pH ความสามารถในการอุ้มความช้ืน 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
ในการศึกษาคุณสมบัติของถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) จากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีขั้นตอนดําเนินการ

ดังน้ี  
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงวิธีการดําเนนิงานวิจัย 
 

 
การทดลองถ่านชีวภาพ เพื่อดูความสามารถในการเก็บกักความชื้น   

ตัวแปรต้น  
1. ความสามารถในการเจริญเติบโตของต้นคะน้า  

ตัวแปรควบคมุ 
1. ดิน  
2. การรดนํ้า  
3. ต้นคะน้า  

ตัวแปรตาม (ความสามารถในการเจริญเติบโตของต้นคะนา้ทีเ่ปลี่ยนไป) 
 1. ต้นที่เจริญเติบโตต่อไปได้ แม้ไม่รดนํ้า 
 2. ต้นที่ตายเมื่อไม่ได้รดนํ้า 

 
 
 
 
 

 

ต้นน้ํา :  1. ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านถ่านชีวภาพจากวัสดุต่าง ๆ 
และเตาเผาถ่านชีวภาพ 
2. เตรียมเมล็ดพันธ์ุผักคะน้า  
3. เตรียมดิน เพ่ือทดลองปลูก 

กลางน้ํา:  1. เป็นการปฏิบัติทําเตาเผาถ่านชีวภาพอย่างง่าย พร้อมท้ังทดลองเผาถ่าน
ชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ 
2. ทดลองใช้ถ่านชีวภาพผสมกับดินในภาชนะในอัตราส่วน 1:10 (ถ่าน:ดิน) 
3. ทดลอง เพ่ือดูความสามารถในการเก็บกักความชื้น โดยการงดการรดน้ํา 
4. ส่งถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ส่งวิเคราะห์ค่าทางเคมี N P K  

ปลายน้ํา:  ติดตาม และประเมินผล  
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วิธีการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จากห้องปฏิบัติการ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขั้นตอนการวิเคราะห์แต่ละค่าดังนี้  

1) Total N เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในตัวอย่าง ย่อยตัวอย่าง โดยวิธี micro-
Kjeldahl method วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนโดยวิธี Colorimetry, วัดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุอาหาร
พืชอัตโนมัติ (Flow Injection AnalyZer: FIA) ที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร (Conklin 2005, Radojevic 
and Bashkin 2006, Tan 2005) 

2) Total P ย่อยตัวอย่าง โดยวิธี Wet Oxidation เป็นการย่อยสลายเปียกด้วยกรดผสม (กรดไนตริก 
+ กรดเปอร์คลอริค) ทําให้เกิดสีโดยวิธี yellow molybdovanado phosphoric acid วัดด้วยเครื่อง 
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร  

3) Total K ย่อยตัวอย่าง โดยวิธี Wet Oxidation เป็นการย่อยสลายเปียกด้วยกรดผสม (กรดไนตริก 
+ กรดเปอร์คลอริค) วัดปริมาณพลังงานแสงที่อะตอมของธาตุปลดปล่อยออกมา 

4) ค่า pH (1:10 H2O) เป็นการวัดความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่าง โดยเลือกใช้ในอัตราส่วน ตัวอย่าง:
สารละลาย (นํ้ากลั่น) 1:10 วัดโดยวิธี Electrometry ด้วยเครื่อง pH meter (Peech, 1965)  
 
ภาพการทดลอง  

        

รูปท่ี 1: หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 อายุพันธ์ุ 2 เดือน                 รูปท่ี 2: ท่อนพันธ์ุหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 อายุพันธ์ุ 2 เดือน 
 

        

รูปท่ี 3: เตาเผาถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์)                   รูปท่ี 4: กระบวนการเผาถ่านชีวภาพ 
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รูปท่ี 5: หลังจากการเผาถ่านชีวภาพ คร้ังท่ี 2                 รูปท่ี 6: ลักษณะถ่านชีวภาพหลังจากถูกเผา คร้ังท่ี 3 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. คุณสมบัติของถ่านไบโอชาร์จากหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 จากการส่งตรวจวิเคราะห์ที่คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ได้ค่าไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) และ      
กรด-ด่าง (pH) ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์จากถ่านชีวภาพปากช่อง 1 ส่งตรวจวิเคราะห์ที่คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รายการ Total N 
(%) 

Total P 
(%) 

Total K 
(%) 

pH หมายเหตุ 

ถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1  

0.44 0.31 7.2 9.5  

 

จากตารางผลการวิเคราะห์ พบว่า ถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีค่าความเป็นด่างสูง 
9.5% จึงเหมาะสมที่จะนําไปปรับสภาพดินที่เป็นกรด รองลงมาคือค่าโปแตสเซียม 7.2% ซึ่งมีผลทําให้พืชมี
ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทนทานต่อโรคต่าง ๆ ทําให้รากดูดซับนํ้าดี (ศิริพร, 2014) 
ส่วนไนโตรเจน 0.44% ช่วยเพ่ิมปริมาณโปรตีนและทําให้ลําต้น ใบ เขียวเข้ม ส่วนค่าฟอสฟอรัส 0.31% ช่วย
รากดึงดูดโปแตสเซียมเข้ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากฝอย ช่วยต้านทานโรค
บางชนิด ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว จากการทดลองปลูกผักคะน้า พบว่า ต้นคะน้าที่ใช้ถ่านผสมดินจะอุ้มความช้ืนได้
นานกว่าและโตเร็วกว่าต้นที่ใช้ดินอย่างเดียว ทั้งน้ีทั้งน้ันหากต้องการเพ่ิมธาตุอาหารก็สามารถใช้ถ่านผสมกับปุ๋ย
อ่ืน ๆ ได้ เช่น ปุ๋ยที่ได้จากมูลหมู มูลวัว ปุ๋ยนํ้าหมัก ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตให้กับพืชที่ปลูกอีกด้วย 
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2. ด้านการเจริญเติบโตของพืช ในที่น้ีทดลองกับผักคะน้า โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ผักคะน้า ระหว่างภาชนะที่ใส่ถ่านชีวภาพและไม่ใส่ถ่านชีวภาพ ความสามารถในการเก็บกักความช้ืนของถ่าน
ชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 พบว่า ภาชนะที่ใส่ถ่านชีวภาพมีการเจริญเติบโตเร็วกว่า อัตราการงอก
มากกว่า และมีการเก็บกักความช้ืนได้นานกว่า ดังแสดงในภาพที่ 7 และ 8 
 

     

                    A (ใส่ถ่านชีวภาพ 1:10)                                              B (ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ ใส่เพียงมูลวัว) 

รูปที่ 7: เปรียบเทียบการงอกของผักคะน้าระยะเวลา 4 วัน 
 

 
รูปที่ 8: ความสามารถในการเก็บกักความช้ืนของถ่าน ด้วยการไม่รดนํ้าระยะเวลา 4 วัน 

 
จะเห็นว่าภาชนะที่ใส่ถ่าน ผักคะน้ายังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ภาชนะที่ไม่ใส่ถ่าน คะน้า

ตายหมดทุกต้น ทั้งน้ีเกิดจากคุณสมบัติของถ่านชีวภาพมีความสามารถในการเก็บกักความช้ืนได้ดี และนาน 
เป็นการประหยัดการใช้นํ้าในการรดต้นไม้ในอนาคต 
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สรุป 
จากผลตรวจถ่านชีวภาพ (Biochar) พบว่า ผลที่ได้จากการส่งตรวจสอดคล้องกับทฤษฎีของ รศ.ดร.ทวี 

ศรีบุรี คือ หากมีการย่อยสลายชีวมวลด้วยอุณหภูมิสูง ถ่านที่ได้จะให้ค่าความเป็นด่างสูง เหมาะที่จะนําไป
ปรับปรุงดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูง เป็นผลจากการใช้สารเคมีอย่างหนักของเกษตรกรต้ังแต่อดีต พบมากใน
ภาคอีสานและเหนือ  

ถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จากการส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ (Lab) ของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น พบว่า ค่าโพแทสเซียม (K) สูง ส่งผลให้พืชมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทนทาน
ต่อโรคต่าง ๆ ทําให้รากดูดซับนํ้าดี 

จากการทดลองความสามารถในการอุ้มนํ้าของถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยการงดรด
นํ้าเป็นเวลา 4 วัน พบว่า ต้นคะน้าในกระบะที่มีถ่านชีวภาพยังมีการเจริญเติบโตต่อเน่ือง ในขณะที่ต้นคะน้าใน
กระบะที่ไม่ใส่ถ่านชีวภาพเห่ียวเฉา และตายในที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทดสอบด้วยวิธีการผสมปุ๋ยอินทรีย์แบบต่าง ๆ แล้วดูประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. ศึกษาคุณสมบัติของดินทั้งก่อนใช้ถ่านชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหลังใช้ถ่านชีวภาพ

จากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 
เอกสารอ้างอิง 
ศุภชัย ธรรมศิริทรัพย์ และภูมิพัฒน์ ภาชนะ. (2558). การศึกษาการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากหญ้าเนเปียร์. 

บทความการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

เตือนใจ ปิยัง, จรรตกร รอดอยู่ และเกศรินทร์ รามณี. (2557). ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มนํ้ามันต่อ
การเพ่ิมผลผลติและการเติบโตของปาล์มนํ้ามัน. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 24. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

ทัพไทย หน่อสวุรรณ, อรรถชัย จินตะเวช และสิทธิชัย ลอดแก้ว. (2554). ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไบ
โอชาร์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในระบบผลิตข้าวนาสว. ในการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 
มหาสารคาม. 

กมล รมิคีร.ี (2554). รายงานหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1. กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ.์ 

อรสา สุกสว่าง. (2552). ถ่านชีวภาพ: คําตอบสําหรับแก้ปัญหาโลกร้อน ดิน และความยากจน. การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 



การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน ์ครั้งที่ 6 

29 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

J 27 

 
การผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานและการเรยีนเชิงรุกเพื่อพัฒนา
ทักษะในการทําวิจัยทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาโทชัน้ปีท่ี 1 สถาบันการจัดการ
ปัญญาภวิัฒน์ 
LEARNING ACTIVITIES USING PROBLEM-BASED LEARNING AND ACTIVE 
LEARNING TO DEVELOP SKILLS OF DOING BUSINESS RESEARCH OF THE FIRST-
YEAR GRADUATE STUDENT AT PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT 

 
ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย  

Tanya Supornpraditchai 
 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
Panyapiwat Institute of Management 

*Corresponding author, E-mail: tanyasup@pim.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยในช้ันเรียนน้ีมีจุดมุ่งหมายในการผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

และการเรียนเชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะในการทําวิจัยทางธุรกิจของผู้เรียน ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (BUS 5701) ภาคเรียนที่ 1.2 ปี
การศึกษา 2558 ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จํานวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบสอบถามวัดเจตคติ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสังเกตและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือ ร้อยละและ
ค่าเฉล่ีย  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้เบ่ืองต้นค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับการทําวิจัย 2) ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมในการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมาก และ 4) โครงร่างวิจัยที่ได้ถูกจัดทําขึ้นในรายวิชาจะถูกนําไปพัฒนาต่อเป็นวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระร้อยละ 84.2 ของโครงร่างวิจัยทั้งหมด ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนด้วยการ
ผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนเชิงรุกจึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ เป็นแนวทางหน่ึงในการลด
ปัญหาด้านจํานวนนักศึกษาที่ไม่สามารถทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จตามเวลาที่
กําหนดได้   

คําสําคัญ:  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การเรียนเชิงรุก, วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

 
ABSTRACT 

This research aims at using Problem-based Learning and Active Learning to develop 
skills of doing business research of the first-year graduate student at Panyapiwat Institute of 
Management. Participants were 78 graduate students enrolled in the Business Research 
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Methods course (BUS 5701) in semester 1.2. The research instruments included pretest, 
student attitude questionnaire, teaching plan and student satisfaction survey. The 
techniques used to collect the data were observation and analyzing the results of the 
questionnaire. Descriptive statistics used in this research were percentage and mean. 
 The results were 1) Many students have little knowledge of doing business 
research 2) Students have a positive attitude toward the course 3) Students demonstrate a 
high level of satisfaction for all class activities and 4) Eighty four point two percent of the 
research proposal conducted in the course will be taken to develop a thesis or independent 
study. Therefore, Problem-based Learning and Active Learning can be used in the Business 
Research Methods course to develop skills of doing business research of the first-year 
graduate student and can be an approach to reduce the number of students who fail to 
complete their thesis or independent study within the time specified.    

Keywords: Problem-based Learning, Active Learning, Business Research Methods 
  
บทนํา  

ในอดีตการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมีความต้องการไม่มากนัก แต่ในปัจจุบัน
การศึกษาในระดับสูงเป็นเสมือนแหล่งความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและสามารถใช้เป็น
ปัจจัยในการพัฒนาตนเองได้  บุคคลทั่วไปจึงให้ความสําคัญแก่การศึกษาในระดับสูงมากย่ิงขึ้นโดยมีแนวคิดว่าผู้
ที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากขึ้น  

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาโทและมีหลากหลาย
หลักสูตรให้เลือกเรียนตามความต้องการของผู้สนใจ หน่ึงในน้ันคือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
(Panyapiwat Institute of Management หรือ PIM) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate University) ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออล์ล จํากัด (มหาชน) ที่
เปิดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกมุ่งมั่นที่จะ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มิได้เป็นเพียงแต่เป็นผู้มีความรู้ เท่าน้ัน หากแต่ต้องเป็นผู้ที่ เต็มเป่ียมไปด้วยทักษะ
ความสามารถและความเช่ียวชาญในการบริหารด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างแท้จริง โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม 
พ.ศ.2550 เป็นต้นมา  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตปีการศึกษา 2554 ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้กําหนดให้
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดด้านการ
ทําวิจัยทางธุรกิจ วิธีดําเนินงานวิจัยทางธุรกิจ ออกแบบงานวิจัยนับต้ังแต่การต้ังปัญหา การสร้างสมมติฐาน 
การกําหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในเชิง
ธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในระดับพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําความรู้ความ
เข้าใจการทําวิจัยธุรกิจไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อไป 

จากความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ซึ่งถูกกําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) น้ัน
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและลดปัญหาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลางมากกว่าสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  

อย่างไรก็ดีจากข้อมูลเวชระเบียนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์พบว่า นักศึกษาระดับปริญญา
โทสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกปีการศึกษา 2555 จํานวน 26 คน จากจํานวนทั้งหมด 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 
90) และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกปีการศึกษา 2556 จํานวน 28 คน จากจํานวน 
ทั้งหมด 44 คน (คิดเป็นร้อยละ 64) อยู่ในสถานะรักษาสภาพนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2558) โดยปัญหาที่พบคือนักศึกษาไม่สามารถทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระให้สําเร็จได้ตามเวลา
ที่กําหนด 

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนไม่จบตามกําหนดเวลาพบว่านักศึกษามีทัศนคติว่าการทําวิจัยเป็น
เรื่องยาก อีกทั้งยังมีทฤษฎีทางสถิติต่างๆและทฤษฎีอ่ืนๆที่เก่ียวข้องมากมายจึงไม่สามารถนําไปเลือกใช้ให้
เหมาะสมได้ ทั้งน้ีผู้วิจัยยังพบอีกว่าการเรียนการสอนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (BUS5701) ที่ผ่านมา
เป็นการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเท่าน้ัน โดยเน้นการสอนด้วยการใช้ PowerPoint เพ่ือสอนองค์ความรู้
ให้ผู้เรียน ถึงแม้จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทําโครงงานวิจัยในช้ันเรียนก็ตามที แต่ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าผู้เรียน
จดจําสิ่งที่เรียนเพ่ือไปทําแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเท่าน้ัน ยังไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาเป็น
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระได้จริง ทั้งน้ีนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการใช้ระยะเวลามากข้ึนเพ่ือทํา
ความเข้าใจการทําวิจัยในหัวข้อที่ตนเองสนใจ  

จากประสบการณ์ทําวิจัยของผู้ทําวิจัยเองพบว่าการทําวิจัยน้ันต้องเป็นการลงมือทําจริง ต้องเห็น
ประเด็นปัญหางานวิจัยด้วยตัวผู้ วิจัยเองจึงจะทําให้ผู้ วิจัยมีความพยายามที่จะทําความเข้าใจ มีความ
กระตือรือร้น และมีแรงจูงใจในการทําวิจัยต่อไปได้จนสําเร็จ 

ผู้วิจัยมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และการนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางธุรกิจ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนด้วยการผสมผสานการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) และการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และประเมินผล
การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ  

หากมองโดยภาพรวมแล้ว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนเชิงรุกเป็น
รูปแบบการสอนที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีมากวิธีหน่ึงและสอดคล้องกับแนวการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวข้างต้นคือทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
ปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ทั้งน้ีผู้สอนควร
ลดบทบาทลงโดยให้ผู้เรียนมีอิสระในการควบคุมตนเองและเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง   

ดังน้ัน รูปแบบการเรียนการสอนโดยผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
การเรียนเชิงรุกในรายวิชาน้ีจึงได้ถูกออกแบบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะในการทําวิจัยและเพ่ือช่วย
เพ่ิมความสนใจของนักศึกษาต่อการทําวิจัย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบงานวิจัยที่ตนเองมีความ
สนใจใฝ่รู้เองนับต้ังแต่การตั้งปัญหา การสร้างสมมติฐานและการกําหนดโครงร่างการวิจัย การออกแบบ
งานวิจัยจากประสบการณ์จริงและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เปิดโอกาสให้นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียน 
แลกเปล่ียนความรู้ ซักถามข้อสงสัยกับเพ่ือนและกับอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น เหล่าน้ีเองน่าที่จะทําให้นักศึกษา
เข้าใจการทําวิจัยได้ดีย่ิงขึ้น สร้างความกระตือรือร้น เพ่ิมความสนใจในเนื้อหาวิชา และน่าที่จะเป็นแนวทาง
หน่ึงในการแก้ปัญหาเร่ืองจํานวนนักศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามเวลาที่กําหนดได้ นอกจากน้ีแนวทาง
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ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใน
ภาพรวมของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาอ่ืนได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

ของหลักสูตรปริญญาโท สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานของการเรียน

แบบมีปัญหาเป็นฐานและการเรียนเชิงรุกในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดปัญหาด้านจํานวนนักศึกษาที่ไม่จบการศึกษาเน่ืองจากติดปัญหาไม่

สามารถทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กําหนด  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL มีแนวความคิดเก่ียวกับการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบ

หลัก 2 ประการคือการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) และการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ 
(Individualized Learning) (ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์, 2537) โดยการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมี
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความสําคัญที่ตัวผู้เรียนคือเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544) สําหรับการเรียนรู้แบบเอกัตภาพน้ันเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่นําไปสู่วัตถุประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
คล้ายคลึงกันให้แก่ผู้เรียนทุกคน เทคนิคการสอนอาจใช้อย่างเดียวกันหรือหลายอย่างร่วมกัน โดยระบุเป้าหมาย 
เลือกวิธีการเรียนเลือกสื่อและอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน นอกจากน้ีการเรียนการสอน
แบบ PBL จะต้องให้ผู้ เรียนผ่านกลไกพ้ืนฐานในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างครบถ้วนทั้ง 3 
องค์ประกอบ (ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์. 2537) ซึ่งได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1: Problem-based Learning คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ปัญหาเป็นหลักใน
การแสวงหาความรู้ด้วยกลวิธีหาข้อมูลเพ่ือพิสูจน์สมมติฐานอันเป็นการแก้ปัญหาน้ัน โดยผู้เรียนจะต้องนํา
ปัญหามาเช่ือมโยงกับความรู้เดิมและแสวงหาความรู้ใหม่ กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL สามารถเกิดขึ้นได้กับ
การเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุ่มย่อย โดยการเรียนกลุ่มย่อยจะช่วยให้ผู้เรียนรวบรวมความคิดในการ
แก้ปัญหาได้กว้างกว่า 

องค์ประกอบที่ 2: Self-direct Learning คือการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ผู้เรียนมี
เสรีภาพในการใช้ความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะต้องบริหารเวลาของตนเอง
เพ่ือกําหนดการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ประเมินผลตนเอง โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนที่เน้นครูผู้สอนเป็นหลัก 
 องค์ประกอบที่ 3: Small-group Learning คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้
พัฒนาความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีมและยอมรับประโยชน์ของการทํางานร่วมกันในการ
ค้นคว้าหาแนวความคิด   
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กระบวนการสอนแบบ PBL มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และนําความรู้น้ันมาแก้ปัญหา
ตามข้ันตอนการแก้ปัญหาเป็นฐาน โดย เฉลิม วราวิทย์ (2531) ได้นําเสนอขั้นตอนที่ผู้สอนจะต้องทําในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ PBL ไว้ดังไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้สอนต้องเตรียมการสอน ได้แก่การกําหนดวัตถุประสงค์และเน้ือหาพื้นฐานที่ผู้เรียน
จะต้องศึกษาหาความรู้ การสร้างปัญหาที่สอดคล้องกับความจริงที่ปรากฎอยู่ในสังคมและเป็นแนวทางการ
ประเมินผลเพ่ือเสริมการเรียนการสอนแบบ PBL และการแสวงหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้สอนต้องบริหารการเรียนการสอน เป็นการนําแผนซึ่งเตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้กับ 
ผู้เรียนโดยมีกระบวนการสําคัญ 3 ประการคือ 

2.1 ระบุปัญหา (Problem Identification) เมื่อผู้เรียนได้รับปัญหาจากอาจารย์ผู้สอนจะต้องค้นคว้า
หาความรู้ให้ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร โดยใช้กระบวนการคิดที่มีเหตุผลด้วยวิธีการเช่ือมโยงความรู้เดิมมา
ประยุกต์กับปัญหาเพ่ือให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการกําหนดปัญหานั้น ซึ่งต้องคํานึงถึงระยะเวลาที่เรียน 
บางครั้งอาจกําหนดว่า 1 ปัญหาต่อสัปดาห์ โดยลักษณะของปัญหาที่ดีจะต้องเป็นปัญหาที่พบบ่อย สําคัญและ
เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นจริง มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดี ควรใช้คําอธิบายท่ีให้ความหมายที่ชัดเจน เป็น
ปัญหาที่ครอบคลุมการเรียนรู้เน้ือหาหลายสาขาอย่างบูรณาการ โดยในการเตรียมปัญหาต้องคํานึงถึง
หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน 3 ประการได้แก่ สิ่งที่ป้อนให้ผู้เรียน (Input) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะปัญหา 
การต้ังสมมติฐาน (Process) และสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Output) 

2.2 การเรียนการสอนในกลุ่มย่อย (Small-group Tutorial Learning) เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมที่สุด
เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความรู้เดิมมาช่วยกันแก้ปัญหาและเกิดความรู้ใหม่ ใน
เวลาเดียวกันผู้เรียนและผู้สอนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดไปในทางที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้เรียนจ
กําหนดแนวทางการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือนําไปแก้ปัญหาต่อไปด้วยการแบ่งภาระหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มไปศึกษา 
หาความรู้ 

2.3 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) ผู้เรียนแต่ละคนจะช่วยกันไปแสวงหา 
ความรู้และรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองที่มีต่อกลุ่มเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา  

การเรียนเชิงรุก (Active Learning) คือการเรียนที่เปลี่ยนผู้เรียนจากการเป็นผู้น่ังฟังเพียงอย่างเดียว 
(Passive Learning) มาเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) เพ่ือแสวงหาความรู้
ตามท่ีผู้สอนกําหนด (ศักดา ไชกิจเจริญภิญโญ, 2548) และผู้เรียนต้องมีโอกาสได้ลงมือกระทําและได้ใช้
กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้กระทําลงไป (Bonwell & Eison, 1991) โดยต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งต้องให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
ขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) ด้วยวิธีการดังที่
กล่าวมาผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมคือจากผู้รับ (Receiver) ไปเป็นผู้ร่วมสร้างความรู้ (Co-
creators) (Felder & Brent, 1996) 

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ทําให้ผู้เรียนสามารถจดจําสิ่งที่เรียนรู้ได้นานกว่า
กระบวนการเรียนรู้แบบ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับ
การทํางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจํา ทําให้สามารถเก็บและจําสิ่งที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริงจะสามารถเก็บไว้ในระบบการจําระยะยาว 
(Long Term Memory) ทําให้ผลการเรียนรู้ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่าและยาวนานกว่า ซึ่งอธิบายไว้ ดัง
รูปที่ 1 
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รูปที่ 1: กรวยแห่งการเรียนรู้ (Cone of learning) ของ Dale (1969) 
  

การเรียนเชิงรุกสามารถสร้างได้ทั้งในและนอกห้องเรียน สามารถใช้ได้กับผู้เรียนในทุกระดับ และไม่ว่า
จะเป็นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่โดยรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมได้แก่ การเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (Think-pair-share) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) การ
เรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games sessions) 
การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ (Analysis or reactions to videos) การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student 
debates) การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) การเรียนรู้
แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case 
studies) การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals) การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write 
and produce a newsletter) และการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) (ประภัสรา โคตะ
ขุน, 2554) 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีการนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานในหลากหลายวิชา ได้แก่ วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( (วณิชวัฒนวรชัย, มกราคม - มิถุนายน 
2557) วิไล โพธ์ิช่ืน และ ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2557; เพ็ญศรี พิลาสันต์, 2551; รัชนีวรรณ สุขเสนา, 
2550 และ ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล, 2545) การจัดการเรียนรู้แบบปกติเรื่องการบวก ลบ คุณ หารทศนิยม 
(เบญจมาศ เทพบุตรดี, 2550) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (พรปวีณ์ ช่ืนใจเรือง และ ดวงเดือน รัตนมงคลกุล, 
2547) และการเรียนเชิงรุกในหลากหลายวิชาและระดับช้ันเรียน ได้แก่ วิชาการแปรรูปยาง (วรวรรณ เพชรอุไร
, 2555) วิชาชุมชนกับการพัฒนา (มนตรี ศิริจันทร์ช่ืน, 2554) วิชาหลักการตลาด (ญาญัญฎา ศิรภัทร์ธาดา, 
2553) เป็นต้น โดยพบว่า วิธีการเรียนรู้ดังกล่าวทําให้ผู้เรียนมีการพัฒนาสมรรถภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดี สามารถเชื่อมโยงทักษะการวิเคราะห์กับการแก้ปัญหาได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและ
การเรียนเชิงรุกเป็นรูปแบบวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ได้ทําวิจัยจริงจึงน่าจะมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการทําวิจัยธุรกิจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทช้ันปีที่ 1 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ 
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วิธีดําเนนิการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความรู้เบ้ืองต้นของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  
 ขั้นตอนที่ 3 จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนเชิงรุกโดยจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทั้งในและนอกช้ันเรียน ดังภาพที่ 2 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถาม 
 

การเรียนเชงิรุก (Active Learning)
• การบรรยายสลับกับกจิกรรมการเรียนรู้
อื่น
• Voting ยกมอืเพื่อตอบคําถามของผู้สอน
ในลักษณะของการแสดงความเห็น
• Collaborative learning group ผ่าน
Assignment ที่หลากหลาย
• ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านส่ือการ
สอนและกรณีศึกษา
• Group presentation โดยใหก้ลุ่มถัดไป 
comment ต้ังคําถาม และให้ข้อเสนอแนะ
• Individual presentation โดยมีการอดั 
video และ comment ร่วมกันในช้ันเรียน

การจัดการเรียนรู้แบบ PBL
• Collaborative learning group: สํารวจร้าน 7 
Eleven สรุปส่ิงที่ได้พบเห็นและได้เรียนรู้
• Collaborative learning group: ต้ังคําถามงานวิจยั
จากกิจกรรมคร้ังท่ี 1
• Collaborative learning group: ออกแบบวธิีทํา
วิจยัเพื่อตอบคําถามงานวิจยัที่ต้ังไว้จากกิจกรรมที่ 2
• Collaborative learning group: ออกแบบ
กระบวนการทําวจิัย 1 หน้ากระดาษ 
• Quiz: ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบย่อย ผา่นระบบ e-
learning
• Collaborative learning group: การลงรหัส 
(encode) ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามลงใน
โปรแกรมสถิติ 
• End of class query: เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
วิทยากรพิเศษ 1 หน้ากระดาษ
• Collaborative learning group: จัดทําโครงร่าง
วิจยัเป็นรายงานและเตรียมนําเสนอหน้าชั้นเรียน

 
รูปที่ 2: แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสานการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการเรียน  
          เชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
 
ผลการทดสอบคุณภาพเครือ่งมือ 
 แบบสอบถามวัดเจตคติและความพึงพอใจของผู้เรียนได้ถูกนําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ประชากรท่ีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากรจํานวน 30 คน แล้วนํามาหาคุณภาพของแบบสอบถามในด้าน
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้วยวิธีการหา Cronbach’s Alpha Coefficient โดยได้ค่าเท่ากับ 0.89 และ 
0.94 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเช่ือถือ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

 
ตารางที่ 1: ผลประเมินความรู้เบ้ืองต้นของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

คะแนนสอบท่ีได้ จํานวนนักศึกษา (คน) ร้อยละ 
มากกว่าร้อยละ 75 
ร้อยละ 50 ถึง 74 
ร้อยละ 25 ถึง 49 
ตํ่ากว่าร้อยละ 25 

6 
23 
28 
4 

9.8 
37.7 
45.9 
6.6 

รวม 61 100 
 
จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาทั้งหมด 61 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 78 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 78.2) ได้ผลดังตารางที่ 1 กล่าวคือมีนักศึกษาที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 เพียง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.8 โดยมีนักศึกษาได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 
 
ตารางที่ 2: ผลการประเมินเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
 

เจตคติของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย  
(เต็ม 5 คะแนน) 

SD 
 

แปลผล 

เจตคติด้านบวก   
1. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเป็นวิชาท่ีน่าสนใจมาก 4.25 0.75 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
2. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเป็นวิชาท่ีทําให้เกิดความสนุกสนาน 3.42 0.85 เห็นด้วยอย่างมาก 
3. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเป็นวิชาท่ีทําให้ข้าพเจ้ากล้า
แสดงออก 

3.58 0.62 เห็นด้วยอย่างมาก 

4. ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเม่ือทํางานท่ีได้รับมอบหมายในวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางธุรกิจ 

3.32 0.79 เห็นด้วยปานกลาง 

5. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ 4.22 0.72 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
6. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเป็นวิชาท่ีฝึกฝนได้ 4.32 0.54 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
7. วิจัยทางธุรกิจมีผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 4.10 0.78 เห็นด้วยอย่างมาก 
8. ข้าพเจ้ามีความสุขเม่ือได้เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3.58 0.81 เห็นด้วยอย่างมาก 

ผลรวมเจตคติด้านบวก 3.84 0.51 เห็นด้วยอย่างมาก 
เจตคติด้านลบ   
9. ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายเม่ือเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 2.12 0.87 เห็นด้วยน้อย 
10. ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเม่ือเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1.97 0.90 เห็นด้วยน้อย 
11. ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลใจเม่ือเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3.14 1.28 เห็นด้วยปานกลาง 
12. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเป็นวิชาท่ีต้องใช้สมองมาก 4.13 0.91 เห็นด้วยมาก 
13. การเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจไม่ได้ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า 1.78 0.92 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
14. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเป็นวิชาท่ีเรียนรู้ได้ยากมาก 2.87 1.16 เห็นด้วยปานกลาง 
15. วิจัยทางธุรกิจไม่ได้ช่วยพัฒนาประเทศ 1.55 0.70 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ผลรวมเจตคติด้านลบ 2.49 0.59 เห็นด้วยน้อย 
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จากการรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือวัดเจตคติของนักศึกษา 60 รายจากจํานวนทั้งสิ้น 78 ราย (คิดเป็น

ร้อยละ 76.9) ได้ผลดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่านักศึกษามีเจตคติด้านบวกต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างมากที่สุด โดยมีความเห็นว่าวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ (Mean = 
4.32, SD = 0.54) มีความเห็นว่าวิชาระเบียบวิธีวิจัยเป็นวิชาที่น่าสนใจมาก (Mean = 4.25, SD = 0.75) และ
มีความเห็นว่าวิชาระเบียบวิธีวิจัยทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Mean = 4.22, SD = 0.72) นอกจากน้ียัง
พบว่านักศึกษาเห็นด้วยอย่างมากว่าวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจมีผลต่อการประกอบอาชีพของตนเองใน
อนาคต (Mean = 4.10, SD = 0.78) สําหรับผลรวมเจตคติด้านบวกพบว่า นักศึกษามีเจตคติด้านบวกโดยรวม
ต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก (Mean = 3.84, SD = 0.51) 
 แต่อย่างไรก็ตาม จากแบบสอบถามพบว่านักศึกษามีเจตคติด้านลบว่าวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
เป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก (Mean = 4.13, SD = 0.91) เจตคติด้านลบอ่ืนๆมีค่าเฉล่ียทางด้านความคิดเห็นที่
อยู่ในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สําหรับผลรวมเจตคติด้านลบพบว่า นักศึกษามีเจตคติด้านลบ
โดยรวมต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย (Mean = 2.49, SD = 0.59) 
 
ตารางที่ 3: ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ 
 

กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย  
(เต็ม 5 คะแนน) 

SD แปลความ 

กิจกรรมคร้ังท่ี 1: สํารวจร้าน 7 Eleven แล้วนํามาเขียนพรรณาสิ่งท่ีได้พบ
เห็น (7 Eleven store visit) 

4.03 
 

0.72 
 

พึงพอใจมาก 
 

กิจกรรมคร้ังท่ี 2: ต้ังคําถามงานวิจัยจากการสํารวจร้าน 7 Eleven โดยใช้
ข้อมูลจากการทํากิจกรรมท่ี 1 

3.98 0.75 พึงพอใจมาก 

กิจกรรมคร้ังท่ี 3: ออกแบบวิธีการทําวิจัยท่ีเหมาะสมเพื่อตอบคําถาม
งานวิจัยท่ีได้ต้ังไว้จากกิจกรรมท่ี 2 

4.03 0.74 พึงพอใจมาก 

กิจกรรมคร้ังท่ี 4: เขียนกระบวนการทําวิจัย 1 หน้ากระดาษ และนําเสนอ
หน้าชั้นเรียนโดยมีการอัด vdo และ comment ในชั้นเรียน 

3.92 0.92 พึงพอใจมาก 

กิจกรรมคร้ังท่ี 5: การลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมในชั้นเรียน
ลง SPSS โดยแบ่งกลุ่มกันเองและรับผิดชอบร่วมกันท้ังชั้นเรียน 

3.92 0.99 พึงพอใจมาก 

สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากวิทยากรพิเศษ 1 หน้ากระดาษ 3.76 1.04 พึงพอใจมาก 
การทําโครงร่างงานวิจัยและนําเสนอในชั้นเรียน 4.04 0.84 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.98 0.695 พึงพอใจมาก 
 
จากการรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของนักศึกษา 59 รายจากจํานวนทั้งสิ้น 78 ราย 

(คิดเป็นร้อยละ 75.6) ได้ผลดังตารางที่ 6 ซึ่งพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.98, SD = 0.695) โดยมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการทําโครงร่างงานวิจัยและนําเสนอในช้ันเรียนมากที่สุด (Mean = 4.04, SD = 0.84) รองลงมาคือ 
กิจกรรมคร้ังที่ 1 การสํารวจร้าน 7 Eleven (Mean = 4.03, SD = 0.72) และกิจกรรมคร้ังที่ 3 การออกแบบ 
วิธีวิจัยที่เหมาะสมเพ่ือตอบคําถามงานวิจัยที่ได้ต้ังไว้จากกิจกรรมที่ 2 (Mean = 4.03, SD = 0.74) ดังแสดงใน 
ตารางที่ 3 
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ผลจากการสอบถามผู้เรียนหลังจากการนําเสนอโครงร่างงานวิจัยพบว่า สมาชิกในกลุ่มมีความต้ังใจที่
จะนําโครงร่างวิจัยทางธุรกิจที่จัดทําขึ้นโดยแบ่งกลุ่มย่อยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจน้ีไปพัฒนาต่อเป็น
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของตนเอง มีจํานวนทั้งสิ้น 16 โครงงานวิจัยจาก 19 โครงงานวิจัย  
โดยคิดเป็นร้อยละ 84.2 ของหัวข้อโครงร่างวิจัยทั้งหมด 

อภิปรายผล 
จากผลการประเมินความรู้เบ้ืองต้นของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาด

ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลเบ้ืองต้นของการทําวิจัย ทั้งน้ีผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนการทําวิจัยมาก่อนในระดับ
ปริญญาตรีทําให้ไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านน้ีเลย ดังน้ันอาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีการปูความรู้เบ้ืองต้นต้ังแต่ช่วง
ต้นของการเรียนการสอนและควรมีการทําแบบทดสอบอีกครั้งเพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐานหลังการเรียนเพ่ือให้
แน่ใจว่าผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานดีแล้ว ทั้งน้ีเพราะความเข้าใจในเบ้ืองต้นของการทําวิจัยเป็นสิ่งที่สําคัญและจะ
ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการเรียนการสอนในวิชาวิจัยทางธุรกิจที่มีความยากข้ึนในระดับต่อไปได้ 

ผลจากการวัดเจตคติของผู้เรียนทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจพบว่า 
ผู้เรียนมีเจตคติด้านบวกต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังน้ันหากผู้สอนสามารถ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจและกระตุ้นผู้เรียนที่มีเจตคติในด้านบวกต่อรายวิชาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ใฝ่รู้ ต้ังใจเรียน อยากที่จะเรียนรู้ โดยจะเป็นการสร้างเสริมเจต
คติเดิมในด้านบวกที่มีต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจให้เข้มแข็งขึ้น ทั้งน้ียังพบอีกว่าการให้รายละเอียดโครง
ร่างเน้ือหารายวิชาและช้ีแจงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายต้ังแต่ในคาบแรกทํา
ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีความสนใจและอยากเรียนรู้วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ นอกจากน้ีการเชิญวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีช่ือเสียงที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทําวิจัยหรือเป็นผู้ที่ได้นําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจจน
ทําให้ธุรกิจของตนเองประสบความสําเร็จได้จริงมาเป็นตัวอย่างในช้ันเรียนน่าจะเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่จะเป็นการ
ส่งเสริมเจตคติด้านบวกต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับนพมาศ ธีร
เวคิน (2542, หน้า 95) ที่ได้อธิบายถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงเจตคติเอาไว้หลายวิธี ได้แก่ การสร้างเจตคติใหม่ ลบ
ล้างเจตคติเดิม เสริมสร้างเจตคติเดิมให้เข้มแข็งและปรับเปลี่ยนเจตคติโดยใช้บุคคลที่น่าเช่ือถือเป็นตัวแบบที่ดี   

สําหรับผลการวัดเจตคติในด้านลบที่มีต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจพบว่า ความคิดเห็นทุกด้านได้
คะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลางจนถึงน้อย ยกเว้นด้านเดียวคือความคิดเห็นว่าวิชาระเบียบวิธีวิจัยเป็นวิชาที่ยา
เพราะต้องใช้สมองมาก ทั้งน้ีพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่กังวลในเรื่องการใช้สถิติและมีความคิดเห็นว่าการทําวิจัย
เป็นเรื่องที่ยากต่อการทําความเข้าใจ ดังน้ันผู้สอนจึงควรให้ข้อมูลและมุมมองด้านอ่ืนๆของการทําวิจัยที่ไม่ได้มี
แต่ด้านสถิติเพียงด้านเดียว รวมท้ังเน้นประโยชน์ของการทําวิจัยทางธุรกิจที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ใน
อนาคต ควรจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจต่อผู้เรียนตลอดเวลาทั้งในและนอกช้ันเรียน เน้นให้เห็น
ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวและอาชีพการงานของผู้เรียนที่สามารถนําความรู้ด้านการทําวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในรายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ใหม่ว่าการทําวิจัยไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับพรรณี ช.เจนจิต (2528, หน้า 
255-289) ที่ได้อธิบายถึงวิธีการดําเนินการเพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคติในด้านลบไว้ว่า ควรให้มุมมองทุกด้าน
เก่ียวกับสิ่งที่มีเจตคติด้านลบเพ่ือไม่ให้มองแต่ด้านเดียวและจัดประสบการณ์ใหม่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ    

ผลจากการประเมินความรู้เบ้ืองต้นของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและผลการวัดเจตคติของ
นักศึกษาทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจก่อนเรียนดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้
นํามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
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ฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย ดังที่ได้แสดงผลไว้แล้วดังภาพที่ 2  

ผลที่ได้จากการเรียนการสอนด้วยการผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียน
เชิงรุกพบว่า ส่วนของการบรรยายในเนื้อหาวิชา (Content) น้ันยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
ในการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ แต่รูปแบบการจัดการเรียนเชิงรุกในระหว่างบรรยายที่เน้นให้ผู้เรียนมี
บทบาทในการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Collaborative activities) ได้แก่ การ
กระตุ้นด้วยข้อคําถามหลังการเรียนจบหัวข้อสําคัญ การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย การกระตุ้นด้วยการให้ 
Vote แสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อข้อคําถามของอาจารย์ผู้สอนด้วยการยกมือ ทําให้ผู้เรียนได้ทบทวน
เน้ือหาที่เรียนในขณะที่กําลังเรียนไปด้วย ทั้งน้ีจากการศึกษาวิจัยของ Stuart และ Rutherford (1978) พบว่า 
สมาธิและความสนใจของผู้เรียนจะลดลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 10 ถึง 15 นาที ดังน้ันการใช้วิธีการ
บรรยายสลับกับ Collaborative activities ที่หลากหลายดังกล่าวจึงทําให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเฉี่อยในการเรียน แต่
กลับกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนได้ทบทวนเน้ือหาที่ได้เรียนในทันทีเพ่ือตอบคําถาม ได้ร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน จึงเป็นการช่วยสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของญาณัญฎา ศิรภัทร์ธราดา (2553) เป็น
ลักษณะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นเพราะผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
กระทํามากกว่าการฟังหรืออ่านเพียงอย่างเดียวซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวรรณ เพชรอุไร (2555) อีกทั้ง
ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนโต้ตอบโดยให้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงคือ การคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์ปัญหา สะท้อน
ความคิดของตนเองออกมาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนเชิงรุกของศักดา ไชกิจเจริญภิญโญ (2548) 
และเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนถูกเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
สร้างความรู้ซึ่งสอดคล้องกับมนตรี ศิริจันทร์ช่ืน (2554)   

 การผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนเชิงรุกในช้ันเรียนด้วยการ
แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือเรียนรู้ปัญหาและฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การนําเสนอหน้าช้ันเรียนทั้งแบบเด่ียวและ
แบบกลุ่มทั้งที่มีการอัดบันทึก Video และไม่มีการอัดบันทึก Video และการมอบหมายให้เพ่ือนหรือกลุ่มถัดไป
ที่จะนําเสนอหน้าช้ันเรียนเป็นผู้ที่ซักถามและให้ข้อเสนอแนะจากการนําเสนอของเพ่ือนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร และช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้ ถึงแม้
จะมีการอภิปราย นําเสนอหรือให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่แสดงถึงความคิดเห็นที่ต่างกันแต่ก็ทําให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนอีกด้วย  

การผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนเชิงรุกนอกช้ันเรียนด้วยการ
แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือเรียนรู้ปัญหาและฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยการทํากิจกรรมสํารวจร้าน 7 Eleven 
เพ่ือนํามาเขียนอธิบายเชิงพรรณาถึงสิ่งที่ได้พบเห็นในการบริหารจัดการร้าน 7 Eleven ในสัปดาห์แรกของการ
เรียนหลังจากที่ได้มีการเรียนการสอนในบทที่ 1 (Introduction to Business Research Methods) และ 7 
(Business Research Ethics) ในช้ันเรียน กิจกรรมการนําข้อมูลและข้อสงสัยที่ได้เห็นจริงจากกิจกรรมสํารวจ
ร้าน 7 Eleven มาต้ังเป็นคําถามงานวิจัยในสัปดาห์ถัดมาหลังจากที่ได้มีการเรียนการสอนในบทท่ี 2 (Basic 
Business Research Methods) และ 4 (Research Process and Implementation) ในช้ันเรียน และ
กิจกรรมการออกแบบวิธีทําวิจัยที่เหมาะสมเพ่ือตอบคําถามงานวิจัยที่ได้ต้ังเอาไว้ในกิจกรรมที่ผ่านมาหลังจากที่
ได้เรียนบทที่ 9 (Qualitative Research Methods), 13 และ 14 (Measurement and Scaling), 15 
(Questionnaire Development) และ16 (Research Random and Sampling) ในช้ันเรียน เป็นกลวิธีที่
เมื่อผู้เรียนได้รับโจทย์หรือปัญหาไปแล้ว ผู้เรียนมีเสรีภาพในการใช้ความรู้ความสามารถและแสวงหาความรู้
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ด้วยตนเองเพ่ือตอบปัญหาเป็นขั้นตอนโดยต้องเช่ือมโยงทฤษฎี ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้จากในห้องเรียน
กับความรู้ที่ได้พบเห็นจริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้เดิมที่มีมาใช้เป็นฐานในการเรียนรู้ใหม่
เพ่ือแสวงหาคําตอบ  

กิจกรรมที่แบ่งเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้ทั้ง 3 กิจกรรมน้ีเป็นกระบวนการทําวิจัย (Research 
process) จริงดังน้ันกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยโดยได้รับประสบการณ์จริง นอกจากน้ี
การแบ่งเป็นกลุ่มย่อยยังทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (Cooperative learning) 
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงการค้นคว้าหาคําตอบร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Johnson และคณะ 
(1991) อีกทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มเพ่ือที่จะส่งงานให้ได้ทันตามเวลาที่กําหนด กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม
ดังที่กล่าวมาเป็นกลไกพ้ืนฐานในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบตามที่        
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2537) ได้กล่าวอ้างไว้ และยังเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม (ศักดา ไชกิจเจริญภิญโญ, 2548) ได้ลงมือทําและได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 
(ประภัสรา โคตะขุน, 2554) เพ่ือหาคําตอบให้กับโจทย์กิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนได้ต้ังเอาไว้ ดังน้ันผู้เรียนจึงถูก
เปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมคือจากผู้รับไปเป็นผู้ร่วมในการสร้างความรู้ (Fedler and Brent, 1996) ตาม
แนวคิดของการเรียนเชิงรุกด้วย (มนตรี ศิริจันทร์ช่ืน, 2554) 

นอกจากน้ี ผลลัพธ์จากกิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือจัดทําโครงร่างวิจัยบทที่ 1 ถึงบทท่ี 3 และ
เตรียมการนําเสนอหน้าช้ันเรียน พบว่าผู้เรียนสามารถทํางานเป็นทีมได้ มีการแบ่งงานกันและช่วยเหลือกันจน
งานสําเร็จตามเวลาที่กําหนด ผู้เรียนต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ที่ได้ในช้ันเรียนเพ่ือจัดทําโครงร่างวิจัย และแบ่งงานช่วยเหลือกันในการทําความเข้าใจเน้ือหาในโครงร่าง
วิจัยโดยผู้เรียนแต่ละคนต้องรับผิดชอบในงานของตนเองที่มีต่อกลุ่ม สอดคล้องกับที่ เฉลิม วราวิทย์ (2531) ที่
ได้อธิบายไว้ถึงขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอนที่ผู้สอนต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่ง
ได้แก่ การระบุปัญหา (Problem Identification) การเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (Self-group Tutorial 
Learning) และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) 

ผลลัพธ์จากการบ้านที่มอบหมายให้ผู้เรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิทยากรพิเศษ 1 หน้ากระดาษ
เป็นรายบุคคล พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถสรุปสาระสําคัญที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียนได้ดี แต่ก็เป็นเพียง
การเขียนสรุปสิ่งที่ได้ฟังได้ยินหรือได้เรียนรู้ในช้ันเรียนเท่าน้ัน ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์เพ่ิมเติมเน้ือหาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแต่อย่างใด เป็นการเรียนรู้เชิงรับ (Passive learning) ตามท่ี 
Abhiyan (2008) ได้กล่าวสรุปเอาไว้ ถึงแม้กิจกรรมน้ีจะไม่ใช่รูปแบบของการจัดการเรียนเชิงรุกตามแบบกรวย
แห่งการเรียนรู้ (Cone of Learning) ของ Dale (1969) แต่ก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวน
เน้ือหาทันทีหลังจากที่ได้เรียนในช้ันเรียนและยังได้ทบทวนเอกสารประกอบการสอนเพ่ือสรุปเน้ือหาควบคู่ไป
ด้วย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนที่มีการผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนเชิงรุกพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีวรรณ สุขเสนา (2550) นอกจากน้ียังพบว่าค่าเฉล่ียของความพึง
พอใจโดยรวมในทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมากอีกด้วย โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือกิจกรรม
การทําโครงร่างงานวิจัยและนําเสนอในช้ันเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวหลังจากที่นําเสนอเสร็จแล้ว กลุ่มที่
จะต้องนําเสนอถัดไปต้องเป็นผู้ประเมินต้ังคําถามและให้ข้อเสนอแนะร่วมกับอาจารย์ผู้สอนด้วย พบว่ากิจกรรม
น้ีเป็นการฝึกการนําเสนองานวิจัยเสมือนกับการสอบโครงร่างวิจัยที่อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างของ
คณะกรรมการสอบหรือผู้เข้าฟัง จึงเป็นการฝึกผู้เรียนให้นําเสนอและตอบคําถามหรือข้อโต้แย้งของผู้ฟังให้ได้ 
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ซึ่งไม่แตกต่างจากการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จากกิจกรรมนี้พบว่า ผู้เรียนมีความ
สนใจและต้ังใจฟังกลุ่มที่นําเสนอหน้าช้ันเรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงสมาชิกของกลุ่มที่จะต้อง
นําเสนอในลําดับถัดไปเพราะจะต้องเข้าใจงานวิจัยที่กําลังเสนอเพ่ือที่จะสามารถต้ังคําถามหรือให้ข้อเสนอแนะ
ได้ 

กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในระดับมากที่สุดรองลงมาคือกิจกรรมครั้งที่ 1 การสํารวจร้าน 
7 Eleven ซึ่งจากการสังเกตพบว่า ผู้เรียนให้ความร่วมมือและมีความต้ังใจมากในการทํากิจกรรมน้ีเพราะท่ี
ผ่านมาการเข้าร้าน 7 Eleven ไม่เคยได้สังเกตหรือมีเวลาพอที่จะหยุดพิจารณาว่าการบริหารจัดการภายในร้าน 
7 Eleven เป็นอย่างไร อีกทั้งยังทําให้พบสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่ทําให้เกิดคําถามที่ต้องการหาคําตอบซึ่งเป็นสิ่ง
สําคัญอันดับต้นๆในการทําวิจัย โดยกิจกรรมน้ีออกแบบให้สอดคล้องกับการเขียนบทที่ 1 ในการทําโครงร่าง
วิจัย  

กิจกรรมที่มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับถัดมาคือกิจกรรมคร้ังที่ 3 การออกแบบ
วิธีวิจัยที่เหมาะสมเพ่ือตอบคําถามงานวิจัยที่ได้ต้ังไว้จากกิจกรรมท่ี 2 ทําให้ผู้เรียนต้องไปแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือตอบปัญหาโดยต้องเช่ือมโยงทฤษฎี ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้จากในห้องเรียนกับความรู้ที่ได้
พบเห็นจริง ซึ่งเป็นการฝึกผู้เรียนให้ได้คิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทําวิจัยจริง โดยกิจกรรมน้ีออกแบบให้
สอดคล้องกับการเขียนโครงร่างวิจัยบทท่ี 3 ดังน้ันจากผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการ
เรียนทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น กิจกรรมที่ใช้จึงน่าจะเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  

จากการรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เรียนพบว่า รูปแบบของการใช้สื่อการเรียนด้วยระบบ Moodle e-
learning น้ันผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าการใช้ Moodle e-learning เพ่ือรับข้อมูล ไฟล์ ติดตามผลและส่งงานน้ัน
สะดวกต่อการเรียนเพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่มีเง่ือนไขของเวลา อีกทั้งยังทําให้มีศูนย์กลางใน
การจัดเก็บไฟล์ต่างๆให้ใช้งานได้ตลอดเวลาด้วย แต่อย่างไรก็ดี มีผู้เรียนบางส่วนที่มีความคิดเห็นว่าการเรียน
ผ่าน Moodle e-learning ไม่สะดวกและยังไม่เข้าใจระบบ รวมถึงระบบยังไม่รองรับมือถือที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ IOS ซึ่งเป็นข้อจํากัดของตัวระบบเอง ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนครั้งถัดไปจึงน่าที่จะ
การศึกษาต่อว่าการใช้ระบบ Moodle e-learning ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยควร
เป็นเช่นไร และเพ่ือศึกษาปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ระบบเพ่ือนํามาแก้ไขพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่อไป 

จากการเปรียบเทียบจํานวนหัวข้อโครงร่างวิจัยที่ได้ถูกจัดทําขึ้นโดยการแบ่งกลุ่มย่อยของนักศึกษาใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจกับจํานวนหัวข้อโครงร่างวิจัยที่ผู้เรียนมีความต้ังใจจะนําไปพัฒนาเป็น
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า จํานวนโครงร่างวิจัยที่จะถูกนําไปพัฒนาต่อเป็นวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระมีสูงถึงร้อยละ 84.2 ของโครงร่างวิจัยทั้งหมด ดังน้ันกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือทําโครง
ร่างงานวิจัยและนําเสนอในช้ันเรียนจึงน่าจะเป็นแนวทางหน่ึงในการลดปัญหาด้านจํานวนนักศึกษาที่ไม่จบตาม
เวลา เน่ืองจากติดปัญหาไม่สามารถทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
ได้ ทั้งน้ีหากสามารถลดจํานวนสมาชิกกลุ่มในการทําโครงร่างวิจัยให้น้อยลงหรือกําหนดให้ทําโครงร่างวิจัยเป็น
รายบุคคลได้ก็น่าจะช่วยเพ่ิมจํานวนโครงร่างงานวิจัยที่ถูกจัดทําในรายวิชาให้มากขึ้นได้ แต่ทั้งน้ีข้อจํากัดคือ
เวลาในรายวิชาที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวนของผู้เรียนและคุณภาพของโครงงานวิจัย อีกทั้งหากเทียบ
จํานวนโครงร่างวิจัยของผู้เรียนทั้งหมด (จํานวน 78 คน) กับจํานวนอาจารย์ผู้สอนก็พบว่าไม่น่าจะมีความ
เหมาะสม 
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ดังน้ันจากผลวิจัยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น รูปแบบการจัดการเรียนด้วยการผสมผสานการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนเชิงรุกน่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่มีความเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจของหลักสูตรปริญญาโท สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ต่อไปได้ 
 
สรุป 

จากงานวิจัยน้ีสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมเฉลี่ยต่อทุกกิจกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ีโครงร่างวิจัยที่ได้ถูกจัดทําขึ้น
โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในรายวิชาจะถูกนําไปพัฒนาต่อเป็นวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระถึงร้อยละ 
84.2 ของโครงร่างวิจัยทั้งหมด ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนด้วยการผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานและการเรียนเชิงรุกจึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจของหลักสูตรปริญญาโท สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ต่อไปได้และ
น่าจะเป็นแนวทางหน่ึงในการลดปัญหาด้านจํานวนนักศึกษาท่ีไม่สามารถทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดได้  
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